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بطلا یف  يروصنم 
: هدنسیون

يزار يایرکز  دمحم  رکبوبا 

: یپاچ رشان 

ناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

بطلایف 92يروصنم 

باتک 92تاصخشم 

باتک ياهراتفگزیر  92يهرازگ 

اههژاو یخرب  هدشهاتوک  ای  نیزگیاج و  یسراپ  ناگژاو  109هیامن 

[ ناریا یکشزپ  خیرات  هزوم  سییر  نخس  ]111

تشاد هفسلف  هب  یمشچ  يهشوگ  هک  یکشزپ  113يزار 

117یسانشيروصنم

117هراشا

«: يروصنم  » ياههتشونتسد 119هاگیاج 

ناریا - A119

: ناریا زا  نوریب  - B122

[ رباص نیدلا  یحم  رتکد  راتفگشیپ  ]124

رگشهوژپ 125راتفگشیپ 

125هراشا

[ هدنراگن ياهیگژیو  ]126

شهوژپ يهیاپ  129ياههتشونتسد 

129هراشا

[ فلؤم همدقم  ]130

هناگهد 131ياهراتفگزیر 

دوش هدروآ  زاغآ  رد  تسا  زاین  هک  هاتوک  ینانخس  تسخن  136راتفگ 

یکشزپ رب  136يدمآردشیپ 

[ یعیبط ياهروتکاف  ]136
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136هراشا

([ هدام هیام و   ) اهسقطسا ]136

(: جازم  ) 136هزیمآ

(: طلخ  ) 136یگتخیمآ

136هراشا

: 136مغلب

: 137بآدرز

: 138بآخلت

: اهمادنا 138راتخاس 

138هراشا

: اهناوختسا تخیر  139راتخاس و 

: 142یسانشناوختسا

142هراشا

: هنیس 143ياهناوختسا 

: تسد 144ياهناوختسا 

: اپ 144ياهناوختسا 

: 145یسانشهچیهام

: 147یسانشیپ

[137] 148عاخن

[139 :] 149اهگر

[ اهگر هایس  ]149

149هراشا

: 150اهگرخرس

: زغم 152تخانش 
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: مشچ 152تخانش 

: ینیب 153تخانش 

[: 196] خامص شوگ و  153تخانش 

: نابز 154تخانش 

: قلح 154تخانش 

154هراشا

: اوآ 154تخاس 

: هنیس هسفق  شش و  155تخانش 

155هراشا

: 155شش

: 155هرجنح

: ندیشک سفن  156يهویش 

: لد 156تخانش 

: هبمکش يرم و  157تخانش 

: اههدور 158تخانش 

[: 227] رگج 158تخانش 

: زرپس 159تخانش 

: هرهز 159تخانش 

[: 231] هدرگ 159تخانش 

: نادبآشیپ 159تخانش 

: شراوگ هاگتسد  يدنمدوس  هرابرد  هاتوک  159ینانخس 

[: 247] مکش يهراوید  162تخانش 

: هنیرن اههیاخ و  163تخانش 

[: 256] ناتسپ 163تخانش 
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: نادهز 163تخانش 

یسانشتخیر شناد  رد  ریگارف  هاتوک و  ییاهناشن  نآ و  رب  هریچ  ياهیگتخیمآ  نت و  ياههزیمآ  تخانش  رد  هاتوک  ینانخس  مود  164راتفگ 

: هزیمآ تخانش  رد  ینخس  164هاتوک 

164هراشا

: 164گنر

: 165شلامتسد

: نت 165ياهدرکراک 

[: 268] هنایم گنهامه و  نت  166ياههناشن 

: مرگ نت  166ياههناشن 

: درس نت  166ياههناشن 

: رومن نت  166ياههناشن 

: کشخ نت  167ياههناشن 

: کشخ مرگ  نت  167ياههناشن 

[271 :] رومن درس  نت  167يهناشن 

: نآ تخیر  زغم و  يهزیمآ  167ياههناشن 

: لد يهزیمآ  168ياههناشن 

: رگج يهزیمآ  168ياههناشن 

: شش يهزیمآ  169ياههناشن 

: هبمکش يهزیمآ  169تخانش 

: اههیاخ يهزیمآ  169ياههناشن 

: تفرگ کمک  ناوتیم  نآ  زا  تسه و  زاین  نادب  اههزیمآ  تخانش  يارب  هک  یتاکن  170اههشوگ و 

: تفرگ کمک  نوگانوگ  ياههزیمآ  تخانش  يارب  اههناشن  رگید  اب  هارمه  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  درخ  ییاههناشن  171يروآدای 

: ناوت شهاک  171ياههناشن 

: اهنآ [ 278] یگتخیمآ اهمادنا و  171يهزیمآ 
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171هراشا

: اهیگتخیمآ 171اهیرومن و 

[: 279] یگتشابنا 172تخانش 

172هراشا

: اههرفح ياضف  يهیاپ  رب  یگتشابنا  172ياههناشن 

: ورین يهیاپ  رب  یگتشابنا  172ياههناشن 

: اهیگتخیمآ یگریچ  172تخانش 

: نوخ یگریچ  172ياههناشن 

: بآدرز یگریچ  173ياههناشن 

: بآخلت یگریچ  173ياههناشن 

: مغلب يرترب  173ياههناشن 

[: 284] ناگدرب دیرخ  174يهویش 

: وم 175ياههناشن 

: تسوپ گنر  175ياههناشن 

: مشچ 176ياههناشن 

: وربا 177ياههناشن 

: ینیب 177ياههناشن 

: یناشیپ 177ياههناشن 

: اهنادند بل و  ناهد و  177ياههناشن 

: هرهچ امیس و  177ياههناشن 

: شوگ 178ياههناشن 

: سفنت نخس و  اوآ و  178ياههناشن 

(: هچیهام  ) تشوگ 178ياههناشن 

: هدنخ 178ياههناشن 
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: اهتکرح 179ياههناشن 

: ندرگ 179ياههناشن 

: مکش 179ياههناشن 

: تشپ 179ياههناشن 

: اههناش 179ياههناشن 

: اهوزاب 179ياههناشن 

: فک 179ياههناشن 

: اپ قاس و  لفک و  و  [ 297] هاگنمیشن 180ياههناشن 

: نتشادرب ماگ  180ياههناشن 

: يروالد 180ياههناشن 

: ییوسرت 180ياههناشن 

: یتریسشوخ یمهفزیت و  181ياههناشن 

: ندوب فوسلیف  181ياههناشن 

: يداهندب یتشرسدنت و  181ياههناشن 

(: ییوررپ  ) یمرشیب 181ياههناشن 

: ییورخلت 181ياههناشن 

: ینارتوهش 181ياههناشن 

: یگنانز 182ياههناشن 

: ناگجاوخ 182ياههناشن 

: نآ شناد  یسررب  یسانشهرهچ و  رد  هاتوک  182ینانخس 

. دنکیم کمک  اهوراد  اهیکاروخ و  شزرا  تخانش  رد  هک  هاتوک  ینانخس  مّوس  182راتفگ 

(: ینیریش  ) نیریش 182يهزم 

(: یشرت  ) شرت 182يهزم 

: 183اهیبرچ
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(: اههدننکتفس [ ) 300] 183اههدنروآدنب

(: اهیخلت  ) خلت 183يهزم 

(: فیرح اهيدنت -  ) دنت 183يهزم 

(: نیکمن  ) روش 183يهزم 

(: هزمیب  ) 183هفت

: اهیکاروخ شزرا  184تخانش 

: مرگ 186ياهیکاروخ 

: درس 186ياهیکاروخ 

: کشخ 186ياهیکاروخ 

(: رومن  ) ازيرت 186ياهیکاروخ 

: هبمکش يارب  دنمدوس  186ياهیکاروخ 

: هبمکش يارب  رابنایز  187ياهیکاروخ 

: ازدردرس 187ياهیکاروخ 

: روآداب 187ياهیکاروخ 

: اهیگتفرگ يهدنربنایم  زا  هدنهدالج و  هدننکكاپ و  مرن و  188ياهوراد 

: دنروآیم دیدپ  یگتفرگ  هک  188ییاهیکاروخ 

: دنوریمورف یمارآ  هب  هک  189ياهیکاروخ 

: دنوشیم هابت  هبمکش  رد  يدنت  هب  هک  189ییاهیکاروخ 

: دنوشیمن هابت  دوز  هک  189ییاهیکاروخ 

: مکش يهدننکمرن  189ياهیکاروخ 

: مکش يهدنروآدنب  189ياهیکاروخ 

: دوشیم هتخاس  نان  اهنآ  زا  هک  ییاههناد  شزرا  190تخانش 

: 190مدنگ

: 190وج
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: 190جنرب

: 190یلاقاب

: 191دوخن

: 191سدع

191شام

(: سمرت  ) يرصم 191يالقاب 

: 191ایبول

: 191نابلج

: 191نزرا

: نزرا و  سوراج )  ) 192سرواگ

: دوشیم هتخاس  وج  مدنگ و  زا  192هچنآ 

: 192نان

(: سوپسیب  ) يراوح ای  دیپس  192نان 

: 192هتساشن

[: 344] 192سوپس

: هتخپ وج  193بآ 

: 193ریمخ

[: 347] دیپس درآ  هیام  193ریمخ 

(: قیوس : ) 193اهناخلت

: مدنگ 193ناخلت 

: وج 193ناخلت 

: بیس 193ناخلت 

: رانک 194ناخلت 

[: 348 (] تلس  ) رادواچ 194ناخلت 
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: قامس 194ناخلت 

[349 :] بآ 194شزرا 

194هراشا

: مرگ 195ياهبآ 

: بارش 195شزرا 

: دنتسین ازیتسم  هک  ییاهیندیماشآ  196شزرا 

[: 351] 196عاقف

: 196نیبجنکس

[352 :] بالگ 197تبرش 

: هداس بآ  197لسع 

[: 353] دنتسین ازیتسم  هک  197ییاهیندیشون 

197هراشا

: هشفنب 197يهباشون 

: خرس لگ  197يهرشفا 

: شرت هب  [ 354] هدناشوج 197يهرشفا 

: شرت رانا  يهدناشوج  197يهدرشفا 

: شرت بیس  يهدناشوج  197يهرشفا 

: هروغ يهدناشوج  198يهرشفا 

[: 355] ساویر يهدناشوج  198يهرشفا 

[: 356] شرت جنرت  يهدناشوج  198يهرشفا 

: ولآ 198بارش 

: اهتشوگ 198شزرا 

198هراشا

: خرس 198تشوگ 
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: هلاغزب 198تشوگ 

: نادنفسوگ يهرب  199تشوگ 

: زب 199تشوگ 

: واگ 199تشوگ 

(: رن  ) رتش 199تشوگ 

: وهآ 199تشوگ 

: یهوک زب  199تشوگ 

: وهیت 200تشوگ 

: جاّرد 200تشوگ 

: غرم 200تشوگ 

[: 359 (] ربانق  ) كواکچ 200تشوگ 

: ناکشجنگ 200تشوگ 

: كدرا 200تشوگ 

: یهام كدرا  200تشوگ 

: غرمرتش 200تشوگ 

: یهوک ناگدنرپ  هراوخگنس و  غرم  200تشوگ 

: یبادرم یبآ و  ناگدنرپ  200تشوگ 

: ناروناج ياهمادنا  یکاروخ  201شزرا 

[: 360] 201رس

: 201زغم

: ناوختسا 201زغم 

(: یبرچ  ) 201هیپ

: 201ناتسپ

: 201رگج
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(: هیلک  ) 201هدرگ

: 201زرپس

[(: 361] نوطب نادریش -  ) 201یباریس

: 202لد

: 202شش

: هچیهام 202تشوگ 

(: مخل  ) خرس 202تشوگ 

: یبرچ اب  202تشوگ 

: دیفس خرس و  202تشوگ 

: 202هبند

: 202تسوپ

: 202هچاپ

: تروص 202تشوگ 

(: نتخپ  ) ندیرورپ زا  سپ  اهیکاروخ  203شزرا 

203هراشا

: شتآ يور  هدش  بابک  203تشوگ 

[: 362 (] نجطم  ) 203اههدرکخرس

: 203یندشنایرب

[: 363] 203باذوج

: 203میله

[: 365 (] جابکس  ) هکرس 203شآ 

[: 366 (] هیمرصح  ) هروغ 204شآ 

: یقامس یساویر و  204شآ 

[: 367 (] جابریز  ) هریز 204شآ 
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(: هریضم  ) شرت ریش  204شآ 

(: هیّکشک  ) کشک 204شآ 

[: 368 (] ابدیپسا  ) تشوگ اب  یشرتیب  هداس  204ياهشآ 

: 204اهینیریش

[: 369 (] جذولاف  ) 204هدولاپ

[: 370] چیپتشگنا 205ياولح 

[: 371 (] هّطهب  ) 205جنربریش

(: فیاطق  ) هنیزوگ 205نان 

[: 372 (] جنیزول  ) 205هنیزول

(: هیماب ياهنوگ  [ ) 374] کیدرخ نغور  و  [ 373 (] هیبالز  ) 205ایبلوز

: ناگدنرپ مخت  یکاروخ  205شزرا 

: دیآیم دیدپ  نآ  زا  هچنآ  ریش و  یکاروخ  206شزرا 

206هراشا

: 206ریش

[(: 381] بئار شرت -  ) 206تسام

[(: 382] ضیخم نیریش -  ) 206تسام

( ضیخم  ) یبرچیب 206ریش 

: رینپ 207بآ 

: 207هرک

(: ریشرس  ) 207یبرچ

: 207رینپ

(: دنبمین رینپ   ) 207رول

(: لصم  ) ياهسیک 207تسام 

(: نیبخر  ) شرت 207غود 
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: یهام زا  هتخاس  ياهیکاروخ  208شزرا 

208هراشا

: اههیودا 208اهینشاچ و 

: 208کمن

: 208هکرس

: 208هماکبآ

: 209لفلف

: 209زینشگ

: 209هریز

: یمور 209نادگنا 

[: 390] یهوک 209هنیدوپ 

[: 391] 209نادجنا

[: 392] 209نیچراد

[: 393] 209ناجنلوخ

[: 394] 210هفرق

[: 395] 210ثورحم

: دنوریم راکب  نتخپ  رد  هک  210یتاجیزبس 

: 210وهاک

: 210ینساک

: 210هرت

: هزات 210زینشگ 

: كزیت 210هرت 

: یهاش 210نادنپس و 

[: 396] 210دیلبنش
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[: 397] 211اقوقدنج

: 211نوخرت

: 211بادس

[: 398] 211هیوبگنرداب

: 211عانعن

[: 399 (] جورذاب  ) 211كورداب

: 211سفرک

[: 400] یمور 211سفرک 

: 211ریس

: 211زایپ

: یلوصوم دیبنق  یطبن و  ینادمه و  212ملک 

: 212ناجمداب

[: 401] 212مغلش

: 212جیوه

[: 402] 212هبوچرام

[: 403 (] هامک  ) غورامس چراق  212ياهنوگ 

[: 404 (] رطف  ) چراق 212ياهنوگ 

[: 405 (] فشرح  ) 212رگنک

[: 406] 213هتشوغ

[: 407 (] جنشک  ) چراق 213ياهنوگ 

[: 408] 213سخرس

[: 409 (] رخس  ) هرت 213ياهنوگ 

(: توشک  ) هقشع 213ياهنوگ 

[: 410 (] علط  ) امرخ 213راهب 
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[: 411 (] قلس  ) ردنغچ 213ياهنوگ 

[: 412 (] ریفرف  ) 213هشفنب

: 213کمرس

[: 413] ینامی 213هلقب 

[: 414 (] هیکولم  ) يزابخ لگ  214یمتخ ،

[: 415] 214جانفسا

[: 416 (] بالبل  ) هقشع 214ياهنوگ 

(: ضامح  ) هشورت 214کشرت ،

[: 417 (] عرق  ) 214ودک

[: 418 (] تبش  ) 214دیوش

(: لجف  ) 214برت

(: یشحو  ) ینابایب [ 419 (] هّنق  ) 214دزریب

(: نسار  ) 214شوگلیپ

(: غابص  ) اههنادگنر و  لاچیر ) ریصاور -  ) اهیشرت و  خماک )  ) 215اههماکبآ

: 215ریش

(: تانحص  ) هبایهام شروخ  215نان 

[: 420 (] ءاثیبر  ) هنایهام شروخ  215نان 

[: 421 (] اکیمس  ) اکلیک 215یهام 

(: ربک خماک   ) ربک 215هماکبآ 

(: نادجنا خماک   ) نادکنا 215هماکبآ 

(: تبش خماک   ) دیوش 215هماکبآ 

: ربک 215یشرت 

: زایپ 215یشرت 

: ربنچ رایخ  رایخ و  216یشرت 
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: 216لدرخ

: مغلش 216یشرت 

: 216نوتیز

: نوتیز 216نغور 

(: یناسارخ نادگنا  تخرد  خیب  [ ) 422] راغرتشا 216یشرت 

(: وگیم [ ) 423] 216نایبور

[: 424 (] دارج  ) 216خلم

[: 425 (] غابص  ) ینشاچ 217ياهنوگ 

[: 426] 217تازاب

: اهرب 217اههویم و 

: 217امرخ

: 217روگنا

: 217ریجنا

[: 428 (] زیمج  ) ریجنا 217ياهنوگ 

: 218زوم

: 218رکشین

: 218رانا

: 218هب

: 218یبالگ

(: رورعز  ) 218کلازلاز

(: قبن  ) 218رانک

: 218توت

: 219بیس

: 219ولآ
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(: خوخ  ) 219وله

: 219ولآدرز

: 219ساویر

(: خیطب  ) 219هزبرخ

: ربنچ رایخ  219رایخ و 

: 219طولب

: طولب 219هاش 

: 220ودرگ

: 220ماداب

: 220هتسپ

: 220قدنف

: 220لیگران

ءارضخلا 220ۀبح 

هنمس 220بح 

: ربونصلا 220زول 

: لفلف 220يهناد 

: ملز 220يهناد 

221هنادهاش

: 221دجنک

: 221شاخشخ

( ءاریبغ  ) 221دجنس

221بانع

( یماش بونرخ   ) 221هزروک

( لکألا نیط   ) یکاروخ 221لگ 
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: 221ربک

(: دیناف  ) 221دیناپ

: 221لسع

: 222رکش

(: نیبگنارت  ) 222نیبجنرت

: وبشوخ 222ناهایگ 

223اههدننکوبشوخ

: 223اهنغور

: 224كاشوپ

: داب 225اوه و 

: 225اهرهش

(: اههدرورپ [ ) 485] اهابرم یکاروخ  226شزرا 

[: 486 (] یلسع نیبجنلج   ) نیبگنا 226لگ 

: هشفنب 226يابرم 

: هایس [ 487] يهلیله 226يابرم 

(: هلیلب هلیله ، هلمآ ،  ) کچوک لفیرطا  226يابرم 

[: 488] لیبجنز 227يابرم 

[: 489] لقاقش 227يابرم 

: لفلف راهب  هفوکش و  يابرم  لفلف و  227يابرم 

: دنوریم راکب  رایسب  هک  227ییاهوراد 

(: یمور لبنس  [ ) 490] 227نوراسا

(: موک [ ) 491] 227رخذإ

[: 492 (] هنش  ) 227نانشا

(: همرس [ ) 493] 227دمثإ
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[: 494] 227ایقاقا

(: لهو  ) 227لهبأ

[: 495] 228تورزنأ

(: یمور هریز  [ ) 496] 228نومیتفا

(: کشرز [ ) 497] 228سرابربمأ

[: 498 (] جلمأ  ) 228هلمآ

[: 499 (] تخردازأ  ) تخرد 228دازآ 

[: 500] 228هرجنا

[: 501] 228هحفنأ

(: شوم زایپ  [ ) 502] 228لیقسأ

[: 503] 228كایرت

[: 504 (] نیتنسفا  ) 228نیتنسپإ

[: 505] 229سودوخوطسا

[: 506] کلملا 229لیلکإ 

[: 507] 229قشأ

[: 508] 229ناسلیب

[: 509 (] رذالب  ) 229ردالب

[: 510 (] قروب  ) 229هروب

(: ناجرم [ ) 511] 229دّسب

[: 513] 229ناب

[: 514] 230تشکنجنب

[: 515] 230گنب

(: هزرفسا مخت  [ ) 516] 230انوطقرزب

[: 518 (] ناشوایس رب   ) ناشوایس 230رپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


[: 519] 230سوبلب

[: 520] 230نادیزوب

[: 521 (] جیافسب  ) 230هیاپسب

[: 522] 230جنرب

[: 523] 230جلیلب

(: رتسدیبدنگ [ ) 524] 231رتسدیبدنج

[: 525] 231گنهبلج

(: هروتات [ ) 526] 231لثامزوج

[: 527 (] اّوب زوج   ) 231هیوبزوج

[: 528] 231انایطنج

(: ریشواگ [ ) 529] 231ریشواج

[: 530] 231هدعج

(: چگ [ ) 531] 231نیسبج

[: 532] 231رانلگ

: ناعشیش 232راد 

(: رانچ  ) 232بلد

(: شیرس [ ) 534] 232قند

[: 535] ناشوایس 232نوخ 

[: 536 (] جنورد  ) 232کنورد

[: 537] 232یلفد

[: 538] 232رادوید

[: 539] یم 232درد 

: هکرس 232درد 

: 233هلیله
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[: 540] 233لیه

[: 541] 233نوقیرافوه

[: 542] 233سادیطسافوه

[: 543] 233جو

[: 544] 233همسو

: 233لیبجنز

[: 546] 233افوز

[: 547] 234دابنرز

[: 548] 234هویج

[: 549] 234كاز

(: لاتره [ ) 550] 234خینرز

[: 551] ایرد 234فک 

(: هشیش  ) 234جاجز

(: یناتسکرت ورس  [ ) 552] 234بنرز

[: 553 (] راجنز  ) 234راگنز

(: نمومآ  ) 234امامح

: 235ءاّنح

[: 554] 235ضضح

(: نادنپس [ ) 555] 235فّرح

[: 556] 235اشاح

[: 557] 235دنپسا

[: 558] 235کسخراخ

[: 559] رفولین 235مخت 

[: 560] 235لظنح
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: 236دیدح

(: ناوج کشیمه  [ ) 562] ملاعلا 236ّیح 

[: 564 (] زگ  ) 236افرط

(: زاغرتش  ) ثوثرط [، 565] 236تیثرط

(: کبلج [ ) 566] 236بلحط

(: ریشابت  ) 236ریشابط

: موتخم [ 568] 236نیط

[: 569] 236رفشیلاط

[: 570] 237عوربی

(: هباریش [ ) 571] 237عوتی

[573 [:] 572] 237توبنی

[: 574] بارشلا 237مرک 

[: 575] 237ردنک

(: یمور نوخرت  [ ) 576] سوطیف 237امک 

[: 577] 237سدنک

[: 578] 237كزامزک

[: 579] 238ابرهک

(: ادیسک [ ) 580] 238الّیسک

[: 581] 238ۀبابک

: 238بنرک

[: 582] 238سویردامک

(: اریثک [ ) 583] 238اریتک

(: هکیبک [ ) 584] 238جیبک

(: سخرس [ ) 585] 238ورادلیک
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(: خلت ماداب   ) رم 238زول 

(: گنهراب [ ) 586] لمحلا 238ناسل 

(: شوگ لیپ  [ ) 587] 239فول

[: 588] 239کل

(: کشجنگ نابز  [ ) 589] ریفاصعلا 239ناسل 

(: نابزواگ [ ) 590] روثلا 239ناسل 

(: دیفس وید  [ ) 591] 239هیغال

[: 592] 239ّرم

[: 593] 239یکطصم

[: 594] دوهیلا 239لقم 

: یکم 239لقم 

[: 595] 239ییایموم

[: 596 (] یهام هرهز   ) هرهز 240نیهام 

[: 597] 240رقم

[: 598] 240اثیمام

(: هنادبوهام [ ) 599] 240هناذبوهام

(: تخس گنس  [ ) 600] 240اشیشقرم

(: یشحو هجنوی  [ ) 601] 240دادم

[: 602 (] جزیویم  ) 240كونویم

[: 603] 240ناریمام

[: 604 (] ثاغم  ) 240تاغم

(: نیبگنازگ [ ) 605] 241نم

[: 606] 241نویرزام

[: 607 (] جنسادرم  ) 241گنسادرم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


[: 608 (] اههرهز  ) 241تارارم

(: یتوکاک [ ) 609] 241عیشمارطکشم

(: هلیف [ ) 610] 241لین

[: 611] 241رداشون

[: 612] 241کشمران

[: 613] 241هاوخنان

(: ینمرا هروب  [ ) 614] 241نورطن

(: خینرز کهآ + [ ) 615] 242هرون

[: 616] 242طفن

[: 617] 242لبنس

[: 618] 242دغس

[: 619] 242هخیلس

[: 620] 242جذاس

[: 621 (] سوردنس  ) یهوک 242ورس 

[: 622] 242کس

[: 623] 242ورس

[: 624] 242قامس

[: 625] 243ردس

[: 626] 243ناطرس

[: 627] 243ناجنروس

[: 628] نارواد 243هایس 

[: 629 (] جدابنس  ) 243هدابنس

(: یهام گیر  [ ) 630] 243روقنقس

[: 631] 243نسوس
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[: 632] 243ناتسبس

[: 633] 243سوبلاس

(: جنیبکس [ ) 634] 243هنیبکس

(: نویردنقولوقس [ ) 635] 244نویردنفولوقس

(: اینوماکسا [ ) 636] 244اینومقس

(: یهوک ورس  [ ) 637] 244رعرع

(: زرم خرس  طابطب - [ ) 638] یعارلا 244اصع 

(: مطبلا کلع  [ ) 639] طابنألا 244کلع 

[: 640] احرق 244رقاع 

[: 641] 244رفصع

(: يزیرجات [ ) 642] بلعثلا 244بنع 

[: 643] رفص 244قورع 

[: 644] 244بانع

(: رفولین [ ) 645] 244لف

(: هلبنس [ ) 646] 245وف

(: زگ رازه  [ ) 647] 245ارشاف

(: میس [ ) 649] 245هضف

[: 650] 245هیوملفلف

[: 651] 245لفوف

[: 652 (] نویفرف  ) 245نویبرف

(: راخوید [ ) 653] 245جرهزلیف

(: یهوک ياندنک  [ ) 654] 245نویسارف

(: هنیدوپ [ ) 655] 245جندوف

(: کشمران [ ) 656] 245ایناواف
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(: يزرگنر سانور  [ ) 657] غبصلا 246هوف 

: قّرحملا 246فدص 

: 246نوباص

[: 658] 246ربص

[: 659] یبرع 246غمص 

[: 660 (] انامدرق  ) 246هنامدرق

[: 661] هریرذلا 246بصق 

[: 662] 246مطرق

(: هباریش [ ) 663] 246نارطق

(: مدنگ لگ  [ ) 664] 246نویروطنق

[: 665] 247ظرق

(: سخرس مخت  [ ) 666] 247لیبنق

[: 667] 247هلقاق

[: 668] 247بلق

[: 669] 247ساقلق

(: دزریب [ ) 670] 247هّنق

(: میس هتخوس   ) ۀضفلا [ 671] 247ایمیلق

(: دوبک گاز  [ ) 672] 247تنقلق

[: 673] 247روشیق

[: 674] 247یلقاق

(: هتخوسور [ ) 675] 248جتخسور

(: يدنه قدنف  [ ) 676] 248هّتر

[: 677] 248جنیتار

(: هجنوی [ ) 678] 248هبطر
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(: دناور [ ) 679] 248دنویر

(: رتسکاخ  ) 248دامر

(: هنایزار [) 680] 248جنایزار

(: کملش [ ) 681] 248ملیش

[: 682] 248جرطیش

[: 683] 248راکنش

[: 684] 249مربش

: 249محش

(: ریسوم [ ) 685] 249نویدرقش

(: هرتهاش [ ) 686] 249جرتهاش

(: هنادهاش [ ) 687] 249جنداش

(: رولب كاز  [ ) 688] 249بش

[: 689] 249کباباش

(: یهوک هلال  [ ) 690] نامعنلا 249قئاقش 

[: 691] 249عاّکش

[: 692] 249زینوش

[: 693] 249يردوت

[: 694] يدنه 250رمت 

[: 695] 250نیبجنرت

[: 696] 250ایتوت

(: كزیمشچ [ ) 697] 250جزیمشت

[: 698] 250دبرت

(: یتشد بادس  غمص  [ ) 699] 250ایسفات

(: ایگدیب [ ) 700] 250لیث
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(: کچرک [ ) 701] 250عورخ

[: 702] 250لدرخ

(: یمتخ [ ) 703] 250یمطخ

(: مخالپ [ ) 704] 251قبرخ

(: سولف [ ) 705] ربنش 251رایخ 

(: مدنگ ریمخ  [ ) 706] هطنح 251ریمخ 

(: راخژوک هجوغاب ،  ) حروذ [، 707] 251حیرارذ

(: خوسمأ [ ) 708] لیخلا 251بنذ 

(: الط  ) 251بهذ

(: ناتشهبام دنر - [ ) 710] 251راغ

(: مشیرس [ ) 711] دولجلا 251ءارغ 

[: 712] 251نوقیراغ

(: هلخ لک  [ ) 713] 252تفاغ

(: هدپ تخرد  [ ) 714] 252برغ

: دنتسه ازامرگ  تسخن  تبترم  رد  هک  252ییاهوراد 

: دنتسه ازامرگ  مود  تبترم  رد  هک  252ییاهوراد 

: دنیازامرگ موس  تبترم  رد  هک  252ییاهوراد 

: دنیازامرگ مراهچ  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 

: دنیازيدرس تسخن  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 

: دنیازامرس مود  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 

: دنیازامرس موس  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 

: دنیازامرس مراهچ  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 

: دناهدننککشخ تسخن  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 

[744 :] دناهدننککشخ مود  تبترم  رد  هک  253ییاهوراد 
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دناهدننککشخ موس  تبترم  رد  هک  254ییاهوراد 

: دناهدننککشخ مراهچ  تبترم  رد  هک  254ییاهوراد 

: دناهدننککشخ شزوس  نودب  هک  254ییاهوراد 

: دناهدننکرومن تسخن ، تبترم  رد  هک  254ییاهوراد 

: دناهدننکرومن مود ، تبترم  رد  هک  255ییاهوراد 

: دنراد یکبآ  يرومن  هک  255ییاهوراد 

: دناهنایم ندرک ، درس  ای  مرگ  رد  هک  255ییاهوراد 

: دناهنایم ندرک ، رومن  ای  کشخ  رد  هک  255ییاهوراد 

: شخبورین 255ياهوراد 

: دنايرامیب يهدننازپ  هک  255ییاهوراد 

(: روآكرچ  ) دنتسه لمد  يهدننکبوخ  هک  255ییاهوراد 

: دناهدننکمرن هک  256ییاهوراد 

: دنیاههار يهدننکكاپ  هدنیاشگ و  هک  256ییاهوراد 

: دناهدننکناشخرد هدننکكاپ و  هک  257ییاهوراد 

: دنروآبآشیپ هک  257ییاهوراد 

: دناشش هنیس و  يهدننکكاپ  هک  258ییاهوراد 

: دناهدرگ يهدننکكاپ  هک  258ییاهوراد 

: تسوپ ياهخاروس  يهدننکزاب  هدننکمرن و  هک  258ییاهوراد 

: دنیاهگر يهناهد  يهدنیاشگ  هک  258ییاهوراد 

: دنروآتذل هک  258ییاهوراد 

: دناهدنروآدنب هک  258ییاهوراد 

: دناهدنربلیلحت هدننکبآ و  هک  259ییاهوراد 

یتسردنت تشادساپ  مراهچ  259راتفگ 

259هراشا
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: نآ هاگ  شزرو و  260يهزادنا 

: نآ نایز  دوس و  نآ ، هاگ  باوخ ، 260يهزادنا 

(: كاروخ  ) ندروخ 260هاگ 

260هراشا

: تسا نیا  دوشیم  كاروخ )  ) ندش هابت  ندیراوگان و  ببس  هک  ییاهزیچ  261زا 

: اهنآ دربراک  یگنوگچ  هزات و  ياههویم  262تخانش 

: اهیندیماشآ ندیشون  262یگنوگچ 

: اههدنامسپ زا  نت  263يزاسکاپ 

: اهنآ دوبهب  هاگباوخ و  هناخ و  264شنیزگ 

: ندش رتگرزب  رتدنمورین و  زا  شیپ  اهنآ  يریگیپ  دب و  ياهدمآشیپ  ماگنه  رد  264يرایشوه 

: یشیرپناور 266يروجنرناور و 

: 267اهيوخ

: راگزاسان ياهیکاروخ  نایز  زا  267يریگولج 

267هراشا

: دهاکیم ار  بارش  نایز  268هچنآ 

: دشاب ذیبن )  ) روگنا بارش  نیزگیاج  دناوتیم  268هچنآ 

: دنکیم مرن  ار  مکش  هک  268ياهباشون 

: نوخ ندنار  نوریب  نایز  269دوس و 

: اهنآ دربراک  شور  اههدننکناور و  نایز  269دوس و 

269هراشا

: مکش يهدنروآدنب  270ياهردوپ 

: نآ يدنمدوس  و  یق )  ) ندروآ الاب  271دربراک 

: نآ تسرد  شور  ندرک و  یکیدزن  نایز  271دوس و 

: نآ دربراک  شور  ینتبآ و  نایز  271دوس و 
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: تسردنت نت  کی  تسرد  272تخیر 

: ندز 272كاوسم 

: اهنادند 272تشادهب 

272هراشا

: دنرادیم هاگن  ار  اهنادند  تشادهب  هک  ییاههدنهدوشتسش  273يهرازگ 

: نآ يزاسکاپ  شور  مشچ و  273تشادهب 

273هراشا

: رانا يهرشفا  273يهرازگ 

: دنکیم يریگولج  زین  ندروخ  امرس  دوزهبدوز  زا  درادیم و  هاگن  ار  مشچ  تشادهب  هک  ياهمرس  274يهرازگ 

: ییاونش 274ندییاپ 

: ياهبمکش ياهيرامیب  زا  274يریگشیپ 

: نآ زا  ندنام  رود  هنوگچ  ابو و  274يرامیب 

: لصف راهچ  رد  نت  276يرادساپ 

[ راهب ]276

: 276ناتسبات

: 276زییاپ

: 277ناتسمز

: وا نایور  رادراب و  مناخ  يرادهگن  277شور 

: وئاز هب  یگدیسر  277ییازناسآ و 

: دازون 278شرورپ 

: هیاد شنیزگ  279يهویش 

: ینس ياههرود  رگید  280ندییاپ 

: 280ناکدوک

: ناناوج 280ناناوجون ،
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: 280نالاسنایم

: 280نالاسنهک

: کشزپ 280شیامزآ 

شیارآ مجنپ  282راتفگ 

: دیادزیم ار  [ 824 (] زازح  ) رس هروش  282هچنآ 

282هراشا

(: زازح  ) رس يهروش  نامرد  يارب  دنمورین  يهدنهدوشتسش  282يهرازگ 

[: 826] بلعثلا ءاد  وم و  282شزیر 

282هراشا

: نازیر ياهوم  شیور  يارب  282یصرق 

: دنراد وم  شزیر  هک  ینارامیب  يارب  بوخ  ياهیگتخیمآ  يهدنزاس  283صرق 

: وم ندنایور  يارب  یندیلام  283يوراد 

: دوشیم هتساوخ  هک  ییاج  رد  وم  283ندنایور 

283هراشا

: وم ندنایور  يارب  دنمورین  283يوراد 

: یلچک نامرد  نآ و  ندرک  دنلب  وم و  شزیر  283زا 

: وم يهدنهدوشتسش  283يهرازگ 

: وم ندرک  دنلب  يارب  ياهدنهدوشتسش ، 284يهرازگ 

: دنکیم يریگولج  وم  شزیر  زا  284هچنآ 

: دنایوریم زین  ار  وم  دنکیم و  يریگولج  وم  شزیر  زا  284هچنآ 

: وم یناشیرپ  زا  يریگولج  يارب  دنمورین  284ییوراد 

: دشابیم وم  يهدننکهایس  شخبورین و  نآ  يهتسویپ  دربراک  هک  284ینغور 

: دنکیم نامرد  ار  دشاب  شزاغآ  يهلحرم  رد  يرامیب  نیا  رگا  دنکیم و  يریگولج  یلچک  زا  هک  یندیلام  284ییوراد 

(: هروخوم  ) وم يهنایاپ  ندش  هخاش  ود  284کیراب و 
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: وم 285شچیپ 

285هراشا

: رگید 285ياهرازگ 

: وم ندرک  راومه  285مرن و 

: وم ندرک  285هایس 

285هراشا

: وم ندرک  هایس  يارب  رگید  ییوراد  285يهرازگ 

: رگید 285ياهرازگ 

: رگید 286ياهرازگ 

: دنوش سردوز  يریپ  راتفرگ  دنهاوخیمن  هک  یناسک  يارب  286ییامنهار 

286هراشا

: کچوک لفیرطا  286يهرازگ 

: وم ندرک  ییامرخ  286خرس و 

: وم ندرک  286دیپس 

: دنکیم يریگولج  نآ  شیور  زا  دنکیم و  كزان  دیادزیم و  ار  وم  287هچنآ 

: دنادرگیم كزان  مرن و  ار  وم  287هچنآ 

: دنازیریم ار  وم  هرابکی  هک  یمهرم  287يهرازگ 

: دنازیریم ار  وم  287هچنآ 

: دنکیم يریگولج  زارد  یتدم  لغب  ریز  هناچ و  فان و  ریز  رد  وم  شیور  زا  287هچنآ 

: دنکیم يریگولج  نآ  ياج  یگتخوس  زا  دیادزیم و  ار  هرون  يوب  287هچنآ 

(: هفعس  ) رس یتسوپ  288يرامیب 

288هراشا

: دوشیم هدید  ناکدوک  رد  هک  نآ  يهزات  يهنوگ  زا  هفعس  نامرد  مهرم  288يهرازگ 

: هنهک هشیرکشخ  مهرم  288يهرازگ 
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: دنکیم راومه  مرن و  ناشخرد و  ار  تسوپ  دیپس و  ار  هرهچ  288هچنآ 

289هراشا

: رگید 289ییوراد 

: دنکیم گنر  خرس  ار  هرهچ  289هچنآ 

289هراشا

: رگید 289ییوراد 

: دنکیم خرس  ار  هرهچ )  ) گنر هک  رگید  289ییوراد 

: هرهچ گنر  ندرک  خرس  يارب  رگید  289ییوراد 

: دنکیم گنر  درز  ار  هرهچ  289هچنآ 

: دنک هایس  ار  تسوپ  290هچنآ 

: دنکیم هایس  ار  تسوپ  هک  290ییوراد 

: دیادزیم ار  [ 836 (] فلک  ) تسوپ ياهکل  290هچنآ 

290هراشا

: تسا کم  کک و  بوخ  رایسب  يهدنیادز  290وراد 

: تسا دنمدوس  رایسب  کم  کک و  ندودز  يارب  هک  رگید  290يوراد 

[: 837] شمن 290شرب و 

290هراشا

: شمن شرب و  يارب  291یمهرم 

: رگید 291یمهرم 

: مخز كروک و  ياج  291ندودز 

: هرهچ رد  هدمآدیدپ  [ 838 (] هفعس  ) 291یخرس

291هراشا

: نآ نامرد  يارب  دنمدوس  ییاهراک  291زا 

: هبرض زا  هدمآدیدپ  يدوبک  يزبس و  291ندودز 
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291هراشا

: رتاراک 291یمهرم 

: یبوکلاخ 292ندودز 

: هلبآ ياج  292ندودز 

: هلبآ ياج  ندودز  يارب  اراک  292مهرم 

: لاگ 292شراخ و 

292هراشا

: هتخپ يهلیله  292يهرازگ 

: لاگ شراخ و  يارب  یصرق  293يهرازگ 

: صرق نآ  293يهرازگ 

: يرگ شراخ و  يارب  یبیکرت  يوراد  293يهرازگ 

: کشخ لاگ  يارب  یندیلام  293ییوراد 

: رومن لاگ  يارب  یندیلام  293ییوراد 

: دب هنهک و  لاگ  يارب  294ییوراد 

: تسروآكرچ هن  ازلوات و  هن  هک  دنمورین  294ياهتشرس 

[: 842 (] يرش  ) 294ریهک

294هراشا

: تسدنمدوس يرش  يارب  هک  294ییاهزیچ 

[: 843] 294فصح

[: 844 (] ءابوق  ) 294لوات

294هراشا

: یتسوپ لوات  يهدنربنایم  زا  295يوراد 

: مدنگ نغور  تخاس  295شور 

[: 849 (] قهب  ) دیپس کهب  295یسیپ ،
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: دیپس کهب  يارب  295یمهرم 

[: 850] 295صرب

295هراشا

: صرب يارب  یمهرم  296يهرازگ 

: تسوپ صرب  ياج  يارب  296یگنر 

[: 852 (] دوسا قهب   ) هایس 296کهب 

[853] 296ماذج

296هراشا

: رام تشوگ  اب  نامرد  297شرازگ 

[856 (] لولؤث  ) 297لیگز

: دنایوریم [ 858 (] رافشا  ) هژم 298هچنآ 

298هراشا

: هژم يهدننایور  يهمرس  298يهرازگ 

: اههژم رد  هدمآدیدپ  298شپش 

298هراشا

: اههژم شپش  يهدننکيزاسكاپ  يوراد  298يهرازگ 

[: 860 (] هریعش  ) 298هژملگ

(: باوخ زا  سپ  مشچ  تخس  ندرک  زاب  [ ) 861] 298ءاسج

[: 862] مشچ 299یگدزنوریب 

ینیبدب 299يوب 

: ینیب دب  يوب  يهدنیادز  299يوراد 

299هراشا

: رگید 299ییوراد 

: رگید 299ییوراد 
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: رگید 299ییوراد 

: ناهد دب  299يوب 

299هراشا

: ناهد ییوبدب  يهدنیادز  صرق  300يهرازگ 

: ناهد يوب  يارب  هدش  شیامزآ  رگید ، 300ییوراد 

: ناهد يهدننکوبشوخ  300يهیوشناهد 

: هتخوس کمن  تخاس  300يهرازگ 

: دیادزیم ندروخ  زا  سپ  ار  اهنآ  زج  هرت و  زایپ ، ریس ، يوب  300هچنآ 

300هراشا

: دیادزیم ای  دهاکیم  ار  بارش  يوب  هک  301ییوراد 

: رگید 301ییوراد 

: دنکیم يریگولج  باوخ  يرادیب و  رد  ناهد  بآ  شزیر  زا  301هچنآ 

: دیادزیم ار  یگدیسوپ  دنکیم و  ناشخرد  كاپ و  ار  اهنادند  301هچنآ 

: اهنادند يهدننکناشخرد  301يوراد 

: رگید 301يوراد 

: دنکیم يریگولج  اهنادند  یگدروخ  زا  301هچنآ 

: اهنآ ندرک  رپ  يارب  ای  اهنادند و  یگدروخ  زا  هدننکيریگولج  301يوراد 

: دنکیم يریگولج  نابنج  ياهنادند  نداتفا  زا  302هچنآ 

: نابنج ياهنادند  نداتفا  زا  هدننکيریگولج  302يوراد 

: رگید 302ییوراد 

: شوگ مرج  302يزاسکاپ 

: لغب ریز  يوب  302ندودز 

302هراشا

: لغب ریز  يوب  يهدنیادز  302يوراد 
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: دنکیم يریگولج  اپ  ندرک  قرع  زا  303هچنآ 

: دزاسیم وبشوخ  ار  نت  قرع  303هچنآ 

: دیادزیم ار  لاخیپ  باشیپ و  دب  يوب  303هچنآ 

: دنکیم يریگولج  ناگدرم  ندیدنگ  نتفرگ و  وب  زا  303هچنآ 

: دنکیم يریگولج  ناکرتخد  ناتسپ  ناناوجون و  هیاخ  ندش  گرزب  زا  303هچنآ 

: اههیاخ يهدنرادساپ  303يوراد 

: اهنخان ياهیراومهان  304نامرد 

304هراشا

: نخان ياهيراومهان  نامرد  يارب  304ییوراد 

: تسد تشپ  بل و  هرهچ و  304كرت 

: بل كرت  يارب  304ییوراد 

: بل رایسب  كرت  يارب  304ییوراد 

: ناتسمز زییاپ و  نیزاغآ  ياهزور  دادماب  رد  ناتشگنا  شراخ  304سامآ و 

: دنکیم باداش  هبرف و  ار  نت  305هچنآ 

305هراشا

: یگدننکهبرف 305يوراد 

: یگبرف يارب  بوخ  305ییوراد 

: هدننکهبرف 305يابروش 

: روآتفگش وکین و  305ياهدننکهبرف 

: هدننکهبرف 306يهیقنت 

: دنکیم رغال  ار  نت  306هچنآ 

306هراشا

: نت يرغال  306يوراد 

: نت يهدننکرازن  306يوراد 
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: دیازفایم ار  یسنج  يورین  306هچنآ 

307هراشا

: تسا هنادرم  بآ  يهدنیازف  هک  یناهایگ  مخت  307يهتشرس 

: دنتسه کشخ  يهزیمآ  ای  مرگ و  يهزیمآ  ياراد  هک  یناسک  يارب  دنمدوس  307يوراد 

: دیازفایم ار  نآ  یگدننکتسار  يورین  هک  هنیرن  هب  یندیلام  307ییوراد 

: دیازفایم ار  هنیرن  یگدشتسار  هک  307ییوراد 

: یسنج يورین  يهدنیازف  307يهیقنت 

: یسنج يورین  شیازفا  يارب  رگید  308ییوراد 

: 308بذاوج

: دنکیم گرزب  ار  هنیرن  308هچنآ 

: هنیرن يهدننکگرزب  308ياهوراد 

: دنکیم گنت  ار  نژاو  308هچنآ 

: نژاو يهدننکگنت  308يوراد 

: دنکیم هزیشود  ار ، ناگویب  هک  يدنمورین  308يوراد 

: دیادزیم ار  نادهز  ياهبازیل  شوارت  308هچنآ 

: دنک رتمرگ  ار  نژاو  309هچنآ 

309هراشا

: نژاو يدرس  هبازیل و  يهدنرب  نایم  زا  309يوراد 

: دیازفایم ندرک  یکیدزن  ماگنه  هب  ار  یشوخ  309هچنآ 

309هراشا

: ندرک یکیدزن  ماگنه  هب  یشوخ  يهدنیازف  309يوراد 

(: یکیدزن ماگنه  هب  لاخیپ  نتشادهاگن  رد  یناوتان  [ ) 884] 309طویذع

309هراشا

: طویذع نامرد  يارب  309فایش 
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: دنتسه ناوتان  رایسب  ندرک  یکیدزن  رد  هک  یناسک  310نامرد 

: تسا هنیرن  یگدشتسار  هنادرم و  بآ  يهدنهدشهاک  310هچنآ 

: دهدیم شهاک  ار  هنادرم  بآ  310هچنآ 

: دهاکیم ار  هنیرن  یگدشتسار  310هچنآ 

: تسا ندرک  یکیدزن  ناوت  يهدنهدشهاک  310هچنآ 

310هراشا

: دنتسه ندرک  یکیدزن  ناهاوخ  رایسب  ای  الاب  ترارح  ناگدنراد  يارب  310ییوراد 

: دنکیم کمک  ندش  رادراب  هب  310هچنآ 

310هراشا

: دنکیم کمک  ندش  رادراب  رد  هک  یفایش  [ 886] 310هجزرف

: دزادنایم ار  نایور  دنکیم و  يریگولج  ندش  رادراب  زا  311هچنآ 

311هراشا

: دزادنایم ار  نایور  311هچنآ 

: نایور نتخادنا  يارب  زاسراک  رایسب  311يوراد 

: دنکیم کمک  بارش  یشونهدایز  هب  311هچنآ 

311هراشا

: دنکیم کمک  امرخ  یم »  » یشونرپ رد  311هچنآ 

: دناشکیم ازارد  هب  ار  یتسم  312هچنآ 

: دوشیم یتسم  يهزیگنا  رتدوز  312هچنآ 

: دروآیم رتدوز  ار  يرایشوه  کبس و  ار  یتسم  312هچنآ 

: يرامخ 312نامرد 

312هراشا

: یتسم دردرس  يارب  رگید  رتاراک  313يوراد 

: رگید بوخ  313يوراد 
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؛ دیادزیم ار  یتسم  يرامخ  يهدنیادز  هک  313ییاهیندیشون 

: رگید رتاراک  313يوراد 

يرگشدرگ تسرد  شور  مشش  313راتفگ 

نآ ياهدمایپ  یگدزامرگ و  زا  نارگشدرگ  313ندییاپ 

: نآ یبیسآ  ياهدمایپ  نامرد  و  [ 891] اهرهز زا  314زیهرپ 

: نآ نایز  ندرک  رود  یگنشت و  315ندناشنورف 

315هراشا

: رگید دنمدوس  ياهراک  زا  315نینچمه 

: دناشنیمورف ار  یگنشت  ترارح و  هک  315یصرق 

: صرق 316يهرازگ 

: فرب امرس و  رد  هناریزگان  يرگشدرگ  316شور 

316هراشا

: یگدزامرس 317نامرد 

: یگنسرگ زا  317یشوهیب 

: اهنآ یهابت  زا  يریگولج  یگدزامرس و  زا  ناتشگنا  318تشادهگن 

[: 896 (] رمق  ) یگدزخی زا  مشچ  319يروک 

: دیآیم دیدپ  مشچ  رد  تخس  داب  امرس و  زا  هک  يدرد  319شزوس و 

319هراشا

: زاسراک 319ییوراد 

: شپش يهدننکدوبان  319يهتشرس 

: نآ نامرد  یگدنام و  320یگتسخ و 

: يرگشدرگ رد  كاروخ  شنیزگ  نت و  320يزاسهدامآ 

: دزاسیم رود  ار  نوگانوگ  ياهبآ  نایز  320هچنآ 

: نایرکشل هاگودرا  شنیزگ  321شور 
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: يدرونایرد 322يهویش 

: دزاسیم دوبان  ار  اهنآ  دنکیم و  يریگولج  شپش  شیادیپ  زا  322هچنآ 

: دنکیم يریگولج  داب  دیشروخ و  ربارب  رد  هرهچ  یگریت  زا  322هچنآ 

: دنکیم يریگولج  اپ  فک  هنشاپ و  یگدروخكرت  زا  322هچنآ 

: اپ فک  هنشاپ و  كرت  يارب  اراک  323ییوراد 

: ییاپمد شوپاپ و  زا  يراکراوس و  زا  هدمآدیدپ  323شیاس 

: نت ياهاج  رگید  رس و  یگدیدبرض  اهندروخ و  323نیمز 

323هراشا

: نآ نوماریپ  هنیس و  يور  ياهنداتفا  324نامرد 

، ...[ یگتخوس اهلمد ، اهمخز ، اهیگراپ ، اهیگتسکش ، نوماریپ   ] متفه 325راتفگ 

يدنبهتسکش رنه  رد  ییاههشوگ  325تایلک و 

325هراشا

: یگتسکش 327نتسب 

: یگتسکش نتسب  یتفس  327يهزادنا 

: یگتسکش نتسب  327تدم 

: زاب 328ياهیگتسکش 

: تسا هدرکن  هراپ  ار  تسوپ  یلو  هدش  درخ  اهناوختسا  نآ  رد  هک  328ییاهیگتسکش 

: 328اهیگتفررد

: ندروخ شوج  زا  سپ  اهمادنا  رد  هدناماجب  ياهیگدشتخس  ندرک  328مرن 

: اهیگدیشک اهیگدشتخس و  ندرک  مرن  و  [ 905] ذبشد ندرک  بآ  329مرن و 

: اهمادنا ياهیگدشتخس  ذبشد و  يهدننکبآ  مرن و  329يوراد 

: دناهدش کیدزن  مهب  هک  ییاهمادنا  ندنادرگرب  رد  دنمورین  رگید : 329يوراد 

: نایاسآنت يارب  وبشوخ  رگید : 329يوراد 

: نیکرچ ياهلمد  اهمخز و  اهیگراپ و  نامرد  زا  ییاههشوگ  329تایلک و 
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329هراشا

: 329اهیگراپ

: 330اهلمد

(: تشوگ يهدننایور   ) ازتشوگ 333ياهوراد 

333هراشا

: تشوگ يهدننایور  333مهرم 

: مرن تفاب  ندنایور  يارب  روآتفگش  333یمهرم 

: تسازتشوگ امرگ  ياوه  رد  ناتسبات و  رد  هک  333یمهرم 

: دوریم راکب  کشخ  ياهمخز  رد  هک  یمهرم  هایس : 333مهرم 

: رومن رایسب  ياهلمد  رد  مرن  تفاب  يهدننایور  دننکیم و  زاب  ار  نیکرچ  لمد  رس  333ياهوراد 

333هراشا

: دنامخز يهدنهددوبهب  هک  يردوپ  334ياهوراد 

: رگید دنمورین  334يوراد 

: دنکیم بآ  دهاکیم و  ار  يدایز  تشوگ  هک  334يوراد 

: تسا رتدنمورین  هک  رگید  334يوراد 

: دنکیم كاپ  ار  نیکرچ  ياهلمد  دروخیم و  ار  تشوگ  هک  زبس : 334مهرم 

: دوشیم هدیمان  نویدقلق  هک  ییوراد  يهرازگ  نویدقلق : 334مهرم 

(: نادند يوراد   ) کیدرب کید  یبیکرت  يوراد  يهرازگ  کیدرب : کید  334مهرم 

: دشابن لمد  نتفاکش  هب  يزاین  دنک و  زاب  ار  هدیسر  ياهلمد  رس  هک  335یمهرم 

[: 912] 335ریزانخ

335هراشا

: نولیخاید 335مهرم 

[: 913] 336ناطرس

336هراشا
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: اهبآ كرچ  يهدننارنوریب  336مهرم 

[: 914] 336اهلمد

336هراشا

: لسع 337مهرم 

[: 916] مرگ 337سامآ 

337هراشا

: خرس 338مهرم 

[: 920] مرن 338سامآ 

338هراشا

: رتسکاخ 338بآ 

: تسا دنمدوس  مرن  هتشهورف و  سامآ  يارب  هک  338یمهرم 

[: 921 (] بلص  ) تخس 338سامآ 

[: 923] 339علس

[925] یتشوگ 339هدوت 

[: 928] 340هلمن

: یسراف [ 929 (] شتآ  ) 340ران

: شوجبآ غاد و  نغور  شتآ ، زا  340یگتخوس 

340هراشا

(: بآدیفس  ) جادیفسا 340مهرم 

: هرون 341مهرم 

(: کبرقع [ ) 930] 341سحاد

: مخز 341يزیرنوخ 

341هراشا

: 341نامرد
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: نوخ يهدنروآدنب  342يوراد 

[: 931 (] دصف  ) ندز 342گر 

342هراشا

(: ندز گر   ) نتفرگ نوخ  ماگنه  343ياههابتشا 

[: 958] 347تماجح

[: 959] 347ولاز

[(: 961] یندم قرع  كویپ -  ) هتشر 347يرامیب 

: نت تسوپ  زا  كاشاخ  سخ و  ناکیپ و  كون  ریت و  ندروآ  348نوریب 

[: 962] رس 348یگتسکش 

[: 963] نالاجد يراکبیرف  349ینزفال و 

[964] هدنزگ زیر  ناروناج  نوگانوگ و  ياهرهز  متشه  350راتفگ 

: نآ ندییاپ  يهویش  ناروناج و  شزگ  اهرهز و  نامرد  رد  350یتایلک 

350هراشا

: رهزداپ 351مهرم 

: درس ياهيرامیب  همه  لیتر و  مدژک و  شین  درس و  ياهرهز  يارب  دنمدوس  دنمورین و  بان : تیتلح  352يوراد 

: ریجنا ودرگ و  352يوراد 

: موتخم لگ  352رهزداپ 

: سوطیدورثم 352يوراد 

: تسا هدمآ  سوطیدورثم  یبیکرت  يوراد  رد  هک  نویبرف ) : ) نویفرف 353يوراد 

: اهرام 353شزگ 

353هراشا

: هنسرک 353صرق 

: زاسراک 354رهزداپ 

: گرزب رهزداپ  ای  اهرام ، 354رهزداپ 
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: رام 354صرق 

: لصنع 355صرق 

: نوخردنا 355صرق 

: رهزداپ 355ندومزآ 

: مدژک 356شزگ 

356هراشا

: مدژک شزگ  يارب  زاسراک  356رهزداپ 

: هناگراهچ 356رهزداپ 

: رگید 356يرهزداپ 

: گنر درز  مدژک  356شزگ 

356هراشا

: يرگسع 357رهزداپ 

: دننکیم نامرد  نآ  اب  ناکشزپ  هک  ار  357هچنآ 

: درز ياهمدژک  شزگ  يارب  رگید  357يرهزداپ 

(: هدننت  ) توبکنع و  اپرازه ) [ ) 974] تبش لیتر و  357شین 

357هراشا

: 358نامرد

(: اپرازه  ) تبش لیتر و  شین  يارب  بوخ  358يرهزداپ 

(: هدننت  ) 358توبکنع

: روآبت يهشپ  رادلاب و  هچروم  لسع ، روبنز  روبنز ، 358شین 

(: هسبرک [ ) 976] هغزو هیاظع و  359شین 

: دشکیم ای  دناریم و  ار  ناگدنرد  ناگدنزگ و  اهرام و  تارشح و  359هچنآ 

359هراشا

: 359اهمدژک
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: 359کک

[: 981] سیجارج 360هشپ و 

: 360روبنز

: 360سگم

: 360شوم

: 360هچروم

: 360ناگدنرد

: دازیمدآ وسار و  ناگدنرد و  دنتسین و  راه  هک  ییاهگس  361یگتفرگزاگ 

361هراشا

[: 984] راه گس  361یگتفرگزاگ 

[ اهنآ نامرد  داوم و  یضعب  ندروخ  تارضم  ]362

[: 985] شیب 363يهدنروخ 

[: 986] لبنسلا نورق  363يهدنروخ 

: گنلپ يهرهز  363يهدنروخ 

[: 987] لیألا بنذ  گرب  363يهدنروخ 

: هبادلا قرع  364يهدنروخ 

: حوربی یهوک و  كزیویم  حورذ و  364يهدنروخ 

: كایرت 364يهدنروخ 

: كایرت 365رهزداپ 

365هراشا

[: 989] نارکوش 365يهدنروخ 

: تسا حافل  هشیر  هک  حوربی  365يهدنروخ 

(: هروتات  ) لثامزوج 365يهدنروخ 

: گنب 365يهدنروخ 
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: هزات زینشگ  365يهدنروخ 

: هزرفسا مخت  366يهدنروخ 

: دنایمس ود  ره  هک  هامک )  ) یمس چراق  و  رطف )  ) غورامس چراق  366يهدنروخ 

: هبمکش رد  هدش  هتسب  366ریش 

[: 990 (] مومغم  ) هدش هدیشوپ  ینایرب ، ياهكاروخ  367يهدنروخ 

: هدش درس  یهام  367يهدنروخ 

: هدش هابت  ریش  367يهدنروخ 

[: 992] هتفرگوب هدیدنگ و  ياهنغور  رادزغم و  ياههناد  367يهدنروخ 

: ياهناخدور یلگنج و  هغابروق  368يهدنروخ 

[: 993 (] يرحب بنرا   ) ییایرد شوگرخ  368يهدنروخ 

: تسپ رتسدیبدنگ  368يهدنروخ 

: تسا یتشد  بادس  غمص  هک  ایسفات  368يهدنروخ 

: رذالب 368يهدنروخ 

(: هرهزرخ  ) یلفد 369يهدنروخ 

: نآ زا  ندید  بیسآ  یتشد و  زایپ  369يهدنروخ 

: هرجنا 369يهدنروخ 

: درس بآ  369يهدنروخ 

(: نیسبج  ) چگ 369يهدنروخ 

(: گنسادرم [ ) 996] کترم 370يهدنروخ 

370هراشا

: کترم يهدنروخ  370رهزداپ 

[: 998] رفجنز ای  کس  ای  هدش و  هتخیر  شوگ  رد  يهویج  ای  [ 997 (] قبیز  ) هویج 370يهدنروخ 

[: 1001 (] بآدیفسا  ) جادیفسا 371يهدنروخ 

: هرون درگ  ای  نوباص ، بآ  ای  خینرز ، يهدرشف  راخب  ندربورف  ای  مه ، اب  خینرز  هرون و  371يهدنروخ 
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: نآ يهدارب  ای  نهآ  371يهدنروخ 

[: 1002] راگنز 371يهدنروخ 

: نوگانوگ ياهگاز  372يروخرپ 

( اههباریش [ ) 1003] تاعوتی 372يهدنروخ 

[: 1006] اتنیطّرع سدنک و  و  [ 1005] کنهلبج دیپس و  قبرخ  372يهدنروخ 

: هایس قبرخ  372يهدنروخ 

: نویبرف 373يهدنروخ 

: نویرزام رایسب  373يهدنروخ 

: اهنآ مادکره  دربراک  يهزادنا  کیره و  يدنمورین  مکش و  يهدننکمرن  ياهوراد  دربراک  تسرد  373يهویش 

: هدننکناور یبیکرت  ياهوراد  زا  374ياهنومن 

اپ ات  رس  ياهيرامیب  مهن  375راتفگ 

[: 1011] رس يهمین  درد  375دردرس و 

375هراشا

: ایاقوق 375صرق 

[: 1013] مرگ 375دردرس 

: مرگ دردرس  يارب  دنمدوس  ینغور ، 375ییوراد 

: درس دردرس  376مهرم 

[: 1014] 376هجیگرس

[: 1015] 376ماسرس

[: 1016] 377هتکس

: ناگدرکهتکس يارب  377هیقنت 

[: 1017] یشوهیب 377یگدولآباوخ و 

[: 1018 (] صوخش  ) یگدزلز 378یگریخ ،

[: 1021] 378ناگدشجلف
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378هراشا

: نتنم 378صرق 

: طسق 378نغور 

: گرزب يرذالب  378يوراد 

: ناگدشجلف 379مهرم 

[: 1026] 379یتخرک

(: هزرل [ ) 1027] 379هشعر

[: 1028] 379یناهدژک

[1030 (] جنشت  ) اهمادنا 380یگتفرگ 

[: 1031] 380یشومارف

380هراشا

: کچوک يرذالب  380يوراد 

[: 1034] 380عرص

380هراشا

: عرص يارب  دنمدوس  رایسب  381ییوراد 

[: 1035 (] سوباک  ) 381کتخب

[: 1036] 382ایلوخیلام

382هراشا

: نومیتفا 382يهتخپ 

: دناریم ار  بآخلت  هک  383یصرق 

: روآيداش 383يهدشریمخ 

[: 1038] 383ماکز

383هراشا

: دراد زین  مکش  ندرک  مرن  هب  زاین  و  تسا ، دنمدوس  هدش  يربز  ای  هفرس  راچد  هک  يهنیس  يارب  ياهدرک  384مد 
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: هفرس نامرد  هنیس و  يزاسکاپ  يارب  رگید  ياهدرک  384مد 

[: 1042] 384دمر

384هراشا

: درز یمشچ  385مهرم 

: دیپس 385فایش 

(: یندنکارپ يوراد  [- 1043] رورذ  ) درز 385درگ 

: دیپس 385درگ 

: مشچ 385ياهلمد 

385هراشا

: 386نامرد

: ردنک 386فایش 

: رابا 386فایش 

: جرسوم مشچ و  سامآ  زا  يریگشیپ  يارب  ریسکا  386ود 

: مشچ رد  هدمآدیدپ  387يدیپس 

387هراشا

: مشچ رد  هدمآدیدپ  يدیپس  ندرک  نکهشیر  ندودز و  يارب  387ییوراد 

[: 1050] لبس و  [ 1049] 387برج

387هراشا

: خرس 387فایش 

: کلپ مشچ و  يهشوگ  387شراخ 

(: مشچ کنخان  [ ) 1051] 388هرفظ

388هراشا

: مشچ يدیپس  هرفظ و  لبس و  برج و  ياهيرامیب  يارب  دنمدوس  زبس : 388مهرم 

: تسا دنمدوس  مشچ ) کنخان   ) هرفظ يارب  هک  دنقلق : 388مهرم 
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(: مشچ رد  نوخ  هکل  [ ) 1052] 388هفرط

: مشچ شزیر  388کشا 

388هراشا

: شزیر کشا  شهاک  يهمرس  388يهرازگ 

: دید 389شهاک 

389هراشا

: دیازفایم ار  ییانیب  هک  389ياهمرس 

: اهکلپ 389سامآ 

: دنهدیم رازآ  ار  مشچ  هک  [ 1053] هتشگرب 389هژم 

: مشچ ندروآ  389بآ 

389هراشا

(: اههرهز  ) ترارم 390فایش 

: مشچ [ 1054] 390يروکبش

(: مشچ کمدرم  ندش  خارف  [ ) 1055] 390راشتنا

: مشچ هشوگ  391روسان 

391هراشا

: مشچ يهشوگ  روسان  يارب  391یفایش 

: شوگ 391درد 

391هراشا

: شوگ درد  يارب  ییوراد  391يهرازگ 

: شوگ 392مخز 

392هراشا

: شوگ مخز  يارب  392يوراد 

: شوگ زوزو  392زاوآ و 
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: شوگ 392ینیگنس 

392هراشا

: شوگ ینیگنس  يارب  393يروخب 

: شوگ ینیگنس  يارب  ینغور  393فایش 

: شوگ رد  هدنورورف  کچوک  یناگدنزگ  393مرک و 

: دوریمورف شوگ  رد  393هچنآ 

[: 1057] ینیب 393يزیرنوخ 

393هراشا

: ینیب يزیرنوخ  يهدنروآدنب  394يوراد 

: رگید زاسراک  394يوراد 

: ینیب 394ياهمخز 

: ینیب [ 1058] 394ریساوب

(: ییایوب هاگیاج  ینیب  نب  يرامیب  [ ) 1059] 395مشخ

395هراشا

: هتفر تسد  زا  ییایوب  يارب  ییوراد  395يهرازگ 

: ییایوب نتفر  تسد  زا  يارب  زیگناتفگش  زاسراک و  395ینامرد 

: نادند 395درد 

395هراشا

: كاندرد نادند  396مهرم 

: نادند درد  396رهزداپ 

: دشابیم زین  نآ  درد  يهدننکمارآ  هک  هدش  هدروخ  نادند  396يوراد 

: نادند 396ندیشک 

: میشکب میهاوخیم  هک  ینادند  ره  كاندرد و  تسس و  ياهنادند  ندیشک  يارب  396ییوراد 

[: 1060] نادند يدنک  396نامرد 
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: دوش كاندرد  يدرس  اب  هک  397ینادند 

[: 1061] ناهد شوج  کفرب و  397تفآ ،

397هراشا

(: کفرب  ) دیفس شوج  تفآ و  يارب  397ییوراد 

: ینوفع ناکچنوخ و  397هثل 

[: 1062] کچوک نابز  397یگداتفا 

[: 1063 (] هچوید  ) ولاز نداد  397تروق 

: ولگ رد  نآ  زج  ناوختسا و  راخ و  ندرک  398ریگ 

: نابز 398ینیگنس 

: نابز ندش  نازیوآ  399گرزب و 

: دوشیم هدیمان  [ 1064] هغابروق هک  نابز  ریز  ياهدغ )  ) یتشوگ 399هدوت 

: نابز 399سامآ 

[: 1065] ولگ 399یگتفرگ 

399هراشا

: ولگ یگتفرگ  399يوراد 

[: 1066] 400هفرس

: هفرس 400صرق 

400هراشا

: صرق نیا  زا  رگید  400ییهرازگ 

: هفرس 400صرق 

: هعیم 400صرق 

: تسا دنمدوس  وبدب  ياهشوارت  هنهک و  يهفرس  يارب  هک  400يروخب 

[: 1068 (] مسآ  ) سفن 401یگنت 

401هراشا
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: مسآ يوراد  401يهرازگ 

: سفن یگنت  يارب  ياهدش  401ریمخ 

: مکش يهدننکناور  صرق  401يهرازگ 

[: 1069] بنجلا 401تاذ 

[: 1070] هیرلا 402تاذ 

: ندرک فاص  هنیس  ندرک و  هفرس  ناهد و  زا  [ 1071] ندمآرب 402نوخ 

402هراشا

: تسا دنمدوس  ناهد  زا  ندمآرب  نوخ  يارب  هک  یصرق  402يهرازگ 

[: 1072] 403لس

403هراشا

: لس يردوپ  يوراد  403يهرازگ 

[: 1073] لد 403شپت 

403هراشا

: روفاک 403صرق 

: کشم 404صرق 

: خلت کشم  404يوراد 

(: ابو هبش  [ ) 1077] 404هضیه

404هراشا

: نامرد 404يهرازگ 

: ردنک 405صرق 

: رانا يهدناشوج  405يهرشفا 

: تسا كاروخ  يهدنراوگ  هبمکش و  شخبورین  هچنآ  هبمکش و  405ياهدرد 

405هراشا

: خرس لگ  405صرق 
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: ناهایگ مخت  405يهتخپ 

: ینومک 406يوراد 

: نهآ راگنز  406يهباشون 

: درس يهبمکش  شخبورین  406یمهرم 

: ِهب 406یم 

: ياِهب 406نیبجنکس 

: يردوپ يوراد  407يهرازگ 

: هبمکش سامآ  407درد و 

407هراشا

: ارقیف 407يهرایا 

: هبمکش يارب  407یمهرم 

: هداس نیدران  408نغور 

: لبنس 408صرق 

(: هکهکه [ ) 1085] 408هکسکس

408هراشا

: هکسکس 409صرق 

[: 1086] ریذپانيریس 409ياهتشا 

: رگج 409سامآ 

409هراشا

: سرابربما 409صرق 

: یلسع 410نیبجنکس 

: کل 410صرق 

: اههشیر 410بآ 

(: يدرز [ ) 1090] 410ناقری
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410هراشا

: روفاک 410صرق 

: مکش يهدننکناور  410صرق 

(: مکش ندروآ  بآ  [ ) 1092] 411ءاقستسا

411هراشا

: نویرزام اب  هدرورپ  دنوار  411صرق 

: نویرزام 411صرق 

[: 1093] یقز اقستسا  يرامیب  411مهرم 

: زرپس 412درد 

412هراشا

: زرپس درد  يارب  یصرق  412يهرازگ 

: ربک 412صرق 

: تسا نآ  ریز  داب  زرپس و  یتخس  يارب  412یمهرم 

[: 1097] 412جنلوق

412هراشا

: کس 413نشراوج 

: جنلوق 413صرق 

: جنلوق نامرد  يارب  یفایش  413يهرازگ 

: مکش يهدننکمرن  413يهیقنت 

: دنروآ دیدپ  شورمکش  دنناوتیمن  هک  ییاهوراد  نیزگیاج  دنمورین ، 413يهیقنت 

: راغ 414بح 

: اینولغ 414يوراد 

: 414بآلسع

(: روزبلا ءام   ) یهایگ ياههناد  بآ  اب  کچرک  415نغور 
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: هبمکش ینیگنس  يهدنربنایم  زا  نکشداب و  مکش و  يهدننکمرن  415نشراوج 

: اهتشا يهدنیازفا  كاروخ و  يهدنراوگ  هبمکش و  ینیگنس  يهدربنایم  زا  نکشداب و  مکش و  يهدننکمرن  415صرق 

(: هفلخ [ ) 1099] شورمکش 415نامرد 

415هراشا

: مغلب 416صرق 

: يردنک 416نشراوج 

: ياهندوپ میر  يهدشریمخ  416يهرازگ 

: رانا يهناد  ردوپ  416يهرازگ 

: يزوخ 416يوراد 

: ریشابت 417صرق 

: وج قیوس )  ) 417ناخلت

: ینمرا لگ  417ردوپ 

: رانلگ 417صرق 

(: ینوخ لاهسا  [ ) 1103] ریحز 417صرق 

: هدنهدرازآ ياهداب  بت و  اب  ینوخ  هنهک و  شورمکش  يارب  هعیم : 417يهدشریمخ 

: هدنرادزاب 418يهیقنت 

: شورمکش يارب  418یمهرم 

: ینوخ لاهسا  زا  يریگولج  يارب  یفایش  418يهرازگ 

: لگ درگ )  ) 418ردوپ

: قامس 418صرق 

: ندرک بآشیپ  419یتخس 

419هراشا

: روآبآشیپ 419يوراد 

: نوخ هتخل  يهدنربنایم  زا  419يوراد 
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: رتسکاخ 419بآ 

: 420گنس

420هراشا

: ناسلب بح  420يهدشریمخ 

: مدژک 420رتسکاخ 

: مدژک 421نغور 

: نادبآشیپ هدرگ و  421سامآ 

: ندرک بآشیپ  ماگنه  422شزوس 

422هراشا

: ندرک بآشیپ  ماگنه  شزوس  يارب  ییوراد  422يهرازگ 

: یکرچ ینوخ و  422بآشیپ 

: ابرهک 422صرق 

: نیکرچ بآشیپ  يرامیب  يارب  422یصرق 

: هنیرن هاربآشیپ  يارب  یبرس  بآدیفس  422فایش 

[: 1108] ياهکچهکچ 423بآشیپ 

423هراشا

: بآشیپ يهدنرادزاب  423يوراد 

: دوزهبدوز ندرک  بآشیپ  زا  يریگولج  ریشابت ، 423صرق 

: هاگتسشن خاروس  مکش و  423مرک 

423هراشا

: دناریم ار  ودک ) مرک  هداوناخ   ) اهمرک هک  423ییوراد 

: دناریم مکش  زا  ار  گرزب  ياهمرک  هک  424ییوراد 

: هاگتسشن خاروس  نوماریپ  لوتسیف  روسان و  424روساب و 

424هراشا
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(: ثبخ  ) میر 424يهدشریمخ 

: هدیسامآ ریساوب  درد  يهدننکمارآ  424مهرم 

: سامآ يهدنهدشکورف  درد و  يهدننکمارآ  425يوراد 

: لقم 425بح 

: مانس مهرم  425يهرازگ 

(: هاگنتسشن رد  لوتسیف  روسان ، یسامآ ، مخز  [ ) 1112] 425روسان

: نامرد 426يهرازگ 

: نادهز هاگتسشن و  سامآ  یگدزنوریب و  426یگداتفانییاپ و 

426هراشا

: نادهز یگدزنوریب  یگداتفانییاپ و  يوراد  426يهرازگ 

: هناهام رایسب  يزیرنوخ  ندروآ  426دنب 

427هراشا

: هناهام نوخ  شزیر  زا  يریگولج  يارب  نژاو  427فایش 

: نآ ندروآ  دنب  ای  هناهام و  نوخ  427شزیر 

427هراشا

: رُم 427صرق 

: نژاو رد  هدمآدیدپ  ياهفاکش  427كرت و 

: نادهز 428ندیسامآرب 

428هراشا

: نادهز تخس  سامآ  يارب  ینتفرگرب  دوخب  428يوراد 

: نادهز سامآ  يارب  يرگید  428يوراد 

: رگید نامرد  428يهرازگ 

[: 1115] نادهز ناطرس  428اهمخز و 

[: 1117] نادهز يهناهد  429یگتفرگ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


: نیغورد يرادراب  ای  يرادراب  يوزرآ  429يرامیب 

(: ورق و  [ 1120] قتف  ) یگراپ و  [ 1119] 429سامآ

: قتف 430مهرم 

430هراشا

(: هیاخ قتف   ) 430ورق

: اهدنب هاگیهت و  درد  و  [ 1122] کیتایس درد  و  [ 1121] 430سرقن

430هراشا

: سرقن 430مهرم 

: ناجنروس 431يوراد 

: ناجنروس بح  431يهرازگ 

: مرگ ياهسامآ  يهدنام  يهدنربنایم  زا  مهرم  431يهرازگ 

: گزرب ناجنروس  431بح 

: درس سرقن  يارب  ياهدش  431ریمخ 

: اسنلا 432قرع 

(: یگدمآرب همکد ، [ ) 1123] 432هبدح

(: سیراو [ ) 1124] 433یلاود

(: اپ ندش  یلیف  يرامیب  [ ) 1125] لیفلا 433ءاد 

[: 1126] رتسب 433مخز 

: ینوریب ياهمادنا  433درد 

: رتهب نامرد  يارب  نآ  تسرد  تخانش  نآ و  ياهدمآیپ  بت و  مهد  434راتفگ 

[ نآ ياهدمآیپ  بت و  ]434

434هراشا

: دنیوگ [ 1127] هنازور بت  ناکشزپ  هک  434یبت 

(: لس مزال - [ ) 1132] قد 438بت 
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438هراشا

: روفاک 441صرق 

: شورمکش راتفرگ  قد و  بت  نارامیب  يارب  يردوپ  442يهرازگ 

: دنیوگ بغ  [ 1138] بت ار  نآ  ناکشزپ  هک  نایم  رد  زور  کی  442بت 

442هراشا

: بغ بت  نامرد  يارب  443ییوراد 

: بغ بت  يارب  رگید  443ییوراد 

: دوشیمن هدید  یندمآ  نییاپ  تبون  نآ  نایم  رد  تسا و  هتسویپ  هراومه  نوچ  دنیوگ . [ 1139 (] هقرحم  ) هدننازوس بت  ار  نآ  هک  الاب  يامد  اب  444بت 

: دنیوگ زین  ینوخ  بت  نآ  هب  دیآیم و  دیدپ  نآ  ندش  هتخیگنارب  نوخ و  يامد  شیازفا  زا  ریگارف ) [ ) 1140] هقبطم 444بت 

: دنیوگ [ 1141] یمغلب بت  نآ  هب  دشاب  هنازور  هک  ياهبون  445بت 

445هراشا

: دبرت 446يوراد 

: یمغلب بت  يارب  ینتشرس  447ییوراد 

: خرس لگ  447صرق 

: یمغلب بت  ندناشنورف  يارب  ینتخپ  ییوراد  447يهرازگ 

(: دیآیم راب  کی  زور  راهچ  هک  یبت  [ ) 1143] عبر 447بت 

447هراشا

: هداس تیتلح  448يوراد 

: دوریم الاب  یلیخ  ناشیامد  دنیآیم و  راب  کی  زور  شش  جنپ و  زا  شیب  هک  ياهبون  [ 1144] يهتخیمآ مهرد  449ياهبت 

(: یمیاد [ ) 1145] هتسویپ 449بت 

: دوشیم راکشآ  امرس  مد  کی  امرگ و  مد  کی  نآ  رد  هک  449یبت 

449هراشا

: کچوک خرس  لگ  450صرق 

: ریشابت 450صرق 
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: دنکیمن غاد  هک  يزرل  450بت 

: دیآیم دیدپ  طلخ )  ) اهیگتخیمآ ندوب  دنت  یکبآ و  زا  هک  [ 1146] یشوهیب اب  هارمه  450بت 

: تسا هارمه  مرن  طلخ )  ) ياهیگتخیمآ یناوارف  اب  هک  [ 1147] یشوهیب اب  هارمه  451بت 

[: 1148] سامآ زا  هدمآدیدپ  451بت 

[: 1153] یئابو 452بت 

[: 1154] یبیکرت 453ياهبت 

[: 1156] کخرس و  [ 1155] 454هلبآ

: تسا زاین  تخس ، ياهيرامیب  نامرد  يارب  هچنآ  455نتسناد 

455هراشا

: بوخ 455ياهیهگآشیپ 

: دب 456ياهیهگآشیپ 

: اهيرامیب ندنام  هاگ  459تخانش 

: اهبت هاگ  460تخانش 

[: 1165 (] جضن  ) يرامیب یگتخپ  هاگ  461تخانش 

[: 1166] نارحب ندمآ  یهگآشیپ  461اههناشن و 

: نارحب ندمآ  یهگآشیپ  بوخ  462ياههناشن 

: نارحب هارمه  يزاسیهت  ياههنوگ  462تخانش 

: نارحب ندوب  اسران  ای  لماک  ای  يدب  ای  یبوخ  463ياههناشن 

: نارحب 464ياهزور 

: بآشیپ 466تخانش 

466هراشا

: 466گنر

(: هتیزوکسیو  ) 467یگتسب

: 467وب
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: 467اهنیشنهت

: تسه رایسب  يزاین  اهنآ  ندوب  هب  هک  اهبت  رد  بآشیپ  تخانش  زا  ییاههشوگ  469اههتکن و 

[: 1172] لاخیپ 470تخانش 

: ضبن 471تخانش 

471هراشا

[ ضبن عاونا  ]473

[: 1198] یلازغ ضبن  - 1473

[: 1199] ياهبرض ود  - 2473

[: 1200] نوگانوگ ياهبرض  اب  ضبن  - 3473

[: 1201] یشوممد ضبن  - 4473

[: 1209] لحنم ضبن  - 5474

[: 1210] يدایز ضبن  - 6474

[: 1211] تباث ضبن  - 7474

[: 1212] یجوم ضبن  - 8474

(: هنوگمرک [ ) 1213] يدود ضبن  - 9474

(: یلمن [ ) 1214] ياهچروم ضبن  - 10474

[: 1215 (] يراشنم  ) ياهرا ضبن  - 11475

[: 1216 (] دعترم  ) هدنزرل ضبن  - 12475

[: 1217 (] يوتلم  ) هدنچیپ ضبن  - 13475

: نوگانوگ ياههزیمآ  475ضبن و 

: اهدادیور یپ  رد  476ضبن 

: تخس ياهيرامیب  نامرد  478یگنوگچ 

[1219 :] یتسردنت ناگتفایزاب  478دربهار 

478هراشا
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: هب بآ  زا  هدش  هتخاس  نیبجنکس  479يهرازگ 

يزار 479يهمانیگدنز 

[ اه هیامن  ]483

رگشهوژپ يهدششهوژپ  ياهباتک  483هیامن 

نوگانوگ 484ياههیامن 

484هراشا

هژیو ناگژاو  485يهیامن 

485هراشا

Sitz bath ;immersion bath: 485نزبآ

: 485لائأ

Tubs ;Washbasins: 486نیجاجا

Marshes ;marshy lands ;castle: 486ماجآ

Common carotid artery: 486ناعدخا

: 486حییارأ

Groin ;inguen: 486هیبرأ

: 486بزأ

: 487طاقستسإ

Elements ;essence: 487تاصقتسا

: 487ءاشمتسإ

: 487یجنتسإ

Basic carbonate of lead: 487جادیفسا

Salvatella vein: 487میلسا

Eye lash: 488رافشا

cecum: 488روعأ
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: 488فضغأ

Median cutaneous vein ;median cephalic vein: 488لحکأ

Testicle: 489نایثنأ

Enternal: 489یسنأ

Jugular vein: 489جادوأ

: 489جرایا

Aphrodisia ;sexual power: 489هاب

th -62 th july 91: 489ءاروحاب

Crisis: 490نارحب

Basilic vein: 490قیلساب

Channel ;pipe ;ureter: 490خبرب

: 490همرب

: 490هینرب

Tapping ;paracentesis: عمقلا 491لازب 

unripe date: 491رسب

Surfeit ;undigest: 491مشب

cise: 491ّطب

: 491طیلالب

: شعن 491تانب 

: 492بیرأت

phasianidae: 492جرادت

Adorning ;embellishment: 492سیوطت

: 492رّجعت

To discharge nasal matter Thtough the throat with audible sound: 492عّخنت
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prostate: 492هئوت

: 493ریجث

Breast: 493يدث

Omentum ;peritoneum: 493برث

Sharp ;acute: 493فیقث

: 493هنث

: 493ماج

Aslaughtered camel or sheep: 494وزج

Rose water: 494بالج

Fissur ;middle of the ear ;tympanic cavity: 494هبوج

Brachial cord: عراذلا 494لبح 

Jumping (: انالجح  ) 494لجح

Pharyn ;throat: 494قلح

Acetabulum: كرولا 495قح 

Loin: 495وقح

Putrid mud: 495أمح

Vertebra: 495زرخ

Diarrhoea: 495هفلخ

: 496مح

: 496شویخ

: 496فاد

: 496درد

Pestle of mortar: 496جتسد

Callus: 497ذبشد
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: گید رب  497گید 

Uterus ;womb ;hystera: 497محر

: 497هّیلطر

Benumbing ;torpedo ;thunder: 497داعر

Paunch ;potbellied: نطبلا 498بیغر 

Bandage ;compress: 498يهدافر

: 498يهوکر

 ;Flabby: 498لهر

Pneuma ;soul ;spirit: 498حور

Polytrichia ;polytrichosis: 498ببز

: 498ّرز

: 499قاعز

Thin haired: 499رعز

: 499ّقز

: 499خنز

Oil extracted from green olive: قافنا 499تیز 

: یباکر 499تیز 

Brackish land ;sultish ground: 500خبس

: 500ةءاحس

Excoriation ;attrition ;abrasion ;intertrigo: 500جحس

: 500رحس

Physique ;physiognomy: 500هنحس

Giddiness ;dizziness ;syncope: 500ردس

: 500فرس
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Dung: 501نیقرس

: 501طفس

Powdr ;pulvis: 501فوفس

Groats: 501تلس

Spinous processes: 501نسانس

Tooth powder ;dentifrice ;tooth brush: 501نونس

Canapus star: 502لیهس

Tuberosity ;prominence ;protuberance: 502زأش

: 502طاش

: 502لاش

Excessie desire (sexual) ;Lust ;Libido ;striasis: 502قبش

Epigastrium: 503فیسارش

Suppository: 503فایش

Saphena vein: 503نفاص

peritoneum: 503قافص

Back bone ;spine ;vertebral column: 503بلص

Auditory meatus: 504خامص

Frying pan ;iron plate: 504قباط

: 504هجهابط

Sugar candy: 504دزربط

: 504نجط

Spleen: 505لاحط

: 505رئظ

Ptergyium: 505يهرفظ
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Bulky: 505لبع

Perineum: 505ناجع

: 506طویذع

Tendo ;calneus ;tendo ;achillis ;hanstring: 506بوقرع

: 506يهدیصع

Heel: 506بقع

: 506ئقرغ

Pure ;adhesive clay: 506راضغ

: 506هّنغ

Forset ;timber ;jungle: 507ضایغ

: 507غدف

: 507مدقف

Vaginal suppository: 507هجزرف

Each of the two bright stars in the ursa minor ;polestar ;polaris: 507دقرف

Venesecticom ;blood letting ;phlebotomy: 507دصف

: 507حاقف

: 508راتق

: 508هرتق

The skull ;cranium: 508فحق

: 508حدق

: 509تیرق

Cut -branch ;penis: 509بیضق

Emaciated ;lean: 509فیضق

Sacralregion ;sacrum 509ةاطق
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: 509هرمق

Colon: 510نولوق

kind of ointment: 510یطوریق

Cephalic vein: 510لافیق

Liver: 510دبک

: 510دک

: 511مرک

: 511زازک

Tatanus ;locklaw: 511زازک

Kidney: 511هیلک

: 511ةرمک

: 511هدومک

chyle ;chylos: 512سولیک

Chyme ;chymos: 512سومیک

: 512أبل

: 512قثل

jaw: 512یحل

: 512خلاخل

: 513هیناخلخل

Fecundatiom: 513حاقل

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . 513رول -:

: 513ضبأم

: 513قام

: 513فووأم
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Ascites ;Abdomenal dropsy: ءاقستسالا 513يهیئام 

: 513تسام

: 514مسربم

: 514يهلوبم

: 514نتم

: 514عّزجم

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . 514ضیخم -:

: 514ةّدم

Gull bladder: 514ةرارم

Hypochondrium: نطبلا 515قارم 

(: هزیمآ : ) 515جازم

: 515تاروزم

: 515شاشم

: 516ةریضم

: 516ثغم

: 516يهرغم

: 516دوبکم

: 516هّلم

Salted ;pickled: 516روقمم

iris in which a small portion of the iris protudes Iridoptosis ;prolapse of the: 517جرسوم

: 517هبیم

: 517فطان

: 517وجن

Spinal cord: 517عاخن

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


: 517لطن

: 517عوقن

: 518دوسکمن

: 518وهن

: 518تشربمین

Sprain ;wrench: 518ءثو

: 518رجو

External: 518یشحو

: 518رضو

: 519ةءاطو

: 519دمو

Pthisis ;tuberculosis: 519ساله

Matter ;primordial matter: 519یلویه

(Juniperus comnunis Linn juniper berry :(Abhal 520لهبأ

(Citrus medica Linn Citron :(Utruj 520جرتأ

(Stibium anticulata Antimony Sulphid :(Ithmid 520دمثإ

(Andropogon Linn schoenanthus :(Idhkir 520رخذإ

(Melia azedarach Linn perianlilac :(Azad darakht: 521تخردازآ

(nچValeriana wallichii Dc Indian valerian :(As r 521نوراسا

(Lavandula Stoechas Linn Levender :(Ustukhuddus 522سدوخوطسا

(Spinach :(Esfenakh 522خانافسا

: 522نویردنقولوقسا

(Uriginea indica kunth Scilla ;squill :(Isqil 522لیقسإ

(Dorema ammoniacum Gum ammonaic :(Ushaq 523قشأ
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Haloxylon multiflorum Bunge plant ash ,:(Ushn n) Alkali plant 523نانشأ

(parmelia perlata Ach .Rockmoss :(Ushnah 523هنشأ

(Styrax officinalis ,Linn Strax :(Astyrak 524كریطصا

(Electuary of myrobalan :(Itrifal 524لیفرطإ

(Unguis :(Azfar l -tib بیطلا 524رافظا 

: 525نوقیرافا

(nچCuscuta epithmum kinn Epithyme Doodar :(Aftim 525نومیتفا

(Artimisia absinthium Linn Absinth ;worm wood :(Afsintin 525نیتنسفا

(nچpapaver somniferum Linn opiun :(afy 525نویفا

(Acacia Arabica wild gum Arabic tree :(Aq qia 526ایقاقأ

(pyrethrum pathenium Bachelor's button :(ughuw n 526ناوحقا

Melilotus officinalis Sweet :(Aklil al -malik) Linn melitole کلملا 526لیلکإ 

: 526جولا

(Emblica officinalis Gaertn Emblic myro balan :(Amlaj 527جلمأ

(Barberis aristata schrad Barberry :(Amber b ris 527سرایربمأ

(ghalisچAnagallis arvensis Linn pimpemel :(An 527سیلاغانأ

(Farula assafoetida Linn Asafoetida plant :(Anjudh n 527نادجنا

(Urtica urens Linn Nettle :(Anjurah 528هرجنأ

(tچAstragalus Sarcocolla Dymok Savcocolla :(Anzar 528تورزنا

(Coagulum pitua Rennet :(Infihah 528هحفنأ

Nepeta hindostana Cultivated :(B drajboyah) )Roxb( Haines Balm 528هیوبجنرداب

(jچOcimum basilicum Linn Sweet basil :(B dr 529جورذاب

Centautrea ;phyllocephalla Centaura ;phyllocephala :(Basward) white acanthus Fogonia: 529دروذاب

(Gal banum :(B razad 529دزراب
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(Melia azedarach Linn Persian Lilac :(B n 530ناب

(r maryamچCyclamen europaeum Linn /Greek cyclamen :(Bukh میرم 530روخب 

(Adiantum capillus veneris Linn /maiden hair fem :(Brashi osh n ناشوایس 530رپ 

(Brass :(Biranj: 530جنرب

(Achillea millefolium Linn Yarow :(Birinj sif 531فساجنرب

)naچtچplantago ovata Fork /Ispaghula (Spogel seed) :)Bazr -q 531انوطقزرب

(corolium rubrun Coral :(Bussad 531دسب

(sfayejچpolypodium vulgare Linn Common polypody :(B 531جیافسب

(Citrullus vulygains Indian water :(Bittikh hindi يدنه 532خیطب 

portudaca oleracea ,Linn purslane ءاقمح ك  ن . ءاقمحلا -: 532هلقب 

(Amaran thus blitum Linn /Bilaton ;blite :(Baqlayamaniyah هینامیلا 532هلقب 

(Caesal pinia sappan Linn Sappan woood :(Baqqam 532مقب

(Semecarpus anacardium Linn f .Marking nut :(Bal dur 532رذالب

(sچScilla sps wild onion :(Bulb 533سوبلب

(Commiphora opobalsamum Engl ./Balm of gilead balsam :(Bals n 533ناسلب

(tچQuercus robur Linn Oak :(Bull 533طولب

(Terminalia bellerica Roxb .Balleric myrobalan :(Balil j 533جلیلب

(Hyoscyamus niger Linn Henbane :(Banj 534جنب

(Vitex agnus castus Linn Chaste tree :(Banjankusht 534تشکنجنب

 .( potentilla reptans Linn Conquefoil :(Bantaflun 534نلفاطنب

(Viola odorata Linn Sweet voilet :(Banafsaj 535جسفنب

(raqچNotron Borax :(B 535قروب

(zid nچOrchis morio Linn Sweet pellitory :(B 535نادیزوب

(Centaurea behen Linn behman :(Bahman 535نمهب
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(Aconitum napellus Linn Aconite :(Bish 536شیب

(Ruta sylvestris mill Gum of wildrue :(Tafsia 536ایسفات

(Lupinus termis Fork jurpeth root ;Indian jalap :(Turbud 536دبرت

(Lupimus albus Linn Lupin :(Turmus 536سمرت

(Hedysarum alhagi ,Linn Manna :(Turanjbin 537نیبجنرت

(Tamarindus indica Linn Tamarind :(Tamr hindi يدنه 537رمت 

(darچMatthiola incana R .B .r Erysimon :(T 538يردوت

(Ficus carica Linn Fig ,fig tree :(Tin l k کلع 538نیت 

(Scirpus lacustris Linn Couch grass :(Thil 538لیث

(panicum miliaceum common millet :(j waras 538سرواج

(Ferula galbaniflua Boiss Opoponax galbanum :(J oshir 539ریشواج

(Hydrous calcium sulphate Gypsun :(jibsin 539نیسبج

(Reseda canescens Sesamoides :(jabl hank 539گنلهبج

(Eruca sativa mill Rocket seeds :(Jirjir 539ریجرج

( : jaadeh) 540هدعج

( : juft -Bullut) طولب 540تفج 

(Rose water :(Jul b 540بالج

(punica granatum Linn Flower of pomegranate :(Julann r 541رانلج

)Confection of roses (petals) :)julanjibin 541نیبجنلج

pith of phoenix dacty Lifera pith of the :(jumm r) Linn palm tree 541رامج

Ficus cycomorus ficus Cycarnore cluster :(jummaiz) glomerata Roxbfig 541زیّمج

(Cartoreum Castoreum :(jund bidastar 541رتسدابدنج

(Gentiana Lutea Linn Gentian :(jannti n 542انایطنج

(Myristica fragrance Houtt Nutmeg :(jauz boww 542اوبزوج
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Cupressus sompervirens Fruit of cypress :(jauz al .sarw) Linn tree ورسلا 542زوج 

Datura Stramonium Nux vomica ;thom apple :(javsm thil) Linn metal nut 543لثامزوج

( : jild r) وراد 543لیج 

(Thymus vulgaris Linn Wild thyme :(H sh 543اشاح

(pistacia terebinthus Linn /Terebinth :(Habbah ,al ,khadra ءارضخلا 544هبح 

(Nigella sativa Linn Black cumin :(Habbah ,al ,sauda ءادوسلا 544هبح 

544هراشا

(Cypreus esculentu Linn /Monkey pepper :(Habb ,al ,zalam ملزلا 544بح 

(Buchanania lotifolia Roxb /Bugle seed :(Habb ,al ,simna هنمسلا 544بح 

(Ipomoea hederacea jacq /pharbitis seeds :(Habb ,al ,nil لینلا 544بح 

(Cynara scolymous Linn Artichoke :(Hurshuf 545فشرح

(Lapidium sativum Linn Garden cress :(Hurf 545فّرح

(peganum harmala Linn Syrian rue :(Harmal 546لمرح

(purmelia perlata Linn /Stoon flower :(Haz z ,al ,Haj r رجحلا 546زازح 

(Tribulus terrestris Linn Caltrops :(Hasak 546کسح

parietaria officinalis /Common :(Hashishah ,al ,zujaj) Linn pellitory جاجزلا 547هشیشح 

( : Hashish -al -k lb) بلکلا 547شیشح 

Berberis aristate D .C Extract of ophthalmic :(udad) berbery 547ضضح

(Trigonella foenum graceum Linn Fenugreek :(ulbah 547هبلح

(ferula assafoetida Linn Asafoetida :(iltit 548تیتلح

(Rumex crispus Linn yellow dock ,sourdouk :(umm d 548ضامح

(Amomum cardamomum Cardamom :(am m 548امامح

(poxtndaca oleracea Linn Purslane :(hamq 549ءاقمح

ۀلصو امهنیبب و  ۀبسنلۀلقبب  انفاضأ  قمحأ  549و 
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هلجر فویضلا  هجو  یف  دمیۀلفس  نم  ابدأ  لقأ  نم  549و 

(qچTrigonella corniculata Linn Blue mlilote :(andaq 549اقوقدنح

(Citrullus colocynthis Schradcolocynth :(Hanzal 549لظنح

(Sempetvium tectorium Linn Hous leek :(ayy al -lam ملاعلا 550یح 

(Malva rotundifolia Linn jaws mallow :(khubb zi 550يزابخ

Ferri der oxidum Iron Idross :(khabth al -hadid) Iron rust دیدحلا 550ثبخ 

(Veratrum ;Helleborus Linn Hellebore :(kharbaq 550قبرخ

(Brassica nigra Hook Black mustard :(khardal 551لدرخ

Ceratania silique ceratania carob ;Nabatean carob سولف ربنش - رایخ  یماش - 551بونرخ 

(Ricinus communis Castor :(Khirwa 551عورخ

(papaver somniferum poppy seed :(Khaskhah 552شاخشخ

(Orchis rubra Fox testes :(Khusaal -th lab بلعثلا 552یصخ 

(Ahhaea officinalis Linn marsh mallow :(Khitmi 552یمطخ

(Wine vingegar :(Khal khamr رمخ 552لخ 

(salix caprea Linn Goat willow :(Khil f 552فالخ

553جنلخ

(lanj nچAlpina galango Wild ganlingale :(Kh 553ناجنلوخ

(Cassia fistula parging cassia :(Khiar shambar ربنش 553رایخ 

(Cheiranthus cheiri Linn yellow gilli flower :(khair 554يریخ

(Mynca nagi thumb Box myrtle :(D rshisha n 554ناعشیشراد

(Cinnamomum ;elanicum Breyn Cinnamon :(D rs in 554ینیصراد

(viscum album Linn Mistetoe :(Dibq 554قبد

(penicillaria spicata willd pearl millet :(Dukhn 555نخد

(Arum dracum culus Dragon wort :(Dar qritun 555نوطیرقارد
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(Tortar lees of wine dregs :(Durd 555يدرد

(najچDoronicum hookei Clarke Doronic :(Dar 555جنورد

(Nerium odorum soland Oleander :(Difla 555یلفد

(platanus orientalis Linn Oriental plane tree :(Dulb 555بلد

(Calamus draco wild /Dragon's blood :(Damal -akhawain نیوخالا 556مد 

: لخلا 556نهد 

Cedrus deodara loud ;syn .Deodar :(Diod r) pinus deodara mookf 556رادوید

(Cantharidcs vesicatoria Spanish fly :(Dhar rih 556حیرارذ

(Smertia chirala Ham chiretta :(Dharirah 556هریرذ

(Deer tail :(Dhanab al -ill لیالا 557بنذ 

(Equisetum ravens Linn Horse Tail :(Dhanab al -khail لیخلا 557بنذ 

(Colophonq pine resin :(R tinaj 557جنتار

(Foeniculum vulgare Mili Fennel :(R zy naj 557جنایزار

(Ehelenium Linn Elecampane :(R sin 558نسار

( : Raai -il) لیالا 558یعار 

Rheum officinale Linn ;Himalayan rhubarb :(R wand) Rheum emodi wall 558دنوار

(Sapindus trifoli Soap nut :(Rittah 559هّتر

(plumbum Lead :(Ras s 559صاصر

(Medicago stiva Linn Luceme or alfalfa :(Ratba 559هبطر

(sakhtajچBurnt copper :(R 559جختسور

(Rheum ribes Linn Ribes :(Reb s 559سابیر

(Ferrous sulphate White vitriol :(z j 560جاز

Alcyonium Sea foam casting of :(Zabad albahr) king fisher رحبلا 560دبز 

(Aristolichia Linn Aristolocem :(zar wand 560دنوارز
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(Carthamus tinctorius Linn Wooly safflower :(Zardaj 561جدرز

(Texus baccata yew :(Zarnab 561بنرز

(Carcuma zedoria Roxb Long zedoary :(Zaranb d 561دابنرز

(Arsenic trisulphide Arsenic :(Zirnikh 561خینرز

(Crocus sativus Linn Saffron :(Z fr n 562نارفعز

(pix nigra pitch :(Zift 562تفز

(Jasminum grandiflorum Linn jasmine :(Zambaq 562قبنز

(Basic acetate of copper verdigris :(Zanj r 562راجنز

(Zingiber officinnalis Rose Dried ginger :(Zanjabil 563لیبجنز

(Murcuric sulphide Cinnabar :(Zanjafar 563رفجنز

(faچHyssopus officinalis Linn Hyssop :(Z 563افوز

(Mercury Quick silver :(Zibaq 563قبیز

(Cinnamomum tamala Nees Cassia cinnamon :(S dhaj 564جذاس

(nچSatyrium :(Satariy 564نویروطاس

(Cardia latifolia Roxb Sibestan :(Csebistan 564ناتسبس

( : Sukhar) 564رخس

(Zizyphus spina christita christ's thom :(Sidr 565ردس

(Ruta graveolens Linn Common rue :(Sadh b 565باذس

(Dryopteris fern :(Sarkhas 565سخرس

(Chenopodium album Linn Goose foot :(Sarmaq 565قمرس

(Cypressus Semper Virenus Linn Cypress :(Sarw 566ورس

(Zataria multiflora Boiss Orignum :(Satar 566رتعس

(Cyrpress rotandus Linn Indian Cypress :(Soad 566دعس

( : Saqardhyon) 566نویدرقس
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(niaچConvolvulus Comononia Linn Scammony :(Saqm 566اینومقس

(mچAsplenium sps spleen wort :(Saquluqundri 567نویردنقولوقس

Emblica officinalis Astringent preparation :(Suk) Greatrn of myrobalan 567کس

(Ferula persica Sagapanum :(Sakbinj 567جنیبکس

(Suger Candy :(Sukkar tabarzad دزربط 568رکس 

(Oxymel :(Sikanjabin 568نیبجنکس

( : Sult) 568تلس

(Beta Vulgaris Linn Beet :(Silq 568قلس

(Cinnamomum Cassia Blume Cassiabark :(Salikhah 568هخیلس

(Rhus coriaria Linn Sunach :(Summ q 569قاّمس

(Cassia angistifolia Vahl Senna :(San 569انس

(Grind Stone ;Whet Stone :(Sumb dhaj 569جذابنس

(Nardostachys jatamansi Nard :(Sunbul 570لبنس

(Sunbolal -tib) بیطلا 570لبنس 

s) Hyne GumcobalچTrachylobium hornemannianum Sandarus :(Sandr 570سوردنس

(Iris florentina Lily :(Sausan 570نسوس

(Ferric oxid Iron rust :(Si h d war n 571ناروادهایس

(sچLevisticum officinale Koch Lovage :(Sis liy 571سویلاسیس

( : Sh babak) 571کباباش

(Haematitis Lapis Haematic Bloodstone :(Sh dhanj 571جنذاش

(tچChestania Vesca Caertn Chestnut tree :(Sh hball طولب 572هاش 

(Fumaria officinalis Linn Fumitory :(Sh htaraj 572جرتهاش

(Ocinum basilicum Linn Sweet basill :(Sh h safram 572مرفسهاش

(Alumen Alum :(Shab 572بش
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(peucedanum graveolens Benth Dill :(Shibth 573ثبش

(Euphoarbia pityuse Linn Spurge :(Shabram 573مربش

(Asparayus recemous wild Secacul :(Shaq qul 573لقاقش

Anemone coronaria Red anemone :(Shaq iq num n) Linn نامعن 573قیاقش 

( : rdionچShuq) 574نویدرقش

(Onopordon arabicum Arabian thorm :(Shuka 574عاکش

( : Shank r) 574راکنش

( : Shoraj) 574جروش

(Canium maculatum Linn Hemlock seed :(Shuk r n 574نارکوش

(nizچNigella sativa Linn Black cumin :(Sh 575زینوش

(Shahd naj) 575جنادهش

( : Shahri ri) 575يرایرهش

(Artimisia maritima Linn Warm Wood :(Shih 575حیش

(Lepidium Latifolim Lepidium :(Shitarak 576كرطیش

(Lolium temulontum Linn damel :(Shailam 576ملیش

(Alae Littoralise koening small aloe :(Sibr 576ربص

(Gum Arabic :(Samagh -arabi یبرع 576غمص 

(Santalum album Linn Wihite sandal wood :(Sandal 577لدنص

(pinus pinea Linn Pine ;common fir tree :(Sanobar 577ربونص

(pistacia lentiscus terebin thus Linn Terebinth :(Dirw 577ورض

( : Tahal) 577لاحط

(Lemna minor Linn Duck weed :(Tuhlub 578بلحط

maltesa mush roon :(Tarathith) Cynomovium coccineum Linn 578ثیثارط

(qچWild endive :(tarkhashq 578قوقشخرط
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(nچArtemisia dracunculus Linn Tarragon :(Tarkh 578نوخرط

(motacilla flovea Tarmarisk :(Tarfa 579افرط

(phoenix dactylifera Linn /Spath of the data palm ;spadix :(Tal 579علط

(Mica talcum Talc :(Talq 579قلط

: سویطرا 579نیط 

(Bolus armania rubra Read armenia bole :(Tin armani ینمرا 579نیط 

(Edible ,Isfahan clay :(Tin -al akl لکألا 580نیط 

(sچTerra samios Earth of samos :(Tin sh m سوماش 580نیط 

(Earth creta :(Tin qritus سوطیرق 580نیط 

(mچTerra sigillata Seuling clay :(Tin makht موتخم 580نیط 

(Anacyclus pyrethrum D .C Pellitory :(Aqarqarh 581احرقرقاع

(Geek cyclamen :(Artanith 581اثینطرع

(Junipexus communis Linn juniper berry :(Arar 581رعرع

(q sufurچCurcuma Longu Linn Turmeric :(Ur رفص 581قورع 

(polygonum aviculare Linn Knot Weed :(As al -r یعارلا 582اصع 

(Carthamus tictorius Linn Safflower :(Asfar 582رفصع

(Quercus infectria oliv Gall nut :(Afs 582صفع

(pistacsia terebinthus Nebatian gum :(Ilk al batm: مطبلا کلع  ( : Ilk al -anbat) طابنالا 583کلع 

Rubus fructicosus Linn Bramble :(Ulaiq) Rubus ulmifolius Schott 583قیلع

(zizphus vulgaris Berrie ;jujb berrie :(unn b 583بانع

(Solanum nigrum linn /Garden night shade :(Inab al -th lab بلعثلا 584بنع 

(Ambera grasia Ambergrisn :(Anbar 584ربنع

(Scillia indica Baker Squill :(unsul 584لصنع

(Aquilarisa agallocha Roxb Eagle -wood :(Ud 585دوع
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( : Ain al -Ihur) روثلا 585نیع 

(rچLauras nobilis linn Baytree :(Gh 585راغ

(nچpolyporus officinalis Erics while agaric :(Gh riq 586نوقیراغ

(Gentiana dahurica Fish Agrimony :(Gh ft 586تفاغ

(Galiamoschata /Aperfume made of musk and ambergris :(Gh liah: 586هیلاغ

(sorbus domesticu service tree :(Ghubaira 587ءاریبغ

(populus alba linn while poplar :(Gharab 587برغ

(Truffle :(Ghushnah 587هنشوغ

(Bryonia alba Tamus Whita bryoni :(F shr 587ارشاف

(Tamas communis Umislimm Black bryomi :(f shar shatin 588نیتشرشاف

(Sugr candy :(F nid 588دیناف

(pavonia officnalis peony :(F w ni 588ایناواف

(nچMarrubium vulgare Black horehound :(Far si 588نویسارف

(nچEuphorbia resinifera Berg Gum euphorbium :(Farbi 589نویبرف

( : Farfir) 589ریفرف

(Farfin) 589نیفرف

(Argentum Silver :(Fidduh 589هضف

(Boletus crocatus Batsch Mushroom :(Futr 589رطف

(nچpetroselimum Hoffm Rock parslay :(Futras li 590نویلاسارطف

( : Faqd) 590دقف

( : Fil) 590لف

(piper langum linn long pepper :(Filfulmoyah 590هیوملفلف

(Ocimum gratissimum linn Basil :(Filinjmusk 590کشمجنلف

(tanajچMentha piperata :mint (F 591جنتوف
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(Aseca catechu linn Betelnut :(Faufal 591لفوف

(wwahچRubia tinctcorium Madder :(F 591هوف

(Rubia tincterium Dyer's mudder :(Fuwwahal sabb ghin نیغابصلا 591ةوف 

( : Q q) 591اقاق

( : Q qulah) 591هلقاق

(Atriplex sps salt herb :(Q quli 592یلقاق

( : Qubud al -ud) دوعلا 592دابق 

momordica elaterium /squirting :(Quithth al -him r) linn Cucumber رامحلا 592ءاثق 

Carum Carvi Linn Bastard Curnin :(Qardam n) Caraway 592انامدرق

( : Qurt) 593طرق

Carthamus Tinctorius Carthum Seed :(Qurtum) Linn Safflower 593مطرق

(Gum Arabic Tree :(Quraz 593ظرق

(Cucurbita pepo Linn White pumpkin :(Qar 593عرق

( : Qirfah) 594هفرق

(Cornu Cervi Hirsch horn ;Stay's horn :(Qarn al ayyil لیالا 594نرق 

(Caryophyllus aromaticus Linn Cloves :(Qaranful 594لقنرق

(Saussurea Lappa Clarke Costus arabicus :(Qust 594طسق

(Swertia Chirata Harn Chiratta :(Qasab al zarriah ةریرذلا 595بصق 

)Cedrus Libani Loud Cedar tree (resin) :)Qatr n 595نارطق

قمرس ك  ن . ( : Qataf) 596فطق

(dچAsphaltun Pitchews :(Qafrl -yah دوهیلا 596رفق 

( : Qulb) 596بلق

(Colocasia antiquorum Schott Arum :(Qalq s 596ساقلق

(Ferrous sulphate White Vitriol :(Qalqadis 597سیدقلق
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(Ferric Oxide Yellow Vitriol :(Qalqat r 597راطقلق

(Cuprum Sulphas Blue Vitriol :(Qalqant 597تنقلق

(Soda :(Qali 597یلق

(Scoria ;Cadamia Litharge :(Qalimi 598ایمیلق

( : Qan) 598رانق

Brassicu cleracea var Cauli Flower :(Qannabit) Botrytis Linn 598طیبنق

Mallatus philippinesis Kamala tree :(Qanbil) Muell Ary 598لیبنق

(nچriچErythraea officinalis Common Centaury :(Qant 598نویروطنق

(Ferula galbaniflua Galbanum :(Qinnah 599هنق

( : rچQaish) 599روشیق

(mچArtimisia abrotanum Southem Wood :(Qais 599موصیق

(Tarra Cemolia Toledo eath :(QAIMULIA 599ایلومیق

(Levisticum officinalis Lovage :(K shim 600مشاک

(rچSamphora officinarum Camphor :(K f 600روفاک

(physalis alkakengi ,Linn Al -Kakenje :(Kakanj 600جنکاک

(Cubeba officinalis Cubeb :(Kab bah 600هبابک

(Caprifole Caper :(Kabar 600ربک

(Sulphur :(Kibrir 601تیربک

(Gum tragacanth :(K thira 601ءاریثک

(Caraway :(Kuruya 601ایوارک

(Pisum Sativum Peas :(Karsanah 601هنسرک

(Apium Graveolens Linn Celery :(Karafa 602سفرک

(Coccus Cacti kermes :(Karamd n h 602هنادمرک

(Brassica Oleracea Var Capitata Cabbage :(Kutrnab 602بنرک
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(Coriandrum Sativum Linn Coriander :(Kuzbara 603هربزک

(Tamarix articulata Small tamarik galls :(Kazm zak 603كزامزک

(A kind of cinnamon :(Kasila 603الیسک

( : Kush nj) 603جنشک

(thچCuscuta reflexa Roxb Doddex :(Kash 604ثوشک

( : bچKa) 604بوعک

(Tuber Cibarium Truffle :(Kam t 604ةامک

s) germanderچTeucrium Chamaedrys Common :(Kam dhri 604سویردامک

(sچfitچTecrium chamaephytis Tecrium :(kam 604سوطیفامک

(nچTecrium chamaephytis Tecrium ;Cumin :(kamm 605نومک

(Boswellia glabra Frankincense :(kundur 605ردنک

(saponaria sps struthion :(kundus 605سدنک

(Vateria indica linn :(kahruba 605ابرهک

( : kaild ru) 606ورادلیک

(zwardچLapis lazuli :(L 606دروزال

(Euphorbia officinarum Euphrbium :(L ghia 606هیغال

(Tragopogan porri folius solsify :(lahyah al -tais سیتلا 607هیحل 

(Onosma brateatum Borage :(Lis nal -thaur روثلا 607ناسل 

(plantago mojor linn Great plantain :(Lis nal .humal لمحلا 607ناسل 

antidysenterica coness bark :(Lisan al .asafir) Holarrhena wal ریفاصعلا 608ناسل 

(Arropa belladonna Linn Fruit of belladonna :(Luff h 608حافل

(Brassica compestri linn Turnip :(Lift 608تفل

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  668هرابرد 
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بطلایف يروصنم 

باتک تاصخشم 

978-964-8941-72-2 کباش : 
1174478 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نادرگرب شهوژپ و  یقیدـص ؛ يرکبمزاـح  يهرازگ  شهوژپ و  ؛ يزار يایرکزدـمحمرکبوب  / بطلایف يروصنم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
 . رکاذ میهاربادمحم 

.1386 نارهت ، ینامردیتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
868 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. هیامن تشاددای : 
 . یسراف بطلایف . يروصنملا  يدادرارق :  ناونع 

نرق 14. ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 
نرق 14. ات  یمیدق  نوتم  یناریا --  یکشزپ  عوضوم : 

610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 
R128/3/ر2م76041 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

313ق.  - 251 ایرکز ، نبدمحم  يزار ، هسانشرس : 
يرکبمزاح یقیدص ، هدوزفا :  هسانش 

Siddiqi, Hazim al - Bakri هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1335 میهاربادمحم ،  رکاذ ، هدوزفا :  هسانش 

 . نارهت ینامردیتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

باتک ياهراتفگزیر  يهرازگ 

هحفص اهراتفگزیر 
اههژاو 23 یخرب  هدشهاتوک  ای  نیزگیاج و  یسراپ  ناگژاو  هیامن 

ناریا 24 یکشزپ  خیرات  هزوم  سییر  نخس 
تشاد 27 هفسلف  هب  یمشچ  يهشوگ  هک  یکشزپ  يزار 

یسانشيروصنم 34
46 یبرع .) مولع  گنهرف و  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  لک  ریدم   ) رباص نیدلا  یحم  رتکد  راتفگشیپ 

رگشهوژپ 49 راتفگشیپ 
شهوژپ 56 يهیاپ  ياههتشونتسد 
هدنیاشخب 59 هدنشخب ، دنوادخ  مانب 

هناگهد 61 ياهراتفگزیر 
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تسخن راتفگ 
یکشزپ 70 رب  يدمآردشیپ 

اهمادنا 74 راتخاس 
اهناوختسا 75 تخیر  راتخاس و 

یسانشناوختسا 81
یسانشهچیهام 87

یسانشیپ 91
عاخن 93

2 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اهگر 95

اهگرخرس 98
زغم 100 تخانش 

مشچ 102 تخانش 
ینیب 103 تخانش 

خامص 104 شوگ و  تخانش 
نابز 104 تخانش 
قلح 104 تخانش 

اوآ 105 تخاس 
هنیس 106 هسفق  شش و  تخانش 

لد 108 تخانش 
هبمکش 109 يرم و  تخانش 

اههدور 110 تخانش 
رگج 111 تخانش 
زرپس 112 تخانش 
هرهز 113 تخانش 
هدرگ 113 تخانش 

نادبآشیپ 113 تخانش 
شراوگ 114 هاگتسد  يدنمدوس  هرابرد  هاتوک  ینانخس 

مکش 119 يهراوید  تخانش 
هنیرن 119 اههیاخ و  تخانش 

ناتسپ 120 تخانش 
نادهز 121 تخانش 

مود راتفگ 
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هزیمآ 123 تخانش  رد  ینخس  هاتوک 
3 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هنایم 127 گنهامه و  نت  ياههناشن 
مرگ 128 نت  ياههناشن 
درس 128 نت  ياههناشن 
رومن 128 نت  ياههناشن 

کشخ 128 نت  ياههناشن 
کشخ 128 مرگ  نت  ياههناشن 

رومن 128 درس  نت  ياههناشن 
نآ 129 تخیر  زغم و  يهزیمآ  ياههناشن 

لد 130 يهزیمآ  ياههناشن 
رگج 131 يهزیمآ  ياههناشن 
شش 131 يهزیمآ  ياههناشن 
هبمکش 132 يهزیمآ  تخانش 

اههیاخ 133 يهزیمآ  ياههناشن 
تفرگ 133 کمک  ناوتیم  نآ  زا  تسه و  زاین  نادب  اههزیمآ  تخانش  يارب  هک  یتاکن  اههشوگ و 

تفرگ 135 کمک  نوگانوگ  ياههزیمآ  تخانش  يارب  اههناشن  رگید  اب  هارمه  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  درخ  ییاههناشن  يروآدای 
ناوت 135 شهاک  ياههناشن 

اهنآ 135 یگتخیمآ  اهمادنا و  يهزیمآ 
یگتشابنا 136 تخانش 

اهیگتخیمآ 137 یگریچ  تخانش 
بآدرز 137 یگریچ  ياههناشن 
بآخلت 138 یگریچ  ياههناشن 

مغلب 138 يرترب  ياههناشن 
ناگدرب 140 دیرخ  يهویش 

وم 142 ياههناشن 
تسوپ 143 گنر  ياههناشن 

4 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
مشچ 143 ياههناشن 

وربا 145 ياههناشن 
ینیب 145 ياههناشن 

یناشیپ 145 ياههناشن 
اهنادند 145 بل و  ناهد و  ياههناشن 
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هرهچ 145 امیس و  ياههناشن 
شوگ 146 ياههناشن 

سفنت 146 نخس و  اوآ و  ياههناشن 
147 هچیهام )  ) تشوگ ياههناشن 

هدنخ 147 ياههناشن 
اهتکرح 147 ياههناشن 

ندرگ 147 ياههناشن 
مکش 147 ياههناشن 
تشپ 148 ياههناشن 

اههناش 148 ياههناشن 
اهوزاب 148 ياههناشن 

فک 148 ياههناشن 
اپ 148 قاس و  لفک و  هاگنمیشن و  ياههناشن 

نتشادرب 149 ماگ  ياههناشن 
يروالد 149 ياههناشن 
ییوسرت 150 ياههناشن 

یتریسشوخ 150 یمهفزیت و  ياههناشن 
ندوب 150 فوسلیف  ياههناشن 

يداهندب 150 یتشرسدنت و  ياههناشن 
151 ییوررپ )  ) یمرشیب ياههناشن 

ییورخلت 151 ياههناشن 
5 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ینارتوهش 151 ياههناشن 
یگنانز 151 ياههناشن 

ناگجاوخ 152 ياههناشن 
نآ 152 شناد  یسررب  یسانشهرهچ و  رد  هاتوک  ینانخس 

مّوس راتفگ 
153 ینیریش )  ) نیریش يهزم 

153 یشرت )  ) شرت يهزم 
اهیبرچ 154

154 اههدننکتفس )  ) اههدنروآدنب
154 اهیخلت )  ) خلت يهزم 

154 فیرح ) اهيدنت -  ) دنت يهزم 
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154 نیکمن )  ) روش يهزم 
155 هزمیب )  ) هفت

اهیکاروخ 155 شزرا  تخانش 
مرگ 159 ياهیکاروخ 
درس 159 ياهیکاروخ 

کشخ 160 ياهیکاروخ 
160 رومن )  ) ازيرت ياهیکاروخ 

هبمکش 161 يارب  رابنایز  ياهیکاروخ 
ازدردرس 162 ياهیکاروخ 

روآداب 162 ياهیکاروخ 
اهیگتفرگ 163 يهدنرب  نایم  زا  هدنهدالج و  هدننکكاپ و  مرن و  ياهوراد 

دنروآیم 164 دیدپ  یگتفرگ  هک  ییاهیکاروخ 
دنوریمورف 164 یمارآ  هب  هک  ياهیکاروخ 

دنوشیم 164 هابت  هبمکش  رد  يدنت  هب  هک  ییاهیکاروخ 
6 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنوشیمن 165 هابت  دوز  هک  ییاهیکاروخ 
مکش 165 يهدننکمرن  ياهیکاروخ 

مکش 166 يهدنروآدنب  ياهیکاروخ 
دوشیم 166 هتخاس  نان  اهنآ  زا  هک  ییاههناد  شزرا  تخانش 

دوشیم 168 هتخاس  وج  مدنگ و  زا  هچنآ 
170 قیوس )  ) اهناخلت

بآ 171 شزرا 
بارش 173 شزرا 

دنتسین 175 ازیتسم  هک  ییاهیندیماشآ  شزرا 
دنتسین 175 ازیتسم  هک  ییاهیندیشون 

اهتشوگ 176 شزرا 
ناروناج 179 ياهمادنا  یکاروخ  شزرا 

180 نتخپ )  ) ندیرورپ زا  سپ  اهیکاروخ  شزرا 
اهینیریش 183

ناگدنرپ 183 مخت  یکاروخ  شزرا 
دیآیم 184 دیدپ  نآ  زا  هچنآ  ریش و  یکاروخ  شزرا 

یهام 186 زا  هتخاس  ياهیکاروخ  شزرا 
اههیودا 188 اهینشاچ و 
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دنوریم 189 راکب  نتخپ  رد  هک  یتاجیزبس 
193 غابص )  ) اههنادگنر و  لاچیر ) ریصاور -  ) اهیشرت و  خماک )  ) اههماکبآ

وبشوخ 199 ناهایگ 
اههدننکوبشوخ 201

اهنغور 203
كاشوپ 204

داب 205 اوه و 
اهرهش 206

7 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
207 اههدرورپ )  ) اهابرم یکاروخ  شزرا 
دنوریم 208 راکب  رایسب  هک  ییاهوراد 

دنتسه 231 ازامرگ  تسخن  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دنتسه 231 ازامرگ  مود  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

دنیازامرگ 232 موس  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دنیازامرگ 233 مراهچ  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

دنیازيدرس 233 تسخن  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دنیازامرس 233 مود  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دنیازامرس 234 موس  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

دنیازامرس 234 مراهچ  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دناهدننککشخ 234 تسخن  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

دناهدننککشخ 234 مود  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دناهدننککشخ 235 موس  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

دناهدننککشخ 236 مراهچ  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دناهدننککشخ 236 شزوس  نودب  هک  ییاهوراد 

دناهدننکرومن 236 تسخن ، تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
دناهدننکرومن 236 مود ، تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

دنراد 237 یکبآ  يرومن  هک  ییاهوراد 
دناهنایم 237 ندرک ، درس  ای  مرگ  رد  هک  ییاهوراد 

دناهنایم 237 ندرک ، رومن  ای  کشخ  رد  هک  ییاهوراد 
شخبورین 237 ياهوراد 

دنايرامیب 237 يهدننازپ  هک  ییاهوراد 
238 روآكرچ )  ) دنتسه لمد  يهدننکبوخ  هک  ییاهوراد 

دناهدننکمرن 238 هک  ییاهوراد 
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دنیاههار 239 يهدننکكاپ  هدنیاشگ و  هک  ییاهوراد 
دناهدننکناشخرد 240 هدننکكاپ و  هک  ییاهوراد 

8 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دنروآ 241 بآشیپ  هک  ییاهوراد 

دناشش 242 هنیس و  يهدننکكاپ  هک  ییاهوراد 
دناهدرگ 242 يهدننکكاپ  هک  ییاهوراد 

تسوپ 242 ياهخاروس  يهدننکزاب  هدننکمرن و  هک  ییاهوراد 
دنیاهگر 242 ياههناهد  يهدنیاشگ  هک  ییاهوراد 

دنروآتذل 242 هک  ییاهوراد 
دناهدنروآدنب 243 هک  ییاهوراد 

دناهدنربلیلحت 243 هدننکبآ و  هک  ییاهوراد 
مراهچ راتفگ 

یتسردنت 245 تشادساپ 
نآ 245 هاگ  شزرو و  يهزادنا 

نآ 246 نایز  دوس و  نآ ، هاگ  باوخ ، يهزادنا 
246 كاروخ )  ) ندروخ هاگ 

اهنآ 248 دربراک  یگنوگچ  هزات و  ياههویم  تخانش 
اهیندیماشآ 249 ندیشون  یگنوگچ 

اههدنامسپ 251 زا  نت  يزاسکاپ 
اهنآ 252 دوبهب  هاگباوخ و  هناخ و  شنیزگ 

ندش 253 رتگرزب  رتدنمورین و  زا  شیپ  اهنآ  يریگیپ  دب و  ياهدمآشیپ  ماگنه  رد  يرایشوه 
یشیرپناور 257 يروجنرناور و 

اهيوخ 257
راگزاسان 258 ياهیکاروخ  نایز  زا  يریگولج 

دهاکیم 259 ار  بارش  نایز  هچنآ 
دشاب 259 ذیبن )  ) روگنا بارش  نیزگیاج  دناوتیم  هچنآ 

دنکیم 260 مرن  ار  مکش  هک  ياهباشون 
اهنآ 261 دربراک  شور  اههدننکناور و  نایز  دوس و 

9 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ 264 يدنمدوس  و  یق )  ) ندروآ الاب  دربراک 

نآ 264 تسرد  شور  ندرک و  یکیدزن  نایز  دوس و 
نآ 265 دربراک  شور  ینتبآ و  نایز  دوس و 

تسردنت 266 نت  کی  تسرد  تخیر 
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ندز 266 كاوسم 
اهنادند 267 تشادهب 

دنرادیم 267 هاگن  ار  اهنادند  تشادهب  هک  ییاههدنهدوشتسش  يهرازگ 
نآ 267 يزاسکاپ  شور  مشچ و  تشادهب 

دنکیم 269 يریگولج  زین  ندروخ  امرس  دوزهبدوز  زا  درادیم و  هاگن  ار  مشچ  تشادهب  هک  ياهمرس  يهرازگ 
ییاونش 269 ندییاپ 

ياهبمکش 269 ياهيرامیب  زا  يریگشیپ 
نآ 270 زا  ندنام  رود  هنوگچ  ابو و  يرامیب 

لصف 272 راهچ  رد  نت  يرادساپ 
وا 274 نایور  رادراب و  مناخ  يرادهگن  شور 

وئاز 275 هب  یگدیسر  ییازناسآ و 
دازون 277 شرورپ 

هیاد 278 شنیزگ  يهویش 
ینس 279 ياههرود  رگید  ندییاپ 

کشزپ 280 شیامزآ 
مجنپ راتفگ 

شیارآ 282
دیادزیم 282 ار  زازح )  ) رس هروش  هچنآ 

بلعثلا 283 ءاد  وم و  شزیر 
دوشیم 284 هتساوخ  هک  ییاج  رد  وم  ندنایور 

یلچک 285 نامرد  نآ و  ندرک  دنلب  وم و  شزیر  زا  يریگولج 
10 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

وم 286 شچیپ 
وم 286 ندرک  راومه  مرن و 

وم 286 ندرک  هایس 
دنوش 287 سردوز  يریپ  راتفرگ  دنهاوخیمن  هک  یناسک  يارب  ییامنهار 

وم 288 ندرک  ییامرخ  خرس و 
وم 288 ندرک  دیپس 

دنکیم 289 يریگولج  نآ  شیور  زا  دنکیم و  كزان  دیادزیم و  ار  وم  هچنآ 
دنکیم 290 يریگولج  نآ  ياج  یگتخوس  زا  دیادزیم و  ار  هرون  يوب  هچنآ 

290 هفعس )  ) رس یتسوپ  يرامیب 
دنکیم 291 راومه  مرن و  ناشخرد و  ار  تسوپ  دیپس و  ار  هرهچ  هچنآ 

دنزیمآیب 292 ریش  اب  سپس  دننک  درآ  دنریگرب و  ناسکی  ياهنوگهب  خرس  خینرز  دیپس و  لدرخ 
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دنکیم 292 گنر  درز  ار  هرهچ  هچنآ 
دنک 292 هایس  ار  تسوپ  هچنآ 

دیادزیم 293 ار  فلک )  ) تسوپ ياهکل  هچنآ 
شمن 293 شرب و 

مخز 294 كروک و  ياج  ندودز 
هرهچ 294 رد  هدمآدیدپ  هفعس )  ) یخرس

هبرض 295 زا  هدمآدیدپ  يدوبک  يزبس و  ندودز 
یبوکلاخ 295 ندودز 
هلبآ 295 ياج  ندودز 

لاگ 296 شراخ و 
298 يرش )  ) ریهک

فصح 298
299 ءابوق )  ) لوات

300 قهب )  ) دیپس کهب  یسیپ ،
صرب 300

11 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
301 دوسا ) قهب   ) هایس کهب 

ماذج 301
رام 302 تشوگ  اب  نامرد  شرازگ 

303 لولؤث )  ) لیگز
دنایوریم 304 رافشا )  ) هژم هچنآ 

اههژم 304 رد  هدمآدیدپ  شپش 
304 هریعش )  ) هژملگ

305 باوخ ) زا  سپ  مشچ  تخس  ندرک  زاب   ) ءاسج
مشچ 305 یگدزنوریب 

ینیب 306 دب  يوب 
ناهد 306 دب  يوب 

دیادزیم 307 ندروخ  زا  سپ  ار  اهنآ  زج  هرت و  زایپ ، ریس ، يوب  هچنآ 
دنکیم 308 يریگولج  باوخ  يرادیب و  رد  ناهد  بآ  شزیر  زا  هچنآ 

دیادزیم 308 ار  یگدیسوپ  دنکیم و  ناشخرد  كاپ و  ار  اهنادند  هچنآ 
دنکیم 308 يریگولج  اهنادند  یگدروخ  زا  هچنآ 

دنکیم 309 يریگولج  نابنج  ياهنادند  نداتفا  زا  هچنآ 
شوگ 309 مرج  يزاسکاپ 
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لغب 311 ریز  يوب  ندودز 
دنکیم 312 يریگولج  اپ  ندرک  قرع  زا  هچنآ 

دزاسیم 312 وبشوخ  ار  نت  قرع  هچنآ 
دیادزیم 312 ار  لاخیپ  باشیپ و  دب  يوب  هچنآ 

دنکیم 312 يریگولج  ناگدرم  ندیدنگ  نتفرگ و  وب  زا  هچنآ 
دنکیم 313 يریگولج  ناکرتخد  ناتسپ  ناناوجون و  هیاخ  ندش  گرزب  زا  هچنآ 

اهنخان 314 ياهیراومهان  نامرد 
تسد 314 تشپ  بل و  هرهچ و  كرت 

ناتسمز 315 زییاپ و  نیزاغآ  ياهزور  دادماب  رد  ناتشگنا  شراخ  سامآ و 
12 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دنکیم 315 باداش  هبرف و  ار  نت  هچنآ 

دنکیم 317 رغال  ار  نت  هچنآ 
دیازفایم 318 ار  یسنج  يورین  هچنآ 

دنکیم 320 گرزب  ار  هنیرن  هچنآ 
دنکیم 320 گنت  ار  نژاو  هچنآ 

دیادزیم 320 ار  نادهز  ياهبازیل  شوارت  هچنآ 
دنک 321 رتمرگ  ار  نژاو  هچنآ 

دیازفایم 321 ندرک  یکیدزن  ماگنه  هب  ار  یشوخ  هچنآ 
321 یکیدزن ) ماگنه  هب  لاخیپ  نتشادهاگن  رد  یناوتان   ) طویذع

دنتسه 322 ناوتان  رایسب  ندرک  یکیدزن  رد  هک  یناسک  نامرد 
تسا 322 هنیرن  یگدشتسار  هنادرم و  بآ  يهدنهدشهاک  هچنآ 

تسا 322 ندرک  یکیدزن  ناوت  يهدنهدشهاک  هچنآ 
دنکیم 322 کمک  ندش  رادراب  هب  هچنآ 

دزادنایم 323 ار  نایور  دنکیم و  يریگولج  ندش  رادراب  زا  هچنآ 
دنکیم 324 کمک  بارش  یشونهدایز  هب  هچنآ 

دناشکیم 324 ازارد  هب  ار  یتسم  هچنآ 
دروآیم 325 رتدوز  ار  يرایشوه  کبس و  ار  یتسم  هچنآ 

يرامخ 325 نامرد 
مشش راتفگ 

يرگشدرگ 327 تسرد  شور 
نآ 327 ياهدمایپ  یگدزامرگ و  زا  نارگشدرگ  ندییاپ 

نآ 329 یبیسآ  ياهدمایپ  نامرد  اهرهز و  زا  زیهرپ 
نآ 329 نایز  ندرک  رود  یگنشت و  ندناشنورف 
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فرب 331 امرس و  رد  هناریزگان  يرگشدرگ  شور 
یگدزامرس 333 نامرد 

13 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یگنسرگ 333 زا  یشوهیب 

اهنآ 334 یهابت  زا  يریگولج  یگدزامرس و  زا  ناتشگنا  تشادهگن 
336 رمق )  ) یگدزخی زا  مشچ  يروک 

دیآیم 336 دیدپ  مشچ  رد  تخس  داب  امرس و  زا  هک  يدرد  شزوس و 
نآ 337 نامرد  یگدنام و  یگتسخ و 

يرگشدرگ 337 رد  كاروخ  شنیزگ  نت و  يزاسهدامآ 
دزاسیم 338 رود  ار  نوگانوگ  ياهبآ  نایز  هچنآ 

نایرکشل 340 هاگودرا  شنیزگ  شور 
يدرونایرد 341 يهویش 

دزاسیم 341 دوبان  ار  اهنآ  دنکیم و  يریگولج  شپش  شیادیپ  زا  هچنآ 
دنکیم 342 يریگولج  داب  دیشروخ و  ربارب  رد  هرهچ  یگریت  زا  هچنآ 

دنکیم 342 يریگولج  اپ  فک  هنشاپ و  یگدروخكرت  زا  هچنآ 
ییاپمد 343 شوپاپ و  زا  يراکراوس و  زا  هدمآدیدپ  شیاس 

نت 343 ياهاج  رگید  رس و  یگدیدبرض  اهندروخ و  نیمز 
متفه راتفگ 

يدنبهتسکش 346 رنه  رد  ییاههشوگ  تایلک و 
ندروخ 351 شوج  زا  سپ  اهمادنا  رد  هدنام  اجب  ياهیگدشتخس  ندرک  مرن 

اهیگدیشک 352 اهیگدشتخس و  ندرک  مرن  ذبشد و  ندرک  بآ  مرن و 
نیکرچ 352 ياهلمد  اهمخز و  اهیگراپ و  نامرد  زا  ییاههشوگ  تایلک و 

358 تشوگ ) يهدننایور   ) ازتشوگ ياهوراد 
رومن 359 رایسب  ياهلمد  رد  مرن  تفاب  يهدننایور  دننکیم و  زاب  ار  نیکرچ  لمد  رس  ياهوراد 

ریزانخ 361
نولیخاید 361 مهرم 

ناطرس 362
اهلمد 363

14 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
مرگ 364 سامآ 
مرن 365 سامآ 

366 بلص )  ) تخس سامآ 
یتشوگ 368 هدوت 
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هلمن 368
یسراف 369 شتآ )  ) ران

شوج 369 بآ  غاد و  نغور  شتآ ، زا  یگتخوس 
370 کبرقع )  ) سحاد

مخز 371 يزیرنوخ 
371 دصف )  ) ندز گر 

تماجح 380
ولاز 381

382 یندم ) قرع  كویپ -  ) هتشر يرامیب 
نت 383 تسوپ  زا  كاشاخ  سخ و  ناکیپ و  كون  ریت و  ندروآ  نوریب 

رس 383 یگتسکش 
نالاجد 384 يراکبیرف  ینزفال و 

متشه راتفگ 
هدنزگ 387 زیر  ناروناج  نوگانوگ و  ياهرهز 

نآ 387 ندییاپ  يهویش  ناروناج و  شزگ  اهرهز و  نامرد  رد  یتایلک 
اهرام 391 شزگ 

رهزداپ 395 ندومزآ 
مدژک 396 شزگ 

گنر 397 درز  مدژک  شزگ 
398 هدننت )  ) توبکنع و  اپرازه )  ) تبش لیتر و  شین 

روآبت 399 يهشپ  رادلاب و  هچروم  لسع ، روبنز  روبنز ، شین 
15 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دشکیم 400 ای  دناریم و  ار  ناگدنرد  ناگدنزگ و  اهرام و  تارشح و  هچنآ 
دازیمدآ 402 وسار و  ناگدنرد و  دنتسین و  راه  هک  ییاهگس  یگتفرگزاگ 

راه 403 گس  یگتفرگزاگ 
شیب 405 يهدنروخ 

لبنسلا 406 نورق  يهدنروخ 
گنلپ 406 يهرهز  يهدنروخ 

رام 407 يهرهز  يهدنروخ 
لیألا 407 بنذ  گرب  يهدنروخ 

هبادلا 407 قرع  يهدنروخ 
حوربی 407 یهوک و  كزیویم  حورذ و  يهدنروخ 

كایرت 408 يهدنروخ 
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نارکوش 409 يهدنروخ 
تسا 409 حافل  هشیر  هک  حوربی  يهدنروخ 

409 هروتات )  ) لثامزوج يهدنروخ 
گنب 410 يهدنروخ 

هزات 410 زینشگ  يهدنروخ 
هزرفسا 410 مخت  يهدنروخ 

دنایمس 410 ود  ره  هک  هامک )  ) یمس چراق  و  رطف )  ) غورامس چراق  يهدنروخ 
هبمکش 411 رد  هدشهتسب  ریش 

412 مومغم )  ) هدشهدیشوپ ینایرب ، ياهكاروخ  يهدنروخ 
هدشدرس 412 یهام  يهدنروخ 

هدشهابت 412 ریش  يهدنروخ 
هتفرگ 413 وب  هدیدنگ و  ياهنغور  رادزغم و  ياههناد  يهدنروخ 

ياهناخدور 413 یلگنج و  هغابروق  يهدنروخ 
413 يرحب ) بنرا   ) ییایرد شوگرخ  يهدنروخ 

تسپ 414 رتسدیبدنگ  يهدنروخ 
16 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تسا 414 یتشد  بادس  غمص  هک  ایسفات  يهدنروخ 
رذالب 414 يهدنروخ 

415 هرهز ) رخ   ) یلفد يهدنروخ 
نآ 415 زا  ندید  بیسآ  یتشد و  زایپ  يهدنروخ 

هرجنا 416 يهدنروخ 
درس 416 بآ  يهدنروخ 

416 نیسبج )  ) چگ يهدنروخ 
416 گنسادرم )  ) کترم يهدنروخ 

419 بآدیفسا )  ) جادیفسا يهدنروخ 
419 خینرز ، یهدرشف  راخب  ندربورف  ای  مه ، اب  خینرز  هرون و  يهدنروخ 

نآ 419 يهدارب  ای  نهآ  يهدنروخ 
راگنز 419 يهدنروخ 

نوگانوگ 420 ياهگاز  يروخرپ 
420 اههباریش )  ) تاعوتی يهدنروخ 

اتنیطرع 420 سدنک و  کنهلبج و  دیپس و  قبرخ  يهدنروخ 
هایس 421 قبرخ  يهدنروخ 

نویبرف 421 يهدنروخ 
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نویرزام 422 رایسب  يهدنروخ 
اهنآ 422 مادکره  دربراک  يهزادنا  کیره و  يدنمورین  مکش و  يهدننکمرن  ياهوراد  دربراک  تسرد  يهویش 

هدننکناور 424 یبیکرت  ياهوراد  زا  ياهنومن 
مهن راتفگ 

اپ 426 ات  رس  ياهيرامیب 
رس 426 يهمین  درد  دردرس و 

مرگ 427 دردرس 
17 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هجیگرس 428
ماسرس 429
هتکس 430

یشوهیب 431 یگدولآباوخ و 
431 صوخش )  ) یگدزلز یگریخ ،

ناگدشجلف 431
یتخرک 433

433 هزرل )  ) هشعر
یناهدژک 433

434 جنشت )  ) اهمادنا یگتفرگ 
یشومارف 435

عرص 435
437 سوباک )  ) کتخب

ایلوخیلام 437
ماکز 440
دمر 441

مشچ 443 ياهلمد 
مشچ 444 رد  هدمآدیدپ  يدیپس 

لبس 445 برج و 
کلپ 446 مشچ و  يهشوگ  شراخ 

446 مشچ ) کنخان   ) هرفظ
447 مشچ ) رد  نوخ  هکل   ) هفرط

مشچ 447 شزیر  کشا 
دید 447 شهاک 

اهکلپ 448 سامآ 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


دنهدیم 448 رازآ  ار  مشچ  هک  هتشگرب  هژم 
18 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مشچ 448 ندروآ  بآ 
مشچ 449 يروک  بش 

450 مشچ ) کمدرم  ندش  خارف   ) راشتنا
مشچ 450 هشوگ  روسان 

شوگ 451 درد 
شوگ 452 مخز 

شوگ 452 زوزو  زاوآ و 
شوگ 452 ینیگنس 

شوگ 453 رد  هدنورورف  کچوک  یناگدنزگ  مرک و 
دوریمورف 454 شوگ  رد  هچنآ 

ینیب 454 يزیرنوخ 
ینیب 455 ياهمخز 

ینیب 455 ریساوب 
456 ییایوب ) هاگیاج  ینیب  نب  يرامیب   ) مشخ

نادند 456 درد 
نادند 458 ندیشک 

نادند 458 يدنک  نامرد 
دوش 458 كاندرد  يدرس  اب  هک  ینادند 

ناهد 458 شوج  کفرب و  تفآ ،
ینوفع 459 ناکچنوخ و  هثل 

کچوک 459 نابز  یگداتفا 
459 هچوید )  ) ولاز نداد  تروق 

ولگ 460 رد  نآ  زج  ناوختسا و  راخ و  ندرک  ریگ 
نابز 461 ینیگنس 

نابز 461 ندش  نازیوآ  گرزب و 
دوشیم 461 هدیمان  هغابروق  هک  نابز  ریز  ياهدغ )  ) یتشوگ هدوت 

19 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نابز 462 سامآ 

ولگ 462 یگتفرگ 
هفرس 463

464 مسآ )  ) سفن یگنت 
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بنجلا 465 تاذ 
هیرلا 466 تاذ 

ندرک 466 فاص  هنیس  ندرک و  هفرس  ناهد و  زان  دمآرب  نوخ 
لس 467

لد 467 شپت 
468 ابو ) هبش   ) هضیه

تسا 470 كاروخ  يهدنراوگ  هبمکش و  شخبورین  هچنآ  هبمکش و  ياهدرد 
هبمکش 472 سامآ  درد و 

474 هکهکه )  ) هکسکس
ریذپانيریس 474 ياهتشا 

رگج 475 سامآ 
476 يدرز )  ) ناقری

477 مکش ) ندروآ  بآ   ) ءاقستسا
زرپس 478 درد 

جنلوق 479
483 هفلخ )  ) شورمکش نامرد 

ندرک 487 بآشیپ  یتخس 
گنس 488

نادبآشیپ 490 هدرگ و  سامآ 
ندرک 491 بآشیپ  ماگنه  شزوس 

یکرچ 491 ینوخ و  بآشیپ 
ياهکچهکچ 492 بآشیپ 

20 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هاگتسشن 493 خاروس  مکش و  مرک 

هاگتسشن 494 خاروس  نوماریپ  لوتسیف  روسان و  روساب و 
نادهز 497 هاگتسشن و  سامآ  یگدزنوریب و  یگداتفانییاپ و 

هناهام 497 رایسب  يزیرنوخ  ندروآ  دنب 
نآ 498 ندروآ  دنب  ای  هناهام و  نوخ  شزیر 

نژاو 498 رد  هدمآدیدپ  ياهفاکش  كرت و 
نادهز 499 ندیسامآرب 

نادهز 500 ناطرس  اهمخز و 
نادهز 500 يهناهد  یگتفرگ 

نیغورد 501 يرادراب  ای  يرادراب  يوزرآ  يرامیب 
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501 ورق ) قتف و   ) یگراپ سامآ و 
اهدنب 503 هاگیهت و  درد  کیتایس و  درد  سرقن و 

505 یگدمآرب ) همکد ،  ) هبدح
506 سیراو )  ) یلاود

506 اپ ) ندش  یلیف  يرامیب   ) لیفلا ءاد 
رتسب 507 مخز 

ینوریب 507 ياهمادنا  درد 
مهد راتفگ 

رتهب 509 نامرد  يارب  نآ  تسرد  تخانش  نآ و  ياهدمآیپ  بت و 
دنیوگ 509 هنازور  بت  ناکشزپ  هک  یبت 

517 لس ) مزال -  ) قد بت 
دنیوگ 522 بغ  بت  ار  نآ  ناکشزپ  هک  نایم  رد  زور  کی  بت 

دوشیمن هدید  یندمآ  نییاپ  تبون  نآ  نایم  رد  تسا و  هتـسویپ  هراومه  نوچ  دنیوگ . هقرحم )  ) هدـننازوس بت  ار  نآ  هک  الاب  يامد  اب  بت 
[1]525

ص20 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
ینوخ بت  نآ  هب  دیآیم و  دیدپ  نآ  ندش  هتخیگنارب  نوخ و  يامد  شیازفا  زا  ریگارف )  ) هقبطم

21 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دنیوگ 526 زین 

دنیوگ 528 یمغلب  بت  نآ  هب  دشاب  هنازور  هک  ياهبون  بت 
530 دیآیم ) راب  کی  زور  راهچ  هک  یبت   ) عبر بت 

دوریم 532 الاب  یلیخ  ناشیامد  دنیآیم و  راب  کی  زور  شش  جنپ و  زا  شیب  هک  ياهبون  يهتخیمآ  مهرد  ياهبت 
533 یمیاد )  ) هتسویپ بت 

دوشیم 533 راکشآ  امرس  مد  کی  امرگ و  مد  کی  نآ  رد  هک  یبت 
دنکیمن 534 غاد  هک  يزرل  بت 

دیآیم 535 دیدپ  طلخ )  ) اهیگتخیمآ ندوب  دنت  یکبآ و  زا  هک  یشوهیب  اب  هارمه  بت 
تسا 536 هارمه  مرن  طلخ )  ) ياهیگتخیمآ یناوارف  اب  هک  یشوهیب  اب  هارمه  بت 

سامآ 537 زا  هدمآدیدپ  بت 
یئابو 538 بت 

یبیکرت 539 ياهبت 
کخرس 541 هلبآ و 

تسا 543 زاین  تخس ، ياهيرامیب  نامرد  يارب  هچنآ  نتسناد 
بوخ 543 ياهیهگآشیپ 
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دب 544 ياهیهگآشیپ 
اهيرامیب 550 ندنام  هاگ  تخانش 

اهبت 551 هاگ  تخانش 
553 جضن )  ) يرامیب یگتخپ  هاگ  تخانش 
نارحب 553 ندمآ  یهگآشیپ  اههناشن و 

نارحب 554 ندمآ  یهگآشیپ  بوخ  ياههناشن 
نارحب 555 هارمه  يزاسیهت  ياههنوگ  تخانش 

نارحب 556 ندوب  اسران  ای  لماک  ای  يدب  ای  یبوخ  ياههناشن 
نارحب 557 ياهزور 
بآشیپ 560 تخانش 

22 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تسه 565 رایسب  يزاین  اهنآ  ندوب  هب  هک  اهبت  رد  بآشیپ  تخانش  زا  ییاههشوگ  اههتکن و 

لاخیپ 567 تخانش 
ضبن 569 تخانش 

نوگانوگ 575 ياههزیمآ  ضبن و 
تخس 579 ياهيرامیب  نامرد  یگنوگچ 

یتسردنت 579 ناگتفایزاب  دربهار 
يزار 582 يهمانیگدنز 

رگشهوژپ 590 يهدششهوژپ  ياهباتک  هیامن 
نوگانوگ 592 ياههیامن 

هژیو 593 ناگژاو  يهیامن 
631 یکت ) ياهوراد   ) اهورادکت يهیامن 

اهيرامیب 774 يهیامن 
ناروناج 795 يهیامن 

اهیکاروخ 810 يهیامن 
اههزادنا 827 يهیامن 

یبیکرت 834 ياهوراد  يهیامن 
اهباتک 849 يهیامن 

ناسک 853 يهیامن 
اهاج 858 يهیامن 

23 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

اههژاو یخرب  هدشهاتوک  ای  نیزگیاج و  یسراپ  ناگژاو  هیامن 
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لصفم دنب 
هرهز ارفص : يهسیک 

موتکر دعقم ، يزیپ :
داضتم دض ، جیشخآ :

طلخ یگتخیمآ :
جازم هزیمآ :

ءالتما یگتشابنا :
ندرک یق  ندروآ : الاب 
هتیزوکسیو تظلغ ، یگتسب :

ردپ وبا ، وب :
( هتشونتسد  ) تشپ پ :

نب نبا ، روپ :
بصع یپ :

عوفدم لاخیپ :
راردا بآشیپ :

هناثم نادبآشیپ :
هارزیم بلاح ، هاربآشیپ :

تبوطر يرت :
ادوس بآخلت :

عمج دلج - ج :
پاچ چ :

( یسمش  ) يدیشروخ خ :
تشذگرد د :

( نتم يهدننادرگرب   ) رکاذ ذ :
ضباق هدنروآدنب :

لهسم هدننکناور :
( هتشونتسد  ) ور ر :

نب نبا ، هداز :
هدنز ز :

سکعرب فلاخم ، وسنآ : ز 
ارفص بآدرز :

ناقری يدرز :
محر نادهز :
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رطس س :
لاحط زرپس :

هرامش ش :
هدعم هبمکش :

لاهسا شورمکش :
هحفص ص :

درفم درف ، ف :
يرمق ق :

گرب گ :
هیلک هدرگ :

يدالیم م :
نوک ربد ، دعقم ، هاگنتسشن :

تبوطر يرت ، يرومن :
هتیزوکسیو تظلغ ، یگتسبمه :
هتیزوکسیو تظلغ ، یگتسباو :

24 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[ ناریا یکشزپ  خیرات  هزوم  سییر  نخس  ]

تخومآ درخ  ار  ناج  هکنآ  مان  هب 
ناریا یکشزپ  خیرات  هزوم  سییر 

ناقبرت تعیرش  سمش  رتکد 
زرم و نیا  یکـشزپ  خـیرات  يایاوز  رد  شواک  اب  ات  تسا  هدرک  شـشوک  دراد  هک  یتلاسر  ساسارب  ناریا  یکـشزپ  مولع  خـیرات  یلم  هزوم 
هب دوصقم ، نیا  ماجنا  رد  دهد . هئارا  دنتـسم  لاح  نیع  رد  دوهـشم و  تروصب  تسا  یکـشزپ  اب  طابترا  رد  هک  ار  یلئاسم  مامت  دـناوتب  موب 

نامروشک یکشزپ  گنهرف  هک  یمیظع  مجح  اب  دنچره  تسا ، هدش  هتـشادرب  ییاهماگ  ناراوگرزب  زا  یـضعب  يراکمه  اتکی و  دزیا  يرای 
. تسا هدننکراودیما  یلو  دیآیم ، رامشب  زیچان  دراد ،

زا يرایسب  هچرگ  دشابیم . ینونک  نامز  ات  نارود  نیرتمیدق  زا  نیمز  ناریا  ناکشزپ  تافیلات  راثآ و  رد  یسررب  اهشـشوک ، نیا  هلمج  زا 
بتک ناوارف و  تالاقم  رد  انیـس  یلع  وبا  میکح  ای  يزار و  میکح  نوچ  يروهـشم  يامکح  دروم  رد  صوصخب  هتـسجرب  تافیلات  راـثآ و 
اهنت ناکشزپ  زا  يرایسب  یتح  کشزپ و  ریغ  نانطومه  زا  رایسب  هچ  اما  تسا  هدش  رکذ  هدش  هتشون  هتشذگ  رد  نانآ  يهرابرد  هک  يددعتم 

. دنرادن یعالطا  هنوگچیه  ناشیا  راثآ  بتک و  ياوتحم  زا  دننادیم و  ار  ناگرزب  نیا  راثآ  زا  یمان 
ناـمرد اـههناشن و  يهراـبرد  ثحب  یتـقو  یلو  هدوب ، کـتیتوپیه  لاـیخ و  روصت ، يهیاـپ  رب  هتـشذگ  رد  اـهيرامیب  لـلع  هک  تسا  تسرد 

هک تسا  رادروخرب  ییالاب  رابتعا  نانچ  زا  ام  يهتـشذگ  نارظنبحاص  بتک  دوشیم  حرطم  رامیب  اب  کشزپ  راتفر  صوصخب  اـهيرامیب و 
حرـش لیلد  هب  يزار  راثآ  صوصخب  درب . راکب  دـیدج  ياهکینکت  زا  هدافتـسا  اب  ار  اهراتفر  اهشور و  نآ  زا  يرایـسب  ناوتیم  نونکامه 

لثملا یف  تسا  یندناوخ  بلاج و  رایسب  يزار  ینیلاب  ياهتشاددای  تسا و  زاتمم  ثیح  نیا  زا  رگید  نافلوم  راثآ  زا  ینیلاب  تادهاشم 
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25 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دروم رد  تایاکح  نارامیب و  زا  ياهتسجرب  هلثما  رداون » طلخ  انل  تایاکح  یـضرملا و  صـصق  نم  هلثما   » ناونع تحت  ياهتـشون  رد  يزار 

هجلاعم و شور  مئالع و  نارامیب و  لماک  مان  اب  اهيرامیب  زا  دروم  راهچ  تسیب و  حرـش  دناهدوب  دیدرت  کش و  دروم  هک  ردان  ییانثتـسا و 
. تسا ینیلاب  تاظحالم  هب  يزار  تقد  تیاهن  يهناشن  هک  دهدیم  هئارا  ار  هدشتبث  هجیتن 

هئارا ییاهرظن  هتشذگ  سانـشرس  ناکـشزپ  راثآ  هب  تبـسن  دوخ ، روهـشم  ینیلاب  قیقد  تادهاشم  اهشرازگ و  زا  رظنفرـص  يزار  میکح 
. دشابیم رایسب  تیمها  روخرد  هک  دهدیم 

دید اب  یلو  دـنکیم  تیاعر  الماک  ار  دوخ  زا  لبق  ناناملـسم  ینایرـس و  ینانوی و  ناکـشزپ  تمرح  هکنآ  نمـض  يواـح »  » باـتک رد  يو 
زا عقاوم  یـضعب  لاح  نیع  رد  دیوگیم  یلو  دـنادیم  قیقد  رایـسب  ار  طارقب  راثآ  دـیوگیم  هکنانچ  درگنیم  ناگتـشذگ  راثآ  هب  يداقتنا 

سلوپ سویـسابیرا و  راـثآ  رب  قیرط  نیمهب  تسا و  مهرد  رایـسب  سونیلاـج  راـثآ  دـیوگیم  يو  دوـشیم . هدیـشک  ماـهبا  هب  تقد  تیاـهن 
هلمج نم  اـهيرامیب  زا  يرایـسب  رکذ  زا  تسا و  هتـشادن  هتـشررس  یحارج  رد  يو  دـیوگیم  نویبارـس  دروـم  رد  تسا . هتـشاد  یتاداـقتنا 

. تسا هدرک  فیلات  بولطمان  بترمان و  روطب  ار  رگید  بلاطم  هدنام و  لفاغ  یلک  هب  نیئارش ) عاستا   ) نامسیرونآ
نونکامه هک  دیامنیم  ناتسرامیب  رد  بترم  روضح  تیمها  هرابرد  ییاههیصوت  وا  تسا  لئاق  یـصاخ  تیمها  ینیلاب  شزومآ  يارب  يزار 

دیاب يو  هک  نآ  یکی  تسا  بجاو  هضیرف و  هفرح  نیا  لصحم  رب  هک  يروما  زا   » دـسیونیم يو  دراد  ییالاب  شزرا  راـبتعا و  شتاروتـسد 
تبقارم روضح و  نیا  دروآ . لمعب  نآ  نانکاس  تالاح  عضو و  زا  یلماک  تبقارم  هجوت و  یشکرس و  اههناخهتسخ  اهناتـسرامیب و  هب  ابترم 

هک یمئالع  دنکب و  اهنآ  تالاح  زا  ییاهشسرپ  ابترم  دیاب  نارامیب  زا  دریگ . ماجنا  بط  دنمـشناد  رهام و  رایـسب  ناداتـسا  یهارمه  اب  دیاب 
ای بولطم  يرییغت  هناشن  اهنآ  زا  کیمادک  هدناوخ و  هچ  مئالع  نیا  هرابرد  هک  دروآ  رظن  رد  دـنارذگب و  تقد  رظن  زا  هدرک  زورب  نانآ  رد 

.« دوش لیان  زاتمم  یلاع و  يهجرد  هب  دوخ  نف  رد  دنرب  راکب  ار  اهروتسد  نیا  هک  یتروص  رد  تسا . بولطمان 
زا يرایـسب  هشیر  ناوـتیم  راـثآ  نیا  رد  تقد  اـب  هـک  تـسا  نـیا  هـتکن  نآ  دـنکیم و  نـشور  ار  يرگید  هـتکن  ناگتـشذگ  راـثآ  هعلاـطم 
رد یلاوس  حرط  ای  تاراشا و  لکـش  هب  یهاـگ  ییادـتبا و  تروصب  تسا  هدیـسر  تاـبثا  هب  هبرجت  قیرط  زا  ادـعب  هک  ار  یملع  ياـهيروئت 

بتک
26 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نادنمشناد یکشزپ  ياههتشون  رد  دوش . رکذ  ياهنومن  تسین  دب  دید . هدوب ، نانآ  راشرس  شوه  تقد و  هبرجت و  لوصحم  هک  ناگتـشذگ 
لــشیم ماــن  هـب  ییایناپــسا  مـلکتم  کــشزپ و  تاــقیقحت  تاراــکتبا و  زا  نوـخ  کــچوک  شدرگ  حیــضوت  هـک  میناوـخیم  ییاــپورا 

کیرحت هـب  يدــالیم  لاــس 1553  رد  هـک  تــسا  يدــالیم  لاـس 1511  دــلوتم   Miguel Selveto) Michel Selvet) تولس
هملک هب  هملک  یتح  انیع و  ییایناپسا  دنمشناد  نیا  هتـشون  هک  تسا  هداد  ناشن  یخیرات  تاعلاطم  هکیلاحرد  دش  هدنازوس   Calvin نولاک

تقباطم تسا ، هدرک  توف  تولیـس ، زا  لبق  نرق  هس  دودح  يرجه  لاس 687  رد  هک  لصالا  یناریا  کشزپ  یـشرق  سیفن  نبا  هک  هچنآ  اب 
. دراد

راـثآ و یفرعم  هئارا و  رد  هـک  یفیاـظو  رگید  نمـض  هـک  دـنادیم  ضرف  دوـخ  رب  ناریا  یکـشزپ  خـیرات  یلم  هزوـم  هـک  تـسا ، ورنـیازا 
بتک دـهدیم ، ناـشن  نیمز  ناریا  رد  ار  تباـبط  بط و  یکـشزپ و  رّوطت  ریـس و  قیرط ، نیدـب  دـهدیم و  ماـجنا  هتـسجرب  ياهتیـصخش 

. دهدیم رارق  یکشزپ  خیرات  هب  نادنمقالع  نارظنبحاص و  مومع  سرتسد  رد  ار  لوا  زارط  نادنمشناد  دنمشزرا 
هدـیدرگ هتـسارآ  عبط  رویز  هب  تسا و  هدـش  همجرت  یـسراف  هب  يزار  يایرکز  دـمحم  يروصنم » باتک   » هک تسا  داقتعا  نیمه  يهیاپ  رب 

. تسا
میهاربا دمحم  رتکد  ياقآ  ناریا  یکشزپ  خیرات  شالترپ  رگـشهوژپ و  راکمه  هلیـسو  هب  یـسراف  هب  یبرع  زا  باتک  نیا  نادرگرب  همجرت و 
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هطاحا و اب  دنـشابیم  یکـشزپ  مولع  زا  ياهتـشر  نالیـصحتلاغراف  زا  یکی  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  رکاذ  رتکد  ياقآ  تسا . هتفرگ  ماجنا  رکاذ 
بحاص رظنراهظا  هب  انب  دـنراد  میدـق  یکـشزپ  نوتم  رد  هک  ییاهشهوژپ  يهقباس  اب  نینچمه  دـنراد و  یبرع  ناـبز  هب  هک  یلماـک  طلـست 
هداـمآ هزیکاـپ  قـیقد و  ياهمجرت  دـناهدمآرب و  مهم  نیا  هدـهع  زا  یگزیکاـپ  یبوـخ و  هـب  ناریا  یکـشزپ  خـیرات  ناـتوسکشیپ  تارظن و 

. دناهدرک
میدقت تسا  هدش  همجرت  رکاذ  رتکد  ياقآ  هلیسوب  يزار  میکح  زا  هک  یباتک  نیمود  هک  دراد  راختفا  ناریا  یکشزپ  مولع  خیرات  یلم  هزوم 

. دیامنب روشک  گنهرف  نادنمقالع  ناقشاع و  قیقحت و  لها 
ناقبرت تعیرش  سمش  رتکد 

84 / 12 / 8
27 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تشاد هفسلف  هب  یمشچ  يهشوگ  هک  یکشزپ  يزار 

راونا هّللا  دبع  دیس 
نیا اب  دوخ  ناوریپ  هب  و  دـنک . يراذـگشزرا  مولع  هب  تبـسن  هک  تفر  نآ  رب  اهگنهرف  همه  لثم  تفرگ ، ناـینب  نوچ  یمالـسا  گـنهرف 

يهطبار ملع  نآ  شزومآ  اب  مه  دنبای و  یتفرعم  يانغتـسا  مه  ملع  نآ  شزومآ  اب  ات  دنور  یملع  هچ  یپ  رد  هک  دراد  مالعا  يراذـگشزرا 
ملع ناملع  ملعلا  : » باطخ نیا  اـب  ار  دوخ  يراذـگشزرا  گـنهرف  نآ  سپ  ددرگ . داـجیا  نادـقتعم  نید و  نیب  یناـمیا  يهطبار  زج  رگید 

ار یمولع  هچ  الّوا  دـنامهف  اهنآ  هب  دومن و  لح  ناناملـسم  يارب  ار  ملع  شزومآ  هلأسم  بیترت  نیدـب  درک و  مالعا  نادـبالا » ملع  نایدالا و 
باطخ ره  هک  اجنآ  زا  دـشاب . دـیاب  یملع  هچ  فارطا  رد  صحف  ثحب و  یمالـسا  بتاکم  اههزوح و  رد  ایناث  تسا و  قّوشم  گـنهرف  نیا 

هچ هیمالعا  نیا  ربارب  رد  ناوریپ  مالعا ، نیا  اب  هک  مینیبب  دیاب  اجنیا  رد  دراد . صاخ  باتزاب  نابطاخم  هیحان  زا  یعرش  ریغ  یعرـش و  زا  معا 
ياههبش عفر  هک  تسا  یلوا  یثحب  ره  زا  لبق  یلو  دیـسر . لماکت  زا  ياهلحرم  هچ  هب  نادقتعم  تسدب  ملع  ود  نیا  دندرک و  یلمعلا  سکع 

عاّبتا نآ  عاّبتا  تسا و  ینید  نارورس  زا  یکی  لوق  هیمالعا  نیا  دیوگیم  هک  میهد  خساپ  لوق  نیا  هب  مینک و  هیمالعا  نیا  دوخ  زا  اجنیا  رد 
يرتـشیب تمرح  زا  اهناملـسم  دزن  رد  موـصعم  هب  لوـق  نیا  باـستنا  هچرگ  اـپون . گـنهرف  کـی  طـسب  زا  هتخیگنارب  یلوـق  هن  تسا  ّتنس 

دهدیم ناشن  دـیامنیم و  ار  باستنا  نیا  ّدر  حـیجارت  لداعت و  قیقد  ياهكالم  هنافـسأتم  یلو  گنهرف ، کی  هیحان  زا  ات  تسا  رادروخرب 
مالـسا هچ  یعامتجا . روهظون  رادیدپ  نآ  تیاغ  فده و  نّیبم  هدراذـگ و  تایح  هب  اپ  هزات  گنهرف  کی  زا  هتخیگنارب  تسا  یلوق  نآ  هک 

رگید و  ناوریپ » مسج   » تمالـس یکی  دـید  رما  ود  رد  ار  تمالـس  نیا  دوـخ  صیخـشت  رد  دوـب  راتـساوخ  ار  دوـخ  ناوریپ  تمالـس  نوـچ 
هک مان  ره  دیراتخم ، مسج » ریغ   » نیرب و  اهنآ » مسج  ریغ  تمالس  »

28 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نافلاخم و هک  تسا  یلیوط  ثحب  نآ  هن  ای  دراد  دوجو  یمـسج  ریغ  ایآ  هکنیا  رگید  زیچ  و  سفن »  » و حور »  » نوچ دـیراذگب . دـیهاوخیم 

دوجو ناقفاوم  هلمج  زا  مالـسا  هتبلا  هک  تسین  بترتم  نآ  رب  ینایاپ  رهاظ  هب  هک  تسا  یثحابم  هلمج  زا  دراد و  تخـس  وجلادـج  ناقفاوم 
رب هوالع  مالـسا  هک  دنامن  هتفگان  دهد . ناشن  نادـیرم  هب  زین  ار  نآ  تمالـس  هار  ات  تفر  نآ  رب  مالـسا  هنیزگ ، نیا  اب  اذـل  تسا . مسج  ریغ 

دشاب دوخ  لوصا  اب  تأشن  ود  نیا  تداعـس  يدانم  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  دراد و  داقتعا  زین  تأشن  ود  هب  دوخ ، لوصا  رد  مسج  ریغ  شریذپ 
هب ینعی  دنکیم  ادیپ  یـسرتسد  يورخا  يویند و  تداعـس  نیاب  دور  نآ  هیحان  زا  هدشنایب  یمولع  قیرط  رب  هکره  هک  دراد  نآ  رب  دیکات  و 

. وا ریخ  ناسنا و  ره  بوبحم  تمالس 
تفرـشیپ لحارم  زا  هلحرم  ره  رد  مالـسا  هک  یفده  دراد  یمالـسا  فده  اب  مات  ییاسر  وا  هدـشمالعا  يهیمالعا  راعـش و  نیا  ار  فاصنا  و 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


لثم هدیزرون و  تلفغ  مولع  يراذگشزرا  تهج  زا  یمالـسا  گنهرف  هک  مینیبیم  یبوخب  همدـقم  نیا  اب  يراب  تسنآ . هعاشا  یپ  رد  دوخ 
هـضرع هنوگچ  گنهرف ، نیا  لوبقم  ملع  ود  نیا  مینیبب  دیاب  لاح  دراد . هضرع  دوخ  نابطاخم  هب  ار  نآ  ات  تسا  هدیـشوک  هدنز  گنهرف  ره 

. دناهداد اهنآ  هب  یتفرشیپ  هچ  نآ  یمالسا  نامّلعتم  دناهدش و 
ناسنا و ندب  ملع  ود  نآ  زا  یکی  عوضوم  هتفگ  هدرک و  یفرعم  اهنآ  عوضوم  مان  نایب  اب  ار  ملع  ود  نیا  دوخ  يهینایب  رد  یمالـسا  گنهرف 

يارب یفاـک  ملع ، عوضوم  فرعت  صخـشت و  هک  دـننادیم  بوخ  یملع  ثحاـبم  هب  ناـفقاو  هک  اـجنآ  زا  اـّما  تسا . وا  نید  رگید  عوضوم 
نآ یتاذ  ضراوع  ملعت  رب  رقتـسم  دیاب  ملع  ملعت  تسا و  ملع  هب  فوقو  طرـش  ملع  عوضوم  یتاذ  ضراوع  هکلب  تسین . ملع  نآ  هب  فوقو 

دنکیمن ملع  نآ  هب  فقاو  ار  صخش  اهنت  هن  ناسنا  ندب  ینعی  نآ  عوضوم  هلیسوب  ملع  کی  یفرعم  اذل  نآ . عوضوم  تخانش  هن  دشاب  ملع 
زا ناسنا » ندـب   » الثم دروآ  دوجوب  يدـنچ  مولع  دـنک و  صخـشم  يددـعتم  یتاذ  ضراوع  دـناوتیم  ددـعتم  تایثیح  اـب  ندـب  نیمه  هکلب 

هتفرگ رظن  رد  تضاـیر  شزرو و  تیثـیح  اـب  رگا  ندـب  نیمه  هک  یتاذ  ضراوع  ریغ  تسا  یتاذ  ضراوع  ياراد  ضرم  تحـص و  تیثـیح 
ار ضرم  لباقم  صاخ  تمالس  نآ  دوشیم و  معا  ملع  ریگارف  بیترت  نیدب  نوچ  ندب  ملع  شزومآ  هب  یمالسا  گنهرف  هیـصوت  اذل  دوش .

. دریگیمنارف هدوب  یلصا  روظنم  هک 
اب ناسنا  ندب  ینعی  دش . ملع  نآ  صاخ  درفب  فرصنم  ندب  ملع  گنهرف  نیرد  اهدعب 

29 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هریتو نیمه  اـب  یکـشزپ  ملع  ینعی  درک . عوـضوم  نیا  یتاذ  ضراوـع  رد  روـغ  عوـضوم  نیا  مـلعتم  ناملـسم  ضرم و  تمالـس و  تیثـیح 
تـسا نید » لوصا   » نآ عوضوم  هک  ياینید  مولع  مینادیم  ام  هچ  دوب : نید  نآ  عوضوم  هک  یملع  ینعی  دیدرگ  لمع  مود  ملع  يهرابرد 

زا دوش و  هجوت  قارتفا  نیا  اب  دـیاب  اهنآ  ملعت  رد  دـشابیم و  نید  عورف  نآ  عوضوم  هک  یمولع  زا  ریغ  تسا ، يرما  یتاذ  ضراوع  هب  رظاـن 
يریگارف هرابرد  یلئاسم  دوخ  تساهنآ  دوجوب  لئاق  مالـسا  هک  زین  تأشن  ودـب  لوق  هلأـسم  ینید  ثحاـبم  نیا  بنج  رد  نوچ  هتـشذگ  نیا 

فیلکت تحت  ار  فّلکم  دوخ  دودـحم  نامز  اب  هک  یتأـشن  هچ  دـیاشگب  زین  ار  اـهنآ  گـنهرف  نیا  تسیاـبیم  هک  درکیم  حرطم  نید  ملع 
تأشن رد  ینعی  تسا  رگید  تأشن  رد  نآ  لصاح  دـیوگیم  واب  دـنکیم ، یمولعب  فّلکم  ـالمع  اـملع و  ار  وا  مسج  ریغ  مسج و  دربیم و 

، هطبار نیاب  ییاسرب  مالسا  دوخ  دریگیم و  هرهب  ای  ررـض  هدرک  مهارف  دودحم  نامز  اب  تأشن  نآ  رد  هچنآ  لصاح  زا  فّلکم  نیمه  رگید 
زا لفاغ  دناوتیمن  هجو  چیهب  ناملسم  رگید  هک  تسا ، هدومن  هراشا  هرخالا » هعرزم  ایندلا   » لوق اب  يرگید  زا  یکی  يربررض  ای  يریگهرهب 

. نادیواج تشهب  اب  ای  دراد و  يدبا  منهج  اب  ای  راکورس  رگید  تأشن  نآ  رد  هچ  دشاب  نآ 
رد ینید  چـیه  ار  یـشرتسگ  نینچ  کـشیب  هک  دـیدرگ  وربور  خارف  هدرتسگ و  هجوت  اـب  ناـنچ  ترخآ  هب  یمالـسا  ناـهوژپنید  دروخرب 
هک دـش ، ناناملـسم  ناشخرد  دارفا  ناهذا  راکفا و  بذاج  نانچ  یمالـسا  ینید  یعورف  یلوصا و  ياههرازگ  تسا و  هدرکن  ناـیدا  خـیرات 

دوخ هراومه  هوژپنید  رادنید و  عقاوب  دنمـشناد  هچ  تسا . هدیـسر  تیباذـج  نینچ  هب  رگید  نایدا  رد  ینید  شرازگ  رتمک  تفگ ، ناوتیم 
درادنپیم هک  دنکیم  سمل  نانچنآ  دوخ  ندـب  اب  سامم  ار  تمایق  نادواج  شتآ  دـیامنیم و  سح  فظوم  نانچ  قلطم  رداق  ربارب  رد  ار 

يهمعط تسا ، هدرکن  نآ  رد  عسو  غارفتـسا  دوخ  لوقب  هک  دـیامن  هئارا  ار  یبلطم  دـنکن و  روغ  ییاهن  دـح  هب  نید  یملع  يهلأسم  رد  رگا 
دادـعت یمالـسا  گنهرف  نید و  هلاـس  دـنچ  رازه و  لوط  رد  هک  دـنامن  یفخم  مه  رما  نیا  هتبلا  دوشیم . ارـس  نآ  رد  نادـیواج  شتآ ، نآ 

ینیبادخ و زج  هک  دناهدیسر  یماقم  هب  یناهوژپنید  نینچ  ار  فاصنا  دنکیمن و  زواجت  تسد  ناتشگنا  لیلق  دادعت  زا  یناهوژپنید  نینچ 
یبلطهاج و يرظنهتوک و  ییاخژاژ و  زا  اههلصاف  اهنآ  لاح  راک و  تسین و  روصتم  اهنآ  يارب  رگید  یماقم  ردتقم  کیلم  دنع  دوعق 

30 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ماقم نآ  يراب  دنراد  مرش  اههدرک  نآ  زا  نیطایش  هک  دننکیم  نآ  نید  سدقم  يهبرح  اب  هک  دراد  هوژپنید  رهاظ  هب  هوبنا  هورگ  یبلطایند 

. تسین رسیم  يرز  روز و  چیه  اب  كاپ  تین  حلاص و  لمع  اب  زج  هک  تسا  یماقم  یهوژپنید  یلاع 
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درک و مایق  فیلکت  نیا  هب  یبوخب  زین  ناملـسم  دـش و  فیلکت  هکلب  هیـصوت  یمالـسا  گنهرف  قیرط  زا  اـهنت  هن  میدـید ، هکناـنچ  یکـشزپ 
نامرد هک  ار  اهدرد  اسب  دوخ  تایح  نارود  رد  هک  تسا  هدرک  تبث  ار  ياهبتریلاع  ناکشزپ  مان  دوخ  قاروا  رد  یمالـسا  یکـشزپ  خیرات 
یـسب اهنآ  ددـعب  یلامجا  یهاـگن  هک  دـناهدرپس  گـنهرف  نیا  هب  ثراـب  دوخ  یکـشزپ  تاـیبرجت  لـصاح  زا  اـهنیذابارق  اـسب  دـناهدرک و 

هچنآ هب  دنیبیم و  رظان  هچنآ  یکـشزپ  خیرات  يهدکتعـسو  نیرد  هک  ابجع  دروآیم و  دوجوب  اهنآ  رظان  يارب  تمظع  تهج  زا  اهیتفگش 
نایاوشیپ یفرعم  هب  نوچ  یمالـسا  ياهءامکحلا  خـیرات  دنـشابیم و  هارمه  یناریا  فصو  اب  همه  دـنکیم  دروخرب  هبترم  بحاص  کـشزپ 

يزار و يایرکز  میکح  یکی  دنـشابیم  یناریا  ود  ره  هک  دـننکیم  تبث  کـشزپ  ود  ماـن  دوخ  ردـص  رد  راـختفا  اـب  دـنزادرپیم  ملع  نیا 
بط گرزب  دئاق  ود  نیا  ماقممه  موس  ياوشیپ  مانب  يرگید  بیبط  چیه  یمالـسا ، يانزارد  خـیرات  نیرد  یناریا و  يانیـس  یلع  وب  يرگید 

زکرم نیرتـگرزب  هک  هدـش  بجوم  اـهنآ  تیقـالخ  تردـق و  اـهزور  نیا  هک  ناـنچمه  یناریا  يهتخیهرف  موق  نیا  هکنیا  لـثم  تسا . هدـشن 
یکشزپ خیرات  دراد . ناماسورس  یناریا  ردقیلاع  ءاّبطا  هلیـسوب  اکیرما  میظع  یکـشزپ  هک  دلابب  دوخ  رب  اکیرما  ینعی  ینونک  ملاع  یکـشزپ 

نیا هکنآ  تفگش  دناهداد و  ناماسورس  یمالسا  یکـشزپ  هب  یناریا  زارفارـس  ناکـشزپ  هک  دراد  اعدا  تردق  نیمه  اب  زین  یمالـسا  گنهرف 
يزارفندرگ يدنلبرس و  نیا  تسا و  يدنلبرس  نینچ  یمالسا  مولع  همه  رد  هکلب  تسین  یمالـسا  بط  رد  اهنت  یناریا  موق  يارب  يزارفارس 

«. نوهراکلا هرک  ول  و   » تسا هتشاد  مالعا  ییاسر  اب  شیپ  لاس  دصتفه  رد  زین  نودلخ  نبا  برع  راگنخیرات  ار 
نیا بحاص  تحص  بجوم  دنـشاب  لداعت  لاح  رد  نوچ  هک  تسا  یمدآ  شکرـس  عبط  راهچ  هجزما و  يهیاپ  رب  یمالـسا  یکـشزپ  ساسا 

بتاکم زا  یبط  ( Postulate) عوضوم لصا  نیا  دناعبط و  بحاص  نآ  جنر  درد و  ببـسم  دروخ  مهب  لداعت  نیا  نوچ  دـناعبط و  راهچ 
نابز هب  یـسراف  ینایرـس و  زا  هطـساولاعم  همجرت  ای  ینانوی  نتم  زا  میقتـسم  همجرت  قیرط  زا  هتفرگ و  تأشن  یناـنوی  یـسونیلاج  یطارقب و 

اب الماک  تسا و  هدرک  ادیپ  هار  برع 
31 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

شحاف توافت  تسا  راوتسا  یلآ  ریغ  یلآ و  ییایمیش  داوم  رب  رقتسم  ياهنامرد  یضرم و  میثارج  بورکیم و  يهیاپ  رب  هک  زورما  یکشزپ 
ناـسنا ندـب  رب  زیگناتریح  ياـهراک  ون  کـیزیف  ملع  هتفرـشیپ  ياـهيروئت  لـیاسو و  زا  یئوجدوس  اـب  یکـشزپ  رد  یحارج  هزورما  دراد 

یکـشزپ ياههزوم  رد  دیاب  هک  تسین  شیب  یخیرات  فرـص  قیقحت  کی  یمالـسا  گنهرف  یکـشزپ  ياهقیقحت  اهنآ  ربارب  رد  هک  دنکیم 
، تسناد قافتا  هفدص و  کی  عوقو  ار  نآ  دیاب  دـیامنب . عقاوب  تباصا  نهک ، یکـشزپ  ياهروتـسد  يدرد ، دروم  رد  مه  رگا  دوش و  هضرع 

. یموزلم مزال و  یلولعم و  تلع و  عوقو  هن 
ياـهراک زا  هدـش و  هدـنادرگرب  یبرع  ناـبز  هب  صاـخ  يدادـعت  یطارقب  هورگ  بـتک  زا  دـهدیم  ناـشن  یمالـسا  یکـشزپ  خـیرات  هـچنآ 

شاک يا  و  تسا . هدمآرد  یبرع  نابز  هب  ینایرـس  نتم  زا  همجرت  اب  زین  سودیروقـسید  شیاشح »  » باتک نیعم و  يدادـعت  زین  یـسونیلاج 
زا اهنآ  همجرت  رد  هک  رگید  ینابز  زا  ای  ینانوی و  ینعی  دوخ  یلـصا  ناـبز  زا  دـنتفا ، رظن  ظوحلم  اـهباتک  نیا  دـنهاوخب  رگا  اـهزور ، نیا 

اهنآ یکـشزپ  ياههزوم  رد  دـندرگ و  همجرت  هرابود  اـهنآ  ناـبز  هب  ناملـسم  ياـهروشک  رد  دورن  یناـمگ  هشدـخ و  ناـبز  نآ  هب  یناـنوی 
. دنشابن قیقد  یملع  نوتم  زا  هرهبیب  اههنازخ  نیا  ریاخذ  ات  دنوش  هنیجنگ 

هتفرگ تأشن  نانوی  زیخهفسلف  نیمزرـس  رد  هک  دراد  یّبط  یکـشزپ و  رب  ار  دوخ  راک  ساسا  هیاپ و  یمالـسا  یکـشزپ  گنهرف  هک  اجنآ  زا 
نیع رد  سونیلاج  لثملا  یف  دراد . یفـسلف  لئاسم  هب  زین  یمـشچ  يهشوگ  یکـشزپ  لئاسم  هب  تافتلا  نیع  رد  یناـنوی  کـشزپ  ره  تسا و 

رد یکـشزپ  هفـسلف و  تنراقم  نیا  دشابیم . زین  سلجم  ریم  رادنادیم و  زین  یفـسلف  ياهدونـش  تفگ و  رد  تسا  ردـقیلاع  یکـشزپ  هکنیا 
ینومأم همکحلا  تیب  رد  هفسلف  ردقیلاع  نامجرتم  مینیبیم  ام  یتح  دش و  ظفح  زین  یمالسا  گنهرف  هب  ینانوی  گنهرف  زا  یکـشزپ  لاقتنا 

وب نوچ  يردـقیلاع  نابیبط  هکلب  هتـشذگ  نامجرتم  زا  دـناهدوب و  نارگید  هرق و  نب  تباث  قحـسا و  نب  نینح  نوچ  یمانبحاص  ناکـشزپ 
نامه هب  هفسلف  رد  یلع  وب  يافش  باتک  لثملا  یف  دناهتشگ و  یمالسا  ملاع  هبترم  گرزب  نافـسلفتم  زا  يزاریـش  نیدلا  بطق  انیـس و  یلع 
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رگید ياوشیپ  راک  رد  کشزپ  نتشاد  هفسلف  هب  مشچ  ینعی  هریس  نیا  هدیسر . یکـشزپ  رد  وا  نوناق  باتک  هک  تسا  هدیـسر  تیمها  هجرد 
هدرک اپرب  یلیق  یلاق و  هفسلف  رد  دوخ  هسمخ » يامدق   » يهضرع اب  وا  هچ  دوشیم  هدید  يزار  يایرکز  ینعی  یمالسا  یکشزپ 

32 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دنزیخ و اپرب  قشع ، تبحم و  هن  دننادیم  شفرد  غاد و  يرادنید  زا  طقف  هک  راداور  ریزعت  ّدـح و  نابـصعتم  نید  هک  هدـش  بجوم  تسا و 

ینیلاب کشزپ  نیرب  دوخ  نیرفاسملا » داز   » رد يرـصنتسم  نیـشنناگمی  یلیعامـسا و  بصعتم  تّجح  ورـسخ  رـصان  دـنزاتب : یتخـسب  وا  رب 
وا تمدق »  » هب لوق  هدیمهفن  هتسنادن و  و  دروآرد . ناکرشم  يهلمج  رد  ار  وا  یعفاش  یلازغ  هدرب و  هلمح  تخس  هنابصعتم و  برجم ، رایسب 
زا تاریزعت  دودح و  هدـننکارجا  كرـش و  رفک و  رب  هدـنهديوتف  نادان و  یتفم  زا  ادـخ  رب  هانپ  دـناد  رفک  كرـش و  راکـشآ  لیلد  کی  ار 

!! يزوتهنیک یهاوخنیک و  يور 
ار تمدق »  » نیا زوتهنیک  نافلاخم  ادخ . سفن و  هدام - ناکم - نامز - زا : دنترابع  اهنآ  دـنراد و  دوجو  میدـق »  » جـنپ هک  دوب  دـقتعم  يزار 

وطسرا هک  یفسلف  قیقد  تسیاهلاسم  میدق »  » هلأسم هک  یلاح  رد  دناهتسناد  ادخ  يارب  شارتکیرش  ار  نآ  هب  لئاق  هتفرگ و  ثودح »  » ریاغم
دوش یفسلف  یتقد  نآ  رد  رگا  تسا و  هدوشگ  ار  یفـسلف  تالکـشم  زا  یلیخ  لعف  هوق و  يهئارا  نآ و  يهئارا  اب  دوخ  کیزیفاتم  باتک  رد 

هک تسیاهدام  هل » لّوا  ال   » رما نیا  تسین و  یلّوا  ار  نآ  هک  تسیرما  میدق  دیوگیم  وطـسرا  هچ  دروآیمن  شیپ  یکرـش  هلأسم  هجو  چیهب 
نودب دناوتیمن  هاگچیه  نمض  رد  دریذپب و  بوانتلا  یلع  ار  يددعتم  روص  دناوتیم  دوخ  رب  هدراو  روص  شریذپ  دادعتـسا  نتـشاد  رثا  رب 

ثودح و ناونع  قّقحم  هدام  نیا  رگید  یتروص  هب  یتروص  زا  لاقتنا  رد  درادـن  یلاکـشا  چـیه  يریذـپتروص  نیا  اب  دـشاب و  زین  تروص 
تیثیح مه  یفـسلف  بلاطم  زا  یلیخ  لثم  میدـق »  » و مدـق »  » افاضم مدـق »  » هب لـئاق  زا  رفک  كرـش و  ناونع  عفار  ناونع  ینعی  ددرگ  ثداـح 

رد تسا  هل  لّوا  فصو ال  دـجاو  یتابثا  تیثیح  اـب  يزار  ياـیرکز  دزن  رد  میدـق » ناـمز   » ریرقت نیا  اـب  یتوبث و  تیثیح  مه  دراد و  یتاـبثا 
بحاص هاگ  نهذلا  دنع  تاذـلاب  تاکردـم  هک  تسا  یفـسلف  تایهیدـب  زا  نیا  اریز  دـشابن . نینچ  تسا ، نکمم  یتوبث  ثیح  زا  هک  یلاح 

یـضراوع هب  لـئاق  اـهنآ  يارب  نهذ  ینعی  دنـشابیمن  یـضراوع  نینچ  دـجاو  نهذ  زا  جراـخ  توبث و  هلحرم  رد  هک  دـنوشیم ، یـضراوع 
هک دوشیم ، یـضراوع  هب  لئاق  اـهنآ  يارب  نهذ  ینعی  دنـشابیمن . یـضراوع  نینچ  دـجاو  نهذ  زا  جراـخ  توبث و  هلحرم  رد  هک  دوشیم 

. دنـشابیم ینهذ  ضراوع  نیا  دقاف  يرمالا  سفن  ققحت  رد  جراخ و  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دسانـشب . ار  اهنآ  دناوتیمن  ضراوع  نآ  نودب 
هچ تسا  هنیمز  نیرد  يدح  ات  نمون  نمونف و  رد  تناک  ياهتبحص  همه 

33 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تفاـیرد ضراوـع  تایـصوصخ و  نیا  رثا  رب  اـهنمون  هک  دنـشابیم  اـهنمون  زا  ینهذ  ياـهتفایرد  اهرادـیدپ  اـی  اـهنمونف  دـیوگیم  وا 

هک دشاب  یتقو  رد  دیاب  دشاب ، نیب  رد  يریزعت  ّدـح و  يهماقا  رگا  دـید  نیا  اب  سپ  اهتفایرد . نیزا  يراع  هنهرب و  تروص  رد  هن  دـنوشیم ،
یعقاو و تقیقح  يرما  يارب  نم  نهذ  يراـگنا  تمدـق  نیا  لـثملا  یف  دـیوگب  دـناد و  يرما  ینیع  یمکح  نـیع  ار  ینهذ  یمکح  صخش 

. نمون یعقاو  نایب  هن  تسا ، نهذ  ثیدح  دنیوگیم  هچنآ  نانآ  لاثما  يزار و  یلعوب و  وطسرا و  تسا . جراخ  رد  رما  نا  ینیع  یتاذ 
تسا  يدرد  شگرم  داز و  ناراهب  ردتسا  یک  زا  غاب  نیا  هک  دناد  یک  هشپ 

هک دنهدیم  یناشیدناگرزب  تسد  هب  نارکوش  یمهو  یلایخ و  اب  هک  ناگدننکيراج  ریزعت  دودح و  نیرب  فسا 
« ییادرف دوب  زورما  سپ  زا  رگا  ياو  »

نیا هفسلف و  رد  تسیرکف  عدبم  دوخ  هسمخ » يامدق   » هیرظن حرط  اب  یلو  دسرن  انیس  یلع  وب  ياپ  هب  دوخ  یفـسلف  ياهثحب  رد  دیاش  يزار 
راودلقم زین  هفـسلف  رد  درک  عادـبا  ار  لکلا  یناطلـس و  بازیت  ایمیک  ملع  رد  هکنانچمه  یناریا  راک  هبرجتیلاع  کشزپ  نیا  هک  دـناسریم 

. دومن یفرعم  یلیصا  هشیدنا  بحاص  ار  دوخ  یفسلف  عادبا  اب  هکلب  تفرن  ینانوی  نامیکح  یپ  رد 
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یناسنا تایح  اب  راکورـس  هک  دوخ  یملع  هتـسجرب  ياههتـشر  زا  یکی  رد  یمالـسا  هشیدنا  خـیرات  هک  دـلابیم  دوخب  یناریا  موق  لاحرههب 
ود یلع  وب  نوناق »  » رگید يزار و  يواح »  » یکی یکشزپ  ربتعم  باتک  ود  ياهوراد  اهروتسد و  ریز  رد  ار  هتـشر  نیا  اهنرق  اهلاس و  دراد 

!! دشاب نینچ  هشیمه  تسه  ناهج  ات  هکنآ  دیما  تسا و  هتشاد  یناریا  لیصا  دنزرف 
یسمش ناتسمز 1384  ناریمش ، کناشاک ، دابآنامحر ،

راونا هّللا  دبع  دیس 
34 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یسانشيروصنم

هراشا

رکاذ میهاربا  دمحم 
يهمه رد  گنـسنارگ  يرگناـمرد  نیمز و  رواـخ  رد  ناـهج  کـشزپ  نیرتـگرزب  يزار  ییحی  روـپ  اـیرکز  روـپ  دـمحم  هـنازرف  دنمـشیدنا 

هب يو  یلو  فوسلیف . ات  دنروآیم  رامشب  راکنیلاب  کشزپ  کی  رتشیب  ار  يو  ناراگنخیرات  رتشیب  هچرگا  تسا . يرشب  یتسیز  ناراگزور 
لکلا و ياههدروآتسدـب  ام  هاوگ  تساـتمهیب . یگرزب  زین  هفـسلف  يرگاـیمیک و  شناد  رد  تسا  دمآرـس  یکـشزپ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 

دوخ راـگزور  رد  يو  هک  مینک ، وگزاـب  نینچ  ار  يزار  یفـسلف  ینیبناـهج  ناوتیم  رگید  ییوس  زا  تساـیمیک . شناد  رد  درگوگ  رهوج 
نارود رد  يدالیم  مهدجیه  مهدفه و  يهدس  ياپورا  يرگنشور  شبنج  روآدای  ار  وا  میناوتیم  ام  تسا . هدوب  ارگدرخ  نایرج  يهدنیامن 
نتشاد تسد  اب  هراومه  هک  دیآیم  رامش  هب  هتـسباوان  یتیـصخش  هناگی  یملع و  تفرـشیپ  هار  يهدننکنشور  يو  میروآ . رامـشب  شدوخ 

هدوب ناریا  نیمزرـس  هژیوب  یتـیگ  رـساترس  رد  يزرودرخ  هار  يهدـننکراومه  هتـسویپ  هداتـسیا و  ییارگناـسنا  غیتـس  رب  ییارگدرخ  مچرپ 
. تسا

لاس 251 نابعـش  هام  زاغآ  رد  يزار  میروآیم . نوریب  خیرات  لد  زا  440 ق ) - 362  ) ینوریب [ 2 «] هلاسر  » يهیاپ رب  ار  وا  یتسیز  راـگنزور 
نامه رد  ربتکا 925  مهدزناپ  اب  ربارب  لاس 313 ق  نابعـش  مجنپ  زور  دوشگ  ناهج  هب  مشچ  ير  رد  توا 865 م  متفه  تسیب و  اب  ربارب  ق 

و [ 4] هعبیصا یبا  نبا  ینوریب و  و  [ 3] میدن نبا  ياههتفگ  يهیاپ  رب  يو  تشذگرد . رهش 
35 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( نآ دـنمدوس  لاس  جـنپ  لهچ و   ) دوخ یگدـنز  لاـس  تصـش  رد  هلاـقم  هلاـسر و  باـتک و   271 ، 238 ، 184 ، 171 [ 5] يدابآمجن رتکد 
هب هکلب  ناراگزورمه ، اهنت  هن  خر  هب  یکـشزپ  هفـسلف و  يهتـشر  ود  رد  ار  دوخ  يدمآرـس  يزاتهکی و  ییاناوت و  نآ  رانک  رد  دراـگنیم .

ياهشوگ [، 6] نتراس جرج  تساجب  هچ  سپ  دباییمن . ناشیا  نایم  يدروامه  هک  ياهنوگب  دـشکیم  دوخ  وا  زا  سپ  شیپ و  نادنمـشیدنا 
شیاز تسخن  يهرود  ار  نآ  و  دـنکیم ، يراذـگمان  يزار » نارود   » تسا ترجه  موـس  يهدـس  مود  يهمین  ناـمه  هک  ار  مـلع  خـیرات  زا 

رب رد  ار  مراـهچ  اـت  موـس  يهدـس  زا  یناـمز  يهدودـحم  نیرتهدرتـسگ  نیا  و  دروآیم ، رامـش  هـب  مالـسا  ندـمآ  زا  سپ  یگنهرف  شبنج 
هک تسا ، تیمکاح  رد  دقتنم  دنمتلود و  يهیال  کی  ندمآ  دیدپ  ام  هاوگ  تسا . هدشیم  هتسناد  مالـسا  نیزاغآ  ندمت  جوا  هک  دریگیم ،
[7 .] دندناسریم ددم  نهک  گنهرف  شنکارپ  شرورپ و  هب  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  شناد و  بسک  تاناکما  قایتشا و  زا  يرادروخرب  اب 

رد يو  تفرگارف . ار  یتـیگ  يهـمه  شاهزاوآ  دـش و  افوکـش  دـیلاب و  ییادیـش  روـش و  نـینچ  اـب  ياهماـگنه و  نـینچ  رد  يزار  يور ، رهب 
نیمود دمحا  روپ  لیعامسا  روپدمحا  دوخ  يومع  رـسپ  يهدیزگرب  دسا  روپدمحا  روپ  قاحـسا  روپ  روصنم  حلاص  وب  ییاورنامرف  راگزور 

هب ار  يروصنم » بط   » و یناحور » بط   » نت ناـج و  یکـشزپ  هک  دوخ  دنمـشزرا  باـتک  ود  295 ق ) - 290  ) ياهلاس رد  یناماس  هاـشداپ 
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. درک شکشیپ  ودب  دروآرد و  شراگن 
یلع يروصنملا  باتک   » ای و  يروصنم » [ 8] شانک  » و بطلا » یف  يروصنم   » و يروصنم » بط  »

36 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نبا دیـسر . ام  راـگزور  هب  اـت  دـیخرچ  تسدـب  تسد  یکـشزپ ، ناـگرزب  تسدـب  وا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رگید  ياـهمان  شاـنکلا » لـیبس 

. دناهدرک دای  ار  نآ  [ 11] هعبیصا یبا  نبا  و  [ 10] ینوریب و  [ 9] میدن
هدرتسگ ياهنوگب  نآ  رد  دـیوگیم ، نخـس  يرظن  یکـشزپ  يهرابرد  نیتسخن  راتفگ  شـش  هک  تسا  هدـمآ  درگ  راتفگ  هد  رد  باتک  نیا 

یمدآ و گــنهامهان  نوگاــنوگ و  ياــههزیمآ  رگید  گــنهامه و  يهزیمآ  ییاسانــش  یــسانشبیسآ و  يژوـلویزیف و  یــسانشدبلاک و 
ناوربا و هلـصاف  شوگ و  مشچ و  مرف  يور  زا  یـسانشتخیر  شناد  ناـمه  هک  تسارف  شناد  ياـههناشن  تخانـش  رترب و  ياـهیگتخیمآ 

ناـمگ دـندرکیم و  هیکت  نآ  رب  اـهناسنا  تخانـش  يارب  ناینیـشیپ  هک  هنیـس  اـپ و  تـسد و  هرهچ و  ياـهشخب  رگید  اـهنآ و  یگنوـگچ 
يهمه يورین  هب  ییانـشآ  نینچمه  دـنتفاییم . تسد  یمدآ ، قالخا  اهیگژیو و  زا  ياهراـپ  هب  شناد  نیا  تسرد  تخانـش  هار  زا  تفریم 

ندناسانـش نینچمه  یهایگ و  همه  زا  رتشیب  يروناج و  یناک ، يهناگهس  تخاسریز  اب  یکت  ياـهوراد  ییاسانـش  اـههزم و  اـهیکاروخ و 
اهمادنا شیاریپ  شیارآ و  يزاسابیز و  یناگمه و  تشادهب  نینچمه  دشابیم ، نامرد  ره  يارب  یبیکرت  يوراد  داتشه  دصکی و  زا  شیب 

ینیلاب يدربراک و  یکـشزپ  يهرابرد  رگید  ياهراتفگ  رد  تسا . لاـس  لـصف  راـهچ  رد  يرگـشدرگ  تسرد  يهویـش  اـهنآ و  تشادـهب  و 
يزار تساپ . ات  رس  ياهيرامیب  يهمه  تخانش  رد  هک  دیآیم  مهن  راتفگ  نآ  یپ  رد  و  تسا . هتفگ  نخس  یگدرتسگب  یسانشمس  هارمهب 

هداس زا  مادکره  یهگآشیپ  و  دنکیم ، يروآدای  ار  اهيرامیب  يهمه  یـسانشبیسآ  هدشيدنبهتـسد  هدرتسگ و  ياهنوگب  شخب  نیا  رد 
راتفگ نیا  هعبیصا  یبا  نبا  دنکیم . هرازگ  يرامیب  زا  هلحرم  ره  یگژیو  هب  هتـسب  ار  کیره  نامرد  دروآیم و  ار  نآ  میخدب  هتفرـشیپ و  ات 

. دناهتـشاد هژیو  یهجوت  راتفگ  نیا  هب  زین  ناییاپورا  دـنکیم . داـی  مدـقلا » یلإ  نرقلا  نم  هثداـحلا  ضارمـالا  یف   » ماـن اـب  [ 12] هناگادج ار ،
نیا رد  يزار  تسا . هدرک  يدـنبشخب  یگدرتسگ  ییابیز و  هب  ار  نآ  هدـش و  هتـشاگن  نآ  رایـسب  ياههنوگ  بت و  يهراـبرد  مهد  راـتفگ 

نوچمه یناکـشزپ  ياههاگدـید  رب  هتـشاد و  نانوی  یکـشزپ  بتکم  هب  یهاگن  نیمز ، ناریا  دوخ و  یکـشزپ  ياههاگدـید  ناـیب  اـب  باـتک 
سونیلاج و طارقب و 

37 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تیهام نامرآ و  يهراـبرد  384 ق )  ) يزاوها یتشترز )  ) یـسوجم سابع  روپ  یلع  تسا . هتـشاد  هیکت  سولواپ  سوینتآ و  سویـسابیروا و 

نامرد رنه  یکـشزپ و  هب  هچنآره  هاتوک  ياهنوگب  بطلا » یف  يروصنم   » دوخ باتک  رد  يزار  دـنکیم ...[ . هرازگ  نینچ  يروصنم  باتک 
، تسا هدومن  وگزاب  هاتوک  ار  همه  هکنیا  زج  هدرکن  شومارف  ار  شناد  نیا  هب  هتسباو  عوضوم  چیه  هدرک ، یسررب  ار ، تسا  هتسباو  نارامیب 

ياههتـشاگن زا  باتک  نیا  دیوگیم  هلاقم  راهچ  رد  یـضورع  یماظن  ای  و  [ ...[ 13] تسا هدوب  باتک  شراگن  رد  وا  ناـمرآ  وزج  نیا  هتبلا 
لاس رد  رابنیتسخن  باـتک  نیا  [ 14 .] دنناوخیم ار  نآ  دوخ  شزومآ  ینایم  هلحرم  رد  نایوجـشناد  هک  تسا . یکـشزپ  يهتـشر  رد  نینایم 

،1497 ، 1493 ، 1492 ياهلاس 1484 ، رد  دـش و  همجرت  نیتال  هب  [ 15] ییانومرک درارج  هلیسوب   Liber Almansoris مان اب  1481 م 
اب ناملآ ، ملوا  رد  رد 1641 و 1674  سییوس و  لزاـب  رد  1551 م  ، 1544 ياـهلاس 1533 ، رد  اـیلاتیا و  زینو  رد  1519 م  ، 1510 ، 1501

پاچ هدـنادرگرب و   Liber medicinlis Almansorisو Traite .de Mansori ،Ad Almasoreum -Libri: ياهمان
باـتک نـیا  زا  راـگزور  نآ  رد  ار  دوـخ  سرد  لاس 1558 م  رد  هسنارف  هیلپنوم  هاگـشناد  یکـشزپ  هدکـشناد  سییر  دـنیوگ  تسا . هدـش 

[16 .] تسا هدادیم 
1534 و 1540 م ياهلاس 1490 ، رد  باتک  مهن  راتفگ  دـش . پاچ  هدـنادرگرب و  ییایلاتیا  ناـبز  هب  لاس 1531 م  رد  باتک  موس  راـتفگ 

پاـچ نآ  نتم  همجرت و  و 1501 م  لاس 1490  هسنارف  نویل  رد  نینچمه  دیـسر . پاچ  هب  ـالیزاب  سیراـپ و  رد  سپـس  اوداـپ ، رد  تسخن 
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. ددرگیم پاچ  لاسب 1776 م  ناملآ  لاه  رد  نآ  یناملآ  يهمجرت  هارمه  هب  یبرع  نتم  نینچمه  دسریم .
رد 1500، هـمجرت و  لاـس 1481 م  رد   Mediolani ینالویدـم هلیـسوب  يزار  زا  رگید  ییاههتـشون  يهمجرت  اب  يروصنم »  » مهد راتفگ 

نویل و نیلرب و  رد  1501 و 1544 م 
38 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. ددرگیم پاچ  سیوس  لاب 
P .de گنینوکود هلیـسوب پ . لاس 1904 م  رد  برع » حیرـشت  باتک  هس   » مان اب  یـسانشدبلاک  هعومجم  کی  رد  باـتک  تسخن  راـتفگ 
مولعلا و دیفم   » مان اب  یباتک  ءاشح  نبا  دـمحم  روپ  یلع  رفعج  وب  هک  دوش  يروآدای  دـیاب  دـیدرگ . پاچ  دـنله  ندـیل  رد  [ Koning [17

. دروآرد شراگن  هب  يروصنم  باتک  یکشزپ  ياههژاو  ندرک  رتهرازگ  رد  مومهلا » دیبم 
اب هدرک  شهوژپ  ار  باــتک  یبرع  نــتم   M .Renaund ونر م . و   G .Collin نلک ياـهمان ژ . هـب  يوـسنارف  دنمـشیدنا  ود  نـینچمه 

[18 .] دناسر پاچ  هب  شکارم  طابر  رد  ابیز  يراتفگشیپ 

«: يروصنم  » ياههتشونتسد هاگیاج 

ناریا - A

يهنایم رد  خیرات 431 ق و  نآ  نایاپ  رد  هک  خسن ، طخ  هب  نارهت ، هاگـشناد  يزکرم  يهناخباتک  رد  هرامشب 1365  يروصنم » شانک  - » 1
یگنهک رب  یهاوگ  هتشونتسد  دوخ  دوشیم . هدید  خیرات 770 ق  نابعش 433 ق و  خیرات 7  اب  ببطتم  بوقعی  روپ  دمحم  يهماخ  هب  نآ 

خرس جامیت  دلج  يدنقرمس ، ذغاک   25 * 18 278 گ ، ، 19 / 5 17 س 13 * مینیبیمن . نآ  رد  ار  مشـش  يهدس  زا  رتنییاپ  دـهدیم و  نآ 
ناــمه اــیوگ  هوژپشناد . یقت  دــمحم  1339 خ ، نارهت ، چ  ص 56 ، ج 8 ، نارهت » هاگــشناد  يزکرم  هناــخباتک  تـسرهف  . » ییاوــقم

. دشاب نارهت  رد  رقوم  دیجم  يهناخباتک  ییادها  يهتشونتسد 
هلاقملا تمت  . » یسیونور 484 ق خیرات  هرامـشب 186 ، يروصنم » شانک  «، » يروصنم باتک  «، » يروصنملا هیافک  «، » يروصنملا بط  - » 2
هرامـش خسن ، يهماخ  هب  ص 65  هئام » عبرا  نینامث و  عبرا و  هنـس  بجر  یف  هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  هولـصلا  هنم و  هّللا و  دـمحب  یلوـالا 

چ دروآهر ص 321 ، نسح  نارهت » یکـشزپ  هدکـشناد  هناخباتک  یطخ  بتک  تسرهف   » 24 عطق 16 *  11 / 5 19 س 11 - اههحفص 439 ،
1333 خ. نارهت ،

هناخباتک رد  هجح 1088 ق ، يذ  هام  خیرات  هب  مان  نیمه  اب  رگید  ياهتشونتسد  - 3
39 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

23 ق . اـب 1376  ربارب  1957 م  رـصم ، چ  مکی ، وزج  ج 3 ، هیبرعلا » تاطوطخملا  دهعم  هلجم   » رد هک  دوشیم  هدـید  یکـشزپ  يهدکـشناد 
دمحم ص 379  هرامش 3 ، نارهت » هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  هیرشن  . » هسارک ره  يارب  يدجبا  فورح  اب  اههرامش  هک  یگرب ، هد  يهسارک 

1342 خ. نارهت ، چ  راشفا ، جریا  هوژپشناد - یقت 
نیوانع و بجر 610 ق ، هام  هبنشجنپ  زور  يرکـسع ، دوعـسم  روپ  دومحم  هدننکسیونور  خسن ، يهماخ  هب  يزار ، يروصنم » شانک  - » 4

يهوهق جامیت و  نآ  دـلج  مهرد ، بترمان و  اـهگرب  یفاحـص  تسا ، هدروخ  هناـیروم  ار  هتـشونتسد  زا  ییاـهشخب  فرگنـش ، اـههناشن 
دیس ص 26 ، ج 22 ، مق ، رد  یفجن » یشعرم  هّللا  تیآ  ترـضح  هناخباتک  یطخ  ياههخـسن  تسرهف  . » 16 15 س 25 * گ ،  277 گنر ،

1373 خ. مق ، چ  يروکشا ، دمحا 
. فرگنش ناونع  يهدس 7 و 8 ، خسن ، يهماخ  يهرامشب 789 ، يروصنم » شاکنک  - » 5
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هدراذگ گرب 105  زا  شیپ  دیاب   105 ياهگرب 89 - تسا . هدش  رالاسهپس  فقو  رد 1297  هنطلـسلا و  داضتعا  يهناخباتک  رد  1271 ق 
، يوزنم یقنیلع  رتکد  رالاسهپـس » دجـسم  هناـخباتک  تسرهف   » 18 * 11 س 5 /  24 ، 24 / 5 * 16 گ 5 /  311 يدنقرمـس ، ذغاک  دنوش .

1356 خ. نارهت ، چ  مجنپ ص 449 - شخب  هوژپشناد ، یقت  دمحم 
يهدس یسیونون  اب  يهدس 7 و 8 ، نهک ، برعم  خسن  يهماخ  هب  نارهت  هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  يهرامشب 6836  يروصنم » بط  - » 6

. يدهمروپ میرکلا  دبع  يداشر و  دمحم  نیدلا  ءاهب  بیبط و  دمحم  ازریم  نآ  زا  فرگنش ، ناونع  ماجنا ، زاغآ و  رد  11 و 12 
1358 خ. نارهت ، چ  هوژپشناد ، یقت  دمحم  ص 306 و 307 ، هرامش 9 ، نارهت » هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  هیرشن  »

اب فرگنـش ، ناشن  ناونع و  يهدس 8 و 9 ، خـسن ، يهماخ  هب  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  يهناخباتک  يهرامـشب 6415  يروصنم » شانک  - » 7
. یعبر ییاوقم ، یکایرت  جامیت  دلج  يدنقرمس ، ذغاک  ، 17 18 س 11 * ، 20 375 گ 15 * خیرات 1310 ق ، هب  کلمت  تشاددای 

1357 نارهت ، چ  هوژپشناد ، یقت  دـمحم  ص 256 ، ج 16 ، نارهت » هاگشناد  دانـسا  يزکرم و  هناخباتک  یطخ  ياههخـسن  تسرهف  ( » 917)
خ.

25 س یناهاپس ، ذغاک  180 گ ، خیرات 811 ق ، مانیب ، خسن ، يهماخ  هب  یمالسا ، ياروش  سلجم  يهرامشب 5278  يروصنم » بط  - » 8
یبرض ياهوهق  جامیت  دلج  ، 17 * 36

40 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، نارهت چ  هوژپشناد ، يوزنم ، دمحا  يوزنم ، یقنیلع  رتکد  ، 97 ص 95 - ج 16 ، یمالسا » ياروش  سلجم  هناخباتک  تسرهف   » 24 * 512

1348 خ.
نابعش خیرات  هب  قیلعتـسن ، يهماخ  ياراد 178 گ ، هعومجم  يهرامشب 4557 ، یمالـسا  ياروش  سلجم  يهناخباتک  يروصنم » بط  - » 9
ناونع هناشن و  . 19 دلج 24 * يهزادنا  ییالول ، یبرـض  ياهوهق  جامیت  دـلج  ، 7 / 5 * 17 س 5 /  29 یناهفـصا ، ذغاک  ات 135 ،)  1 ، ) 954

1346 خ. نارهت ، يوزنم ، دمحا  ص 239 ، ج 12 ، یمالسا » ياروش  سلجم  هناخباتک  تسرهف  . » فرگنش
ياهناونع مهد ، يهدس  يهنایم  یسیونور  خیرات  هتخانشان ، هدننکسیونور  قیلعتسن ، يهماخ  یبرع ، ( 9709 ، ) ط يروصنم » شانک  - » 10

فقو خیرات  راشم ، اباب  ناخ  فقو  الکی ، ییامرخ  جامیت  دلج  ، 23 165 گ 13 * 21 س ، يدوخن ، ذغاک  فرگنش ، اهشخب  اهراتفگ و 
چ ناینافرع ، یلعمـالغ  ، 505 ص 503 - ج 19  يوـضر » سدـق  ناتـسآ  دانـسا  زکرم  يزکرم و  هناـخباتک  یطخ  بتک  تسرهف  . » 1346 ق

1380 خ. دهشم ،
زا نآ  زاغآ  يهدس 10 و 11 ، قیلعتسن  يهماخ  هب  هندیص 95 ) بط و  هیرهاظ ،  ) نارهت هاگـشناد  يزکرم  يهناخباتک  يروصنم » بط  - » 11

، نارهت چ  ص 126 ، هرامش 11 و 12 ، یمکاح ، لیعامسا  هوژپشناد - نارهت » هاگشناد  دانسا  زکرم  يزکرم و  هناخباتک  هیرشن  ، » هتفر نایم 
1362 خ.

ذغاک ، 17 34 س 6 * ، 24 گ 13 *  175 فرگنـش ، ناشن  ناونع و  يهدس 10 و 11 ، يهخسن  يهرامشب 6389 ، يروصنم » شانک  - » 12
یطخ ياههخـسن  تسرهف  ( » 891  ) یعبر ول ال ، اب  ياهوهق  نورد  یکاـیرت  فطع  ییاوقم ، یجنرت  یبرـض  ياهوهق  جاـمیت  دـلج  یناـهاپس ،

1357 خ. نارهت ، چ  هوژپشناد ، یقت  دمحم  ج 16 ص 256 - نارهت » هاگشناد  دانسا  يزکرم و  هناخباتک 
ياههخسن تسرهف  . » درادن همیمـض  ، 11 گ 19 *  151 ق ، خـیرات 990  يروصنم ، یلع - دـمحم  هدـننکسیونور  يروصنم » بط  - » 13

1378 خ. مق ، چ  هدازبرع ، لضفلا  وبا  ص 513 ، یناگیاپلگ » هلا  تیآ  ترضح  یمومع  هناخباتک  یطخ 
يهناخباتک رد  هعومجم  کی  شخب 22  (، 265  ) دزی رد  هجح 1009 ق  يذ  هبنشجنپ 13  دادماب  يهتشون  (، 360  ) يزار يروصنم » - » 14

راهچ ياراد  هدمآ ، زاغآ  رد  هعومجم  يهلاس  راهچ  داتفه و  تسرهف  فرگنش ، ناشن  قیلعتـسن ، يهماخ  انـس ، سلجم  ای  ( 2  ) اروش سلجم 
، رتمیتناس رطق 9  هب   32 20 و 18 * هزادنا 11 * 35 س ، رد 828 گ ، ریوصت 
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41 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، نارهت چ  هوژپشناد ، راـشفا ، ص 562 ، مشـش ، رتفد  نارهت » هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  هیرـشن   » ییاوقم یکـشم  جامیت  دلج  دیپس ، ذغاک 

1348 خ.
ص 217، مجنپ ، رتـفد  نارهت » هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  يهیرـشن   » هدـعق 1092 ق يذ  يهتشون 15  ش 117 ، يروصنم » شاـنک  - » 15

1346 خ. نارهت ، چ  راشفا ، هوژپشناد -
226 گ، فرگنـش ، ناونع و  مهدزای ، يهدس  خـسن ، قیلعتـسن و  يهماخ  کلم ، یلم  يهناخباتک  يهرامشب 4242  يروصنم » - » و 17  16

. ییال یمشی  نشیم  دلج  همرت ، ذغاک  ، 20 هزادنا 13 * 19 س ،
20 س، 180 گ ، فرگنش ، ناشن  ناونع و  مرحم 1110 ق ، راجاق ، میهاربا  روپ  قاحسا  خسن ، يهماخ  يهرامشب 4437 ، يروصنم » - » 18

دمحا يوضر » سدق  ناتـسآ  هب  هتـسباو  کلم  یطخ  ياهباتک  تسرهف   » ون ياهوهق  نشیم  دـلج  یقتـسف ، ذـغاک  ، 21 / 8 * 15 هزادنا 6 /
1352 خ. دهشم ، چ  ص 749 ، مکی ، ج  یتجح ، رقاب  يوزنم ،

رفص 1086 ق، موس  سیونور  خیرات   20 232 گ 29 * فیدر 533 ، يروصنم  هیافک  يروصنملا ، بطلا  باتک  يروصنملا ، شاـنک  - 19
هناخباتک ياـهباتک  زا  خـیرات 1083  هب  ع »)  ) رقاب دـمحم  ماما   » مان اـب  رهم  هتـشونتسد  رخآ  رد  فرگنـش  اـههناشن  نیواـنع و  زا  یـشخب 
یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکشناد  هناخباتک  یطخ  ياههخسن  تسرهف   » يرصم عطق  یشام ، جامیت  دلج  یناهاپـس ، ذغاک  ازریم ، هدازهاش 

اب 1376 ق. ربارب  یهاشنهاش  رویرهش 2535  دهشم ، چ  لضاف ، دومحم  ، 284 - 283 مکی ، ج  دهشم »
یسیونور 1086 ق، خیرات  هب  خسن 18 س ، يهماخ  فیدر 567 و  هب  يهعومجم  کی  رد  يزار  يایرکز  دـمحم  يروصنم » هیافک  - » 20
، مـجنپ رتـفد  نارهت » هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  هیرـشن  . » ازریم داـهرف  هدازهاـش  هناـخباتک  ياـهباتک  زا  یلحر ، یــشام ، یجاـمیت  دـلج 

1346 خ. نارهت ، چ  راشفا ، هوژپشناد -
بتک تسرهف   » 24 عطق 16 *  10 - 9 س 5 /  24 - 23 ص ،  304 ریرحت ، طـخ  هـب  1088 ق )  ) خـیرات هب  یـسیونور  يروصنم » بط  - » 21

1333 خ. نارهت ، چ  ص 323 ، دروآهر ، نسح  نارهت » یکشزپ  هدکشناد  هناخباتک  یطخ 
1095 ق، لوالا ، عیبر  هبنشهس 27  يهدش  سیونور   17 / 5 خسن 21 س 7 * طخ  هب  داشرهوگ ، دجـسم  هناخباتک  يروصنملا » شانک  - » 22

، هتشونتسد رخآ  رد  هداتفا ، نآ  زاغآ 
42 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رد موـس  گرزب ، ياـهنزو  مود  وزج ،)  ) کـچوک ياـهنزو  تسخن  شخب  تساـهنزو . درکداـی  رد  یـسراپ  هب  گرب  ود  رد  شخب  هـس 
، هتـسکش يهماخ  هب  مود  يهلاسر  ، 26 گ 14 *  159 ياراد 2 + نمؤم » میکح  هفحت   » زا هتفرگرب  رگیدـکی ، هب  اهنزو  زا  ياهراـپ  لیدـبت 

فطع زبس ، يربا  ذغاک  شکور  اب  ییاوقم  دلج  دیعس ، دیس  جاح  رهم  اب  ییهرهم ، راهآ  یگنرف  ذغاک  فرگنـش ، ناشن  ناونع و  قیلعتـسن ،
، دهـشم چ  لضاف ، دومحم  ، 169 ص 168 - ج 1 ، دهـشم » داشرهوگ  عماـج  هناـخباتک  یطخ  ياههخـسن  تسرهف  . » ياهچراـپ يهشوگ  و 

1363 خ.
دلج یگنرف ، ذغاک   15 / 5 19 س 10 * ، 22 157 گ 16 * فرگنش ، ناشن  ناونع و  يهدس 11 ، يهرامشب 8546 ، يروصنم » بط  - » 23

ص 158، ج 17 ، نارهت » هاگشناد  دانـسا  زکرم  يزکرم و  هناخباتک  یطخ  ياههخـسن  تسرهف  ( » 52  ) یعبر ییاوقم ، یبرـض  ییانح  جامیت 
1364 خ. نارهت ، چ  هوژپشناد ، یقت  دمحم 

میهاربا دمحم  روپ  یقنیلع  زا  هتسکش  قیلعتسن  يهماخ  هب  یمالـسا ، ياروش  سلجم  يهناخباتک  يهرامشب 3819  يروصنم » شانک  - » 24
يهرامش دیپس ، یگنرف  ذغاک  18 س ، 167 گ ، ياهوهق ، یجامیت  دلج  ، 20 * 12 یتشخ 5 / عطق  فرگنش  نیوانع  خیرات 1104 ق ، یمق ،

ص مراهچ ، شخب  ج 10 ، يریاح ، نیسحلا  دبع  یلم » ياروش  سلجم  هناخباتک  تسرهف   » 58 ینباکنت : دیدج 9239 ، میدق 25826 ، تبث 
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1352 خ. نارهت ، چ  ، 1845
ییابفلا تسرهف  . » هرامشب 9709 خیراتیب  قیلعتسن  يهماخ  هب  مهدزیـس ، نرق  دودح  سدق ، ناتـسآ  يهناخباتک  بطلا » یف  يروصنم  - » 25

1369 خ. دهشم ، چ  ترکف ، فصآ  دمحم  ص 560 ، يوضر » سدق  ناتسآ  يزکرم  هناخباتک  یطخ  بتک 
تافلؤم و  » یـسربط ینباکنت  رهاـط  دـمحم  ازریم  داتـسا  دـیقف  يهمـالع  يهناـخباتک  رد  یمیدـق  اتبـسن  ياهخـسن  يروصنم » شاـنک  - » 26

1339 خ. نارهت ، چ  ص 51 ، يدابآمجن ، دومحم  يزار » يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  تافنصم 

: ناریا زا  نوریب  - B

« ۀیبرعلا ۀغللا  بادآلا  خیرات   » باتک رد  اهنآ  زا  یـشخب  ناملکورب  هک  تسا  هتـشونتسد  اههد  هدـنریگربرد  ناریا  ياهزرم  زا  نوریب  شخب 
ج 1 ص 234 و 492 و

43 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، سیراـپ ياـههناخباتک  رد  هـک  دـننکیم  داـی  ج 3 ص  [ 19 «] یبرع ياـهشراگن  خـیرات   » رد نیگزــس  داؤـف  ص 419 و  ج 1  تسوـیپ 
، بتکلا راد  هیردنکـسا ، هیفوصایا و  ندـیل و  ندـسرد و  رد  يربع و  یبرع و  ياـهنابز  هب  ناـیلداب  اـیناتیرب ، يهزوم  دـیردام ، لایروکـسا ،
زا یـشخب  نم  اجنیا  رد  تسا . هدش  هدید  هرگیلع  فصآ و  روپمار و  هیمیلـس و  دنلویلک و  دابآردیح ، روپیکناب ، لصوم ، طابر و  رومیت و 

: منکیم دای  ار  نآ 
27 - 25 (، 14 / 5 * 21 - 15 * 21 / 5  ) 19 * 27 گرب ،  Or .2151 300 يهرامشب جیربمک  هاگـشناد  يهناخباتک  بطلا » یف  يروصنم  - » 1

گرب زا  سپس   39 گرب 1 - زا  ابیز  خسن  يهماخ  تسا . هدش  هتـشون  گرب 200  يور  هک  مود 529 ق  عیبر  خیرات  هب  19 س . س و 15 -
، تسا هدـیناسر  نایاپ  هب  ار  یـسیونور  یموس  گرب 168 پ  ات  گرب 40  زا  يرگید  هدرک و  یــسیونور  یکی  ار  گرب 200 ر  اـت  169 ر 

1960 م. توریب ، چ  ص 176 ، ش 54 ، قرشم » هلجم  . » تسا هدش  هتشاذگ  هنوراو  ات 84  ياهگرب 1  زا  يرامش  گرب 18 و 19 و  نایم 
18 س، (، 14 * 20 / 5  ) 22 / 5 * 29 گ ،  169 ب ، يهرامشب 1205  رـصم  هیردنکـسا  يرادرهـش  يهناخباتک  بطلا » یف  يروصنم  - » 2

روپ ماسح  تسدـب  نانوی  هنرذا »  » رهـش رد  اناوخ  خـسن  يهماخ  اـب  تسا . هدـش  هتـشاگن  يهحفـص 334  رد  هـک  بـجر 891 ق  خیرات 23 
ص 176، ش 54 - قرشم » هلجم  . » تسا هدش  یسیونور  مجنم  ییاطخ  دیس  هب  روهشم  ببطتم  یناردنزام  ینیـسح  یبیطخ  نیدلا  سمـشآ 

1960 م. توریب ، چ 
یسیونور خیرات  15 س ، (، 7 * 15 ، ) 22 * 12 / 3 گ ،  Or .1071 ، 275 يهرامشب جیربمک  هاگـشناد  هناخباتک  بطلا » یف  يروصنم  - » 3

رد کلمت 1367 ق  خیرات  هتـشون ، نمی  تومرـضح  زا  ار  نآ  ندمآ  تسخن ، گرب  يور  هدش ، هتـشاگن  گرب 275 پ  رد  هـک  1159 ق 
1960 م. توریب ، چ  ص 176 . ش 54 ، قرشم » هلجم  . » دوشیم هدید  گرب 275 پ ،

یبلچ دواد  ص 35 ، لصوملا » تاـطوطخم  باـتک  ، » خیرات 1172 ق قارع ، لصوم - يدنفا ) دـمحا   ) هیدـمحا يهسردـم  يروصنم » - » 4
اب 1346 ق. ربارب  1927 م  دادغب ، چ  یلوصوم ،

عبنم خیرات 1160 ق ، ابیز ، ياهماخ  هب  قارع ، لصوم - يدـنفا ، نیـسای  لآ  کب  نمحرلا  دـبع  روپ  کبایـض  ياهباتک  زا  يروصنم » - » 5
ص 289. نیشیپ ،

44 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ص 237. نیشیپ ، عبنم  خیرات 1241 ق ، یلیلج ، اشاپ  نامعن  روپ  اشاپ  ییحی  يهسردم  يروصنم » - » 6

ص 129. نیشیپ ، عبنم  یمیدق ، ياهتشونتسد  اشاپ ،) نسح   ) هینسح يهسردم  يروصنم » - » 7
هناخباتک رتفد   » 21 س یبرع ، خسن  يهماخ  هب  دـلج ، کی  يهرامـشب 3751 ، هیکرت ، هیفوصایا  يهناخباتک  بطلا » یف  هرـشع  تالاقم  - » 8
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1304 ق. هیکرت ، چ  ص 223 ، هیفوصایا ،»
هب تسا . رخاـف »  » و يواـح »  » و بطلا » یف  يروـصنم   » نـتم يهدـنریگربرد  دروفـسکآ  ناـیلداب  هناـخباتک   Arab .b .01 هتشونتسد - 9

چ ص 261 ، ش 56 ، قرـشم » هلجم  . » تسا خیراتیب  گنر ، خرـس  اهرتیت  27 س ، ، 32 * 48 گ 5 / هابتـشارپ 711  یلو  ابیز  خسن  يهماخ 
1962 م. توریب ،

بناجنیا و راوگرزب  داتسا  ناریا و  یکشزپ  مولع  خیرات  یلم  هزوم  سییر  تعیرـش  رتکد  ياقآ  يهناتـسود  ناریا  تامدخ  زا  تسا  هتـسیاش 
گنـسارگ یکـشزپ  نوتم  شخپ  پاچ و  يارب  هک  ناـمزاس  نیا  رگـشالت  اـشوک و  نادـنمراک  رگید  هزوم و  ریدـم  روپاـسراپ  رتکد  ياـقآ 

. دنراد هاگن  زبس  هراومه  ار  هار  نیا  هک  منک  وزرآ  میامنب و  ینادردق  رکشت و  دنرامگیم  تمه  ناینیشیپ 
يهلباقم ياتسار  رد  نیمز  ناریا  بدا  گنهرف و  يهراتس  تسود و  ناریا  دنمشناد  راونا ، هّللا  دبع  دیـس  داتـسا  ياهشـشوک  زا  اج  نیا  رد 

رد ارم  هراومه  مراودـیما  منک و  ینادردـق  رکـشت و  دـنداهن  تنم  نم  رب  يدـیلک  تاـکن  يرـس  کـی  شزومآ  نم و  نادرگرب  اـب  نتم  نیا 
. دنروآ رامشب  ناشنادرگاش  يهرمز 

شیاریو یناوخزاب و  هب  هنانیبكزان  ردـص  دـمحم  رتکد  ياقآ  نامزاس ، نارواد  تئیه  يهژیو  تساوخ  یپ  رد  هک  تسا  يروآدای  هتـسیاش 
ار مهم  نیا  ناشیا  دنتخادرپ . زور  يزاسوراد  یسانشهایگ و  یکـشزپ و  شناد  اب  نهک  یکـشزپ  تاحالطـصا  هژیو و  ياههژاو  یناوخربارب 

ناشیا يهنانیبكزان  ریذپانیگتـسخ و  ياهشـشوک  زا  دراد  اج  هک  دـندناسر  ماـجنا  هب  یناهفـصا  يدـهم  دـمحم  رتکد  میقتـسم  رظن  ریز 
پیاـت ياتـسار  رد  یبارهـش  ياـقآ  مناـخ و  ياـهشالت  زا  نینچمه  منک . وزرآ  رادـیاپ  زبـس و  ناـشهار  هراومه  میاـمن و  ریدـقت  رکـشت و 

یقداص و دازهب  سدنهم  بیبط و  اضر  سدـنهم  نایاقآ  پاچ و  ياهراک  يریگیپ  يارب  ییاقآ  مناخ  باتک و  ییارآهحفـص  هرابنیدـنچ و 
زا اههیامن و  يزاسبترم  میظنت و  يروآدرگ و  رد  يرهوگ  الیل  مناخ 

45 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. منک يرازگساپس  اههمانگنهرف  عبانم و  يرسکی  يزاسمهارف  يارب  یناساول  دنمشوه  ياقآ 

دیس مالسالا  تجح  طسوت  تنس  لها  هعیش و  ياهباتک  زا  هتفرگرب  تایاور  تایآ و  زا  يرـس  کی  نتفای  اهییامنهار و  زا  دیاب  نینچمه 
. میامن رکشت  رکاذ  تعفر  مرهاوخ  رسمه  یبیبط  نسح 

. میامن يرازگساپس  هدوب  قوشم  نابیتشپ و  هراومه  هک  رکاذ  داوج  سدنهم  مردارب  زا  و 
يرابدرب اب  ار  هناخ  رد  نم  ندوب  یگنرمک  نارگ  راب  زا  یکدنا  دیاش  هک  منک  رکـشت  رهپـس  مرـسپ  و  مهارمه ، مرای ، مراکادف ، رـسمه  زا  و 

. مهاکب هنوگنیدب  ار  دنشکیم ، شود  رب  رتشیب  هچره 
هک منادیم  مراوگرزب  ییاد  يوزنم  یقنیلع  رتکد  مراگزومآ  نوهرم  ار  دوخ  ياههتخومآ  يهمه  هک  منک  وگزاب  دیاب  هراومه  نینچمه و 
راک نیرخآ  رد  نم  دناهداد و  هیارا  نهیم  مام  هب  ار  يدنمشزرا  تامدخ  نیمز  ناریا  ندـمت  گنهرف و  نتـشادهاگن  هدـنز  هار  رد  هراومه 

هب مراودـیما  منک . ادـیپ  ار  یکیدزن  يراکمه  همکحلا  سورف  باتک  نادرگرب  رد  ناشیا  اـب  اـت  متفاـی  ار  راـختفا  نیا  ناـشیا ، ینونک  یملع 
گنهرف و يهطخ  ناگرزب  امش  سرتسد  رد  نبر  لهـس  يهدازيربت  یلع  یناریا ، کشزپ  يهتـشاگن  دنمـشزرا  باتک  نیا  نادرگرب  يدوز 

. دوش هتشاذگ  بدا 
مین رد  ياهنوگهب  ناشمادـکره  یلو  دنتـسین  ام  نایم  رد  نونکا  هک  منک  ینازیزع  زا  يدای  مراـتفگ  ناـیاپ  رد  هک  تسا  دنمـشزرا  راوازس و 
جاح هّللا  تیآ  دنزرف  يوزنم  همطاف  ناورداش  مردام  ینارهت و  نیـسح  خیـش  جاح  ناورداش  مردپ  دنتـشاد ، ازـسهب  یـشقن  مایگدنز  هدـس 
هّللا فطل  جاح  مرـسمه  ردـپ  مود ، ردـپ  هعیـشلا و  فیناصت  یلا  هعیرذ  هعیـش  گرزب  يهمانگنهرف  يهدنـسیون  ینارهت  گرزب  اـقآ  خـیش 

میامنب و رکاذ  دمحم  تعنص و  ملع و  هاگشناد  يهتشذگرد  داتسا  رکاذ  يدهم  رتکد  ماهتسبرب  تخر  ام  نایم  زا  ناردارب  راظتنا و  کچوک 
. مراد یمارگ  ار  ناشدای 
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. میامنیم شکشیپ  دنتسه ، هدوب و  مقوشم  هراومه  هک  مناردارب  نارهاوخ و  رگید  ناشیا و  هب  ار  باتک  نم 
رکاذ میهاربا  دمحم 
1384 / 12 / 17

دابآتداعس نارهت -
46 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[ رباص نیدلا  یحم  رتکد  راتفگشیپ  ]

رباص نیدلا  یحم  رتکد  یبرع  مولع  گنهرف و  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  لک  ریدم 
ثاریم پاچ  هب  دوخ  ياهفدـه  اههشیدـنا و  زا  يرادـساپ  ندرک و  هدایپ  ياتـسار  رد  یبرع  مولع  گنهرف و  شرورپ ، شزومآ ، ناـمزاس 
ياتسار رد  نآ  هارمه  هب  دناسر و  يرای  رـصاعم  یبرع  ياههشیدنا  دشر  هب  دناوتب  ات  دز  تسد  نآ  ندناسانـش  یمالـسا و  یبرع - یگنهرف 

نوگانوگ ياههصرع  نادنمـشناد  نادنمـشیدنا و  زا  یناگرزب  تسد  هتخاس  ثاریم  نیا  هچ  دزیخ ، اـپب  یناـسنا  یلم و  تناـما  زا  يرادـساپ 
گنهرف رد  ثاریم  نیا  تسا و  شهد  تخانـش و  زا  یندـشان  کشخ  همـشچرس  ناشیا  ياهراک  هک  دـشابیم . اـم  تاـیبدا  رنه و  شناد و 

. دوشیم هدایپ  زین  زورما  نیون  ياههشیدنا  رد  نینچ  نیا  زونه  داد و  شرتسگ  ار  اهنآ  دش و  شخپ  رگید  ياهتلم 
هتـشر رد  عجرم  باتک  دـنچ ، ییاههدـس  هک  دناهتـشاگن  دـنمدوس  ییاهباتک  سیونيزات )  ) برع نادنمـشناد  یکـشزپ  شناد  هصرع  رد 
باـتک و  428 ق ) - 370  ) انیـس نبا  نوناق »  » باـتک و  313 ق ) - 251  ) يزار رکبوب  يواح »  » باتک نوچمه  دـناهدوب  راگدـنام  یکـشزپ 

نع زجع  نمل  فیرعت   » باتک یسیع و  نب  یلع  ریکذت »  » باتک و  د 384 ق )  ) يزاوها یسوجم  سابع  نب  یلع  بطلا » یف  ۀعانصلا  لماک  »
روپدـمحا رفعج  وب  رازج  نب  رـضاحلا » توق  رفاسملا و  داز   » باـتک و  د 404 ق ،)  ) سابع روپ  فلخ  مساـقلا  وب  یبطرق  يوارهز  فیلأـتلا »

د 557 ق)  ) الع وب  روپ  رهز  روپ  کلملا  دبع  یلیبشا  یسلدنا  رهز  نب  ریبدتلا » ةاوادملا و  یف  ریـسیت   » باتک و  د 400 ق )  ) یناوریق میهاربا 
ود هک  هنوگ  نامه  دـیناسر  پاچ  هب  یمالـسا  یبرع  گنهرف  هژیو  راثآ  رگید  ياهریجنز  پاچ  راـنک  رد  ار  باـتک  نیا  ناـمزاس  دـشابیم .

نیـسح و لماک  دـمحم  رتکد  داتـسا  ناورداش  گرزب  دنمـشناد  ود  هنانیبكزان  يرگـشهوژپ  اب  ار  يزار  رکبوب  يواـح »  » باـتک زا  شخب 
. تسا هدرک  پاچ  یبقع  میلحلا  دبع  دمحم  رتکد  داتسا 

47 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يهصرع ياههتـشاگن  ياهنیتسخن  زا  دنک  شکـشیپ  برع  ناگدـنناوخ  هب  ار  نآ  ات  دراد  راختفا  نامزاس  هک  بطلا » یف  يروصنم   » باتک

شناد يهدنریگربرد  تسا و  هتخادرپ  نآ  هب  يرامیب ، زا  نت  يریگشیپ  نت و  یتسردنت  تشادساپ  يارب  يزار  دشابیم . هناریگشیپ  یکشزپ 
ياههاگشناد رد  دوشیم ، هتفگ  هک  تسا  هدنـسب  نیمه  باتک  شزرا  زا  دشابیمن و  زاینیب  یمدآ  چیه  نآ  يدنمدوس  زا  هک  یـسانشوراد 

. دشابیم یملع  یشهوژپ و  ياهنمجنا  هجوت  دروم  مه  زونه  و  تسا . هدوب  یشزومآ  یباتک  نآ  مهدزناش  يهدس  ات  اپورا  یکشزپ 
ياـهنامرد نت و  نتـشادهگن  هنوـگچ  و  اهمادـنا ، درکراـک  لکـش و  زا  یتاـیلک  اـهنآ  رد  هـک  تـسا  راـتفگ  هد  هدـنریگربرد  باـتک  نـیا 

و م )  200 - 131  ) سونیلاـــج و  م ) 460 پ .  ) طارقب ياـهباتک  زا  يزار  تـسا . هدـمآ  تشادــهب  اـهیکاروخ و  شزرا  و  هناریگــشیپ ،
نوچمه دـندمآ  ناـشیا  زا  سپ  هک  یکـشزپ  شناد  نایوگنخـس  رگید  هتـشذگ و  ياـههرود  رد  رگید  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  سوساـمرأ و 
تشادرب نارگید  و  ترجه ) ود  يهدس   ) هیوسام روپ  ییحی  و  260 ق ) د .  ) قاحسا روپ  نینح  و  يدالیم ،) متفه  يهدس   ) نورهأ و  سلوپ ،

یلو هاتوک  شنیزگ و  ياهنوگ  هب  ار  نآ  هدوزفا و  نآ  رب  ار  هدیـسر  نادب  یملع  ياهشیامزآ  شهوژپ و  اب  دوخ  ار  هچنآ  نینچمه  هدرک و 
، شرورپ شزومآ ، ناـمزاس  هلاـبند  هک  دـشابیم  یبرع  ياههتـشونتسد  نمجنا  فدـه  ياتـسار  رد  باـتک  نیا  پاـچ  تسا . هدروآ  اـسر 

یکـشزپ شناد  ندرک  زاـینیب  یملع و  ثاریم  ندرک  رتراکـشآ  رد  يراـکمه  یهارمه و  زا  ياهنومن  نیا  و  تسا . یبرع  مولع  گـنهرف و 
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دناهدروآ ناگتـشذگ  هچنآ  هب  دنـشاب و  شهوژپ  راـک و  یپ  رد  هک  نیا  اـت  تسا  برع  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  نتخیگنارب  نیزورما و 
. دنوش راکمه  زابنا و  یمدآ  شناد  تخانش و  شخپ  شرتسگ و  تفرشیپ و  رد  دنیازفیب و  نآ  رب  ون  یشخب  ناشیا 

ییاناوت یگدومزآ و  راک  اب  هنادنمشیدنا و  یشورب  ار  باتک  نیا  هک  منکیم  یقیدص  يرکب  مزاح  رتکد  داتسا  هب  ار  دوخ  ساپس  نایاپ  رد 
وا هب  نیون  نهک و  یکـشزپ  شناد  هدرتسگ  تخانـش  یلم و  ثاریم  ندرک  هدـنز  هب  يو  رواب  منکیم . شکـشیپ  تسا ، هدرک  شهوژپ  الاب 

. دراذگ اجب  دوخ  يارب  کین  مان  اب  دنمدوس  يراک  دناوتب  ات  هدناسر ، يرای 
رد شـشوک  دـنراد و  اهبنارگ  راثآ  نیا  شنیزگ  رد  هک  یندوتـس  شـالت  يارب  نآ  ناـنکراک  یبرع و  ياههتـشونتسد  نمجنا  زا  نینچمه 

یلکش اب  نآ  پاچ  يزاسهدامآ و  تهج 
48 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنوادـخ مراد . ساپـس  تسا ، هدـش  نآ  يزاـسنشور  ندناسانـش و  ياتـسار  رد  رادهـشیر و  یبرع  یگنهرف  هاـگیاج  هتـسیاش  هـک  هدـنبیز 
. ام رایمه  هارمه و  تسا  ومه  و  ام ، نامرآ  تساوخ و  یپ  رد  تسوا  تساهشالت و  نیا  ندوب  دنمدوس  يوگخساپ 

49 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رگشهوژپ راتفگشیپ 

هراشا

یقیدص يرکب  مزاح  رتکد 
هک مدوب  ياهزات  راک  هشیدنا  رد  هناخپاچ  هب  نآ  نداتـسرف  و  [ 20 «] راصبالا ۀهزن  راکفالا و  ۀیاهن   » باتک یـسررب  ندناسر  نایاپ  هب  زا  سپ 

ناـیم رد  مدرک و  دروـخرب  قارع  یملع  نـمجنا  رد  مالـسالا  دـبع  داـمع  رتـکد  مرگـشهوژپ  تـسود  هـب  يزور  هـک  نآ  اـت  مریگ . تسدـب 
رد مدش  هیمالسالا » هیبرتلا  راد   » هناخباتک ياههتشون  تسد  يرادربسکع  شهوژپ و  هب  راداو  هک  یماگنهب  تفگ  نمب  يو  نامیاهوگتفگ 

يور ياهشوگ و  رد  هک  متفاـی  تسد  يزار  اـیرکز  دـمحم  رکب  وـب  هتـشون  بطلا » یف  يروـصنم   » باـتک زا  یلماـک  هتـشونتسد  هب  اـجنآ 
هناخباتک رد  سکع  نیا  نونکا  متفرگ و  نآ  زا  یـسکع  شندـش  دوبان  میب  زا  دوب و  هداـتفا  راـکیب  هدروخ و  كاـخ  هناـخباتک  زا  ياهچقاـت 

. دوشیم يرادهاگن  یملعلا » عمجم   » رد تاطوطخم » »
رد هتشاگن  ود  اهنآ  نیرتدنمشزرا  هک  تسا  يرامـشیب  ياهباتک  ياراد  يزار  متـسنادیم  نوچ  تشاداو  رایـسب  ندیـشیدنا  ارم  وا  هتفگ 
رد دناوتیم  يریگـشیپ  یکـشزپ  رد  باتک  نیا  تسا . بطلا » یف  يروصنم   » هدیـسر و پاچ  هب  دـنه  نکد  رد  يواح »  » نامه هک  یکـشزپ 

یملع یخیرات و  ياهیهاگآ  هیاپ  رب  مهدزناش  هدـس  ات  دـناهدرک و  دای  يروصنم » شانک   » مان اب  ار  نآ  عبانم  یخرب  دـشاب . تسخن  تبترم 
تـسا هنادـنمدرخ  ایآ  متخادرپ  وگتفگ  هب  دوخ  اب  ورنیازا  تسا . هدوب  اـپورا  یکـشزپ  ياههدکـشناد  رد  یکـشزپ  شناد  شزومآ  يهیاـپ 

هتشونتسد نیا  هشیدنا  رد  دشاب  هدیسرن  پاچ  هب  نونکات  يدنمشزرا  نیا  هب  یباتک 
50 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دوب دـهاوخن  هداس  ناسآ و  نوگاـنوگ  لـیالد  هب  یباـتک  نینچ  شهوژپ  متـسنادیم  یبوخب  هک  نآ  اـب  مدـش ، نآ  هب  نتخادرپ  یگنوگچ  و 
. دوب نینچنیا  راک  لصاح  هک  مدرک  نادنز  نآ  زا  شندروآ  نوریب  هار  رد  شالت  نآ و  شریذپ  هب  میمصت  همه  نیا  اب  يراب 

یخرب یمومع و  ياههناخباتک  ياهباتک  تسرهف  هب  ندرک  هاگن  اـب  ار  دوخ  راـک  مدـش  راـچان  هنیزگ ، ود  هب  نتفاـی  تسد  يارب  زاـغآ  رد 
. منک زاغآ  ناملکورب  سراهف )  ) تسرهف باتک  نینچمه  یصخش و  ياههناخباتک 

. تسا هدشن  پاچ  شهوژپ و  یسررب و  نیا  زا  شیپ  باتک  نیا  منادب  هک  دوب  مهم  رایسب  نم  يارب  تسخن : هزیگنا 
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نتم کی  تسرد  ندـناوخ  يارب  سیونور  کی  رب  اهنت  ندرک  هیکت  نوچ  هتـشونتسد  نیا  رگید  ياهسیونور  هب  یباـیتسد  مود : هزیگنا 
. دش دهاوخ  راک  یتسردان  ییاسران و  ببس  هتشادن و  ياهدنسب  تقد  تخس ،

مدش و اجنادب  رفس  هدامآ  سپ  دشابیم  رصم  رد  اشاپ » رومیت  هنازخ   » هناخباتک رد  يرگید  لماک  سیونتسد  هخسن  متسناد  نوچ  ورنیازا 
هب تشگزاب  یپ  رد  مدرک . يرادربسکع  نآ  زا  تسا  یبرع  هاگشناد  هعومجم  ریز  هک  یبرع  ياههتشون  تسد  نمجنا  کمک  اب  هرهاق  رد 
زا لصوم  هاگـشناد  تسایر  کمک  اب  متفر و  زین  اجنآ  هب  تسا ، لصوم  فاـقوا »  » هناـخباتک رد  رگید  یبوخ  سیونور  هک  مدرب  یپ  دادـغب 

مدوب هتفای  تسد  زین  رگید  یـسیونور  هب  یقارعلا » یملعلا  عمجم   » هناخباتک زا  مدرکیم ، زاغآ  ار  راـک  هک  یماـگنه  رد  متفرگ . سکع  نآ 
راک يهیاپ  ار  هیمالسالا » هیبرت   » هناخباتک سیونور  زاغآ  زا  نم  یلو  تفرگ . رارق  مربارب  رد  لماک  یسیونور  راهچ  دش  نینچنیا  هجیتن  هک 

« لـصا  » ار نآ  ماـن  ورنیازا  متخانـش  اـهسیونور ، رگید  رداـم  هیاـپ و  سیونور  ناونع  هب  ار  نآ  مدرک و  هیکت  نآ  هب  متـشاذگ و  شیوـخ 
. مدرک زاغآ  ناریزح 1981 م  ینعی  كرابم 1401 ه ق  ناضمر  هام  تسخن  زور  زا  ار  مراک  مدرک و  هیکت  دنوادخ  هب  نینچنیا  متشاذگ .
هک ياهنوگب  ار  راک  متسناوت  دنوادخ  ساپس  اب  رخآ  رد  مدیشک ، اهبنارگ  ثاریم  نیا  ندرک  هدنز  هار  رد  هک  تخـس  ییاهشـشوک  زا  سپ 

مرحم 1406 ه ق هام  تسخن  زور  رد  نآ  دیامن و  دونـشخ  زین  ار  زرودرخ  ناگرزب  نآ  مراودیما  مناسرب و  نایاپ  هب  مشاب  داش  نآ  زا  مدوخ 
. دیسر نایاپ  هب  لولیأ 1985 م  اب  ربارب 

51 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک تسا  یجیار  یمدرم و  لثم  نوچمه  یتیعقوم  نینچ  رد  ماهناهب  دنام و  ناهنپ  نم  دید  زا  هک  ییاهشزغل  اههابتـشا و  یخرب  همه ، نیا  اب 

دوخ راک  رد  اهنآ  اب  هک  ییاهیتخـس  زا  ياهشوگ  هب  رگا  هدـنناوخ  اسبهچ  دـشاب » هتـشاد  ار  رگیزاب  شقن  دـناوتیمن  رگاـشامت   » دـیوگیم
شخب هنوـگ  ود  هب  ار  نآ  نم  هک  تـسا  ریز  ياـهتشاددای  اـهنآ  يهنوـمن  تفریذـپیم و  ارم  شزوـپ  درکیم ، دروـخرب  متـشاد  دروـخرب 

. ناگدننکسیونور هب  هتسباو  رگید  يهنوگ  تسا و  هدنراگن  دوخ  هژیو  هک  ياهنوگ  ماهدرک 

[ هدنراگن ياهیگژیو  ]

راک نیا  رد  وا  اسب  هچ  هک   ] يزات ناـبز  روتـسد  هب  هدـنراگن  ندوبن  دـنبیاپ  - 1 دـیآیم : نینچ  نآ  نیرتمهم  تسا  هدـنراگن  هژیو  هک  هچنآ 
. دشابیم ینابز  روتسد  ياهژاو و  ياهشزغل  زا  رپ  باتک  ورنیازا  دشاب ] هانگیب  ندوب ) یناریا  تهجب  )

هدمآ و ز بوصنم  مینیبیم  یلو  ناک ) مسا  ای  لعاف  بئان  ای  لعاف   ) دننامب دشاب  عوفرم  یبرع  نابز  روتسد  رد  دیاب  هک  ییاههژاو  رایسب  هچ 
 ...(. رتعسلا نم  نایتقوا  هیف  یقلت  کنإ  (، ) اجابریز لکؤی   ) نآ هنومن  وسنآ .

ییاـناوت هنوگچـیه  دـناهراکچیه و  هـک  دـنیآیم  هدـنراگن  هاگدـید  رد  هنوـگنیا  اـهنآ  دــننام  مزج و  هراـشا و  رج و  فرح  هراـبرد  یلو 
ناگرامـشیب زا  یکی  نیا  و  ناتحلاصلاب ) اتـسیل  ناتمالع  کلتف   ) هلمج رد  نآ  هنومن  و  دـنرادن . اههژاو  يور  يراذـگتکرح  يدرکراک و 

. ماهدرک دای  تشوناپ  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا 
نامیاهتشوناپ رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  تسا و  رایسب  نآ  ياههنومن  هک  دیآیم  هدنراگن  ياههتشون  رد  يزات  ریغ  ياههژاو  زا  يرایسب  - 2

. میاهدروآ
: وسنآ و ز  دنکیم . هنیدام  ار  نآ  هلمج  نآ  نایاپ  رد  دیوگیم و  نخس  هنیرن  ناونع  اب  نآ  زا  هدنراگن  هک  ییاههلمج  رایسب  هچ 

دننامه سیونور  راهچ  رد  هلمج  نیا  هنوگنیدب  هکرحلا )...  هعیرس  تناک  هرقشلا و  یلإ  برضی  ناک  ام  هنم  راتخن  و  ثانأ ، یعافأ  ذخؤی  )
یلو هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  رد  هدنیآ  ای  هتشذگ  لعف  اب  هک  ياههلمج  هچ  و  همـسج .)...  خرمت  لماحلا و  یقـسی   ) شدننام و  تسا . هدمآ 

نوگرگد لعف  هنوگ  هدمآ ، نآ  یپ  رد  هک  رگید  یتسویپ  ییاههلمج  نتفر و  رتولج  اب 
52 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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ندش لابند  زا  سپ  هدش و  هتفگ  نخس  رامیب  کی  زا  هک  ییاههلمج  رایسب  هچ  و  انخاس .) الکا  تلکأ  ادراب و  ابارش  برـشت  تسا ...(  هدش 
 ...( نالمحلا محل  مهذخأ  مث  ءاودلا  هرجؤا   ) وسنآ هدمآ و ز  عمج  هلمج  رد  نخس 

( نتم نهرحجأ و  نلخد   ) تسا هتفگ  اهمدژک  اهرام و  نتشک  هرابرد  وا  نخس  رد  لقاع . ریغ  رب  عمج  واو  ثنوم و  عمج )  ) نون ندروآ  - 3
. تسا هدمآ  رایسب  اههابتشا  هنوگنیا  اوتام ) اوجرخ و  : ) دیوگ هچروم  اب  هزرابم  زا  شرگید  نخس  رد  و 

هک هوقلا ) طاقـستسا  : ) شاهتفگ دـننامه  تسا . هناـیماع  دوخ  میوـگن  رگا  هناـیماع  هب  کـیدزن  هک  هدرب  راـکب  ار  ییاـههشیر  اـههژاو و  - 4
مولأ  ) ای و  ءاعمالا ) تازاغ  جورخ   ) اههدور زا  داب  ندمآ  نوریب  ای  نطبلا ) شاشفنا  : ) رگید يهنومن  دشابیم و  هوقلا ) طوقـس   ) شاهتـساوخ

. نآ ياههنومن  رگید  و  ندبلا ) یلاعأ  هینالفسلا و  ندبلا  لفاسأ   ) و هیذغم )  ) يو روظنم  هک  هیذاغ )  ) و همءالم ) اهرثکا   ) هک بوبحلا )
تسا هدشن  هدرب  اهنآ  زا  یمان  ياهژاو ، ياهگنهرف  رد  درادن و  برع ) تایبدا   ) رد ياهشیر  هک  دربیم  راکب  ار  یتاحالطصا  اههژاو و  - 5

نیلاجدـلا سانلا  لامعا   ) شروظنم هک  نیتئاملا ) قراخم   ) تسا نارعز )  ) يهژاو زا  هتفرگرب  هک  رعـشلا ) لـیلق   ) هک رعـشلا ) رعزأ   ) نوچمه
همه دـناهدرم  لد  زادـنامهتشپ و  هک  دـیوگیم  نخـس  یناـسک  ياـهراک  زا  هک  هیناـسنالا ) میقلا  عیمج  اوقرخف  مهرئامـض  تتاـم  نیذـلا 
مظع  ) و بیذی ) باذأ و   ) شروظنم هک  فیدـی ) فادأ و   ) و دـشابیم . یقاب  عمج  هک  یقاوبلا )  ) و دـناهدرک . لامیاپ  ار  یناسنا  ياهشزرا 

دنمانیم نگل )  ) هاگیهت ناوختسا   ) ای ضوح ) مظع   ) ار نآ  ناکشزپ  هک  هناعلا )
یبرع نابز  روتـسد  فالخرب  هدـنیآ  هتـشذگ و  لعف  رب  ار  نآ  هدرب و  راکب  رایـسب  نل ) مل ، ال ،  ) ياجب ندرک . یفن  يارب  ار  سیل »  » هژاو - 6

( دجن سیل   ) نآ دننام  و  هنع ) لفاغتی  نأ  یغبنی  سیل   ) وا يهتفگ  نیا  دننامب  تسا  هدروآ 
. تسا هیبس » ءاف   » و واو ) ءاف و   ) فطع فرح  ود  نایم  درکراک  نتخیمآ  مهرد  - 7

دنهدیم و ماجنا  يراک  دزم ، ربارب  رد  دنتسه  یناسک  ناشیا  نوچ  تسا  رتریگمشچ  رایـسب  تسا  ناگدننکسیونور  هب  هتـسباو  هک  یـشخب 
، دنرادن نآ  هب  یسیونور  دزم  زج  یهجوت  باتک  یسیونور  زا  هچنانچ  تسا . هدوبن  زاین  نتشون  ییاناوت  زج  یهاگآ  شناد و  نتشاد  طرش 

53 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهژاو ندش  نوگرگد  ای  هدوبن و  رادروخرب  ییالاب  شزرا  زا  ردام  سیونور  اب  ناشیا  سیونور  يراتـشون  یگنهامه  ناشیا  يارب  ورنیازا 

سیونور رد  هک  هنوگ  نامه  هداتفایم  یـسیونزاب  زا  گرب  دنچ  ای  کی  همه  یهاگ  تسا و  هدوب  اههلمج  ای  اههژاو  زا  یخرب  ای  ياهلمج  و 
سیونور دـننامه  ای  هداتفا و  ملق  زا  ییحی »  » سیونور زا  شخب  کی  موس و  راـتفگ  زا  یناـیاپ  شخب  مود و  راـتفگ  زا  شخب  کـی  رومیت » »

. میروآیم هاتوک  ياهنوگهب  ار  اهنآ  نیرتریگمشچ  ام  ورنیازا  تسا  هداتفا  يرطس  دنچ  ای  رتسپ  ای  رتولج  رگید  شخب  زا  یشخب  فاقوا » »
( هدعملا نادربی   ) هلمج رد  نآ  هنومن  دنکیم  هنوراو  اسبهچ  نوگرگد و  ار  هلمج  ینعم  هک  هدش  یمک  تقد  اههژاو  یخرب  شنیزگ  رد  - 1

. تسا هدش  هینیع ) هیلجر و  نم  هدصفا  و   ) هک هیدی ) هیلجر و  نم  هدصفا  و   ) رگید هنومن  و  تسا . رایسب  هک  هدعملا ) نادقوی   ) هدش هک 
زا یتـشادرب  هچ  شدرخ  هب  هتـسب  يو  ور  نیا  زا  تسا . هدـیمهفن  زین  ار  نآ  ینعم  اـسبهچ  دـناوخب و  ياهژاو  هتـسناوتن  هدـننکسیونور  اـی  و 

سیونور راهچ  ناگدننکسیونور  هدـمآ  ءاثیبر )  ) هژاو رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتخادرپ  هژاو  نآ  یـشاقن  ندیـشک  هب  هتـشاد  هژاو  لکش 
. تسا هدمآ  انیبر ) و  ایثتر ، اثلیز ، راسیر ،  ) هنوگب سیونور  راهچ  رد  هژاو  نیا  سپ  دنناوخب  ار  نآ  دناهتسناوتن 

هنوگهب تسا  هدرتسگ » ( » احیسف  ) هژاو ای  دننک  زادنارب  ار  هدیـشک  تسرد  هژاو  شنیزگ  رد  رگـشهوژپ  هک  یتخـس  هزادنا  دیاب  ناگدنناوخ 
، هتـشذگ اهنیا  زا  دروآ . ناوتیم  رایـسب  اههژاو  نیا  دـننامه  هدـش و  هنه )  ) هک ههنیه )  ) يهژاو تسا . هدـمآ  اسنم ) اسحـسم و  انحنم ، اخم ، )
ای دزاسیم . نوگرگد  ار  هلمج  همه  ینعم  هک  هدمآ  نع ) ای  نم   ) هنوگب یف )  ) نآ هنومن  رج  فرح  هژیوب  اهفرح  ندروآرد  یتقدیب  زا  دیاب 

. تساهنآ دننام  و  محف ) محل و   ) هژاو ود  نوچمه  دهدیم ، رییغت  ار  هژاو  ینعم  هک  ابفلا  فورح  زا  يرسکی  ندروآ  اجباج 
تناک نإ   ) هب هفیعـض ) هوقلا  تناک  نإ   ) و ادج ،) ءيدر   ) هب عادـخ ) ءیند   ) نوچمه نآ  زا  یـشخب  ای  هلمج  کی  نتـشاگن  رد  یتقدیب  - 2

. تسا هدش  لیدبت  فاقوا  سیونور  رد  هیوقب ) سیل  هوقلا 
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و اـنمخ ) اذإ   ) يرگید سیوـنور  رد  و  اـنمهوت ) اذإ   ) هب اـنملع ) اذا   ) و ضیرم ،)  ) هب لـیلع )  ) هژاو دـننامب  ینعممه  ياـههژاو  ییاـجباج  - 3
. تساههژاو رگید  و  هبذعلا ) هایملاب  مامحتسالا   ) هب بذعلا ) ءاملاب  مامحتسالا  )

یسیونهرابود ییاهرطس  ای  هژاو  ییاهاج  رد  هک  رادربسیونور  ياهیترپساوح  - 4
54 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ناک نإ  و  ، ) تسا دـیآیم  هک  ياهلمج  رد  نآ  هنومن  دـنرادن ، عوضوم  هب  یگتـسباو  هنوگچـیه  هک  ییاههلمج  اههژاو و  نینچمه  هدـش و 
زا سپ  رغرغتیلف )...  هعاـس ، حاـترن  قباـطلا و  زبخ  راـنلا و  یلع  يوشم  جاـجد  وا  هسحی  معطلا  ئدر  ئـش  همف  یلإ  لـیلعلا  کـنح  نم  لزنی 

باـهتلا و نآ  درادـن و  عوـضوم  هب  یگتـسباو  هنوگچـیه  هک  تسا  یتراـبع  هدـمآ  اههتـشونتسد  زا  یکی  رد  هک  يوـشم ) جاـجد   ) هلمج
هاگ ای  و  هتفگیم ، نخس  رگید  یـسک  اب  هک  یماگنه  رد  هدننکسیونور  اسبهچ  و  دیوگیم . نخـس  نآ  زا  هدنراگن  هک  ینیب  یگتخورفارب 

هدمآ رگید  یسیونور  رد  و  تسا . هتشون  دسیونب ، دیابن  ار  هچنآ  هدش و  یترپساوح  راچد  لکش  نیا  هب  هک  هدوب  وا  ماش  ای  راهان  كاروخ 
( برـالا یهتنم  مـین ، لاـقثم و  راـهچ  ذ :  ) ریتاـسا هژاو  ندروآ  زا  ار  وا  روـظنم  هـک  مـهارد ) هرـشع  ذـخؤی   ) ياـجب ریتاـسأ ) هرـشع  ذـخؤی  )

. میدیمهفن
نیرتـالاب رد  روـمیت »  » هتـشونتسد رظنم  نیا  زا  درادـن ، دوـجو  اـهسیونور  رگید  رد  هک  ییاـهتشوناپ  اـههلمج و  اـههژاو و  ندوزفا  - 5

شرتـسگ يارب  دـیاش  تسین و  نآ  هب  يزاـین  هـک  یندوزفا  ياـههلمج  نآ  سیوـنور  ياهرطـس  ناـیم  رد  اریز  تـسا ، هـتفرگ  رارق  هاـگیاج 
. تسا هدـمآ  رکـش ) دـمح و   ) ساپـس هلمج  نایاپ  و  میحرلا ) نمحرلا  هّللا  مسب   ) ادـخ مان  اـب  راـتفگ  رد  تسخن  شخب  دـشابیم ، شبلاـطم 

شنانخس هب  میدنبیاپ  دنوادخ و  هب  میالاب  رواب  اب  نم  و  هّللا .)... ، ءاش  نإ  أربی  و   ) دیوگیم هک  هّللا ) ءاش  نإ   ) هلمج ندروآ  رایـسب  نینچمه 
هتـشون زا  يرادـتناما  زا  يرادـساپ  تهج  هب  ادـخ  مان  ندروآ  رد  همه  نیا  اب  مندوب  ادـخ  مان  اب  هراومه  و  هّللا ] ءاشی  نأ  الإ  نوؤاـشت  اـم  [و 

رد ییحی »  » هتـشونتسد يهدننکسیونور  زاب  میامن و  يراددوخ  رارکت  هب  شمان  ندرک  دای  زا  یـسیونور  ماگنه  هک  مدش  نآ  رب  نارگید 
هک تسا  هدیـشوپرس  هدیچیپ و  نانخـس  دننامب  دشابیمن و  یندیمهف  هک  هدروآ  ار  ییاهمسلط  اهلودـج و  دوخ  مهن  راتفگ )  ) شخب نایاپ 

. دریگیم رب  رد  ار  هتشونتسد  هحفص  هس 
ذخؤی و   ) هک بلعثلا ) بنع  لفوف و  ینیـصراد و  ذـخؤی  و  ، ) هدـش مفلا ) فنألا و   ) هک فنألا ) مفلا و   ) نوچمه اـهندرک . شیپ  سپ و  - 6

. مدرک ماهدروخرب  رایسب  اههنومن ، هنوگنیا  هب  تسا . هداتفا  بلعثلا ) بنع   ) هژاو و  هدش ، ینیص ) راد  لفوف و 
هب مشاب  هتـسناوت  هک  منکیمن  نامگ  مدرک و  دروخرب  ییاجباج  ود  هب  نم  هرابنیا  رد  نآ . عون  هزادـنا و  رظن  زا  اهنزو  اب  ندرک  يزاب  - 7

. دشاب هتشاد  یگنهامه  رگید  هتشونتسد  هس  اب  هک  نآ  رگم  مشاب  هدیسر  اهنزو  تبث  هب  یتسرد 
55 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هدروآ طاریق  هب  هتشونتسد  کی  رد  ار  نزو  ای  تسا و  هدمآ  لاقثم  اب  نزو  نامه  رگید  هتشونتسد  رد  مرد  اب  نزو  هتـشونتسد  کی  رد 
ود ای  کـی  رد  ار  ناـمه  مرد  ود  سیونور  کـی  رد  ياهداـم  نزو  نینچمه  دناهتـشون . گـناد  اـب  رگید  ياهتـشونتسد  رد  ار  نزو  ناـمه 

متـسنادیمن هچ  هدش  یمگردرـس  راچد  نم  ییاهاج  نینچ  رد  و  تسا ، هدمآ  مرد  تسیب  یمراهچ  رد  لاقثم و  جـنپ  رگید  ياهتـشونتسد 
هک مدرب  یپ  سپس  مبایب . اجنآ  رد  ار  نآ  تسرد  دیاش  ات  ماهدرک  هعجارم  انیـس  نبا  نوناق »  » ای يواح »  » باتک هب  سپ  تسا ، تسرد  مادک 

نیا تشوناپ  رد  ماهتـشون و  ار  هتـشونتسد  نزو  ور  نیا  زا  دـنراد  يرایـسب  فالتخا  هدـمآ  يروصنم »  » رد هچنآ  اب  یبیکرت  ياـهنزو  نیا 
. ماهدرک يروآدای  ار  اهتوافت 

مراک نیا  هک  مراودیما  و  موش . زوریپ  اهنآ  رب  ماهتسناوت  مرواب  نیا  رب  متـشاد و  دروخرب  نآ  اب  مراک  رد  هک  دوب  ییاهیتخـس  نیرتشیب  اهنیا 
. دشاب ینتفریذپ  نادنمشیدنا  دزن 

باتک نیا  راذگ  مدوب ، هدینشن  یقافتا  روطب  ار  وا  نخس  رگا  هچ  منکیم  شکـشیپ  مالـسالا  دبع  دامع  رتکد  هب  ار  دوخ  ساپـس  نایاپ  رد  و 
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هک میامن  يرازگساپس  هیبرعلا » تاطوطخملا  دهعم   » هلجم ریبدرس  هدارج  يزاغ  داتسا  زا  نینچمه  دمآیمن و  شیپ  ییانشور  هب  یکیرات  زا 
شخپ پاچ و  رد  هک  یناتسود  همه  زا  نینچمه  دیـشک . رایـسب  ياهجنر  ییانـشور  هب  ندیناسر  ات  باتک  ياهراک  يریگیپ  پاچ و  يارب 

تفر پاچ  ریز  هب  باتک  ناشیا ، هجوت  اب  هک  هعمج  میرکلا  دـبع  دـلاخ  رتکد  تاـطوطخملا » دـهعم   » ریدـم هژیوب  دنتـشاد  يراـیمه  باـتک 
. دنادرگ زوریپ  ناملسم  بارعا  تما  هب  نداد  يرای  يارب  ار  ام  هک  مناهاوخ  دنوادخ  زا  میامن و  يرازگساپس 

یقیدص يرکب  مزاح 
56 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

شهوژپ يهیاپ  ياههتشونتسد 

هراشا

نآ رد  هتشونتسد  دوخ  درک و  یپکوتف  ار  نآ  قارع » یملع  عمجم   » يرادربسکع شخب  هک  دادغب  هیمالسالا -» هیبرتلا  راد   » يهخـسن - 1
روظنم لـصا »  » سیونور ار  نآ  تفرگ و  رارق  شهوژپ  هیاـپ  هک  تسا  تسخن  يهتـشونتسد  سیونور  نیا  دوشیم . يرادـهگن  هناـخباتک 

. دشابیم یهت  یسیونخیرات  هنوگره  زا  تسا و  هداتفا  نآ  رخآ  گرب  مدرک 
زا یکی  هب  اسبهچ  تسا و  ینهک  یسیونور  هک  دوشیم  هتشادنپ  نآ ، راتشون  یگنوگچ  هب  رایسب  هجوت  شیاهگرب و  قیقد  یـسررب  اب  یلو 

. دسرب يرجه  ینایم  ياههدس 
زور نآ  خیرات  دشابیم و  اشاپ  نیسح  عماج  دجسم  هناخباتک  هدشفقو  ياهباتک  زا  هک  لصوم  هماعلا -» فاقوا   » باتک هتـشونتسد  - 2

یملعلا عمجم   » هناـخباتک هب  ار  سکع  نآ  سپـس  متخادرپ ، نآ  يرادربسکع  هب  مدوخ  هجدوـب  اـب  هک  تسا  نابعش 1232 ق  هام  تسخن 
. دوشیم يرادهاگن  هناخباتک  نآ  رد  نونکا  مدومن و  شکشیپ  یقارعلا »

يرادربریوصت شخب  ددرگیم  زاـب  ق  لاس 1241 . هب  نآ  شراگن  خـیرات  لصوم : یلیلج -» اـشاپ  ییحی  هسردـم   » هناـخباتک سیونور  - 3
. دوشیم يرادهاگن  اج  نامه  هناخباتک  رد  درک و  یپکوتف  ار  نآ  یقارعلا » یملعلا  عمجم  »

: هرهاق اشاپ -» رومیت  دومحم   » هناخباتک يهخسن  - 4
دوخ يهجدوب  اـب  دوـشیم و  يرادـهاگن  رـصملا » بتکلا  راد   » هناـخباتک رد  تسا و  نابعـش 1147 ق  هام  نایاپ  نآ ، نتـشون  نایاپ  خـیرات 

يرادــهاگن اـجنآ  رد  نوـنکا  مداد و  یقارعلا » یملع  عـمجم   » هناـخباتک هـب  ار  نآ  مدروآ و  قارع  هـب  سپــس  مـتفرگ و  ار  نآ  مـلیفورکیم 
و يروـصنم »  » موـس هتـشونتسد  و  بطلا » یف  يروـصنم   » تسخن سیوـنور  دـلج  يور  باـتک  ناوـنع  هک  تسا  هجوـت  ناـیاش  دوـشیم .

. تسا هدش  هتشون  يروصنملا » عماج   » مراهچ مود و  سیونور 
57 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، نیملاعلا بر  هّلل  دـمحلا  هّللا : همحر  يزارلا  ایرکز  نب  دـمحم  رکب  وبا  لاق  [: ) 21] تسا هدمآ  هنوگنیدب  اههتـشونتسد  یخرب  رد  هچابید 
.( امیلست ملس  هلآ و  یبنلا و  دمحم  یلع  هّللا  یلص  و  هقحتسم ، هلهأ و  وه  امک  ریثک 

تسوا نآ  زا  ساپس  نیا  هک  تسا  ناهج  ود  دنوادخ  رم  رایـسب  ساپـس  تفگ : دزرمایب  ار  وا  دنوادخ  هک  يزار  يایرکز  روپ  دمحم  رکبوب 
. دیناهر اهیتمالسان  و  اهتفآ ، زا  ار  وا  هک  شنادناخ  ربمایپ و  دمحم  رب  دورد  تسا . شاهدنبیز  و 

ارکاذ و  زاجیالا ، راصتخالا و  کلذ  یف  يرحتم  و  بطلا . ۀعانـص  نم  انویع  اتکن و  عماوج و  المج و  اذـه  باتک  یف  عماج  یناف  دـعب : اـمأ  »
لقعلا لها  نکمی  و  هتفرعم . یلإ  انیلا و  ۀجاحلا  وعدت  ثدحی و  لازی  امم ال  هقحاول  کلذ و  عباوت  ضارمالا و  ۀـجلاعم  ۀحـصلا و  ظفح  یف 

یف قارغأ  لاغیا و  یلإ  ۀـتفرعم  یف  جاتحی  ام  ۀـلیوطلا و  ةدـملا  یف  الإ  ثدـحی  داـکی  ـال  اـم  رکذ  كراـت  و  هیف ، ءاـبطالا  ۀـکراشم  يأرلا  و 
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ام ۀباصإ  لهـسیل  اهددع  بتارم  یغبنی  ام  یلع  فورحلاب  ۀـمّلعم  لوصف  اهنم  ۀـلاقم  لک  یف  تالاقم ، ةرـشع  اذـه  یباتک  لعاج  ۀعانـصلا و 
.« ۀّنمب کلذ  یلع  نوعلا  قیفوتلا و  لأسا  هّللا  و  اهنم . داری 

هب مدرک  اهر  ییوگ ، یسیونهاتوک و  زا  ار  دوخ  مدروآ . درگ  یکشزپ  رنه  شناد و  زا  ییاههمشچ  اههشوگ و  تایلک و  باتک  نیا  رد  نم  »
اهنآ و هب  زاـین  هک  دـنهدیم  خر  زونه  هک  نآ  ياـهتسویپ  دـنیارف و  اـهيرامیب و  ناـمرد  یتسردـنت و  تشادـهاگن  یگنوگچ  يروآداـی 

يرایمه نآ  رد  ناکـشزپ  اب  دـنمرظن  نادـنمدرخ  نادنمـشیدنا و  ات  مدروآ  مهارف  ار  یناکما  نآ  رد  تسا و  تساوخ  دروم  ناشیا  تخاـنش 
فال و هکنآ  رگم  تسین  نآ  تخانـش  هب  يزاین  هک  هچنآره  دهدیمن و  خر  ینالوط  دنور  کی  رد  زج  هک  ییاهتلاح  يروآدای  زا  دننک .

. ماهدرک يراددوخ  دشاب ، رنه  رد  ییوگفازگ 
هدش يراذگهناشن  ییاهفرح  اب  هک  شخب  نیدنچ  زا  راتفگ  ره  راتفگ و  هد  رد  ار  باتک 

58 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. مناهاوخ يرایمه  یهارمه و  دنوادخ  زا  دنک . ناسآ  ار  ناشندرک  ادیپ  ات  دنریگ  رارق  ناشیددع  بتارم  رد  هتسیاش  ياهنوگب  ات 

: میراذگب يدک  اهنآ  مادکره  يارب  هک  میدش  نآ  رب  تشوناپ  رد  اهسیونور  مان  یسیونهرابود  ندرک و  رتناسآ  يارب  تشاددای :
. هدمآ لصا »  » مان اب  مدراذگ و  دوخ  شهوژپ  هیاپ  ار  نآ  تسا و  تسخن  سیونور  هک  هیمالسالا » هیبرتلا  راد   » هتشونتسد - 1

«. میت : » رومیت دومحم  هناخباتک  هتشونتسد  - 2
«. قوأ : » فاقوا هناخباتک  هتشونتسد  - 3

«. حی : » ییحی هناخباتک  هتشونتسد  - 4
. دنرگنب اهتشاددای  نیا  هب  هک  مناهاوخ  ناگدنناوخ  زا 

59 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[ فلؤم همدقم  ]

هدنیاشخب هدنشخب ، دنوادخ  مانب 
. مدراذگاو ودب  ار  مراک  مدرک و  هیکت  وا  رب  سپ  تسین  ادخ  تسدب  زج  یتخبشوخ  چیه 

[: 22] دعب اّما 
دوس نآ  زا  نآ  اب  دروخرب  زاین و  ماگنه  رد  هک  دهد  شرورپ  دنادیم  نآ  زا  یکدنا  هک  ییاهرنه  رد  ار  دوخ  درخ  یمدآ  ره  تسا  هتسیاش 

يرادـهگن و یگنوگچ  نت و  يراوتـسا  يارب  هچره  هک  تسوا  رب  دـشابیمن . زاینیب  تسا ، نآ  دـنمزاین  هک  يرنه  چـیه  زا  یمدآ  هچ  دربب 
يارب هک  قیقد  هدیچیپ و  سب  تسا  یشناد  نیا  دسانشب . بوخ  تسا ، زاین  نآ  ندییاپ 

60 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دسانشب دیاب  دنکیم  کمک  ار  يو  نامرآ  نیا  رد  هک  ییاهشناد  زین  تسا و  رایـسب  یـشوهزیت  ناشخرد و  یمهف  هب  زاین  شهار  ندومیپ 

هویش هرابرد  هک  یشناد  تسخن  تسا ، شخب  ود  نآ  و  دوشیم . هدیمان  یکشزپ  تسا ، نت  نتشادهاگن  راوتـسا  ندییاپ و  شهار  هک  يرنه 
هب ار  رامیب  نت  هک  ییاهیشور  يرگید  دیوگیم و  نخس  نآ  رد  تشادهب ، ندنام  رادیاپ  هنوگچ  یتسردنت و  رد  نت ، نتشاد  هاگن  تسرد 

. دنکیم نومنهر  یتسردنت  يوس 
نآ رد  و  دـیامن . هجوت  يرامیب  یتسردـنت و  تلاح  رد  شیوخ  نت  ندـییاپ  تسرد  هار  تخانـش  شناد و  نیا  هب  هک  تسا  هتـسیاب  یمدآ  رب 

یک و زاین  نیا  دـنادیمن  هک  نوچ  دربب ، دوس  نآ  زا  زاین  ماـگنه  رد  هک  دـنک  نآ  هب  يراذـگشزرا  هب  راداو  ار  دوخ  دوش و  هدومزآ  راـک 
ناشن نامرد  يارب  یکـشزپ  هب  ار  دوخ  نیمزرـس  ره  اجره و  رد  نامز و  ره  رد  ماگنه و  ره  رد  دناوتیمن  نوچ  دیآیم و  وا  غارـس  هب  اجک 
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ات دباین  ار  یکـشزپ  دیامن و  نامرد  هدش  راچد  نآ  هب  هک  ار  يرامیب  هنوگچ  دنادن  دسانـشن و  دنادن و  ار  یکـشزپ  شناد  یمدآ  رگا  دـهد .
دوبهب هکنآ  ندـش  راگدـنام  يراـمیب و  ندـش  هنهک  يوسب  اـی  تسا و  نتفر  گرم  يوـسب  راـمیب  تشونرـس  دریگب ، رظن  ریز  ار  وا  ناـمرد 

رد دشاب . دنمزآ  دزاسیم ، رود  وا  زا  ار  يرامیب  دروآیم و  تسدب  ار  یتمالس  یتسردنت و  هک  یشناد  نتفرگرب  دیاب  یمدآ  سپ  دباییمن .
سوسامرأ و سونیلاج و  طارقب و  ياهباتک  زا  متفرگرب  هک  مدروآ  یکـشزپ  رنه  زا  ییاههشوگ  ییاههمـشچ و  یتایلک و  نم  باـتک  نیا 

نخـس نآ  ياهیهاگآ  یکـشزپ و  هرابرد  هک  یناسک  ینعی  دناهدمآ  اهنآ  زا  سپ  کشزپ و  نافوسلیف  ناینیـشیپ و  زا  اهنآ  یپ  رد  هک  نانآ 
ار ناشیا  ياـههتفگ  نارگید ، هیوساـم و  روپ  ییحی  قاحـسا و  روپ  نینح  و  نارهأ )  ) نورهأ و  سولوف ) سولوپ ،  ) سلوپ نوچمه  دـناهتفگ 
هب ار  راتفگ  ره  و  مداد ، رارق  راتفگ  هد  رد  ار  مباتک  نیا  متخاس و  ادج  ناشیاههتشون  نتم  نایم  زا  تقد  یسیونهاتوک و  ینیبزیر و  اب  رایـسب 

. دراد ناکما  یبلطم  ره  هب  یسرتسد  یناسآ  هب  هک  تسیاهنوگهب  نآ  بتارم  هک  مدرک  يراذگهناشن  دجبا )  ) یفورح اب  ییاهشخب 
. دیامن کیدزن  شدوخ  هب  ارم  ات  مزاس  مهارف  ار  شتیاضر  مناوتب  ات  مهاوخیم  يزوریپ  يرای و  گرزب  دنوادخ  زا  و 

61 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هناگهد ياهراتفگزیر 

اهمادنا يهفایق  تخیر و  تخانش  یکشزپ و  دمآردشیپ  تسخن : راتفگ 
رد هک  یسانشهرهچ  زا  هدمآدرگ  هاتوک و  ییاههناشن  نت و  رب  هدشهریچ  ياه  طلخ )  ) یگتخیمآ نت و  جازم )  ) هزیمآ تخانـش  مود : راتفگ 

. تسا هتشاد  دربراک  یسانشتخیر  شناد  هار 
اهوراد اهیکاروخ و  شزرا  یگژیو و  موس : راتفگ 

یتسردنت تشادهاگن  مراهچ : راتفگ 
شیاریپ شیارآ و  مجنپ : راتفگ 

يرگشدرگ يدرگناهج و  تسرد  شور  مشش : راتفگ 
اهمخز يدوبهب  اهلمد و  رس  ندرک  زاب  يدنبهتسکش و  رنه  رد  یتایلک  متفه : راتفگ 

تارشح یگدیزگ  اهرهز و  متشه : راتفگ 
. دیآیم دیدپ  نت  رد  اپ  ات  رس  زا  هک  ییاهيرامیب  مهن : راتفگ 

. تسا زاین  بت  ندرک  نامرد  بوخ  يارب  شتخانش  هب  هک  هچنآ  و  نآ . زا  سپ  ياهدمآیپ  اهبت و  مهد : راتفگ 
. تسا شخب  تفه  تسیب و  تسخن : راتفگ 

، یــسانشناوختسا ناـشیاهیگژیو . اهمادــنا و  یــسانشلکش )  ) يژوـلوفرم دوـش : هدروآ  راـتفگ  زاـغآ  رد  اـت  تـسا  زاــین  هـک  یتاــیلک 
، یـسانشخامص یـسانشینیب ، یـسانششوگ ، یــسانشمشچ ، یــسانشزغم ، اهگرخرــس ، [، 23] اـهگر بـصع ، یپ ) ، ) یــسانشهچیهام

ولگ یسانشنابز ،
62 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يهسیک یسانش ، لاحط )  ) زرپس یسانشرگج ، یسانشهدور ، یسانش ، هدعم )  ) هبمکـش يرم و  یـسانشلد ، یـسانششش ، هنیـس و  یـسانش ،
ماین اههدرپ و  شراوگ ، هاگتسد  ياهيدنمدوس  زا  یتایلک  ندرک  دای  یسانش و  نادبآشیپ )  ) هناثم یـسانش ، هدرگ )  ) هیلک یـسانش ، بآدرز 

. یسانشنادهز یسانشناتسپ ، یسانشهنیرن ، هیاخ و  یسانشمکش ،
[24 .] تسا شخب  تفه  هاجنپ و  مود  راتفگ 

يهزیمآ ياههناشن  درس ، يهزیمآ  ياههناشن  مرگ ، هزیمآ  ياههناشن  لدتعم ،)  ) گنهامه نت  ياههناشن  جازم )  ) اههزیمآ تخانش  رد  یتایلک 
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ياـههناشن زغم ، يهزیمآ  ياـههناشن  رت ، درـس و  يهزیمآ  ياـههناشن  کـشخ ، مرگ و  يهزیمآ  ياـههناشن  کـشخ ، يهزیمآ  ياـههناشن  رت ،
اههزیمآ تخانـش  رد  هک  ییاههشوگ  اـهتسویپ و  درکداـی  اـههیاخ و  يهزیمآ  تخانـش  هدـعم ،)  ) هبمکـش يهزیمآ  تخانـش  لد ، يهزیمآ 

ياـههزیمآ تخانــش  يارب  اـهتلاح  زا  یخرب  رد  اـههناشن  رگید  اـب  هـک  کـچوک  ییاـههناشن  يروآداـی  تـفرگ ، يراــی  نآ  زا  ناوـتیم 
اهمادنا و يهزیمآ  یپ ، یتسس  ياههناشن  تفرگ ، کمک  اهنآ  زا  ناوتیم  هدشهتخیمآ 

63 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياههناشن ارفـص ،)  ) بآدرز یگریچ  ياـههناشن  رد  رترب  یگتخیمآ  تخانـش  ءـالتما ،)  ) یگتـشابنا تخانـش  طـلخ ،)  ) نآ ياـهیگتخیمآ 

، مشچ ياههناشن  تسوپ ،)  ) گـنر ياـههناشن  وم ، ياـههناشن  ناـگدرب ، دـیرخ  شور  مغلب ، یگریچ  ياـههناشن  ادوس ،)  ) باـخلت یگریچ 
ياههناشن شوگ ، ياههناشن  امیـس ، ور و  ياههناشن  نادـند ، ناهد و  بل و  ياههناشن  یناشیپ ، ياههناشن  ینیب ، ياههناشن  وربا ، ياـههناشن 
ياههناشن مکـش ، ياههناشن  ندرگ ، ياـههناشن  شبنج ، ياـههناشن  هدـنخ ، ياـههناشن  هچیهاـم ،)  ) تشوگ ياـههناشن  اوآ ، نتفگ و  نخس 

، اهماگ اـپ و  ياـههناشن  اـپ ، فک  قاـس و  ربنل و  هاـگیهت و  ياـههناشن  تسد ، فک  ياـههناشن  وزاـب ، ياـههناشن  هناـش ، ياـههناشن  تشپ ،
، ییوختشرد ياـههناشن  فوسلیف ، ياـههناشن  تسا ، وخمرن  مهف و  شوـخ  هک  یـسک  ياـههناشن  سرت ، ياـههناشن  يروـالد ، ياـههناشن 
و يرامیب )  ) صیخـشت يارب  یتایلک  ناگتخا و  يوخ  هنانز و  قالخا  ياههناشن  ینارـسوه ، ياههناشن  یقالخادـب ،)  ) ییور خـلت  ياـههناشن 

نآ یسررب 
[25 :] تسا شخب  راهچ  تسیب و  موس  راتفگ 

. درب یپ  وراد  كاروخ و  شزرا  هب  ناوتیم  نآ  هار  زا  هک  یتایلک 
شزرا بآ ، شزرا  دـنریگیمرب ، وج  مدـنگ و  زا  هچنآ  رد  تخپ ، نان  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  جـیار  ياههناد  شزرا  وراد ، كاروخ و  شزرا 

ياهیکاروخ شزرا  نایاپ ،) راهچ   ) ناروناج ياهمادـنا  كاروخ  شزرا  تشوگ ، شزرا  دنتـسین ، ازیتسم  هک  ییاههباشون  شزرا  بارش ،
رینپ بآ  لصم ،  ) فرت هدیکچ ، تسام  رینپ ، بآ  رینپ ، هرک ، تسام ، ریـشرس ، شزرا  غرممخت ، شزرا  اهینیریـش ، هدش ، هتخادرپ  هتخاس و 

رازفاگـید تاجیـشرت و  شزرا  یهاـم ، شزرا  نغور . و  ضیخم )  ) هتفرگیبرچ ریـش  نیبـخر ،)  ) هدـششرت ریـش  تورقهرق ، هدـشتفس ،)
تاجیـشرت و  خـماک )  ) هماکبآ شزرا  و  دوریم . راک  هب  كاروخ  تخپ  رد  نآ  زا  هچنآ  تاجیزبس و  شزرا  ریزابا ،)  ) اهینـشاچ لباوت ،) )

، اهرهش میسن ، داب و  كاشوپ ، نغور ، اههدننکوبشوخ ، یندروخ ، يزبس  اههویم ، شزرا  غابص .)  ) ینشاچ لفلف و  و  ریصاور ) لیـصاور - )
. دنراد رایسب  دربراک  هک  ییاهوراد  كاروخ ) ندنارورپ   ) اهابرم

64 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
[26 :] تسا شخب  کی  یس و  مراهچ  راتفگ 

، نآ هاگ  باوخ ، هزادـنا  نآ ، ماجنا  هاگ  شور و  شزرو ، شبنج و  هزادـنا  یتسردـنت ، تشادـهاگن  تشادـهب و  هرابرد  یتایلک  يروآداـی 
ندـیزگرب اههدـنامسپ ، زا  نت  ندرک  كاپ  اهیندیـشون ، تسرد  دربراک  شور  كاروخ ، تسرد  دربراک  نآ ، ياـهنایز  اهيدـنمدوس و 

هچنآ اهوخ ، یشیرپناور ، هودنا و  اهنآ ، نتشگ  رادیاپ  ندش و  دنمورین  زا  شیپ  دب ، ياهدادخر  يارب  رادشه  اههاگنتسیز ، اههاگنتـسشن و 
. دزاسیم رود  ار  راگزاسان  اهیکاروخ  نایز 

، نآ دربراـک  شور  نآ و  ياـهنایز  يریگنوـخ و  دوـشیم . روـگنا  بارـش  نیـشناج  هـچنآ  دـنکیم . يریگوـلج  بارــش  ناـیز  زا  هـچنآ 
يدنمدوس يرتسبمه ،)  ) ندرک یکیدزن  نایز  يدـنمدوس و  یق ،)  ) ندروآ الاب  اهنآ ، دربراک  نت و  يزاسیهت  ياهنایز  ياهيدـنمدوس و 

يرادـهاگن اهنادـند ، يرادـهاگن  ندز ، كاوسم  ياهيدـنمدوس  تسردـنت ، نت  کی  گنر  لکـش و  نتفرگ ،) هبامرگ   ) ینت بآ  نایز  و 
تـشادهاگن شور  نوگانوگ ، ياههاگ  رد  نت  يرادهاگن  شور  نآ ، ندییاپ  هار  ابو و  هبمکـش . ياهيرامیب  ییاونـش ، يرادـهاگن  مشچ ،

، وا تشادـهاگن  هیاد و  شنیزگ  كدوک ، شرورپ  شور  نامیاز ، زا  سپ  نانز  يرادـهاگن  شور  ییازناسآ ، شور  ناـیور ، رادراـب و  نز 
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. کشزپ ندومزآ  شور  نایمدآ ، تشادهاگن  شور  رد  رگید  یتایلک 
[27 :] تسا شخب  جنپ  داتفه و  مجنپ  راتفگ 

زاـغآ ناـمرد  دوشیم و  هتـساوخ  هک ، ییاـهاج  رد  نآ  ندرک  دـنلب  نازیر و  وم ، تشادـهاگن  وم ، شیور  وم ، شزیر  رـس ، هروش  شیارآ ،
دیپس وم ، ندرک  روب  خرـس و  وم ، ندش  دیپس  رترید  يارب  یـشور  وم ، ندرک  هایـس  وم ، ندرک  تخل  مرن و  وم ، ندرک  رف  هروخوم ، یلچک ،

، دیادزیم ار  هرون  يوب  هچنآ  دزاسیم . وبشوخ  ار  وم  هچنآ  وم ، شیور  زا  يریگولج  شزیر و  ندرک و  مک  ندیشارت و  شور  وم ، ندرک 
، ور ندرک  دیفس  [، 28] رس یلچک  يرامیب  دنکیم ، نامرد  ار  نآ  هتخوس  ياج  يریگولج و  نت  رد  هرون  ياج  شزوس  زا  هچنآ 

65 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هایـس ار  تسوپ  هچنآ  دنکیم ، درز  ار  تسوپ  گنر  هچنآ  دـنکیم ، خرـس  ار  تسوپ  گنر  هچنآ  تسوپ ، ندرک  راومه  مرن و  ناشخرد و 

يدوـبک ور ، رد  هدـمآدیدپ  خرـس  ياـهشوج  دـیادزیم ، ار  مـخز  شوـج و  هـچنآ  کـم ، کـک و  کـل و  [، 29] یگتفرگ هام  دـنکیم .
يرگ دـیآ ، دـیدپ  شراـخ  زا  هک  یمخز  برج ، شراـخ و  دـیادزیم ، ار  هلبآ  ياـهشوج  ياـج  هچنآ  یبوکلاـخ ، هبرـض ، زا  هدـمآدیدپ 

(، لیلآث  ) لیگز ماذـج ، هایـس ، قهب  دـیآیم . دـیدپ  اههژم  رد  هک  یـسیپ )  ) صرب دـیپس و  کل )  ) قهب ابوق ،)  ) یتسوپ ياـهلوات  فصح ،) )
ندش تخس  مشچ ، یگدز ) نوریب   ) ندش هتسجرب  اسج ،)  ) تسد تسوپ  یکـشخ  هچیوم ، اههژم ، رد  هدمآدیدپ  شپـش  هژم ، يوم  شیور 

دنکیم ناهن  ار  بارش  يوب  هچنآ  دهاکیم ، ار  هدشهدروخ  يهرت  زایپ و  ریس و  دب  يوب  هچنآ  ناهد ، ندش  وبدب  ینیب ، ندش  وبدب  اهکلپ ،
دـنکیم و ناـشخرد  ار  اهنادـند  هچنآ  دـنکیم . يریگوـلج  يرادـیب  باوـخ و  رد  ناـهد  قازب  ندـش  ناور  زا  هچنآ  دـهاکیم ، ار  نآ  و 
، دنکیم يریگولج  نابنج  ياهنادند  نداتفا  زا  هچنآ  دنکیم ، يریگولج  نادند  یگدیسوپ )  ) یگدروخ زا  هچنآ  دنکیم . رپ  ار  اهخاروس 

يریگولج اپ  قرع  زا  هچنآ  دربیم ، نایم  زا  ار  لغب  ریز  قرع  هچنآ  اهمرج ، زا  شوگ  يزاسکاپ  دربیم . نایم  زا  ار  اهنادـند  يدـنک  هچنآ 
هدرم و يهشـال  ندـش  وبدـب  زا  يریگولج  دربیم ، ار  ناـهد  باـشیپ و  دـب  يوب  هچنآ  دـنکیم ، وبشوخ  ار  نت  قرع  يوب  هچنآ  دـنکیم ،
. دنکیم تشز  امندب و  ار  اهنخان  هچنآ  دنکیم . يریگولج  ناکرتخد  ناتـسپ  ناناوجون و  هیاخ  ندش  گرزب  دوز  زا  هچنآ  نآ ، ندیدنگ 
، دنکیم باداش  ار  نت  هچنآ  ناتـسمز ، زییاپ و  رد  ناتـشگنا  شراخ  سامآ و  دوشیم . تسد  تشپ  هراسخر و  بل و  كرت  يهزیگنا  هچنآ 

هچنآ دیامن ، گنت  ار  نژاو »  » هچنآ دنک ، گرزب  ار  هنیرن  هچنآ  دیازفیب ، ار  هنیرن  ندـش  تسار  هنادرم و  بآ  هچنآ  دـیاسرفیم  ار  نت  هچنآ 
، هنادرم بآ  ندـمآ  نوریب  دوز  ناـمرد  دـیازفایب ، ار  ندرک  یکیدزن  یـشوخ  هچنآ  دـنک ، مرگ  ار  نژاو  هـچنآ  دربـب ، ار  نژاو  يزیل  يرت و 
زا هچنآ  دنک . کمک  ینتـسبآ  رد  هچنآ  یکیدزن . ینوزف  زا  هنیرن  ندـش  تسار  رد  یتسـس  هنادرم و  بآ  شهاک  یـسنج و  یتسـس  نامرد 

بارش هک  دنکیم  کمک  هچنآ  دنکیم . کمک  رایـسب  ندرک  یکیدزن  هب  هچنآ  دزادنایم ، ار  نایور  هچنآ  دنکیم و  يریگولج  يرادراب 
يرامخ نامرد  دروآیم . رتدوز  ار  يرایشوه  دنک و  کبس  ار  یتسم  هچنآ  دروآیم ، رتدوز  ار  یتسم  هچنآ  دوش ، هدیشون  رتشیب 

66 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
: تسا شخب  هدزون  مشش  راتفگ 

ياهدـمآیپ يریگیپ  اـهرهز و  ندـییاپ  دـیآیم . دراو  نارگـشدرگ  هب  اـمرگ  زا  هـچنآ  ناـیز  اـمرگ و  زا  زیهرپ  يرگـشدرگ ، تـسرد  شور 
رد ندومیپ  هار  هنوگچ  تخس و  يامرگ  امرس و  رد  يرگشدرگ  یگنوگچ  نآ . نایز  زا  يریگولج  یگنـشت و  ندرک  شکورف  یگدیزگ .

یگدزخی هدـش . زاغآ  نآ  رد  یهابت  هک  مادـکره  نامرد  اهاپ و  اهتسد و  تشادـهاگن  یگنـسرگ ، زا  یـشوهیب  یگدزامرـس ، نامرد  نآ 
. دشاب هدش  هابت  نآ  زا  هچنآ  نامرد  امرس و  زا  مشچ 

همانرب شنیزگ  يرگشدرگ و  يارب  نت  يزاس  هدامآ  یتسس ، یگتسخ و  درس . داب  تخس و  يامرـس  زا  مشچ  رد  هدمآدیدپ  درد  شزوس و 
رد يرگـشدرگ  شور  اههاگودرا ، اهناگداپ و  تشادهاگن  شور  دزاسیم ، رود  ار  اهنآ  اهیتشلپ  اهبآ و  نایز  هچنآ  بسانم . یکاروخ 
زا هچنآ  دـنکیم ، يریگولج  داب  باتفآ و  رد  هرهچ  گنر  ینوگرگد  زا  هچنآ  دـنکیم ، يریگولج  شپـش  ندـمآ  دـیدپ  زا  هچنآ  اهایرد ،
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. دنکیم يریگولج  اپ  هنشاپ  فاکش  كرت و 
. نآ یگدیدبرض  رس و  اب  ندروخ  نیمز  دیآ . دیدپ  شفک  ای  همکچ  ای  يراکراوس  زا  هک  یشارخ  یگدییاس و 

: تسا شخب  تفه  تسیب و  متفه  راتفگ 
يدنبهتسکش رنه  رد  یتایلک 

ندروآ نوریب  اهمخز و  ناـمرد  زا  ییاـههشوگ  تاـیلک و  اـهنآ ، ندروخ  شوج  زا  سپ  اهمادـنا  رد  هدـنام  ياهیگدشتخـس  ندرک  مرن 
اهمخز رس  هک  ياهوراد  يدایز ، تشوگ  يهدنربنایم  زا  ياهوراد  اهلمد ، هدننکزابرـس  ياهوراد  تشوگ ، هدننایور  ياهوراد  اهكرچ ،

علس تخس ، سامآ  لش ، سامآ  مرگ ، سامآ  اهلمد ، ناطرـس ، ندرگ ،) سامآ   ) ریزانخ دشابن ، زاین  دراک  اب  نآ  نتفاکـش  دنکیم و  زاب  ار 
نغور شوج و  بآ  شتآ و  زا  نتخوس  خرـس ،) داب   ) یـسرافران لمن ) هچروم -  ) هدنور ياهشوج  ياهدغ ، ياهیگدـمآرب  نویلگناگ ،) )

ریت و ندروآ  نوریب  یندملا ،) قرع  كویپ -  ) هتـشر ولاز ، ندرک ، تماجح  دصف ،)  ) ندز گر  مخز و  يزیرنوخ  کبرقع ،)  ) سحاد غاد ،
نالاجد يدنبمهرس  یلاجد و  جاجش )  ) رس یگتسکش  اهمخز و  كاشاخ ، سخ و 

: تسا شخب  جنپ  هاجنپ و  متشه  راتفگ 
شین اهرام ، شین  اهنآ ، زا  زیهرپ  زیر و  نارادناج  شزگ  اهرهز و  نامرد  نوماریپ  یتایلک 

67 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، يرهز رادرپ  هچروم  لـسع و  روبنز  یـشحو و  روـبنز  شین  توـبکنع ، و  اـپ ) رازه   ) ثبـش لـیتر و  شین  رارج ،)  ) درز مدژک  شین  مدژک ،

نتفرگ زاگ  دشکیم . ار  اهنآ  دناریم و  ار  ناگدنرد  زیر و  ناگدنزگ  تارـشح و  هچنآ  هغزو ،)  ) كرامـسوس و  هیاضع )  ) رامـسوس شین 
نورق هک  یـسک  دـشاب ، هدروخ  شیب  هایگ  هک  یـسک  راه ، گس  نتفرگ  زاگ  یمدآ . گنلپ و  ناگدـنرد و  دنتـسین و  راـه  هک  ییاـهگس 

، دشاب هدروخ  لیالا ) بنذ   ) ینفذ هک  یـسک  دشاب ، هدروخ  رام  هرهز  هک  یـسک  دشاب ، هدروخ  ربب  هرهز  هک  یـسک  دـشاب ، هدروخ  لبنـسلا 
. دشاب هدیشچ  راخژوک ) هجوغاب ،  ) حورذ هک  یسک  دشاب . هدیشون  نایاپ  راهچ  نت  قرع  هک  یسک 

هایگ رهم  هشیر  هک  یـسک  دشاب . هدیـشچ  نارکوش  هک  یـسک  دـشاب . هدروخ  كایرت  هک  یـسک  دـشاب ، هدروخ  یهوک  كزیوم  هک  یـسک 
هدیـشون هزات  زینـشگ  بآ  هک  یـسک  دشاب . هدیـشون  گنب  هک  یـسک  دشاب . هدروخ  هروتات )  ) لثام زوج  هک  یـسک  دشاب  هدیـشچ  حوربی ) )

. دشاب هدروخ  هأمک ) رطف و   ) يرهز چراق  هک  یسک  دشاب . هدروخ  انوطق )  ) هزرفسا مخت  هک  یسک  دشاب .
هک یسک  هدشهابت . ریش  ندیشون  درـس . یهام  ندروخ  دروخب . هدشهدیچیپ  یتسوپ  رد  هک  ینایرب  بابک  یـسک  ددنبب . هبمکـش  رد  هک  ریش 

. دروخ هدشهابت  نغور  هدشهابت و  ناهایگ  زغم 
هک یـسک  دروخ . ییاـیرد ) فدـص  ياهنوـگ   ) يرحب بنرا  هک  یـسک  دروـخب  ياهناـخدور  و  اـهبادرم )  ) اهناتـسین هغاـبروق  هک  یـسک 
زا هک  یـسک  دروخ  هرهزرخ  هک  یـسک  دروخ . رذالب  هک  یـسک  دروخ . یهوک  بادس  هباریـش )  ) غمـص هک  یـسک  دروخ . دب  رتسدیبدنگ 

. دنیبب نایز  هرجنا )  ) هنزگ مخت  ندروخ  زا  هک  یسک  دنیب . نایز  یتشد ) شوم ، زایپ   ) لصنع ندیشون 
رد ای  دروخ  هویج  هک  یسک  دروخ . گنسادرم )  ) کترم هک  یسک  دروخ . کهآ  هک  یـسک  دنیب . نایز  درـس  بآ  ندیـشون  زا  هک  یـسک 

. دروخ بآدیفس )  ) جادیفسا هک  یسک  دنزیرب . ششوگ 
. دنیبب بیسآ  نآ  يهدارب  ای  نهآ  كرچ  ندروخ  زا  هک  یسک  دروخ . خینرز  هرون و  هک  یسک 

هک یـسک  دـشون . عوتی )  ) ناهایگ يهباریـش  هک  یـسک  دـنک . يورهدایز  رداشون  گاز و  ندروخ  رد  هک  یـسک  دروخ . راگنز  هک  یـسک 
نویفرف هک  یـسک  دروخ . دـبرت  هک  یـسک  دروخ . میرم ) روخب   ) اـثینطرع سدـنک و  و  گـنهآ ) ربـج   ) کـنهلبج و  مخـالپ )  ) دـیپس قبرخ 

اهنآ و دربراک  شور  هزادـنا و  هدـننکناور و  اهوراد  يورین  تخانـش  دـنک . يورهدایز  نویرزاـم  ندروخ  رد  هک  یـسک  دروخ . نوییرف ) )
. هدننکناور یبیکرت  يوراد  کی  يهنومن 
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68 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
: تسا شخب  جنپ  دون و  مهن  راتفگ 

، یتخرک جلف ، یگریخ ، یگهدزلز و  تابس -)  ) یگدولآباوخ هتکـس ، تیژننم ،)  ) ماسرـس هجیگرـس ، يهمین ، ای  هاگجیگ  درد  دردرس و 
يدـیپس یمـشچ ، ياـهمخز  مشچ ، يراـمیب  ماـکز ، اـیلوخیلام ، کـتخب ،)  ) سوباـک  Epilepsy عرـص یـشومارف ، جنـشت ، هوقل ، شزرل ،

هبرـض زا  مشچ  یخرـس  مشچ ، هنخاـن  کـلپ ، مشچ و  هشوـگ  شراـخ  لبـس ،)  ) هینرق باـهتلا  مشچ و  کـلپ  برج  مـشچ ، رد  هدـمآدیدپ 
يروکبـش مشچ ، شزیربآ  دهدیم . رازآ  ار  نآ  هک  مشچ  هتـشگرب  يوم  اهکلپ ، سامآ  ییانیبمک ،)  ) دـید شهاک  مشچ ، کشا  هفرط ،) )

رد هدمآدیدپ  مخز  شوگ ، رد  هدـمآدیدپ  درد  دـیآ . دـیدپ  مشچ  هشوگ  رد  هک  روصان )  ) ياهنهک شیر  راشتنا ،)  ) هینرق يداشگ  اشع ،) )
، ینیب زا  يزیرنوخ  دورورف ، شوگ  رد  هچنآ  شوگ . رد  هتفرورف  ناگدنزگ  مرک و  شوگ ، ینیگنـس  شوگ ، رد  هدمآدیدپ  يادص  شوگ ،

نادند يدنک  نادند ، ندناکش  ندیشک و  نادند ، درد  ینیب ، ندش  كانیوب  ندیدنگ و  ینیب ، رد  هدمآدیدپ  ریـساوب  ینیب ، نورد  ياهمخز 
تروق کچوک ، نابز  یگداتفا  دوشیم . كاندرد  امرس  اب  هک  ینادند  نآ ، یگدیدنگ  ینوخ و  هثل  ناهد ، شوج  کفرب و  نآ ، یتخرک  و 

ریز ياهدغ  ندـش  ادـیپ  ناهد ، زا  نابز  نداتفا  نوریب  ندـش و  نازیوآ  نابز ، ینیگنـس  ولگ ، نورد  هب  ناوختـسا  راخ و  نتفرورف  ولاز ، نداد 
سامآ  ) بنجلا تاذ  وبر ،)  ) سفن یگنت  هفرـس ، ولگ ، سامآ  یگتفرگ و  نابز ، رد  هدـمآ  دـیدپ  ياهسامآ  دوش . هدـناوخ  كوغ  هک  نابز 

درد اب  ینوخ  شورمکش  لد ،) شپت   ) ناقفخ لس ، نآ ، نتخادنا  نوریب  هنیس و  طلخ  شش ،) سامآ   ) هیرلا تاذ  شـش ،) نوماریپ  ياههدرپ 
، يدرز رگج ، ياهدرد  يریذپانيریـس )  ) یگراوخمکـش هکهکه ،)  ) هکـسکس هبمکـش ، ياهدرد  یـشراوگ ، دـب  هضیه ،)  ) ندروآ الاب  و 
، نادبآشیپ هدرگ و  رد  هدمآدیدپ  سامآ  گنس و  ندرک . بآشیپ  یتخس  ییاهتـشایب ، جنلوق  زرپس  ياهدرد  یگدشانباریـس ،)  ) ءاقـستسا

ندیـسامآرب هاگتـشن ، مکـش و  رد  هدـمآدیدپ  مرک  هـکچهکچ ،)  ) هتـسویپ ندرک  بآـشیپ  بآـشیپ ، رد  كرچ  نوـخ و  یبآـشیپ ، شزوـس 
سامآ نژاو ، ياهكرت  هناهام ، نوخ  ندرک  ناور  هناهام ، نوخ  ندمآ  ندنب  هاگنتسشن ، ياهكرت  اهمخز و  ریساوب و  يزیپ ، هاگنتـسشن و 

، کیتایــس سرقن و  اـههیاخ ، رد  ورق  قـتف و  نـیغورد ، يرادراـب  يراـمیب  نادـهز ، یگتفرگ  نادـهز ، ياـهمخز  نادـهز ، رد  هدـمآدیدپ 
رد هدمآدیدپ  ياهدرد  هاطق )  ) نار ود  نایم  نیرـس  اپ ، ندـش  یلیف  هرغاپ ، يرامیب  اپ ، ياهگر  یـسامآ  یگدـمآرب  ای  سیراو  یتشپژوگ ،

. نت ینوریب  ياهمادنا 
69 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[30 :] تسا شخب  راهچ  یس و  مهد  راتفگ 
هتـسویپ و بت  دنیوگ . بغ  بت  ار  نآ  ناکـشزپ  دیآیم  نایم  رد  زور  کی  هک  یبت  لس .)  ) قد بت  دـنیوگ . هنازور  بت  ناکـشزپ  هک  یبت 

بت دوشیم . هتفگ  یمغلب  دراد و  هبون  زور  ره  هک  یبت  هقبطم .)  ) ریگارف بت  دنیوگ . نازوس  ای  هقرحم  بت  نآ  هب  ناکـشزپ  هک  مرگ  یلیخ 
اب امرگ  امرس و  شهارمهب  هک  یبت  هتـسویپ . ياهبت  دیآیم . راب  کی  زور  شـش  ای  جنپ  هک  نوگانوگ  ياهبت  راب . کی  زور  راهچ  عبر ،

بت دـیآیم . دـیدپ  طـلخ )  ) اـهیگتخیمآ ندـش  قـیقر  رایـسب  زا  هک  هدـننکشوهیب  بت  درادـن . اـمرگ  هک  يزرل  بت  دوـشیم . هدـید  مـه 
. تسا هارمه  ناوارف  مرن  یگتخیمآ  اـب  هک  هدـننکشوهیب  ياـهبت  دـیآیم . دـیدپ  مرن  ياـهیگتخیمآ  ندـش  یکبآ  اـب  هـک  هدـننکشوهیب 

تخـس ياهيرامیب  يزیرهمانرب  يهرابرد  هچنآ  کخرـس . سوفیت و  هلبآ و  یبیکرت . ياهبت  ییابو . بت  ساـمآ . زا  هدـمآدیدپ  ياـهبت 
. نارحب یگتخپ .)  ) ندیسر تخانش  اهبت ، نامز  تخانش  دب . بوخ و  ياهیهگآشیپ  دب ، بوخ و  ياههناشن  دشابیم . زاین  ناشنتـسناد 

اسران ای  لماک  يدب ، یبوخ و  رگشیامن  هک  ییاههناشن  تخانش  دیآیم . نآ  سپ  رد  نارحب  رد  هک  يزاسیهت  زا  ییاهینوگانوگ  تخانش 
. تهاقن هرود  تشادهاگن  تخس ، ياهيرامیب  ندییاپ  یگنوگچ  ضبن ، تفس ،) ياههدنامسپ   ) لاخیپ باشیپ ، دشابیم . نارحب  ندوب 

. دشابیم هناگهد  ياهراتفگ  رد  هدمآ  ياهشخب  اهنیا 
70 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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دوش هدروآ  زاغآ  رد  تسا  زاین  هک  هاتوک  ینانخس  تسخن  راتفگ 

یکشزپ رب  يدمآردشیپ 

هب نآ  تسا و  یتسردنت  هب  نآ  يهدننادرگرب  رامیب و  نت  زا  يرامیب  يهدننکنوریب  تسردنت و  نت  رد  یتسردـنت  رادـساپ  یکـشزپ ، شناد 
. دوشیم شخب  ینیلاب )  ) يدربراک يرظن و  هورگ  ود 

ياـههناشن تخانـش  موـس  نآ . ياـههزیگنا  اـهیرامیب و  تخانـش  مود  یعیبـط . ياـهروتکاف  تخانـش  یکی  دراد ؛ شخب  هس  تـسخن  هورگ 
. يرامیب

[ یعیبط ياهروتکاف  ]

هراشا

و ناور ، ورین ، اهمادنا ، طلخ ،) [ ) 34] اهیگتخیمآ جازم ،) [ ) 33] اههزیمآ هدام ،) هیام و  [ ) 32] اهسقطسا دناتفه : [ 31] یعیبط ياهروتکاف 
. دشابیم اهدرکراک 

([ هدام هیام و   ) اهسقطسا ]

ار نخس  نیا  دشابیم . کشخ  درـس و  نیمز  رومن و  درـس و  بآ  رومن ، مرگ و  هک  اوه  کشخ ، مرگ و  هک  شتآ  دناهنوگ : راهچ  رـصانع 
. دنشابیم کشخ  كاخ  رت و  بآ  درس ، اوه  مرگ ، شتآ  دناهنوگ  راهچ  نیتسخن  ياههیام  هتفگ : تسا و  هدرک  در  [ 35] سویردام

71 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نخـس نیا  هـک  دـناهدرک  هرازگ  دوجوماـن  موـهوم و  يزیچ  ناوـنع  هـب  ناینیـشیپ  زا  یخرب  تـسا . نیتـسخن )  ) طیـسب يهداـم  و  [ 36] یلویه

بیکرت هچنانچ  و  تسا ، هدیرفآ  نآ  زا  ار  ناروناج  نایمدآ و  همه  راگدیرفآ  دنزاسیم و  ار  ام  ياهرگسح  اهسقطسا  دشابیم . تسردان 
( هیام  ) هیلوا رصنع  ای  سقطـسا  راهچ  نیا  هب  ناهج  نیا  رد  زیچ  ره  يرادیاپ  دندرگیم . زاب  شیوخ  نیتسخن  ياههیام  هب  دنوش  هیزجت  اهنآ 

رواخ قفا  سپ  دـنوشیم  يدنبهتـسد  نآ  يهیاپ  رب  زین  هناگراهچ  ياهقفا  نامز و  دـیآیم . دـیدپ  دوشیم و  هتخاـس  نآ  زا  هک  تسا  هتـسب 
. تسا کشخ  درس و  لامش  رت و  درس و  رتخاب  رت ، مرگ و  بونج  کشخ ، مرگ و 

(: جازم  ) هزیمآ

، مرگ هک  اهنت  نآ  يات  راهچ  دنـشابیم ، نوریب  یگنهامه  زا  هک  دـناگنهامهان  ات  تشه  و  لدـتعم )  ) گنهامه یکی  دـناهناگهن  اـههزیمآ 
. دنارت درس و  کشخ و  درس و  رت ، مرگ و  کشخ ، مرگ و  هک  یبیکرت  ات  راهچ  کشخ و  رت ، درس ،

(: طلخ  ) یگتخیمآ

هراشا

( ادوس  ) بآخلت و  ارفص )  ) بآدرز مغلب ، نوخ ، دنتسه  ات  راهچ 

: مغلب
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هک شرت  نآ  زا  ياهتـسد  تسا ، کشخ  مرگ و  هک  نیکمن  نآ ، رگید  ياهنوگ  دشابیم ، رومن  مرگ و  نیریـش و  مغلب ، ياههنوگ  زا  یخرب 
مغلب يهنوگ  نیرترومن  نیرتدرـس و  هک  یجاـجز )  ) ياهشیـش نآ  مجنپ  يهنوـگ  دـنارومن ، درـس و  هک  هزمیب  یهورگ  دـناکشخ و  درس 

هب رـس  يوس  زا  ای  و  دـیآ ، نوریب  ناهد  زا  قازب  ای  و  یق )  ) ندروآ ـالاب  اـب  هک  یگتخیمآ  هنوگره  دوشیمن . لیدـبت  نوخ  هب  هک  دـشابیم .
يهزیمآ فالخرب  مغلب  هچنانچ  دنیوگ . مغلب  نآ  هب  دشاب  هزمیب  نآ  تعیبط  دور و  نوریب  ناهد  زا  هنیـس  طلخ  اب  ای  هتـشگ و  ریزارـس  نییاپ 

دشابیم و هدرکادیپ ، یگریچ  نت  رب  هک  تسا  يهزیمآ  اب  هدروخدنویپ  هزم  نیا  دروآ ، تسدب  ار  ياهزم  الاب ، رایسب  يامد  رد  دوخ ، یعیبط 
نوخ هزم  نوچمه  نیریش  هدیراوگ و  ار  نآ  دشاب  یعیبط  هزادنا  هب  مغلب  رب  راذگریثأت  يامد  رگا  دوشیم . يراذگمان  نادب 

72 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هریچ نآ  رب  دشاب  نوریب  یعیبط  يهزادـنا  زا  مغلب  رب  رگراک  يامد  رگا  دریگیمن . راکب  نوخ ، دـننام  هب  ار  مغلب  هنوگنیا  تعیبط  دـنکیم .

نآ دشاب  یعیبط  ییامد  مغلب  رب  رگراک  يامد  هچنانچ  و  هدششرت ، ددرگ . رتهریچ  نآ  رب  رگا  دیامنیم . نیکمن  هدیراوگ و  ار  نآ  هدـش و 
. دریگیم راکب  نوخ  دننام  هب  ار  نآ  تعیبط  هک  تسا  مغلب  زا  ياهنوگنیا  دزاسیم . نوخ  هزم  نوچمه  نیریش  دراوگیم و  ار 

دیدـپ دـناهدشن ، هدـیراوگ  تسرد  هک  ییاهیکاروخ  زا  نینچمه  هبمکـش و  رد  نیتسخن  شراوگ  رد  رومن  درـس و  ياـهیکاروخ  زا  مغلب 
. دیآیم

زرپس بآدرز و  ياـج  هک  بآدرز  يهسیک  دنتـسه و  نوخ  هاـگیاج  هک  اـهگریوم  اـهگر و  نوچمه  مغلب )  ) نآ شریذـپ  يارب  تعیبط 
اههدور رد  هچنآره  ددرگیم و  نوخ  دور ، نآ  ياهدـنوآ  رگج و  يوـسب  نآ  زا  هچره  تسا ، هتخاـسن  يدـنوآ  دـشابیم ، بآـخلت  ياـج 

يهدنهدوشتــسش هدـننکكاپ و  دراد  هـک  يزیت  يدـنت و  تـهج  هـب  بآدرز  اـب  دوـشیم . هدـنار  اـههدور  زا  دورن  رگج  يوـسب  دــنامب و 
. دشابیم هدننک  ناشخرد  هدنهدوشتسش و  هک  هروب »  » نوچمه تساههدور 

مغلب نینچمه  دشابیم . نت  كاروخ  نوخ  دننام  هب  نوچ  دنوشیمن . هدـنار  نت  زا  نآ ، هب  نت  زاین  تهج  هب  اراوگ  نیریـش و  مغلب  هاگچـیه 
يارب نت  زاین  تهج  هب  تسا ، هزمیب  بآ  دننام  هب  هک  یمغلب  نیریـش و  مغلب  زگره  دراد . نت  رد  ار  ییاراک  نیمه  تسا ، هزمیب  هک  یعیبط 

. دنوشیمن هداتـسرف  نوریب  نت  زا  دندرگن ، هابت  کشخ و  ات  دنوریم  راکب  زغم  هژیو  هب  اهمادنا  ندرک  رومن  اهدـنب و  ندروآرد  تکرح  هب 
. ددرگیم كاپ  اهنآ  زا  نت  دنیوشیم و  ار  نت  دنانوریب ، یمدآ )  ) تعیبط زا  نوچ  نآ  شرت  نیکمن و  رگید  يهنوگ  ود  یلو 

: بآدرز

خرس تسخن  يهنوگ  تسا : هنوگ  راهچ  رگج  رد  نآ  يهدمآدیدپ  يهنومن  دوشیم . هتخاس  هبمکش  رد  یـشخب  رگج و  رد  نآ  زا  یـشخب 
هک غرممخت  يهدرز  گـنرب  موـس  دوـشیم ، تسرد  يزمرق  اـب  بآ  یگتخیمآ  زا  تسا و  يزمرق  زا  رتیکبآ  هـک  یبآدرز  مود  يزمرق ،) )
زا تهج  هب  تلاح  نیدب  نآ  ندوب  تسا ، رتتفـس  يزمرق )  ) تسخن هنوگ  زا  نآ  دشابیم . غرممخت  يهدرز  گنر  دننام  هب  نآ  درز  گنر 

هنوگنیا دشابیم . یکبآ  نوخ  دننام  هب  هک  تسا  ءارمح )  ) یبآ خرس  بآدرز ، مراهچ  هنوگ  دشابیم . نآ  بآ  نتفر  تسد 
73 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هتخاس [ 37 (] لـهر  ) نداز ماـگنه  نوـخ  یگتخیمآ  زا  اـی  يزمرق و  يهنوـگ  بآدرز  رد  هک  یبآ  یکدـنا  نـتفر  تـسد  زا  رثا  رد  بآدرز 
. دوشیم

ياهرت دـشابیم  هرت  گنر  دـننام  هب  دراد و  هک  يزبس  گـنر  تهج  هب  هک  هچنآ  تسخن  تسا : هنوگ  هس  هبمکـش  رد  هدـشهتخاس  بآدرز 
هدش هداد  دود  [ 38 (] جلین  ) هیپ گنر  دننام  هب  نوچ  نوگلین ، موس  هدوب ، نهآ  راگنز  دننام  هب  نوچ  يراگنز  مود  يهنوگ  دوشیم . هدناوخ 

. تسا
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: بآخلت

بآخلت دناهدناوخ و  هایـس  یگتخیمآ  ار  نآ  ناکـشزپ  هک  دـشابیم  نوخ  نیـشنهت  نآ  تسا و  یعیبط  هک  یبآخلت  تسخن  تسا ، هنوگ  ود 
زا ای  بآخلت  نیا  دیآیم  دـیدپ  نتخوس  زا  هک  تسا  یعیبطان  بآخلت  مود  يهنوگ  دوش  ادـج  یعیبطان  یعیبط و  بآخلت  نایم  ات  دـنمانیمن 
زا اـی  ـالاب و  رایـسب  ياـمد  رد  بآدرز  نتخوس  زا  اـی  تسا و  نوخ  نیـشنهت  هک  دوـشیم  هدـناوخ  هایـس  یگتخیمآ  هک  یگتخیمآ  نتخوـس 

. دوشیم هتخاس  هتشگهابت  هدشمرگ و  رایسب  هک  نوخ  نتخوس 
ار نآ  دیآیم و  تسدب  هتفر  الاب  شیامد  هدیـشک و  ازاردب  شایگدیدنگ  ددنگب و  هک  یمغلب  نتخوس  زا  دـناهتفگ  نادنمـشیدنا  زا  یخرب 

هنوگچیه دور  نوریب  نآ  دننام  ندروآ و  الاب  اب  هچنانچ  تسرایـسب و  نت  رد  نآ  يدـنمدوس  هک  دروآرد  تسپ  تفـس و  نیـشنهت  يهنوگب 
رد هکرـس  هک  هنوگ  نامه  دـیآیمنرد  شـشوج  هب  دوش  هتخیر  نیمز  يور  هچناـنچ  دوب و  دـهاوخن  اراد  ار  دوش  هدـیمان  نآ  هب  هک  ياهزم 

رگید هشپ و  ای  سگم  رگا  نآ ، یگژیو  نیموس  دناسریمن ، بیـسآ  دوریم ، هک  ییاهمادـنا  هب  دـیآیمرد . شـشوجب  نیمز  اب  شدروخرب 
نوریب زا  اهنت  هن  ددرگ  زیررس  دبای و  شیازفا  نت  رد  هچنانچ  نآ ، یگژیو  نیمراهچ  دنزیرگیمن . نآ  زا  دنـشچب ، ای  دنیوبب  ار  نآ  ناروناج 

. ددرگیم رتراوتسا  شایعیبط  ياهراک  ماجنا  رب  هدش و  دونشخ  هکلب  دنیبیمن و  بیسآ  هتشگ و  کبس  نت  شندنار ،
یگژیو نیتسخن  دوشیم : هداد  ناشن  هنوگنیا  دوشیم  هدـناوخ  بآخلت  هک  یعیبط  بآخلت  اب  یعیبطان  بآخلت  ياـهیگژیو  ناـیم  تواـفت 

رگید یگژیو  تسا ، نآ  شرت  سگ و  يهزم 
74 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

داب دیآیمرد و  شـشوجب  نآ  رب  دسرب  نیمز  هب  هچنانچ  یگژیو  نیموس  دناسریم . بیـسآ  اهنآ  هب  دنکیم  رذگ  هک  ییاهمادـنا  نورد  زا 
. دهدیم ناشن  ار  هکرس  درکراک  دنکیم و 

يهژیو یگژیو  کی  ياراد  نینچمه  دـنزیرگب . دـندوش و  رود  نآ  زا  دـنیوبب  نوچ  ار  نآ  ناروناج  رگید  هشپ و  سگم و  مراهچ ، یگژیو 
یتخـسب اهمادنا  نیا  زا  اریز  دیامنیم  یمخز  ار  دنکیم  رذـگ  نآ  زا  هک  ییاههار  نت و  یهابت  نت ، زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  هک  تسا  دوخ 

. تسروآگرم هدنشک و  بآخلت  زا  هدمآدیدپ  اههدور  [ 39] یگدیشارخ شیاس و  تسا ، هتفگ  طارقب  هک  هنوگ  نامه  دنکیم . رذگ 

: اهمادنا راتخاس 

هراشا

ياهمادـنا اهنآ  هب  هک  یبرچ  هیپ و  تشوگ ، اهگر ، یپ ، ناوختـسا ، نوچمه  دـنرگیدکی : دـننامه  اهنآ  ياـهوزج  هک  دنتـسه  ییاهمادـنا 
. دنتسین دننامه  اهاپ  اهتسد و  هنیس ، رس ، دننام  هب  ناشیاهشخب  هک  رگید  یخرب  دوشیم . هتفگ  دننامه 

رگراک و رگید  یخرب  دنشابیم . اههیاخ  رگج و  لد ، زغم ، دناات : راهچ  دندنمـشزرا و  دنراد و  [ 40] ياهدنامرف هک  دناییاهمادنا  نینچمه 
دنرازگراک و هن  هدنامرف و  هن  موس  هورگ  هنیرن . بآ  رذگ  ياههار  اهدنوآ و  اهگرخرس ، اهگرهایـس ، اهیپ ، دناراهچ : و  [ 41] دنرایتسد

ياههدرپ اهیبرچ و  هداس ، تشوگ  اهفورـضغ ، اهناوختـسا ، نوچمه  دریگیم  ماجنا  ناـشدوخ  یعیبط  يورین  يهیاـپ  رب  اـهنت  ناـشراک 
دنریگیم ياهدـنامرف  ياهمادـنا  زا  ار  دوـخ  يورین  دـنرادن و  ییورین  ناـشدوخ  هک  دـناییاهمادنا  مراـهچ  هورگ  اـهنیا . دـننام  یـششوپ و 

يورین نآ  دـیآیم و  زغم  زا  ینورد  ياهمادـنا  نآ و  یـسح  يورین  تـسا و  یگدـنرادزاب  ییاریگ و  يورین  ياراد  هـک  هبمکــش  نوـچمه 
رتمک دناشبنجرپ  ورینرپ و  هک  ینوریب )  ) ییاهمادنا هب  تبسن  ینورد )  ) اهمادنا نیا  دهدیم . رادتکرح  ینوریب و  ياهمادنا  هب  ار  یتکرح 

زا ار  یگدنز  یمرگ و  يورین  یلو  دشابیمن  ورین  اهنآ  تعیبط  رد  نوچ  دنراد  كدنا  ورین  ناوارف و  سح  ینوریب  ياهمادـنا  دـنراد . ّسح 
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هلیسوب رگج  زا  ار  نوخ  اهگر و  لد و 
75 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ياهمادـنا هچناـنچ  دـنروآیم . تسدـب  زغم  زا  اـهیپ  هلیـسوب  ار  تکرح  سح و  دـنریگیم . ییازورین  هیذـغت و  يارب  يراـجم  اهدـنوآ و 
ناـشیا يدرکراـک  ناـسون  شهاـک و  ببـس  دنـشاب  ورینرپ  ینوریب  ياهمادـنا  رایـسب و  سح  ياراد  دوخبدوخ  یعیبـط و  روطب  ياهدـنامرف 

يراددوخ دوخ ، راک  ماجنا  زا  يدرد  كدنا  اب  دـشاب  اهاپ  اهتسد و  ناتـشگنا ، سح  نوچمه  یـسح  ياراد  رگا  رگج  دـننام  هب  دوشیم ؛
ناشهیذـغت يارب  اهمادـنا  هب  نوـخ  نداتـسرف  نینچمه  نوـخ و  هب  نآ  لیدـبت  هـیزجت و  و  [ 42] سولیک ندیـشک  راک  زا  ناوتاـن  دـنکیم و 

ربارب رد  ات  هدش  هتـساک  هدـنامرف  ياهمادـنا  سح  ورنیازا  تشاد ، دـهاوخ  لابندـب  اهمادـنا  يدوبان  دـسرن  نت  هب  كاروخ  رگا  ددرگیم ،
. ددرگن دوبان  نت  دننامن و  زاب  ناشراک  تسرد  ماجنا  زا  درد  یکدنا 

. دراد توافت  رگیدکی  اب  ناشدرکراک  اهنآ و  یشزرا  هاگیاج  يهیاپ  رب  اهمادنا  شنیرفآ 
یخرب دـنانوگانوگ  زین  اهیپ  نینچمه  دـنایلاخوت . رپ و  کیراب ، نهپ ، هاتوک ، زارد ، ياههنوگ  ياراد  دنتـسه  نت  رد  هک  ییاهناوختـسا 

مه هک  دناتخـس  اهنآ  زا  یهورگ  دـشابیم و  ناور  اهمادـنا  يوسب  نآ  رد  نوخ  هک  دـنامرن  اهگر ، زا  یخرب  دـنامرن . یهورگ  تخس و 
. تسا ناور  نآ  رد  [ 43] حور نوخ و 

: اهناوختسا تخیر  راتخاس و 

ره هاگهبهاگ  ندـنابنج  ماگنهب  میراد  زاین  اـم  نوچ  تشاذـگ ، نت  نوتـس  هیاـپ و  ار  اهناوختـسا  دـنمجرا ، گرزب و  راگدـیرفآ  میوگیم :
تخیر کـیره  يارب  هدرک و  مهارف  نآ  يارب  رایـسب  ياهناوختـسا  هکلب  ناوختـسا  کـی  هن  ورنیازا  دروخن ، ناـکت  رگید  یـشخب  مادـنا ،

نآ رگید  رس  هک  هدنایور  یپدرز )  ) نودنات مان  هب  یمادنا  ناوختسا ، ره  رس  رب  تسا . هدومن  هدامآ  دهاوخیم  هک  هچنآ  اب  راگزاس  ياهژیو 
ماجنا هب  ار ، ناوختـسا  نآ  زا  هدـش  هتـساوخ  ییاهنت  هب  ياهتکرح  اـی  مه و  اـب  یهورگ و  تکرح  اـت  دوریم  ناوختـسا  رگید  رـس  يوسب 

ییاهیگتفرورف رگید  يوس  رد  ییاهیگتـسجرب و  ناوختـسا  رـس  کی  رد  تسا . سحیب  دـیپس و  تخـس و  یپدرز )  ) مادـنا نیا  دـناسر .
هک دناهدش  هتخاس  ییاهدنب  اهناوختسا ، نایم  ورنیازا  تسا . هدش  مهارف  اهاج  نیا  رد  اهیگتسجرب  نیا  ندشورف  مهرد  يارب 

76 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اهناوختـسا هک  اهیپدرز ، ندوب  یگژیو  تسا و  رگید  شخب  زا  ادج  یـشخب  ره  يهناگادج  ياهتکرح  ندمآ  مهارف  اهدنب  نیا  یگژیو 

ام دوش . هداد  ماجنا  ناوختـسا  کی  دـننام  هب  هک  تسا  مه  اب  ناوختـسا  دـنچ  یهورگ  یتکرح  ییاناوت  ندرب  الاب  هداد ، دـنویپ  رگید  مهب  ار 
ياهناوختـسا همه  هکنیا  دـننام  هب  میروآیمرد  شبنج  هب  ناکت  کی  اب  هناـش  دـنب  يوس  زا  ار  نآ  میناـبنجب  ار  تسد  يهمه  میهاوخب  رگا 

. دنروآ دیدپ  یگدنرادزاب  يدنک و  راک  نیا  رد  ناتشگنا  ياهدنب  تسد و  چم  دنب  جنرآ و  دنب  هکنآیب  دشابیم  ناوختسا  کی  تسد 
ندش مهارف  اب  میهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  هدش  هدامآ  نآ  يارب  هک  يدنب  زا  مینابنجب  ار  رگید  شخب  زا  ادج  یـشخب  اهنت  میهاوخب  هچنانچ 

تکرح دوخ  يدوخب  اهناوختسا  نوچ  میهدیم ، ماجنا  زاین ، تساوخ و  هب  یگتسب  ار  یشخب  یناگمه و  تکرح  هنوگ  ود  ره  متسیس  نیا 
دنتـسه اهیپ  نامه  لاصتا  نیا  تسا . زغم  نآ  همـشچرس  هک  دشابیم  یتکرح  سح و  هب  لصتم  هک  دنایکرحم  دـنمزاین  هکلب  دـننکیمن ،
یمادـنا هب  ییاهنت  هب  یپ  رگا  نوچ  دنبـسچیم . زین  اهنآ  هب  اهیپدرز  تشوگ و  اب  نتخیمآ  زا  سپ  هکلب  دنبـسچیمن  ناوختـسا  هب  اـهنت  هک 

یمادنا هب  ندیـسر  زا  شیپ  یپ  ره  ورنیازا  دوب . دهاوخ  تسـس  نآ  شبنج  ای  دراداو و  شبنج  هب  دناوتیمن  ار  نآ  ای  دروخ  دـنویپ  گرزب 
. دنتیم دوشیم  هتفگ  هچیهام  اهنآ  همه  هب  هک  یپدرز  تشوگ و  رد  هدش و  هخاشهخاش  هدش ، هتساوخ  شندینابنج  هک 

شیوسب مادنا  نآ  هک  تسا  ییاتـسار  رد  نآ  يریگاج  هدش و  هتـساوخ  نآ  شبنج  هک  تسا  یمادنا  يهزادـنا  اب  ربارب  هچیهام  ره  يهزادـنا 
ياهرات یپ و  زا  یپدرز  دباییم . شیور  یپدرز  مانب  ییاهمادنا  ریذپتکرح  مادنا  يوس  ود  ره  رد  هچیهام و  يوس  ود  زا  سپـس  دوریم .
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نآ تکرح  هک  یمادـنا  نییاپ  شخب  هب  دوشیم و  هتخاس  تسا ، هچیهام  نایم  تفاب  هک  یتشوگ  زا  یهت  هک  ناوختـسا  رـس  رد  هتفایشیور 
هدیشک هنادنمورین  یپدرز  نآ ، يهیاپ  تهج  رد  هچیهام  ششک  نیرتمک  اب  دریذپیم . ماجنا  ناشدنویپ  هنوگنیدب  دسریم ، هدش  هتـساوخ 

. درادیماو ندیبنج  هب  ار  مادنا  نآ  يهمه  تسا ، هدیبسچ  هچیهام  نییاپ  هب  نوچ  دش و 
هب اـت  دوریم  اهمادـنا  هب  هک  یپ )  ) هدـنایور ار  ییاههتـشر  نآ  زا  تسا و  هتـشاذگ  يدارا  تکرح  سح و  هاـگیاپ  ار  زغم  گرزب  دـنوادخ 
. درک میهاوخ  دای  اهنآ  یسانشدبلاک  يروآدای  ماگنه  ار  اهیپ  شیور  هاگیاج  ام  دهدب . تکرح  سح و  زا  دنچ  ییاههنوگ  اهنآ  مادکره 

77 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اب رود و  یهار  هتبلا  دوریم  زغم  هب  اهنآ  زا  بصع  ریسم  دنراد و  تکرح  سح و  هب  زاین  نمض  رد  دنرود  زغم  زا  نوچ  نت  ینییاپ  ياهشخب 

زغم زا  یـشخب  هک  هدروآ  مهارف  [ 45] یخاروس [ 44 (] فحق  ) رـس يهساک  نییاپ  رد  گرزب  دنوادخ  ورنیازا  نئمطمان ، كدـنا و  یگدامآ 
هدرک يرادهاگن  [ 47 (] رزخ  ) ياههرهم [ 46 (] نسانس  ) نوتـس يهریجنز  اب  ار  نآ  عاخن ، دنمـشزرا  تهجب  دیآیم و  نوریب  نآ  زا  عاخن  مانب 
ناور نت  رـسارس  رد  نینچ  نیا  دوشیم  هدـییاپ  یبوخب  هک  یلاح  رد  عاـخن  دـشابیم ، زغم  ناـبهاگن  رـس ، يهساـک  هک  هنوگ  ناـمه  تسا .

سح و مادـنا )  ) نآ هب  و  دوـشیم . هدـنایور  يایپ  اـههرهم ، خاروـس  ناـیم  زا  دیـسر  یمادـنا  ياتـسار  رد  یکیدزن و  هب  هاـگره  ددرگیم .
رگا دـهدیم . تسد  زا  ار  دوـخ  تکرح  سح و  نت  همه  دـهد  يور  زغم  يارب  راوگاـن  يدـمآشیپ  یبیـسآ و  هچناـنچ  دـهدیم . تکرح 

تـسد زا  ار  دوخ  تکرح  سح و  دنریگیم ، یپ  هطقن  نآ  زا  سپ  اتـسار و  نآ  رد  هک  ییاهمادنا  همه  دیآ  دیدپ  عاخن  يارب  دب  يدادـیور 
. دنهدیم

دننامه عاخن  زا  هدـشهدییور  ياهیپ  گرزب و  ياهناخدور  نوچمه  عاخن  هدوب و  يدارا  تکرح  سح و  يهمـشچرس  هیاپ و  زغم  ورنیازا 
اهدور یخرب  يارب  هاـگره  و  تـسا . يرــسارس  نآ  ناـیز  دـسرب ، یبیــسآ  همــشچرس  رب  رگا  دــشابیم . هناـخدور  نآ  زا  هـتفرگرب  يدور 

. تسا هدمآ  نوریب  یپ  نآ  هک  تسا  ییاج  هب  اهنت  نآ  نایز  دهد ، يور  يدمآشیپ 
هتـسناد دنمدوس  يدوبهب  نامرد و  يارب  ار  اهمادنا  هب  اهنآ  نتفر  اهیپ و  ندمآ  نوریب  شیور و  هاگیاج  تخانـش  یکـشزپ  شناد  ورنیازا 

. تسا
زا یخرب  دتفایم  ییاپراهچ  يور  زا  يدرم  تسا : هتفگ  [ 48] سونیلاج گرزب  دنمشیدنا 

78 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
مهرم وراد و  ناتشگنا  نآ  يور  ناکشزپ  دوشیم . تخـس  ناتـشگنا  زا  یخرب  تکرح  یتدم  زا  سپ  دندروخ و  گنـس  هب  شنت  ياههرهم 

بیـسآ يهرهم  يور  رب  ار  ناشیا  يهدـش  هدرب  راکب  ياهوراد  سونیلاج  یلو  دـشیمن . نایامن  يدوبهب  زا  یناشن  چـیه  یلو  دنتـشاذگیم .
. دوشیم راکشآ  يدوبهب  يدوزب  دراذگیم و  دوب  نآ  زا  ناتشگنا  یپ  يهمشچرس  هک  هدید 

رات و کی  هکنیا  ات  هدش  رتتخـس  دنوشیم  رترود  هچره  سپـس  عاخن  زغم و  نوچمه  دنامرن  عاخن  زغم و  زا  ندـمآ  نوریب  زاغآ  رد  اهیپ 
. ددرگیم یپ  لماک  يهخاش 

انهپ زا  يایپ  هاگره  ورنیازا  دنـشابیم . اهمادـنا  هب  تکرح  سح و  ندـیناسر  يارب  یهار  هاگتـسد و  هک  تسا  نیا  رد  اـهیپ  يدـنمدوس 
. تفر دهاوخ  تسد  زا  دربیم ، مادنا  ره  يارب  یپ  نیا  هک  یتکرح  سح و  دوش ، هدیرب  ای  هتسب 

. دتفایم راک  زا  دشاب  یگدیرب  نیا  زا  رتنییاپ  اهنآ  یپ  هاگنتـسر  هک  ییاهمادنا  تکرح  سح و  دوش ، هتـسکش  ای  هدـیرب  انهپ  زا  عاخن  رگا 
هب دـهد  يور  انهپ  رد  هک  يدادـخر  یلو  [ 49] دـناسریمن یبیـسآ  اهنآ  درکراک  هب  دـهد  خر  یپ  ره  ای  عاخن و  يازارد  رد  یگدـیرب  رگا 

. دوریم نایم  زا  ار  مادنا  نآ  درکراک  هدمآدیدپ ، هک  ییوس  رد  یگدیرب  يهزادنا 
ندیـشیدنا و يزادرپلایخ و  هاگیاج  نآ ، رب  نوزفا  سونیلاج  هاگدید  يهیاپ  رب  دشابیم ، يدارا  تکرح  سح و  همـشچرس  هک  نآ  اب  زغم 
رد هظفاح )  ) يریگدای شخب  ینایم و  شخب  رد  ندیـشیدنا  شخب  نیـشیپ و  شخب  رد  يزادرپلاـیخ  شخب  دـشابیم . هظفاـح )  ) يریگداـی
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[50 .] تسا زغم  نیسپ  شخب 
شیور اـب  نآ  دــنربیم و  هرهب  نآ  نـیا  زا  نـت  رگید  ياـهشخب  هـک  داـهن  يزیرغ  ترارح  نوناــک  همــشچ و  ار  لد  گرزب  راگدــیرفآ 

سح و ددرگیم  تخرک  درـس و  دهد ، تسد  زا  ار  شیاهگرخرـس  هک  یمادنا  ره  دشابیم . اهمادـنا  هب  اهنآ  نتفر  لد و  زا  اهگرخرس 
اهیپ اههچیهام و  نوچ  ددرگیم . [ 51] هدرم تفاب  دننام  هب  دوشیم و  درس  دهد  تسد  زا  ار  ود  نیا  هچنانچ  هتـشگ و  تخـس  نآ  تکرح 

، دوخ ياهراک  تسرد  ندناسر  ماجنا  هب  يارب  زغم  و 
79 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زا نت  هک  تسا  يدوس  نیتسخن  نیا  دنبسچیم . ناشیا  هب  اهگرخرس  ورنیازا  دنراد ، زاین  ترارح  نیا  هب  دوخ ، هژیو  يهزادنا  هب  مادکره 
. دشابیم ناهایگ  رب  نارادناج  يرترب  يهدنهدناشن  دربیم و  لد 

. تسا نآ  يوسب  نتفر  هار  ینایاپ ، نامرآ  دسریم و  لامک  هب  نآ  هلیسوب  هک  تسا  مود  دوس  دربیم ، زغم  زا  نت  هک  يدوس 
. دشابیم یگدـنلاب  نآ  یپ  رد  كاروخ و  ندروآ  تسدـب  نآ  تسا و  ناسکی  ناهایگ  ناروناج و  نایم  رد  دربیم  رگج  زا  نت  هک  يدوس 

ياوه رگید  يوس  زا  دراد و  شدوخ  زا  رتدرـس  ياوه  ندـییوب  هب  زاین  وس  کی  زا  دوخ  تعیبط  رب  ندـنام  رادـیاپ  يارب  لد  هک  ییاـجنآ  زا 
ود نآ  نایم  دناهدش . هدیرفآ  تساهشش  هنیس و  هک  سفنت  هاگتسد  راک  نیا  ماجنا  يارب  ورنیازا  دنارب  نوریب  ار  دوخ  نورد  رد  هدشمرگ 

شخب رد  اـم  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا . دـمآ  تفر و  رد  ناـشیا  مزـال  هزاـت  ياوـه  ناـشنایم  رد  هک  هدـش  هتـشاذگ  ییاـههار  دـنویپ و  لد ، و 
. درک میهاوخ  وگزاب  اهمادنا ، نیا  یفاکشدبلاک 

اهمادنا همه  هب  ار  هدمآتسدب  نوخ  ات  هدروخ  دنویپ  نآ  هب  ییاهگر  و  [ 52] دشابیم يزاسنوخ  هناخراک  نوخ و  نیتسخن  هاگیاج  رگج 
تلاح کی  رد  هک  يزیچ  ره  دلابب . دنامب و  رادـیاپ  دـناوتب  ات  تسا  تخوس  كاروخ و  مادـنا  ره  يارب  نوخ  دـناسرب  ناشزاین  يهزادـنا  هب 
يزیچ مود  تلاح  رد  دـشابیم . هشیـش  رز و  توقاـی ، اهگنـس ، نوچمه  دـباین  شهاـک  نآ  زا  اـی  دوش و  هتفرگرب  يزیچ  نآ  زا  اـی  دـنامب 

بآ نآ ، يهـتفر  تـسد  زا  نیزگیاـج  دــباییم و  شهاــک  نآ  زا  هـنازور  اــیرد  بآ  نوـچمه  ددرگیم  هدشهتــساک ، شخب  نیزگیاــج 
راوتـسا هیاپ  ود  رب  زین  نارادناج  نت  دراذـگیم . شیامنب  هتـسویپ  ار  کیدزن  رادـیاپ و  یلکـش  دوشیم و  هدوزفا  نادـب  هک  تساههناخدور 

هب ار  یکاروخ  رگا  و  دراد . زاین  كاروخ  هب  دنامن  ناسکی  هک  نآ  يارب  دنکیم و  دـشر  هک  یـشخب  تسا و  ریذـپهیزجت  هک  یـشخب  هدـش 
دروآرد و هدشيهیزجت  هدام  دننام  هب  ار  هدشهدروخ  كاروخ  هک  دشابیم  یمادنا  هب  زاین  دشابن  هتفای  شهاک  داوم  يهنوگ  زا  دربیم  راک 

اههتفرتسد زا  دـننام  هب  هدـش و  هیزجت  نآ  زا  یـشخب  هکلب  دـنوشیمن  لـماک  هیزجت  زین  هتفر  راـکب  یکاروـخ  داوـم  همه  هـک  ییاـجنآ  زا 
یشخب دیآیمرد و 

80 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهيرامیب دـنوش  راگدـنام  نت  رد  اههدـنامسپ  نیا  هچنانچ  دـنامیم . اـجب  یندـشاننیزگیاج  ریذـپانهیزجت و  هدـنامسپ و  هنوگب  رگید 

شراوگ هک  اـجنآ  زا  تسا . هدرک  مهارف  ییاـههار  هاگتـسد و  نت ، زا  اـهنآ  ندـنار  نوریب  يارب  تعیبط  دـنراذگیم . ياـجب  ار  ینوگاـنوگ 
لاخیپ هک  تساههدور  هبمکـش و  رد  هدـیراوگ  داوم  ياههدـنامسپ  یکی  دـناهنوگ : هس  اههدـنامسپ  ورنیازا  دراد ، هاگیاج  هس  كاروخ 

و بآـخلت ، و  بآدرز ، يهدـنریگربرد  هک  تسا  نوخ  نتخاـس  ماـگنه  رگج ، رد  هدـمآدیدپ  ياههدـنامسپ  يرگید  دراد ، ماـن  عوفدـم ) )
. دشابیم بآشیپ 

یـسانشدبلاک شخب  رد  رتهدرتسگ  ار  نآ  ام  هک  هتفر  هدرگ  ود  و  زرپسا ، و  بآدرز ، يهسیک  يوس  هب  دنریگیم ، همـشچرس  نوخ  زا  اهنیا 
نوچمه دراد و  نایرج  اهنآ  رد  هک  تسا  ینوخ  دننام  هب  اهمادنا ، رد  هدـمآدیدپ  هک  یناور  يهدـنامسپ  میاهدرک . يروآدای  اهمادـنا  نیا 

. دشابیم نآ  زج  کشا و  ینیب و  یبآ 
. تساهنآ هب  زاین  نتسیز  يارب  هدنامرف و  نآ  ياتهس  هک  دشابیم . هاگتسد  هنوگ  راهچ  ياراد  نت 
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( ربد [ ) 53] يزیپ اههدور ، يرم ، ناهد ، نوچمه  نآ  ياههار  اهگر و  اهلاناک ، رگج ، هبمکـش ، يهدـنریگربرد  هک  شراوگ  هاگتـسد  - 1
. تسا

ياهمادنا رگید  شـش و  هنیـس ، سپـس  اهگرخرـس ، لد و  تسخن  تسامد . نیا  يهدنرادهگن  هدنزاس و  هک  يزیرغ  ترارح  هاگتـسد  - 2
. مینکیم دای  دوخ  شیاج  رد  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  یسفنت  يهدننککمک 

هب زاین  هک  ییاهمادـنا  رگید  اهیپدرز و  اهرتو و  اههچیهام ، اهیپ ، عاخن ، زغم ، يهدـنریگربرد  ندیـشیدنا ، تکرح و  سح ، هاگتـسد  - 3
. تسا ياهشیدنا  یتکرح و  یسح ، ياهراک  ماجنا  رد  اهنآ  يرای 

راک تسرد  ندناسر  ماجنا  رد  هدننکیهارمه  رازگتمدخ و  اهمادنا  رگید  دنکیم و  یهدنامرف  مادنا  کی  ار  هاگتـسد  هس  نیا  زا  مادـکره 
ياـهراک یتـکرح و  یـسح ، هاگتـسد  لد و  يزیرغ  ترارح  ناـبهگن  هاگتـسد  رگج و  شراوـگ  هاگتـسد  هدـنامرف  دنتــسه . هاگتــسد  نآ 

هب تخوس  يهدنتـسرف  ياهدنوآ  رگج و  هنیآره  دنرگیدکی . دنمزاین  هدروخ و  هرگ  مهب  اهنیا ، مادـکره  تسا و  زغم  یناور ، ياهشیدـنا و 
هاگره دنوشیم . دوبان  کشخ و  یگمه  دشابن  اهمادنا  رگید 

81 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اهگرخرس و هلیسوب  زغم  ندرک  مرگ  هنیآ  ره  دناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  هک  دنامیمن  ییورین  شیارب  دیسریمن  رگج  هب  لد  ترارح 
ار دوخ  راک  تفاییمن و  ار  دوخ  یگـشیمه  راک  ماجنا  رب  ندـنام  ناوت  زغم  دوبن ، شیوسب  هدـنور  ياهگر  رگج و  اـب  نآ  يهیذـغت  هک  لد 
ار يزیرغ  ترارح  تسناوتیمن  زین  لد  دوبن  ندیشک  سفن  يارب  زغم  هلیـسوب  هنیـس  ياههچیهام  کیرحت  هنیآره  دادیمن و  ماجنا  یتسردب 

. دتسرفب نت  رسارس  هب 
نیا تسا . اهنآ  نتفر  ياههار  هنیرن و  بآ  ياهدنوآ  [ 54 (] نایثنا  ) اههیاخ هنیرن ، نادهز ، هدنریگربرد  هک  لثم  دیلوت  ای  یلسانت  هاگتسد  - 4

ياهمادنا زا  ار  یمدآ  نت  گرزب  راگدـیرفآ  نوچ  دـشاب . یمدآ  لسن  يراگدـنام  يارب  دـیاب  یلو  دـشابیمن  درف  ره  یتسیز  زاین  هاگتـسد 
. دنامن راگدنام  صخش  کی  دوشیم  ببس  هک  تسا  هدرک  تسرد  راگدنامان  ریذپهیزجت و 

. دوشیم نایمدآ  يراگدنام  يهزیگنا  نآ  يربراک  هک  دنکیم  مهارف  ار  یمدآ  تخاس  يارب  یهاگتسد  ورنیازا 
دای رتهرازگ  رتهدرتسگ و  ياهنوگب  ار  نآ  نونکا  ام  دوب . ناشیاهيدـنمدوس  درکراک و  اهمادـنا و  هرابرد  یتایلک  هاـتوک و  ینانخـس  اـهنیا 

هدرتسگ يوجتـسج  شواـک و  يارب  باـتک  نیا  هچرگ  تسین  باـتک  نیا  یـسیونهاتوک  ییوگهاـتوک و  رد  اـم  ناـمرآ  نوچ  درک  میهاوخ 
. میراد رظن  زین  نآ  يرسارس  یهاتوک  رب  هکلب  هدشن  هتشاگن 

: یسانشناوختسا

هراشا

دـیآیم و نوریب  رایـسب  باـصعا  اـهنآ  زا  هک  تسا ، یناوارف  تشرد  زیر و  ياـهخاروس  نآ  رد  ریگارف ، هن  یلو  تسا  درگ  [ 55] رس هساک 
[56 .] دنوشیم دراو  نآ  نوردب  اهگرخرس  اهگرهایس و 

82 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، نییاپ رد  نآ  [ 57] خاروس نیرتگرزب  تسا . اهشوگ  ياج  رد  ات  ود  رس و  سپ  رد  یکی  یناشیپ و  رد  یکی  رس  يهساک  یگتـسجرب  هس  زا 

هاگیاج دنبسچیم و  رگید  مهب  هک  هدش  لیکشت  رایـسب  ییاههکت  زا  نآ  دیآیم و  نوریب  نآ  زا  عاخن  هک  اههرهم  نوتـس  یگدنبـسچ  ياج 
هک دبـسچیم  رـس  يهساـک  هـب  [ 59 (] یحل  ) نـیربز هراورآ  دــنمانیم . [ 58] زرد ار  رگیدـکی  هـب  یناوختـسا  يهـکت  دـنچ  اـی  ود  ندیـسر 
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. دنبـسچیم اهزرد  طـسوت  رگید  مهب  هک  دـنچ  ییاـههکت  زا  نینچمه  تسا و  ـالاب  ياهنادـند  اـهشوگ و  و  [ 60] اههنوگ يهدنریگربرد 
زاین تهجب  هکلب  دنرادن  رس  اب  راوتسا  هچراپکی و  یگدنبسچ  اب  هک  هتفرگ  رارق  نآ  رد  نییاپ  ياهنادند  هک  [ 61] نیریز يهراورآ  سپس 
زجب نییاپ  کـف  دوشیم . هتفگ  یکف ) یهاـگجیگ  دـنب  [ ) 62] نیفزر لصفم )  ) دـنب هاگیاج  دراد و  هنوگدـنب  يدـنویپ  تکرحب  نییاپ  کف 

نآ نایم  دشابیم . دنب  کیدزن  رد  [ 64] رس يهساک  ریز  يرگید  و  [ 63 (] زأش  ) هناچ رد  یگتسجرب  اهنآ  نایم  هک  ناوختـسا  ود  زا  اهنادند 
[65 .] دوشیم هدربمان  دتو  هتفرگ و  لکش  اهناوختسا  نیا  لکش  عونت  زا  هک  ییاهیگتفرورف  زا  رپ  هک  تسا  راوتسا  یناوختسا  الاب  کف  و 
کف ات  ود  الاب و  کف  ات  هدراهچ  رـس و  هساک  رد  نآ  يات  شـش  دشابیم ، ناوختـسا  هس  تسیب و  اهنادـند  زج  هب  رـس  ياهناوختـسا  هرامش 

[69] بایسآ جنپ  و  [ 68] شین ود  و  [ 67] يرانک ود  و  [ 66] نیـشیپ ود  هک  دناات  هدزناش  هراورآ  ره  رد  اهنادند  تسا  هرپبش  یکی  نییاپ و 
تسار رد 

83 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یهاگ هس و  الاب  يهراورآ  بایـسآ  ياهنادند  ياههشیر  دنوشیم . ات  راهچ  هتفای و  شهاک  اهبایـسآ  زا  یکی  یهاگ  پچ . رد  ات  جـنپ  و 

. تسا ات  جنپ  هاجنپ و  رس  ياهناوختسا  همه  دنراد . هشیر  کی  اهنادند  رگید  دنشابیم ، هشیر  ود  نییاپ  يهراورآ  رد  ات و  راهچ 
یندرگ هناگتفه  ياههرهم  نیا  تسا . عاخن  ندمآ  نوریب  هاگیاج  هک  دبسچیم  رـس  يهساک  خاروس  نیرتگرزب  هب  یندرگ  هرهم  نیتسخن 
لابندـب دوریم ، نت  پچ  هب  يرگید  تسار و  يوس  هب  یکی  هک  دـنیآیم  نوریب  ياـهیپ  خاروس  ود  نیا  زا  دـنراد . وس  ره  رد  خاروس  ود 
يوربور ات  هنیـس  نییاپ  دح  رد  تسا و  تشپ  يهرهم  نآ  يات  هدزاود  هک  تسا . رگید  ياتهدفه  هک  دـنیآیم  تشپ  ياههرهم  اههرهم ، نیا 

[70] یجاخ ناوختـسا  ات  تسا  عاخن  هاگـشیور  هک  نیتسخن  يهرهم  دـننام  اههرهم  همه  تسا . رمک  يهرهم  نآ  رگید  يات  جـنپ  هدوب و  نآ 
. دباییم شهاک  ای  شیازفا  یکی  یهاگ  تردن  هب  تسا  راهچ  تسیب و  اهنآ  ناگرامش  دناهنوگ و  کی  زا  رگیدکی و  دننام 

ناوختـسا نآ  ینییاـپ  شخب  هب  دـشابیم و  اـههرهم  رگید  دـننام  دراد و  شخب  هس  هک  تسا  یجاـخ  ناوختـسا  هرهم ، نـیرخآ  هاـگیاج  رد 
هب اههرهم  تسا . یناوختسا  یفورضغ  دننام  هب  هک  تسا  هچلابند  ناوختسا  نامه  نآ  موس  شخب  تقیقح  رد  دروخیم ، دنویپ  [ 71] هچلابند
نت تمـس  نامه  رد  هک  دیآیم  نوریب  يایپ  وس  ره  زا  هرهم  ود  یگدنبـسچ  نایم  زا  دندنویپیم . رگید  مهب  ییاهدنب  يهلیـسوب  رگیدـکی 

ود هب  [ 72] هرـصاخ ناوختـسا  ددرگیم  شخپ  اج  نامه  رد  هک  هدـمآ  نوریب  یپ  کی  اهنت  هچلابند  ناوختـسا  رانک  زا  یلو  دوشیم  شخپ 
. تسا [ 74] نار ناوختسا  رس  هاگیاج  دراد و  رارق  [ 73] یگتفرورف نآ  رد  هک  دروخیم  دنویپ  یجاخ  ناوختسا  يوس 

. هچلابند ناوختسا  ات  هرهم ) نیتسخن   ) عاخن هاگنتسر  زا  تساههرهم  اهناوختسا و  یسانشتخیر  نیا 
اهنآ ام  هک  ندرگ  نییاپ  ياهناوختسا  مییوگیم : مینکیم و  وگزاب  ار  ندرگ  نییاپ  ياهناوختـسا  یـسانشدبلاک  میدرگیمزاب و  نونکا  و 

ود يهدنریگربرد : میدرکن  يروآدای  ار 
84 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنشابیم اپ  و  [ 79] هاگمرش ناوختسا  تسد و  و  [ 78] هنیس ياهناوختسا  و  [ 77] اههدند و  [ 76] هناش ناوختسا  و  [ 75] ربنچ
رـس اب  فتک  وزاب و  لصفم )  ) دروخرب ياج  نآ  رـس  کـی  تسا . [ 81] واک ینورد  و  [ 80] ژوگ ینوریب  شخب  کی  ياراد  ربنچ  ناوختـسا 

هدوب و نهپ  یناوختسا  هک  تسا  تشپ  هناش  ناوختسا  هاگیاج  دبـسچیم . [ 83] ولگ يدوگ  رد  هنیـس  يالاب  رد  نآ  رگید  فرط  و  [ 82] وزاب
رـس هک  دراد  اـجنآ  رد  [ 84] يایگتفرورف دوشیم و  درگ  دـسریم  ربـنچ  یکیدزن  هب  هک  یماـگنه  دبـسچیم  نآ  هب  یفورـضغ  رـس  کـی 

. دریگیم رارق  نآ  رد  [ 85] وزاب ناوختسا 

: هنیس ياهناوختسا 
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زا رتنییاپ  یمک  نآ  ياـهتنا  قلح و  يدوگ  نآ  يادـتبا  و  تسا . یفورـضغ  شیوس  کـی  هک  هدـش  لیکـشت  ناوختـسا  تفه  زا  [ 86] غانج
هک تسا  مکش  زا  ییاج  اهنت  یلو  هدوب  هتـسب  گنت و  یهاگیاج  هسفق  نیا  تسا . نت  يهنایم  ات  هنیـس  رـس  هدنریگربرد  هک  دشابیم  ناتـسپ 

. دشابیم هدند  ناوختسایب و  لش  مرن و  شخب  نآ  نییاپ  رد  هک  دراد  سح 
. تساهنآ نیرتهنایم  ناشنیرتدنلب ، هک  هتفرگارف  ار  هنیس  ژوگ  هدند  هدزاود  وس  ره  زا 

يدنویپ رگید . ياتجنپ  دنبسچیم و  غانج  ياهناوختسا  زا  یکی  یفورضغ  رـس  هب  ولج  زا  تشپ و  ياههرهم  هب  وس  کی  زا  اهنآ  ياتتفه 
نییاپ شخب  زا  دنوشیم . هدیمان  تشپ  ياههدند  دـنوریمورف و  نورد  هب  ددرگ  دراو  اهنآ  رب  يراشف  هچنانچ  دـندازآ و  دـنرادن و  غانج  اب 

. دشابیم مکش  لش  مرن و  شخب  هاگمرش  ناوختسا  ات  غانج 

: تسد ياهناوختسا 

[87 :] مینکیم دای  ار  اپ  تسد و  ياهناوختسا  نونکا 

ص84 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
85 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یگتفرورف رد  هـک  دراد  يرـس  تـسا . واـک  نورد  زا  ژوـگ و  نوریب  زا  هـک  کـت  یناوختــسا  تـسا ، [ 88] وزاـب تسد ، ناوختـسا  نیتسخن 
اج نامه  رد  و  دریگیم . رارق  [ 90] جنرآ رد  شرگید  رس  تسا ، شرـس  کی  نیا  دریگیم  رارق  هدشهدامآ  شیارب  هک  ییاج  رد  [ 89] هناش

[94] يایگتفرورف و  [ 93] هـتفرورف نآ  رد  [ 92] نیریز دـنز  ناوختـسا  رـس  هک  تسا  يدـننام  [ 91] هرقرق یگتفرورف  یگدـیرب و  جـنرآ ) )
تسا و رتـکچوک  یکی  تسا . [ 96] تسد چم  ات  جنرآ  زا  دـنز  ود  يهزادـنا  دریگیم . اجنآ  رد  [ 95] نیربز دنز  یبناج  هدـئاز  هک  يرگید 
هک دـناییاههدئاز  ياراد  چـم ، هب  ود  نآ  ندیـسر  ياـج  رد  دراد . ماـن  نیریز  دـنز  تسا و  رتگرزب  يرگید  دوشیم و  هدـیمان  نیربز  دـنز 

. تسا [ 97] يدنب زین  تسد  چم  اهنآ و  نایم  دندنویپیم  مهب  اهنآ  هلیسوب 
زا هک  دنازغمیب  تخس و  ییاهناوختسا  اهنیا  تسا  هدش  لیکشت  دناهتفرگ ، رارق  فیدر  ود  رد  مه  يور  هک  ناوختسا  تشه  زا  تسد  چم 

راـهچ زا  هک  دـیآیم  تسد  فـک  چـم  زا  سپ  تسا و  هدـمآ  تسدـب  چـم  یعیبـط  تلاـح  اـب  راـگزاس  یلکـش  مه  رودـب  ناشندـمآ  درگ 
. دبسچیم تسد  فک  ياهناوختسا  هب  [ 99] ناتشگنا دنب  دبسچیم . چم  ياهناوختسا  هب  ییاهیپدرز  اب  هک  هدش  لیکـشت  [ 98] ناوختسا

. دناهدرک ادیپ  راوتسا  يدنویپ  رگیدمهب  [ 100] ییاهدنب اهیپدرز و  هلیسوب  هک  دراد  دوجو  دنب  هس  تشگنا  ره  رد 
تـشگنا دنب  نیتسخن  تسا . تشگنا  جنپ  دنب  هدزناپ  و  فک ، راهچ  چـم ، تشه  دـنز ، ود  وزاب ، کی  لماش  هک  دراد  ناوختـسا  یـس  تسد 

ات دباییم  لاصتا  نیربز  دنز  هب  مرن  رایسب  یلصفم  طسوت  ماهبا 
86 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دبای تسد  رگید  تشگنا  راهچ  اب  ییوردور  نوچمه  دوخ  يهنمادرپ  هدرتسگ و  ياهتکرح  هب  دناوتب 

: اپ ياهناوختسا 

ياهرکمین [ 102] يدوگ رد  هک  دراد  درگ  همین  يرـس  واـک و  ینورد  ژوـگ و  نوریب  اـب  یکت  یناوختـسا  هک  تسا  [ 101] نار نآ  نیتسخن 
دنز ناوختـسا  رد  هک  يدوگ  هب  نآ  نییاپ  شخب  رد  دـشابیم ، اپ  دـنب  نیتسخن  يدوگ  نیا  دریگیم  رارق  هاگیهت  رد  [ 103] مانیب ناوختسا 
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[106] اپ يهنـشاپ  ناوختـسا  ات  [ 105] وـناز زا  اهدـنز  يهزادـنا  دوـشیم  دراو  تسا  اـپ  قاـس  دـنز  ناوختـسا  ود  زا  یکی  هـک  [ 104] گرزب
کی دنمانیم . [ 107 (] ین كزان   ) الاب دنز  ار  رتکچوک  دنیوگیم و  نییاپ  دـنز  ای  ین ) تشرد   ) تسا رتدـنلب  هک  ار  رتگرزب  دـنز  دـشابیم 

. دنزاسیم ار  اپ  موس  دنب  دنسریم و  مهب  اپ  يهنشاپ  رد  اپ  قاس  دنز  ناوختسا  ود  يوس 
گنس ای  وناز  مشچ  نآ  هب  هک  دراد  نآ  هب  هدیبسچ  یفورـضغ و  درگ و  ياهیور  هتفای و  لیکـشت  هیال  دنچ  زا  هک  [ 108] ککشک ناوختسا 

زا اپ  چم  ددنویپیم . [ 110] یسات ناوختـسا  هب  نییاپ  زا  و  [ 109 (] یقروز  ) پاق ناوختسا  هب  ولج  زا  اپ  هنشاپ  ناوختـسا  دنیوگیم . بایـسآ 
فک هناگجنپ  ياهناوختـسا  اهنیا  هب  سپـس  دزاسیم . دوخ  هاگیاج  يدرکراک و  زاـین  اـب  راـگزاس  یلکـش  هدـش و  لیکـشت  ناوختـسا  هس 

. تسا دنب  ود  ياراد  ماهبا  تشگنا  زجب  دنب ، هس  کیره  هک  [ 112] ناتشگنا دنب  نآ  زا  سپ  دوشیم و  لصتم  [ 111] اپ
ود نار ، ناوختسا  کی  تسا ، ناوختسا  هن  تسیب و  اپ  ياهناوختسا  يهمه  يهرامش 

87 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا وناز  ککشک  یکی  ات و  هدراهچ  ناتشگنا  دنب  ات ، جنپ  اپ  فک  ات ، هس  اپ  چم  یکی ، مادکره  یسات  پاق و  هنشاپ و  قاس ،

هک یناوختسا  زجب  دوشیم ، ناوختسا  تشه  لهچ و  تسیود و  دننک ، شرامش  ار  نت  ياهناوختـسا  همه  رگا  سونیلاج  هاگدید  يهیاپ  رب 
ار نآ  ناسانــشدبلاک  زا  یخرب  هـک  لد  رد  یناوختــسا  و  تـسا . هـتفرگ  رارق  هرجنح  رد  تـسا و  یناـنوی  شراــگن  رد  [ 113] مال دـننام  هب 
. دنیوگ [ 114] يدجنک اهنآ  هب  ورنیازا  دنتسه  دجنک  دننام  هب  دنناشوپیم و  ار  اهزرد  هک  زیر  ياهناوختسا  زجب  و  دنرامشیم . فورضغ 

: یسانشهچیهام

هچیهام هن  تسیب و  دـصناپ و  هب  اهنآ  يهرامـش  دـنوش ، يزاسادـج  شرامـش و  نت  ياههچیهام  همه  هچنانچ  سونیلاج  هاگدـید  يهیاـپ  رب 
: مییوگیم سپ  مینکیم  يروآدای  ار  اهنآ  تسا  هتسیاش  نامفده  يارب  هدنسب و  نامباتک  نیا  يارب  هک  ياهزادنا  هب  ام  دسریم و 

هاگیاج و يهیاپ  رب  اهنآ  لکش  دنتسه و  يدارا  ياهتکرح  يارب  ياهلیسو  و  [ 115] دناهدش لیکشت  یپدرز  یپ و  تشوگ و  زا  اههچیهام 
. دشابیم نوگانوگ  تساهنآ ، هب  هک  يزاین 

دنکیم رذگ  ار  يریـسم  دباییم و  شیور  رتو  مان  هب  یمادنا  نآ  زا  دراد و  نییاپ  هب  ور  تمـس  کی  هک  تسا  یتشوگ  تفاب  کی  هچیهام 
. دنابنجب ار  نآ  ات  دسریم  دراداو  شبنج  هب  ار  نآ  دهاوخیم  هک  یمادنا  نییاپ  هب  ات 

مهب شاهشیر )  ) شهاگنتسر يوسب  هچیهام  هک  تسا  نینچ  مادنا  ره  ندنابنج  هویش 
88 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دوشیم هدیشک  هتفرگ  رارق  نآ  يور  هک  ياهچیهام  ياتسار  رد  مادنا  نآ  يهمه  ورنیازا  دوشیم . هدیشک  هدرشف و 
. تسا رتتفلک  رتگرزب و  دراداو  شبنج  هب  ار  گرزب  یمادنا  دهاوخب  هک  ياهچیهام 

کی ندنابنج  يارب  هچیهام  نیدنچ  یهاگ  دبسچب . تسا ، تکرح  ناهاوخ  هک  یمادنا  هب  ات  دباییم  شیور  نآ  زا  رتو  دنچ  ای  کی  یهاگ 
. دننکیم يراکمه  مه  اب  مادنا 

. تسا كزان  کچوک و  درادیماو ، شبنج  هب  ار  کچوک  یمادنا  هک  ياهچیهام  نینچمه 
یتسردب دراداو ، تکرح  هب  دناوتیم  ار  اپ  همه  هک  نار  هچیهام  دننام  هب  تسا ، ربتـس  گرزب و  دهدیم  ناکت  ار  گرزب  یمادـنا  هک  نآ  و 

. تسا گرزب  ياهزادنا  ياراد  هچیهام  نیا  هک  تفگ  ناوتیم 
تسا ياهچیهام  دنمزاین  دوخ  يدارا  تکرح  يارب  یمادنا  ره  دنایپدرزیب . كزان و  رایسب  کچوک و  الاب  کلپ  هدنهدناکت  ياههچیهام 

اب ییاههچیهام  دنمزاین  دشاب ، هتـشاد  تکرح  نوگانوگ  ياهتهج  رد  دـهاوخب  هچنانچ  دـنابنجب و  شتکرح  ریـسم  ياتـسار  رد  ار  نآ  هک 
تمـس نامه  هب  هچیهام  نآ  ندـش  هدیـشک  اب  وس ، ره  هب  تکرح  ماگنه  هب  اهنآ  زا  مادـکره  هک  دوب  دـنهاوخ  نوگانوگ  یناـکم  تیعـضو 
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. دریذپ ماجنا  یبوخب  تسخن  يهچیهام  راک  ات  دنامب  شمارآ  تلاح  رد  نآ  فلاخم  درکراک  اب  يهچیهام  دیاب  دوب ، دهاوخ 
دهاوخ هدیـشک  راوتـسا و  هداتـسیا و  اپرب  تلاح  کی  رد  مادنا  نآ  دـننک  راک  مه  اب  نامز  کی  رد  فلاخم  درکراک  اب  هچیهام  ود  هچنانچ 

ات تسد  فک  دوش  هدیـشک  هچنانچ  دعاس  ینورد  شخب  رد  هتفرگ  رارق  ياههچیهام  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  تسد  فک  نآ  يهنومن  دـش .
تهج ود  ره  ياـههچیهام  رگا  دوشیم . مخ  تشپ  هب  تسد  فک  دـنوش ، هدیـشک  تسد  تشپ  رد  هتفرگرارق  ياـههچیهام  رگا  دوشیم و 

. دنامیم راوتسا  تلاح  ود  نآ  نایم  رد  تسد  فک  هدیشک ،
هراورآ و ولگ و  نابز و  بل و  ود  ینیب و  هرپ  يهرانک  هنوگ و  ود  مشچ و  تکرح  یناشیپ ، تسوپ  تکرح  لماش : نت  يدارا  ياـهتکرح 

نورد ياهمادنا  تکرح  ناتشگنا و  ياهدنب  تسد و  چم  دعاس ، دنب  دعاس و  وزاب ، دنب  نداد  ناکت  هناش و  ندرگ و  رس و  تکرح 
89 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يارب هدور  تسار  تـکرح  بآـشیپ و  هار  نتـسب  زاـب و  يارب  نادـبآشیپ  و  [ 116] هنیرن ناـکت  ندیـشک و  سفن  يارب  هنیـس  تکرح  وـلگ و 
اپ و چم  قاس ، دنب  قاس و  نار ، دنب  هاگیهت و  نار ، دنب  نداد  ناکت  مکـش و  ياههدرپ  تسوپ و  تکرح  لاخیپ و  نتفر  نوریب  زا  يریگولج 

. دشابیم اپ  ناتشگنا  همه 
ام رگا  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  تکرح  نآ  تیعـضو  یگرزب و  لکـش و  اب  راگزاس  ياههچیهام  هدربمان  ياهتکرح  زا  مادـکره  يارب 

تیعـضو ناوتیمن  راتفگ  اب  رگید  يوس  زا  دوشیم . هدیـشک  ازارد  هب  دش و  دـهاوخ  دـنمدوسان  ام ، راتـشون  مینک  ثحب  هدرتسگ  ياهنوگب 
رایسب ندید و  رایسب  هب  زاین  هکلب  دیشک ، ریوصت  هب  نهذ  رد  ار  اهگرخرس  اهگر و  هایـس )  ) اهیپ و اهناوختـسا و  نوچمه  ار  اههچیهام 

: مییوگیم مینکیم و  هدنسب  اههچیهام  ندرک  شرامش  هب  اهنت  یهاتوک و  هب  ام  ورنیازا  دراد ، ندیشیدنا 
کف ییاجباج  يارب  ات  هدزاود  اهکلپ . مشچ و  ياهتکرح  يارب  نآ  يات  راهچ  تسیب و  دوشیم ، هدید  هراسخر  رد  هچیهام  جنپ  لهچ و 
يارب هک  تسا  یناشیپ  تسوپ  يهدـنناشوپ  يهچیهام  نآ ، يهنومن  هک  دـشابیم  امیـس  ياهمادـنا  يدارا  ياـهتکرح  رگید  يارب  اـت  هن  و 
يارب ات  ود  و  [ 119] الاب بل  ندیشک  الاب  يارب  ات  ود  و  [ 118] ینیب ياههرپ  تکرح  يارب  ات  ود  دوریم و  راکب  [ 117] مشچ ندرک  زاب  رتشیب 

. دشابیم [ 121] اههنوگ تکرح  يارب  ات  ود  و  [ 120] نییاپ بل  ندیشک  نییاپ 
ناکت هتفرگ ، رارق  اجنآ  هچیهام  نآ  هک  ییوس  هب  ار  رـس  اهنت  اهنآ  زا  یخرب  دـنرادیماو و  شبنج  هب  ار  ندرگ  رـس و  هچیهاـم  هس  تسیب و 

. مه اب  ار  ندرگ  رس و  یخرب  دنهدیم و 
. دناشکیم پچ  ای  تسار و  هب  ياهراپ  تشپ و  هب  یخرب  ولج و  يوسب  ار  ود  نآ  یهورگ 

رد [ 122] هناش ره  ياهتکرح  همه  يارب  ات  تفه  و  تسا ، هرجنح  قلح و  ياهتکرح  يارب  ات  ود  یـس و  تسا ، ناـبز  يهژیو  هچیهاـم  هن 
. دشابیم نوگانوگ  ياهتهج 

90 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ره رد  دناهدش  هتـشاذگ  [ 124] وزاب يور  هچیهام  راـهچ  دـنراد . شودـب  تمـس  ره  رد  ار  [ 123] وزاب ياـهتکرح  يهمه  هچیهاـم  هدزیس 

. دـنکیم زاب  ار  نآ  وزاب و  نوریب  حطـس  رد  ات  ود  دـنکیم و  مخ  ار  وزاب  هک  تسا  ینورد  شخب  رد  نآ  ياـت  ود  هک  دریگیم  رارق  تمس 
هکنآ [ 126] نورد حطـس  رد  اـت  تفه  هتفرگ و  رارق  دـعاس  یتـشپ  حطـس  يور  نآ  ياـت  هد  هک  تـسا  [ 125] دـعاس ره  رد  هچیهام  هدـفه 

تـشگنا راـهچ  ندرک  زاـب  ندرک و  مخ  يارب  کـچوک و  تشگنا  ماـهبا و  تشگنا  يوسب  نوریب و  نورد و  هب  تسد  فـک  ياـهتکرح 
. دهدیم ماجنا  رگید 

راکب تسد  فک  ندرک  دوگ )  ) مخ کـچوک و  تشگنا  ماـهبا و  تشگنا  يوس  هب  ناتـشگنا  تکرح  يارب  تسد  ره  فک  رد  اـت  هدـجیه 
. دوریم

يهمه يارب  ات  تشه  لهچ و  دوریم . راکب  نآ  ندومن  داشگ  ات  ندرک  گنت  زا  هنیـس  ياهتکرح  يهمه  يارب  هچیهام  تفه  دـصکی و 
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ياهراـپ اـنهپ و  هب  یهورگ  ازارد و  هب  یخرب  هک  تسا . هدـش  هدرتـسگ  [ 127] مکـش يور  هچیهام  تشه  تسا . تشپ  يهریت  ياـهتکرح 
دهدیم و ماجنا  نآ  ار  ندروآ  مهب  ندرشف و  زا  ار  مکش  ياهتکرح  دناهاگمرش و  ناوختسا  ات  غانج  ناوختـسا  زا  [ 128 (] بیرأت  ) بّروم

. دننکیم کمک  زین  رگید  ياهتکرح  هب 
نتفرگ تفـس  يارب  ياهچیهام  هنیرن و  ندرک  خیـس  نداد و  ناکت  يارب  ات  راهچ  نانز و  يارب  ات  ود  نادرم و  يهیاـخ  يارب  هچیهاـم  راـهچ 

نتفر نوریب  زا  ات  هاگنتسشن  خاروس  نتشادهگن  هتـسب  يارب  [ 130] ات راهچ  و  دور . نوریب  هدـش  لرتنک  بآشیپ  هک  [ 129] نادبآشیپ يهناهد 
. دیامن يریگولج  لاخیپ  لرتنکیب 

تشه تسیب و  اهنار و  ياتسار  رد  اهنآ  نتفرگ  رارق  قاس و  ود  تکرح  يارب  ات  تسیب  نار و  ود  ياهتکرح  يارب  هچیهام  شـش  تسیب و 
. دشابیم اپ  فک  يور  اهنآ  نداد  رارق  اپ و  ناتشگنا  ياهتکرح  یخرب  و  نییاپ ) هب  چم   ) اپ ندروآرد  تکرح  هب  يارب  هچیهام 

91 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: یسانشیپ

ام دوشیم و  يرادهاگن  يزغم  [ 133] ماین رد  دیآیم و  نوریب  زغم  نیسپ  شخب  زا  عاخن  دنیوریم . [ 132] عاخن زا  ای  و  [ 131] زغم زا  اهیپ 
هب اـت  دـنکیم  رذـگ  اـههرهم  نورد  زا  دوـشیم  ادـج  شماـین ) زغم و   ) نآ زا  هچنآ  مـینکیم . داـی  [ 134] زغم یفاکـشدبلاک  ماـگنه  ار  نآ 

يوس هب  یکی  هک  دوشیم  ادـج  عاخن  زا  یپ ، جوز  کی  مه  اب  هرهم  ود  ره  دـنویپ  هاگیاج  رد  دراد . مان  عاخن  دـسریم ، هچلابند  ناوختـسا 
زا یتفج  هک  یب  یکت )  ) یپ کی  اهنت  نآ  نییاپ  زا  دـبای و  ناـیاپ  اـجنآ  رد  اـت  دـسرب  هچلاـبند  هب  هک  نآ  اـت  هتفر  پچ  هب  يرگید  تسار و 

. دوریم پچ  هب  يرگید  تسار و  تمس  هب  یکی  هک  دوشیم  ادج  یپ  تفه  زغم  زا  دش . دهاوخ  هدید  دیآیم ، نوریب  نآ  يوربور 
. دیوریم یپ  [ 135] تفج تفه  زغم  زا 

ییانیب سح  هتفر و  اهمشچ  هب  هدش  ادج  زغم  نیشیپ  شخب  زا  تفج  نیتسخن  مکی : تفج 
92 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مادـکره دـندنویپیم ، مهب  ندـش  رود  یکدـنا  زغم و  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  یپ ، ود  نیا  دـنایلاخوت . یپ ، ود  نیا  دـهدیم . اـهنآ  هـب  ار 
هدمآ نوریب  ود  ره  نآ  زا  سپ  دنوشیم ، ادج  رگیدکی  زا  دنراد ، رارق  رس  هساک  نورد  ود  ره  هک  یلاح  رد  دننکیم . رپ  ار  ناشیاهخاروس 

. دنوریم دوخ  تمس  مشچ  هب 
رد دـنکیم و  كرت  مشچ  هساـک  فـک  خاروـس  هار  زا  ار  رـس  يهساـک  دـیآیم و  دـیدپ  تسخن  تفج  تشپ  زا  تـفج  نـیا  مود : تـفج 

. دهدیم اهنآ  هب  ار  تکرح  دوشیم و  شخپ  مشچ  ياههچیهام 
ادـخ تساوخ  اب  هدـنیآ  رد  اـم  دـیوریم . دـسریم ، مود  بل  هب  زغم  نیـشیپ  بل  هک  ییاـج  رد  مود  تفج  تشپ  زا  تفج  نیا  موس : تفج 

. ددرگیم شخب  راهچ  دوشیم و  ادـج  نآ  زا  سپـس  دزیمآیمرد و  مراهچ  تفج  اب  موس  تفج  درک . میهاوخ  هرازگ  ار  اهبل  نیا  لکش 
هدنکارپ ناهد  ینیب و  تروص و  زا  ییاهشخب  رد  شرگید  ياههتـشر  دیآیم و  نییاپ  مگارفاید  يهدرپ  ریز  مکـش و  يوسب  اهنآ  زا  یکی 

. ددنویپیم دوخ  نیسپ  تفج  هب  نآ  زا  رگید  یشخب  دوشیم و 
ار شاهژیو  سح  نآ  هب  هدش و  شخپ  نییاپ ) هراورآ  ریز   ) ولگ رد  دـشابیم و  موس  تفج  تشپ  زا  مراهچ  تفج  هاگنتـسر  مراهچ : تفج 

. دهدیم
تکرح هنوـگ  يهدـننابنج  ياـههچیهام  هب  نآ  زا  رگید  ییاـههخاش  هدوـب و  ییاونـش  سح  ياراد  تفج  نیا  زا  ییاههتـشر  مجنپ : تـفج 

. دهدیم
دوـشیم و شخپ  نوـماریپ  هناـش و  ییاـههچیهام  رد  نآ  زا  رگید  یـشخب  ناـبز و  وـلگ و  رد  مشـش  تـفج  زا  ییاههتــشر  مشــش : تـفج 
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. ددنویپیم هرجنح  ياههچیهام  هب  هدش  ادج  نآ  زا  ییاههخاش  رذگ  ماگنه  دوریم و  نییاپ  ندرگ  تمس  هب  نآ  زا  رگید  ییاههتشر 
نآ زا  ییاههخاش  دبسچیم . هرجنح  ياههچیهام  هب  هتـشگزاب  الاب  هب  هرابود  اهنآ  زا  یخرب  دوشیم . میـسقت  مه  زاب  دسرب  هنیـس  هب  هچنانچ 

مگارفاید هب  یهار  ندومیپ  زا  سپ  تسا ، نآ  رتشیب  شخب  هک  شاهدـنامیقاب  دوشیم . هدـنکارپ  اهنآ  نوماریپ  يرم و  شـش و  لد و  ماین  رد 
ینورد ياهمادنا  رگید  زرپس و  رگج و  ماین  هب  نآ  يهدـنام  و  [ 136] هبمکش هناهد  هب  نآ  زا  يرایـسب  شخب  دوشیم ، در  نآ  زا  دسریم و 

. دزیمآیم نآ  هب  موس  تفج  زا  ییاههتشر  زین  اج  نیا  رد  ددنویپیم .
93 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دوشیم شخپ  ولگ  نابز و  ياههچیهام  رد  دیآیم و  دیدپ  عاخن  شیور  هاگیاج  رد  زغم  ینایاپ  شخب  زا  تفج  نیا  متفه : تفج 

[137] عاخن

هک تشپ  ياههرهم  زا  تفج  هدزاود  ندرگ و  ياههرهم  نایم  زا  نآ  تفج  تشه  دـیوریم . عاـخن  زا  یکت  کـی  یپ و  تفج  کـی  یس و 
يهنایم زا  ات  هس  یجاخ و  ناوختـسا  زا  اـت  هس  تسا و  تشپ  زا  رتنییاـپ  هک  رمک  ياـههرهم  زا  تفج  جـنپ  دـناهتفرگ و  رارق  هنیـس  ربارب  رد 

. دیآیم نوریب  هچلابند  ناوختسا  يهرانک  زا  اهنت  یکی  هچلابند و  ناوختسا 
. دوشیم شخپ  رس  ياههچیهام  رد  هتفر  الاب  هدمآ و  نوریب  ندرگ  يهرهم  نیتسخن  خاروس  زا  تفج  نیتسخن 

هـسمال سح  نآ  هب  دبـسچیم و  رـس  تسوپ  هب  دیآیم و  نوریب  مود  مکی و  يهرهم  یگدنبـسچ  زا  هدمآدیدپ  خاروس  نایم  زا  مود  تفج 
. دهدیم تکرح  هنوگ ، مشچ و  ياههچیهام  هب  دهدیم و  ییاواسب ) )

يهدـنهدناکت اههچیهام  هب  نآ  زا  یخرب  دوشیم  شخب  ود  و  دـیآیم . نوریب  موس  مود و  هرهم  نایم  يهدـشمهارف  خاروس  زا  موس  تفج 
. دنوشیم هدنکارپ  هناش  ود  نایم  ياههچیهام  رد  نآ  زا  یشخب  هنوگ و 

دوریمورف و تشپ  ياههچیهام  رد  اهنآ  زا  یکی  هدیدرگ  هخاش  ود  سپـس  هدش و  رادـیدپ  مراهچ  موس و  ياههرهم  نایم  زا  مراهچ  تفج 
. دوشیم هدنکارپ  نآ  يالاب  تشپ و  اب  يزاوم  ياههچیهام  رد  هتفر و  ولج  هب  يرگید 

ياههچیهام هب  یضعب  مگارفاید و  يهدرپ  هب  یخرب  دوشیم  هتـشر  نیدنچ  دیآیم و  نوریب  مجنپ ، مراهچ و  ياههرهم  نایم  زا  مجنپ  تفج 
. دهدیم هناش  ياههچیهام  هب  ییاههخاش  ندرگ و  رس و  هدنهدناکت 

نیرخآ متـشه  متفه و  نایم  زا  متـشه  تفج  متفه و  مشـش و  يهرهم  نایم  زا  متفه  تفج  مشـش و  مجنپ و  ياههرهم  نایم  زا  مشـش  تفج 
هب یخرب  ندرگ و  رس و  ياههچیهام  هب  یخرب  دندرگیم ، میسقت  زین  هدمآ  نوریب  ياهیپ  دنباییم . رادیدپ  ندرگ ، يهرهم 

94 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب رگید  یهورگ  دنتـسرفیمن . ار  ياهتـشر  مگارفاـید  هب  متـشه  تـفج  زجب  هـک  دـنوریم  مگارفاـید  يهدرپ  تـشپ و  يهریت  ياـههچیهام 
زین دریگیم و  شود  رب  ار  وزاب  تکرح  دبـسچیم و  هناش  ياههچیهام  هب  مشـش  تفج  زا  ییاههتـشر  دـنوریم ، هناش  وزاب و  ياـههچیهام 

. دهدیم سح  نآ  هب  هتفر  وزاب  يالاب  هب  ییاههتشر 
نآ نوماریپ  ياههچیهام  ماین  رد  ییاههتـشر  دنـشکیم ، شودـب  ار  وزاب  تکرح  هک  دوریم  ییاههچیهام  هب  ییاـههخاش  تفج )  ) متفه زا 

. دهدیم سح  نآ  هب  هتفرورف و 
تسد فک  تکرح  هتفر و  وزاب  ياههچیهام  هب  رگید  ییاههتشر  دهدیم . اهنآ  هب  سح  هتفر و  وزاب  تسوپ  هب  متشه  تفج  زا  ییاههتـشر 

. دریگیم هدهعب  ار 
اههدـند و نایم  ياههچیهام  رد  نآ  زا  ییاههتـشر  هدـمآ  نوریب  تسا  تشپ  هرهم  نیتسخن  هک  مهن  متـشه و  ياـههرهم  ناـیم  زا  مهن  تفج 

. دهدیم نآ  هب  ار  تکرح  یمک  سح و  هتفر و  تسد  فک  يوسب  نآ  زا  یخرب  و  دوریم . تشپ  يهریت  ياههچیهام  رد  رگید  یهورگ 
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يهدنام زا  ییاههتشر  دهدیم  سح  نآ  هب  هتفر و  وزاب  تسوپ  هب  نآ  زا  ییاههتـشر  هدمآ  نوریب  مهد  مهن و  ياههرهم  نایم  زا  مهد  تفج 
تشپ و ياههچیهام  رد  رگید  ياههتـشر  دوشیم  هدنکارپ  هنیـس  يهدنناشوپ  ياههچیهام  ياهدـند و  نایم  ياههچیهام  رد  هتفر  ولج  هب  نآ 

. دشابیم نینچ  مهدزون  تفج  ات  اهیپ  یگدنکارپ  شیور  دوشیم . شخپ  هناش 
تفج جنپ  نینچ  نیا  دیآیم . نوریب  متسیب  مهدزون و  ياههرهم  نایم  زا  هک  تسا  رمک  ياههرهم  زا  هدمآ  نوریب  یپ  نیتسخن  متـسیب  تفج 
تفج هس  دنوشیم . هدنکارپ  هناش  ياههچیهام  رد  یخرب  مکـش و  ياههچیهام  رد  دنوریم و  ولج  هب  هدـمآ  نوریب  رمک  ياههرهم  نایم  زا 

. دوریم اپ  ماگ  قاس و  يوسب  اهنآ  نییاپ  تفج  ود  ياههخاش  ددنویپیم ، دیآیم ، نییاپ  زغم  زا  هک  يایپ  اب  نآ  ییالاب 
یموس مود ، ناوختسا  زا  مشش ) تسیب و  تفج   ) یمود تسا و  یجاخ  ناوختسا  نیتسخن  زا  هدمآ  نوریب  یپ  نیتسخن  مجنپ  تسیب و  تفج 

اهنآ زا  رایـسب  شخب  نینچمه  ددنویپیم  تشپ  زا  هدمآرب  یپ  نیرخآ  هب  اهنآ  یگمه  دنیوریم  موس  ناوختـسا  زا  متـشه ) تسیب و  تفج  )
خاروس هنیرن و  ياههچیهام  رد  یگمه  اهنآ ، ینایاپ  یکت  هچلابند و  ناوختـسا  زا  هدمآ  نوریب  تفج  هس  یلو  دنوریم  اهاپ  هب  هدـمآ  نییاپ 

. دنوشیم شخپ  نوماریپ  نیا  رد  هتفرگ  رارق  ياههچیهام  نادبآشیپ و  و  [ 138] هاگنتسشن
95 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[139 :] اهگر

[ اهگر هایس  ]

هراشا

یگر نآ  یگتـسجرب  زا  دراد . ژوگ )  ) هتـسجرب ینورب  و  واـک )  ) دوـگ ینورد  رگج ، دـنیوریم . رگج  یگدـمآرب  زا  اـهگر  هایـس )  ) همه
. دوشیم شخب  ود  شندمآ  نوریب  زا  سپ  یکدنا  دیآیمرد . گرزب 

دوریم و الاب  هب  یمود  يهخاـش  دـناسریم . نوخ  اـجنآ  رد  هتفرگ  رارق  ياهمادـنا  دوریم و  نت  نییاـپ  هب  تسا  رتگرزب  هک  اـهنآ  زا  یکی 
يهیذغت يارب  دوشیم و  هخاش  ود  اجنآ  رد  دبـسچیم و  مگارفاید  هب  راذگ  ماگنه  رد  ییالاب  يهخاش  دـهدیم  نوخ  ار  ییالاب  ياهمادـنا 

ود ماین  هب  هدـش  ادـج  نآ  زا  كزان  ییاههخاش  ندرک ، رذـگ  ماـگنه  رد  دـنکیم . هنخر  نآ  رد  سپـس  هدـش ، هدـنکارپ  نآ  رد  مگارفاـید 
مادـکره یـسانشدبلاک  رد  ار  نآ  اـم  دوـشیم و  شخپ  اـهنآ  رد  هـتفر و  [ 142] هثوت يهدـغ  و  [ 141] لد ماین  هنیـس و  يهدـننک  [ 140] مین

، میاهدرک يروآدای 
96 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هب اهنآ  زا  یکی  هدش  میسقت  رگید  ياهکخاش  هب  هخاش  نیا  هک  ددنویپیم  [ 143] تسار زیلهد  هب  هدشادج  گرزب  ياهخاش  نآ  زا  سپس 
بورـشم ار  نآ  ياـج  همه  دـخرچیم و  نآ  رود  هب  لد ، نییور  حطـس  زا  یمود  دوریم . لد ) نطب  ود  زا  یکی  [ ) 144] تسار نطب  نورد 

. دزاسیم باریس  ار  اجنآ  رد  هک  ییاهمادنا  دبسچیم و  هنیس  ریز  هب  یموس  دنکیم .
، کچوک ییاههخاش  شنتفر  ریسم  رد  دسرب . [ 145] هربنچ ناوختسا  ود  ياتـسار  هب  ات  هتفر  میقتـسم  تسار و  تشذگ ، لد  زا  هک  یماگنه 

نینچمه دزاـس و  بورـشم  ار  دراد  رارق  اـهنآ  زا  مادـکره  ياتــسار  رد  یکیدزن و  رد  هـچنآ  اـت  دـنکیم  ادـج  دوـخ  تمــس  رد  مادـکره 
. دـیامن هیذـغت  تسا ، ینورد  ياهمادـنا  نآ  ياتـسار  رد  هک  ار  ینوریب  ياههچیهام  ات  هدـش  ادـج  نوریب  يوسب  نآ  زا  رتکچوک  ياههخاش 
رد هک  یماگنه  دوریم و  لغب  ریز  هب  هک  دوشیم  ادج  نآ  زا  [ 146] قیلساب مان  اب  گرزب  ياهخاش  تسا ، لغب  ریز  ياتسار  رد  هک  یماگنه 
هب اهنیا  مادکره  دوریم و  پچ  هب  يرگید  تسار و  هب  یکی  هدش  هخاش  ود  دشابیم  هنیس  رـس  هاگیاج  هک  دیـسر  هربنچ ، يهنایم  ياتـسار 
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مان [ 147] لاـفیق گر  دوـشیم و  دراو  تسد  هب  ینوریب  فرط  زا  راوـس و  هناـش  رب  ود  نیا  زا  کـی  هـک  هدـش  شخب  رتـکچوک  هخاـش  ود 
. دریگیم

هچره دوش و  رس  هساک  دراو  هک  نآ  ات  دوریم  الاب  ندرگ  يانفرژ  رد  اهنآ  زا  یکی  دنوشیم  تمس  مه  هک  تسا  شخب  ود  زین  مود  هخاش 
. دنک هیذغت  ار  تساهنآ  ياهماین  يزغم و  ياهمادنا  زا 

هک هدش  ادج  نآ  ینورد  ياهمادنا  ندرگ و  ندرک ، بورـشم  يارب  کچوک  ییاههخاش  زغم  هب  ندـش  دراو  ات  ندرگ  زا  راذـگ  ماگنه  رد 
شخپ ینیب  مشچ و  تروص و  رـس و  رد  هک  نآ  اـت  هتفر  ـالاب  یحطـس  ياهنوگب  یمود  یلو  دوـشیم . هدـیمان  یقمع ) [ ) 148] نیریز جادو 

. تسا [ 149] یحطس جادو  نآ  دزاس و  بورشم  ار  اهنآ  همه  هدش و 
حطس ندرک  بورشم  يارب  کچوک  ياههخاش  وزاب ، زا  رذگ  ماگنه  ياهناش  هخاش  زا 

97 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ندش کیدزن  ماگنه  دوشیم  ادـج  [ 150] یلغب ریز  هخاش  زا  کچوک  ییاههخاش  وزاب  ینورد  ياـهشخب  يارب  زین  دوشیم و  ادـج  وزاـب 

زا ياهخاش  اب  ياهناش  گر  ياههخاش  زا  یکی  هک  ددرگیم  ادج  نآ  زا  رایسب  ییاههخاش  جنرآ  دنب  رانک  رد  یلغب  ریز  ياهناش و  يهخاش 
. دریگیم دوخب  ار  [ 151] لحکا مان  جنرآ  یکیدزن  رد  دیآیم و  نییاپ  دنوشیم و  مهرد  یلغب  ریز  گر 

. دریگیم دوخ  هب  [ 152] عراذـلا لبح  مان  دوشیم و  راوس  نیربز  دـنز  رب  هدرک ، رذـگ  وزاب  ییور  شخب  زا  ياهناش  گر  يهخاـش  نیمود 
زا یکی  دـسریم . نیریز  دـنز  رـس  هب  ات  دـنکیم  رذـگ  وزاـب  نورد  زا  تسا  رتنییاـپ  شیاـج  هک  یلغب  ریز  گر  زا  [ 153] رگید ياهخاش 

( رصنب  ) هنایم کچوک و  تشگنا  نایم  هک  تشگنا  نیمود  و  رصنخ )  ) کچوک تشگنا  نایم  هب  هک  تسیاهخاش  نآ  زا  هدشادج  ياهگر 
. دوشیم هدیمان  [ 154] ملیسأ دوریم و  تسا 

ددرگیم ادج  نآ  زا  ییاههخاش  تسا و  ناور  نییاپ  ور  هدـش و  راوس  تشپ  ياههرهم  رب  دوریم ، نیریز  ياهمادـنا  يوس  هب  هک  ياهخاش 
. دزاسیم بورشم  ار  اهنآ  دوریم و  ناشکیدزن  ياهمادنا  نآ و  ياهماین  و  [ 155] هدرگ ياهنیچ  هب  اهنآ  زا  یکی  هک 

. دوریم [ 156] اههیاخ هب  هدـش  ادـج  نآ  زا  رگید  يهخاش  سپـس  و  تسا . ناور  هدرگ  نورد  هب  هدـشادج  گرزب  گر  ود  هخاـش ، نیا  زا 
نادـبآشیپ و نوچ  دـناینورد  یخرب  هک  ار  دوـخ  هب  کـیدزن  ياهمادـنا  دوـشیم و  ادـج  وـس  ود  زا  نآ  گر  ود  ره  راـنک  رد  نآ  زا  سپ 

يهرهم هب  هک  نآ  ات  دباییم  همادا  هار  نیا  دنیامنیم . هیذغت  ار  هاگیهت  مکش و  ياهماین  تسوپ و  نوچ  دنرتیحطس  هک  یهورگ  نادهز و 
[157 .] دوریم پچ  ياپ  هب  يرگید  تسار و  ياپ  هب  یکی  هدش  شخب  ود  دسریم  ینایاپ 

افرژ رد  هک  ییاههچیهام  یقمع  هخاش  نییور و  یحطـس  يهخاش  دنوریم  [ 158] نار ياههچیهام  هب  دنوشیم  ادـج  نآ  زا  ییاههخاش  زاب 
. دنزاسیم بورشم  ار  دناهتفرگ  رارق 

98 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ینورد و ياههچیهام  دوریم و  حطـس  زا  رگید  نیریز و  ياـههچیهام  دـنکیم و  رذـگ  هناـیم  زا  یکی  هدـش ، هخاـش  هس  وناز  یکیدزن  رد 

نایامن هنـشاپ  یلخاد  حطـس  رد  هدرک و  رذـگ  قاس  ینورد  يهراـنک  زا  دراد  ماـن  [ 159] نفاس هک  یموس  دـنکیم  هیذـغت  ار  قاـس  ینوریب 
. دریگیم دوخ  هب  [ 160] اسنلا قرع  مان  هک  دسرب  هنشاپ  ینوریب  هیحان  هب  هک  نآ  ات  دوریم  قمع  هب  قاس  حطس  يوس  زا  يرخآ  ددرگیم .

کچوک و تشگنا  هیحان  رد  هک  گر  نیا  دـنوشیم  هدـنکارپ  اپ  تشپ  رد  هدـش و  ادـج  ییاههخاش  اپ  ماـگ  هب  ندیـسر  ماـگنه  ود  نیا  زا 
هیحاـن هب  هک  نآ  و  تسا . کیتایـس  گر  زا  ياهخاـش  هدـش  شخپ  تسا ، هناـیم  تشگنا  کـچوک و  تـشگنا  ناـیم  هـک  تـشگنا  نـیمود 

. دنشابیم نت  ياهمادنا  همه  يهدننکبورشم  دناهتساخرب و  رگج  زا  اهگر  نیا  یگمه  تسا . نفاس  گر  زا  هدمآ  ماهبا  تشگنا 

: اهگرخرس
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رگید زا  رتكزان  هکنیا  اب  تسا  يرگید  زا  رتکچوک  یکی  یلو  دناسنجمه  گرخرـس  ود  دنیوریم . لد  [ 161] پچ نطب  زا  اهگرخرس 
. دشابیم اهگرخرس 

یکی هدش  هخاش  ود  دراد  مان  [ 163] یطنورا تسا و  رتگرزب  هک  يرگید  دوشیم . میـسقت  نآ  رد  هدش و  [ 162] شش دراو  گرخرس  نیا 
. دوـشیم هدــنکارپ  نآ  رد  هـتفر و  نآ  نورد  هـب  سپــس  دــخرچیم  لد  نوـماریپ  يرگید  هـتفر و  تـسار  نـطب  هـب  تـسا  رتـکچوک  هـک 

نت [ 165] يـالاب هب  يرگید  و  [ 164] نییاپ هب  یکی  هدـش  هخاـش  ود  هراـبود  نیتسخن  میـسقت  زا  سپ  پچ  نطب  زا  هدـمآرب  ياـهگرخرس 
. دوریم

. دهدب اهنآ  هب  ار  يزیرغ  يامرگ  ات  ددنویپیم  ناشدوخ  ياتسار  رد  ياهمادنا  هب  دوشیم و  میسقت  وس  ره  رد  دوریم  الاب  هب  هک  ياهخاش 
99 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دننام دوریم و  تسد  يوس  هب  یلغب  ریز  گر  هایـس )  ) اب هدش  ادج  نآ  زا  [ 166] ياهخاش دریگیم  رارق  لغب  ریز  ياتـسار  رد  هک  یماگنه 
. دوشیم میسقت  نآ 

جنرآ یکیدزن  رد  هک  نآ  ات  دهدیم  وزاب  یقمع  یحطس و  ياههچیهام  هب  [ 167] یکچوک ياههخاش  تسا ، وزاب  يافرژ  رد  هک  یماگنه 
. تسا راکشآ  گر  نیا  ضبن  اهنت  رتشیب  رد  دیآیم و  حطس  هب  مکمک 

هک تسا  اـفرژ  رد  زونه  هدـمآ و  نییاـپ  جـنرآ  زا  یکدـنا  تسا ، یلغب  ریز  گر  هب  هدـیبسچ  ریز و  رد  [ 168] گرخرـس زونه  هک  یماگنه 
شخب ود  هب  دعاس  رد  هک  دنکیم  رذگ  دعاس  زا  بسانم  ياهزادنا  هب  دبـسچب  دعاس  ياههچیهام  هب  ات  هدـش  ادـج  نآ  زا  نیبوم  ياههخاش 

. ددرگیم
نآ ضبن  رگوجتـسج  هراوـمه  ناکـشزپ  هک  تسا  یگر  نیا  دوـشیم . در  نـیربز  دـنز  يور  زا  دوریم  تـسد  چـم  هـب  هـک  اـهنآ  زا  یکی 

نابرـض یهاگ  هک  دوشیم  هدنکارپ  تسد  فک  رد  هدیـسر  چم  هب  هدرک  رذگ  نیریز  دنز  يور  زا  تسا  رتکچوک  هک  يرگید  دنـشابیم .
. تسا نایامن  تسد  فک  رد  نآ  ضبن 

زا یکی  دندرگیم  میسقت  شخب  ود  هب  زین  مادکره  دوشیم و  هخاش  ود  دسریم  هناشرـس )  ) هنیـسرس هاگیاج  هب  هک  یماگنه  ییالاب  هخاش 
. دوش دراو  رس  هساک  نوردب  هک  نآ  ات  هتفر  الاب  سپس  هتشذگ و  نیریز  جادو  گر  يور  زا  ود  نیا 

میتـفگ اـهگر  هایــس )  ) دروـم رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  دوریم . دوـخ  نـیریز  ياهمادـنا  هـب  هدـش  ادـج  نآ  زا  ییاـهکخاش  رذـگ  ماـگنه 
. دنوشیم میسقت  زین  اهگرخرس 

یمادنا هدش و  نهپ  زغم  ریز  هک  تسا  يروت  دننام  هب  يزیچ  نآ  و  دوشیم . میسقت  روآتفگـش  ياهنوگب  رـس  هساک  هب  ندش  دراو  زا  سپ 
. تسا هدمآ  دیدپ  هدینت  مهرد  اههتشر  هتشابنا و  مه  يور  اهروت  زا  هک  دزاسیم  ار 

زین اجنآ  رد  هک  دندرگیم  زغم  يهنت  دراو  دوشیم و  لیدبت  میسقت  زا  شیپ  دننام  ربارب  گرزب و  يهخاش  ود  هب  هرابود  میـسقت  نیا  زا  سپ 
یحطـس جادو  گر  هایـس )  ) دـننام هب  رـس  تروص و  حطـس  رد  هتفر  الاب  تسا  رتکچوک  هک  هخاـش  ود  نیا  زا  یکی  هک  هدـش  هخاـشهخاش 

. دوشیم هدنکارپ 
100 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رد ناوـتیم  ار  [ 169] جادو ود  رد  گرزب  راکـشآ و  ناـیامن  ضبن  یلو  دوـشیم  ناـیامن  هاـگجیگ  رد  شوـگ و  تـشپ  هخاـش  نـیا  ضبن 
. دنوشیم هدیمان  [ 170] تابس ياهنایرش  گرخرس  ود  نیا  دید . یقمع )  ) نیریز جادو  کیدزن 

. دوریم نییاپ  ياهمادنا  هب  هک  تسا  لد  رد  هتفایشیور  ياهگرخرس  ود  زا  یکی  هک  هدنور  نییاپ  يهخاش 
هب يرگید  تسار و  يوسب  یکی  هدـش ، هخاش  ود  هرهم  ره  رانک  رد  دوشیم و  نییاپ  ریزارـس  يوسب  راوس و  تشپ  ياههرهم  رب  هخاـش  نیا 

. ددنویپیم دوخ  ياتسار  رد  ياهمادنا  هب  ددرگیم  ادج  نآ  زا  پچ 
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يارب هخاـش  ود  نآ  زا  سپ  ددرگیم  ادـج  نآ  زا  اهمادـنا  ناـیم  هب  ياهخاـش  سپـس  دوریم ، [ 171] شـش هب  هدش  ادـج  يهخاش  نیتسخن 
نادبآشیپ و اههیاخ و  نادـهز و  هدرگ و  اههدور و  مکـش و  ياههدرپ  ماین و  زرپسا و  رگج و  هبمکـش و  يارب  ياهخاش  مگارفاید و  يهدرپ 

. دوریم هنیرن 
میسقت و هخاش  ود  هب  اجنآ  رد  هدیـسر  ینایاپ  يهرهم  هب  هک  نآ  ات  دبـسچیم  اهمادنا  نیا  ياتـسار  رد  نوریب و  ياههچیهام  يارب  ياهخاش 

هاگیاج دنـشابیم و  افرژ  رد  اهنیا  همه  هک  نآ  زج  تساـهگر ، هایـس )  ) دـننامه ناشیگدـنکارپ  هتفر و  اـهاپ  زا  یکی  يوسب  ناشمادـکره 
کیدزن اپ و  تشپ  رد  یلخاد و  كزوق  ریز  اپ  هنشاپ  رانک  رد  ینایم و  هبابس و  ناتـشگنا  نایم  نار و  يهلاشک  رد  اهنآ  ضبن  ندش  راکـشآ 

. دشابیم گرزب  یپدرز 

: زغم تخانش 

يزغم نطب  دنراد و  هار  رگیدکی  هب  دنددع و  راهچ  سونیلاج  هاگدید  يهیاپ  رب  هک  دـشابیم  ییاههرفح  ياراد  یلو  تسین ، یلاخ  وت  زغم 
ریز رد  هدـش  هدیـشک  يهیاـمن  هیاـپ  رب  [ 174] زغم تـــشپ  رد  رگید  و  [ 173] هناـــیم رد  یکی  زغم و  [ 172] ولج رد  اـت  ود  دـنوشیم  هدـیمان 

رد [. 175] دشابیم
101 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ار نآ  ینامز  دندنبیم و  ار  نآ  یهاگ  هک  دناهدش  مهارف  اهارجم  نیا  اب  راگزاس  ياهنوگهب  هک  دناهدمآ  دیدپ  ییاهمادنا  اهارجم  نیا  رانک 
. دننکیم زاب 

. دنسریم لکش  [ 176] يروت ناوختسا  هب  دنشابیم و  ناتسپ  كون  دننامه  هک  تسا  ییولج  بول  رد  هتفایشیور  هدیاز  ود  ياراد  زغم 
یلاـبرغ ینعی  ربا  هیبـش  ربارباـن  رایـسب و  ییاـهخاروس  ياراد  ناوختــسا  نـیا  دـشابیم  یناتــسپ  كوـن  يهدـیاز  ود  نـیا  رد  ییاـیوب  سح 

. دسریم نآ  هب  ینیب  هت  هک  دریگیم  ياج  ياهنوگب  رس  هساک  رد  تسا و  [ 177 (] یشاشم )
اب اهاج  زا  يرایـسب  رد  هدـیبسچ و  زغم  هب  كزان  ماین  تسا  [ 179] مرن كزان و  يرگید  و  [ 178] تفلک تخـس و  یکی  ماین  ود  ياراد  زغم 

دراد رایسب  ییاهخاروس  اج  ود  رد  تخس  هدرپ  نیا  دبـسچیم . زغم  هب  ییاهاج  رد  هدیبسچ و  رـس  هساک  هب  تخـس  ماین  دوشیم ، یکی  نآ 
. تسا لکش  يروت  ناوختسا  هک  تسا  ینیب  هت  رد  یکی 

رد هک  یناوختسا  هار  زا  زغم  نیشیپ  شخب  ود  ياههدنامسپ  دراد . ییاهخاروس  زین  نیا  تسا و  ماک  رد  هک  [ 180] یناوختسا رانک  يرگید 
نآ اب  هک  دوشیم  هدنار  نوریب  هب  تسا  ماک  رد  هک  یناوختسا  زا  ینایاپ  ینایم و  نطب  ود  ياههدنامسپ  دوشیم و  هتخیر  تسا  ینیب  هنایاپ 

. میباییم ییاهر  دب  ياهیرامیب  زا  اهینوزف  نیا  ندنار 
شخب رد  هک  هنوـگ  ناـمه  دریگیم  لکـش  رـس  رد  هدـمآرب و  اهگرخرـس  زا  هک  تسا  دـننام  يروـت  یتفاـب  هماـش  تخـس  زغم و  ریز  رد 

اهیپ شیور  دبسچیم . زغم  هب  دنکیم و  هنخر  هماش  تخـس  رد  دیآیم و  نوریب  هخاش  ود  لکـش  يروت  تفاب  نیا  زا  میتفگ  اهگرخرس 
. میدرک يروآدای  یپ  شخب  رد  ار 

102 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مشچ تخانش 

هک یپ  تفج  نیتسخن  دـشابیم : نینچ  مهدیم  هک  ياهرازگ  يهیاپ  رب  نآ  راـتخاس  تسا . هدـش  هتخاـس  يرومن  هس  هیـال و  تفه  زا  مشچ 
دناشوپیم ار  نآ  يور  يزغم  ماین  ود  دوریم . مشچ  هساک  فک  يوسب  هدمآ  نوریب  رـس  يهساک  زا  دیوریم و  زغم  زا  دشابیم  یهت  نایم 
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ادج یپ  نیا  زا  هماشتخس )  ) تخـس ماین  دریگیم  رارق  مشچ  ناوختـسا  [ 181] نادوان رد  دـیآیم و  نوریب  رـس  يهساک  زا  هک  یماگنه  و 
. ددرگیم مشچ  هساک  ییالاب  شخب  يارب  اهنت  یششوپ  اج  نیا  رد  هماشتخس  دوشیم .

هب نوچ  ددرگیم و  هیبلص  هیال  يارب  یششوپ  دوشیم و  ادج  هماش  زا  هماشمرن  ماین  دنمانیم . [ 182] هیبلص هیال  ار ، هیال  نیا  نافاکشدبلاک 
. دنیوگیم [ 183] هیمیشم هیال  ار  نآ  تسا  هیمیشم  دننام 

. دریگیم مان  [ 184] هیکبش يهدرپ  هک  دوشیم  هتخاس  شریز  رد  يرگید  هیال  شدوخ  بصع  اب  دروخرب  زا  سپ  هیال  نیا 
. دیآیم دیدپ  دوشیم ؛ هتفگ  نادب  [ 185] هیجاجز تبوطر  هک  هدش  بوذ  هشیش  گنر  اب  رت  مرن و  یمسج  هیال ، نیا  نایم  رد 

لکـش دنیوگ ، [ 186] هیدـیلج تبوطر  نآ  هب  هک  خـی  دـننام  هب  نشور  لـالز و  يراوـمه و  یکدـنا  اـب  رگید  یمـسج  مادـنا ، نیا  ناـیم  رد 
. دریگیم

تـسا ياهنیآ  لالز و  رایـسب  هک  توبکنع  رات  دننام  هب  یمادنا  ار  نآ  يالاب  همین  دریگیم . رب  رد  ار  هیدـیلج  نوماریپ  زا  یمین  هیجاجز  هیال 
. دوشیم هدیمان  [ 187] هیتوبکنع هیال  دریگیم و  رب  رد 

تبوطر يور  دوشیم . هدناوخ  [ 188] یغرممخت يهدیپس  تبوطر  هک  دراد  دوجو  غرممخت  هدیفس  گنر  هب  ناور  یمسج  نآ  يور  سپس 
مرن و یمسج  یغرممخت ، يهدیپس 

103 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دریگیمارف و نوریب  زا  ار  یغرممخت  يهدیپس  تبوطر  هک  تسا  ياهنوگهب  تسا ، [ 189 (] کمدرم  ) هک دراد  رارق  نورد  زا  یلمخم  كزان 

. دشاب رتگنرمک  دیاش  هایس و  رایسب  دیاش  دنکیم ، قرف  اهناسنا ، رد  نآ  گنر 
هک دوشیم  گنت  داشگ و  هیدیلج  هیال  زاین  يهزادنا  هب  نوگانوگ  ياهتلاح  رد  هک  تسا  یخاروس  هیدیلج  ياتـسار  رد  نآ و  يهنایم  رد 

. دوشیم هتفگ  [ 191] هیبنع هیال  نآ  هب  دراد و  مان  [ 190] هقدح خاروس  نیا  ددرگیم . داشگ  یکیرات  رد  گنت و  رایسب  رون  رد 
هک هتفرگارف  هدیـشارت ، کیراب  دـیپس  یخاـش  زا  هک  كزاـن  ياهحفـص  دـننام  راومه  تخـس و  هدرـشف و  یمادـنا  ار  هیـال  نیا  يور  ـالاب و 
هب هک  تسا  نیگنر  يزیچ  دـننام  هب  نآ  و  دـیآیمرد ، دراد ، ماـن  هیبـنع  هـک  دوـخ  نـیریز  هیـال  گـنر  هـب  هراوـمه  دراد و  ماـن  [ 192] هینرق

يهشیش هب  زیچ  نآ  ندیبسچ  زا  هک  تسا  نیگنر  هشیش  هب  هدیبسچ  زیچ  ياج  دوشیم  هتـشادنپ  نینچ  دشاب و  هدیبسچ  ياهشیـش  [ 193] ماج
. تسا هتفرگ  دوخ  هب  ار  هشیش  گنر  نیگنر ،

هاگیاج ات  هکلب  دناشوپیمن . ار  نآ  ياهشخب  يهمه  هک  دریگیمارف  گنر  دیپس  یمادـنا  ار  نآ  يور  تسا . هیبلـص  زا  هیال  نیا  هاگنتـسر 
يهدنناشوپ ینوریب  تسوپ  شهاگشیور  دشابیم و  مشچ  يدیپس  هیال  نیا  دوشیم  هدناوخ  [ 194] همحتلم نآ  هدناشوپ و  ار  مشچ  یهایس 

. تسا هیکبش  هیال  هیتوبکنع  و  هیمیشم ، هیال  هیبنع ، هیبلص و  هیال  هینرق ، هاگنتسر  تسا . رس  يهساک 

: ینیب تخانش 

ناوختـسا هب  هتفر  الاب  يرگید  دـنکیم و  زیرـس  ناهد  ياهتنا  رد  اهنآ  زا  یکی  دوشیم  هخاش  ود  دوریم  ـالاب  هب  ینیب  لاـناک  هک  یماـگنه 
لاناک ییاـیوب و  هار  یمود  لاـناک  نیا  دـسریم . ناـیاپ  هب  تسا  ناتـسپ  كون  ود  نوچ  هک  زغم  هدـئاز  ود  ولج  رد  هک  دـننام ، [ 195] يروت

. تسا ناهد  هار  زا  هک  یسفنت  هن  هتبلا  تسا . یگشیمه  سفنت  هار  یلوا 
104 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 196] خامص شوگ و  تخانش 
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رایسب ییاهچیپ  یگدیمخ و  ياراد  لاناک  نیا  دنیوگیم  [ 197] هراخ ناوختسا  نآ  هب  هک  هدش  هتخاس  تخس  یناوختـسا  زا  شوگ  يارجم 
. تسا ییاونش  سح  نآ  رد  هک  دسریم  زغم  زا  هتفایشیور  [ 198] مجنپ تفج  هب  ات  دنکیم  رذگ  هنوگنیدب  هک  تسا 

: نابز تخانش 

اهگرخرـس و دشابیم . خرـس  نآ  گنر  ورنیازا  دراد  نوخرپ  رایـسب  کچوک و  ییاهگر  هک  تسا  دیفـس  لش ، یتشوگ ، یمادنا  نابز 
رارق نآ  ریز  رد  دوـشیم  ریزارـس  نآ  زا  قازب  هـک  [ 199] هناهد ود  دـسریم . نادـب  نآ  شزرا  زا  شیب  ناوارف  باصعا  اـهگر و  هایـس ) )

يهدـنزاس ار  تفاب  نیا  دوشیم . هتخاس  تسا ، ناـبز  رد  هاـگیاج  هک  دوشیم  هتخاـس  [ 200] لش ياهدـغ  تفاـب  رد  قازب  نیا  تسا . هتفرگ 
. دشابیم نآ  نوماریپ  نابز و  یعیبط  يرت  يراگدنام  ببس  هک  تسا  يرومن  نیا  هک  دناقازب  رگزیررس  يهناهد  ود  دنمانیم  قازب 

: قلح تخانش 

هراشا

نآ و تشپ  رد  يرگید  دنیوگیم و  [ 201] يان ار  نآ  ناسانـشدبلاک  هتفرگ و  رارق  ولج  رد  اهنآ  زا  یکی  دوشیم  دراو  لاناک  ود  هب  ناـهد 
تفر یـسفنت  ياوه  يان  زا  دنکیم و  رذگ  اهیندیماشآ  كاروخ و  نآ  زا  هک  دوشیم  هدناوخ  [ 202] يرم تسا و  ندرگ  ياههرهم  يور 

. دنکیم دمآ  و 
هچیرد نیا  دورنورف . نآ  نورد  هب  يزیچ  یندـیماشآ  ای  كاروخ  یکدـنا  نداد  تروق  ماگنه  ات  هدـش  هتـشاذگ  [ 203] ياهچیرد نآ  يور 

. ددرگیم هتسب  دنیشنیم و  نآ  يور  رب  الماک 
هب يدرد  کلقلق و  تلاح  کی  دور  يان  نوردب  یندیماشآ  ای  یندروخ  یکدنا  هچنانچ 

105 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ دوشیم و  هتخیگنارب  دیدش  ياهفرس  دبای ، هار  يان  نوردب  هچنآ  دیآیم و  شیپ  هسطع  ماگنه  ینیب  رد  يزیچ  هتـسوپ  ندش  دراو  دننام 

. دزادنایم نوریب  باترپ و  ار  زیچ 
هکلب دنتسین ، یشراوگ  هاگتسد  زا  یشخب  اهشش  دوریم و  شش  هب  ارجم  نیا  هک  اجنآ  زا  دراد . یتسرد  رایـسب  یحارط  یـسفنت ، هاگتـسد 
تسا هتسیاب  ورنیازا  دنکیم . گنت  ار  سفنت  دتفیب  نآ  رد  هچره  دنرادن  نییاپ  هب  یهار  هنوگچیه  دنشابیم و  یسفنت  هاگتـسد  زا  یـشخب 

. دهد يور  مک  یلیخ  هک  نآ  رگم  دوش  يریگولج  دادیور  نیا  زا  ات  داد  ياهژیو  ياهروتسد  درک و  ییاهيریگشیپ  هک 
يزیچ نامز  نیمه  رد  دشکب ، دیاب  هک  زین  سفن  نآ  رانک  رد  دیوگ و  نخـس  ای  دـنز و  دایرف  یـسک  كاروخ ، نداد  تروق  تلاح  رد  رگا 

. دنارب نآ  زا  ار  يان  رد  هتفرورف  زیچ  نآ  ات  دوشیم  هتخیگنارب  هفرس  دور  يان  نوردب 

: اوآ تخاس 

. دشابیم نآ  يهدام  اوه  هدش و  هتخاس  ندیشک  سفن  زا  اوآ  تسا . هدش  مهارف  اوآ  نتخاس  يارب  یهاگتسد  اجنیا  رد  نینچمه 
هدش مهارف  [ 204] هرجنح مان  هب  یمادـنا  رد  نآ  ناوارف  ياههنوگ  هکلب  اوآ  هنوگ  کی  کی  اهنت  هن  تخاس  اب  راگزاس  یهاگتـسد  اجنیا  رد 
دننام  ) رامزملا ناسل  مان  هب  يرگید  دنمـشزرا  مادـنا  دـشابیم و  اوآ  داـجیا  يارب  راـگزاس  هک  هدـش  هتخاـس  فورـضغ  هس  زا  نآ  و  تسا .
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. دراد زین  [ 205 (] یتوص ياهرات 
هنیس و شـش و  و  يان ، ياهمادنا  دناهدمآ . مه  درگ  دشابیم ، نوگانوگ  ياهادص  داجیا  يارب  هک  ییاهتکرح  يارب  رایـسب  ییاههچیهام 

ین ناـبز  دـننام  مادـنا  هرجنح و  رد  اوآ  ندروآ  دـیدپ  نآ  زا  سپ  دناندیـشک و  سفن  يارب  یهاگتــسد  مگارفاـید  اـهماین و  اـههچیهام و 
. تسا یتوص ) ياهرات  )

. دنوشیم هتخاس  تسا ، ناهد  هک  یمادنا  هچره  اهنادند و  بل و  نابز و  کمک  اب  فورح  اهاوآ و 
106 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هنیس هسفق  شش و  تخانش 

هراشا

نییاپ شخب  لد و  و  شـش ، هاگیاج  هک  ییـالاب  شخب  دراد . شخب  ود  هک  تسا  [ 206] هاگیهت ناوختسا  ات  ربنچ  ناوختسا  زا  مکـش  ياضف 
ود نیا  يهدننکادج  دشابیم . نادـهز  و  نادـبآشیپ ، هدرگ ، بآدرز ، هسیک  و  زرپسا ، و  رگج ، و  اههدور ، و  هبمکـش ، يهدـنریگ  رب  رد  نآ 

. دوشیم هدیمان  [ 207] مگارفاید هدرپ  اضف 
هک دبــسچیم  تـشپ  مـهدزاود  يهرهم  يوـس  ود  هـب  دوریم و  نییاـپ  بـیرا  ياهنوـگب  دوـشیم و  زاــغآ  [ 208] غانج رـس  زا  مگارفاـید 

. تسا ینییاپ  ییالاب و  شخب  يهدننکادج 
ياههرهم هب  نینچمه  دنکیم و  رذگ  ییالاب ) ياضف   ) يهنایم زا  هک  دوشیم  میسقت  شخب  ود  هب  رگید  [ 209] ياهدرپ طسوت  ییالاب  ياضف 

. ددنویپیم تشپ 
مگارفاید نییاپ  زا  ربنچ و  ناوختـسا  ود  الاب  زا  نآ  زرم  و  دوشیم . هدـیمان  هنیـس  الاب ، ياضف  تسا . نینچنیا  هناگهس  ياهاضف  نیا  تخیر 

. تسا هنیس  مرف  نیا  دیامنیم . مین  ود  انهپ  زا  ار  مکش  هک  تسا 

: شش

هب هخاـش  ره  دوشیم . هخاـش  ود  دـسریم  ربنچ  ریز  هب  ياـن  هک  یماـگنه  دوشیم . زاـغآ  ناـهد  يهناـیاپ  زا  ياـن  میتـفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
هک یتفاب  نآ و  ریز  ياهگر  يان و  لماش  شش  يهنت  سپ  دریگیمارف  شـش  تفاب  ار  نآ  نوماریپ  ددرگیم . شخب  ناوارف  ییاهکخاش 

. تسا پچ  يوس  رد  رگید  همین  هنیس و  تسار  ياضف  رد  شش  زا  یمین  دشابیم . هتفرگارف ، ار  نآ  نوماریپ 
ود نیا  هک  هدرک  رذـگ  تسار  مرن و  ياهدرپ  هریاد  همین  نیا  رـس  ود  هب  تسا و  درگ  اهنآ  موس  ود  هک  يدـننامهریاد  ياهفورـضغ  زا  يان 

. تسا هتفرگارف  ار  اهنآ  نایم  مرن  ییاهماین  لکش . دننام  دناسریم . مهب  ار  رس 
107 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هرجنح

شخب یلو  تسا . سمل  لباق  تسد  اـب  ندرگ  حطـس  رد  ژوگ و  هتـسجرب و  یفورـضغ و  یمادـنا  دـشاب ) هرجنح  يزار  روظنم  اـیوگ   ) قلح
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يهنوـگب ار  اـههلول  زا  یکی   2 اـی 3 /  1 / 3 دـینیزگیمرب . ار  ياین  يهلوـل  ود  امـش  هـک  دـینک  ضرف  رگا  دبـسچیم . يرم  هـب  نآ  فاـص 
، هدـش هدادفاکـش  شخب  يازارد  يور  ار  يذـغاک  هدـش ، هدـنک  ياـج  رب  سپـس  دـینک  ادـج  نآ  زا  دـیهد و  یفاکـش  ازارد )  ) يرـسارس

ناشن يرم  رانک  رد  ار  يان  دـیناوتیم  نینچنیا  دـیراذگب . يرگید  ین  رانک  شايذـغاک  شخب  زا  ار  هتـشاذگذغاک  ین  سپـس  دینابـسچب 
. دیهد

: ندیشک سفن  يهویش 

زا اوه  شـش  ندش  زاب  اب  دنارتسگیم و  هدیـشک و  ار  شـش  دوش  زاب  هنیـس  هچنانچ  تسا . هدش  مهارف  سفنت  متـسیس  يارب  الاب  ياضف  همه 
زین اهشش  نآ  یپ  رد  دوشیم و  هدرشف  هنیس  سپس  دشابیم . یـسفنت  شخب  ود  زا  یکی  نورد  هب  اوه  ندیمد  سپ  دوشیم  هدیـشک  نوریب 

. دشابیم سفنت  مود  شخب  نیا  دناریم و  نوریب  ار  اوه  اهنآ ، ندش  هدرشف  اب  هک  دنیآیم  درگ 
نایم يهدشمهارف  ياههار  زا  هدـش  قاشنتـسا  ياوه  زا  یـشخب  دـشابیم . لد  شیاسآ  يهزیگنا  نورد  ياوه  ندـنار  نوریب و  ياوه  هب  زاین 

ور نیا  زا  دیآیم . شیپ  شندنار  نوریب  هب  زاین  هیوهت  لدابت  يارب  هدـش  بذـج  ياوه  نآ  ندـش  مرگ  زا  سپ  دـسریم . لد  هب  لد  شش و 
دیآیم ناشنوردب  هزات )  ) رگید ییاوه  دندرگیم و  زاب  زین  اهشـش  دوشیم و  زاب  هرابود  دـناریم و  نوریب  ار  اوه  دوشیم و  هدرـشف  هنیس 

اوه زا  ندـش  هتـسب  ماگنه  ددرگیم و  رپ  اوه  زا  دوشیم و  زاب  هدـنمد  ینعی  دـنمدیم . شتآ  هب  نآ  اب  هک  [ 210 (] قاقز  ) ياهدنمد دننام  هب 
. دوشیم یهت 

دید بیـسآ  یکی  هچنانچ  دشاب . هاگتـسد  ود  سفنت  يارب  ات  هدش  هدراذگ  اهشـش  زا  یکی  شخب  ره  رد  دوشیم  شخب  ود  ازارد  زا  هنیس 
تهج هب  تـسا  سفنت  مروـظنم  هـک  درکراـک ، نـیا  نـینچمه  دـشابیم . اـهمشچ  رد  هنوـگ  نـیمه  هچناـنچ  دـنک . لاـبند  ار  راـک  يرگید 

. تسا هتخادرپ  هتخاس و  یبوخ  هب  ار  نآ  راگدیرفآ  هک  دوش  نآ  هب  يرتشیب  هجوت  نتسیز ، يارب  نآ  هب  رایسب  زاین  يدنمشزرا و 
108 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

بیسآ هنیس  يوس  ود  رب  رگا  و  دزیخیم . اپ  هب  یسفنت  زاین  يارب  رگید  تمس  ماگنه ، نیا  رد  دنیبیم  یتخس  بیسآ  هنیس  زا  یـشخب  اسبهچ 
. درک دهاوخ  یگدنز  ناگدش  هفخ  يهزادنا  هب  سک  نآ  دیآ ، دراو 

ماگنه هک  هدـش  هتـشاذگ  مرن  ياهیال  اهنآ  نایم  تسا  یندـیماشآ  كاروخ و  رذـگ  يارب  یهار  يرم  تسا . هدـیبسچ  يرم  هب  تشپ  زا  يان 
ام دوـبن ، هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  يهزادـنا  نیا  زا  باـتک  نیا  ندرکن  رتهدرتـسگ  اـم  ناـمرآ  رگا  دـیاین . شیپ  یگنت  يرم  يارب  نداد  تروـق 

یـسیونهاتوک ییوگهاتوک و  میناوتب  هک  اجنآ  ات  میریزگان  ام  ورنیازا  میدرکیم . دای  رتهدرتسگ  ار  ناشیاهيدـنمدوس  اهمادـنا و  تخانش 
. مینک

: لد تخانش 

هیال کـی  زا  [ 211] یـششوپ ياراد  و  تسـالاب . هب  نآ  هنت  نییاـپ و  يوس  هب  شیطورخم  رـس  هک  تسا  نوگژاو  ربونـص  هوـیم  دـننام  هب  لد 
. دریگیمنارف ار  لد  يهمه  یلو  هتفرگارف  ار  نآ  نوماریپ  هک  تسا  هدرشف 

نآ پـچ  شخب  زا  [ 212] یگرزب گرخرـس  دنکیم . ادـیپ  شیارگ  پچ  يوس  هب  شایطورخم  رـس  یلو  دراد  رارق  هنیـس  نایم  رد  لد  نب 
. دوشیم راکشآ  پچ  تمس  رد  ضبن  ورنیازا  دیوریم 

هک دراد  دوجو  فورضغ  دننام  هب  يزیچ  نآ  نب  هاگنتسر و  رد  تسا  پچ  رد  يرگید  تسار و  رد  یکی  گرزب  [ 213] نطب ود  ياراد  لد 
. دشابیم لد  يارب  يرتسب  دننام  هب 
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ياـهگر دورو  هاـگیاج  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدوـب  هناـهد  ود  ياراد  تسار  نـطب  تـسا . دوـجوم  ییاـهخاروس  پـچ  تـسار و  نـطب  ناـیم 
زا شیاـههرپ  تهج  هک  تـسا  [ 214] ياهچیرد نآ  يهناـهد  رب  دزیریم . تسار  نطب  نورد  هـب  ار  نوـخ  هـک  تـسا  رگج  رد  هتفاـیشیور 

هب نوریب 
109 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ضبنیب یگر  هک  [ 216] شش هب  هدنور  گر  [ 215] یمود هناهد  دوش . مخ  ددرگرب و  دوشیم  دراو  لد  هب  هک  يزیچ  يارب  ات  تسا  نورد 
يهراوید نوچ  هک  دنمانیم  گرخرس  ار  نآ  ناسانشدبلاک  ورنیازا  دشابیم . تفلک  تخس و  هراوید  ياراد  اریز  دبسچیم  نآ  هب  تسا و 

یگراپ رد  تسا و  شبنج  رد  هشیمه  یمدآ  رمع  همه  رد  نوچ  تسوا  هتـسیاش  مان  نیا  تساهگر و  هایـس )  ) زا رتتفلک  رتتخـس و  نآ 
( هرپ  ) ياهفاکـش تهج  هک  تسا  گر  نیا  نتفر  نوریب  يهناهد  رب  ياهچیرد  تسا  هتفهن  يرتشیب  رطخ  اهگر  هایـس )  ) یگدـیرد ات  نآ 

. ددنبب ار  نآ  تشگرب  هار  هدش و  مخ  نوریب  يوس  هب  لد  زا  هدنورنوریب  ياهزیچ  يارب  ات  دشابیم  نوریب  هب  نورد  زا  نآ 
رب [ 217] ياهچیرد دـنیوریم . نآ  زا  نت  ياهگرخرـس  همه  هک  تروـئآ )  ) گرزب گرخرـس  يارب  یکی  تسا  پچ  نـطب  رد  هناـهد  ود 
هار دوـشیم و  مخ  نوریب  تمـس  هب  لد  زا  هدـنورنوریب  ناـج  نوـخ و  يارب  هدوـب  نوریب  هب  نورد  زا  شیاـههرپ  هک  تسا  نآ  [ 218] هناهد
نیا رب  هچیرد  ود  تسا  لد  يارب  شـش  زا  ییاوـه  نآ  رد  دوریم و  شـش  هب  هک  تسا  [ 219] یگرخرـس مود  هناهد  ددنبب . ار  نآ  تشگرب 

ود ياراد  لد  ددرگرب . دوش و  زاـب  لد  هب  هدـش  دراو  ياوه  يارب  اـت  تسا  نورد  هب  نوریب  زا  نآ  ياـههرپ  هک  تسا  هدـش  هتـشاذگ  هناـهد 
هب شندیـسر  زا  هک  نآ  اـت  تسا  لد  هدـنناشوپ  شـش  تسا . پچ  يرگید  تسار و  رد  یکی  شوـگ ، دـننام  هـب  هدـیاز ) [ ) 220] یگتسجرب

. دنک يریگولج  نآ  هب  ندیسر  بیسآ  زا  دیامن و  يریگولج  ولج ، رد  هنیس  ياهناوختسا 

: هبمکش يرم و  تخانش 

كاروـخ و يارب  يرگید  دراد و  ماـن  ياـن  دوریم  شـش  هـب  هـک  سفنت  يارب  یکی  هـک  تـسا  هار  ود  ناـهد  هناـیاپ  رد  هـک  میتـفگ  نوـچ 
مگارفاید هک  نآ  ات  دراد  دادتما  هتفرگ و  رارق  ندرگ  ياههرهم  يور  رب  تشپ  زا  دراد  مان  يرم  دوریم  هبمکش  هب  هک  یندیماشآ 

110 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
پچ تمـس  هب  یمک  نمـض  رد  دریگیم  مان  هبمکـش  دوشیم و  داشگ  دـنک  در  ار  مگارفاید  نوچ  هدـش و  هتـسب  ییاهرات  اب  دـنک و  در  ار 

. دراد شیارگ  پچ  يوسب  یمک  هبمکش  رس  نیا  زا  تسا  لیام 
هب يرادـنپب  دوشیم  لـصتم  يرگید  ندرگ  نآ  هت  هب  هک  زارد  ندرگ  اـب  درگ  يودـک  ار  نآ  رگا  تسا  تسار  تمـسب  نآ  يدوگ )  ) فک

هدش یحطس  یکدنا  دسریم  تشپ  هب  هک  ییاج  رد  هبمکش  هک  نآ  زج  يروآرد  ریوصت  هب  ار  يرم  هبمکش و  تخیر  ناوتیم  لکـش  نیا 
اهراون و طسوت  ینورد  ياهمادنا  رگید  اههرهم و  هب  هک  تساههدور  زاغآ  شرگید  رـس  دـشابیم و  يرم  نآ  ییالابرـس  شخب  نمـض  رد 

ینارگن اهمادنا و  نیا  مادکره  هب  ناوارف  زاین  يدنمـشزرا و  تهج  هب  راگدیرفآ  دوشیم . يرادهگن  هدیدرگ و  راوتـسا  مکحم و  ییاهرات 
. تسا هدرک  يدنبهتسب  رتتخس  رتراوتسا و  اهنآ  کیره ، نداد  بیسآ  زا 

هک دوشیم  هتسب  ياهنوگب  هناهد  نیا  دوش  رپ  كاروخ  زا  هبمکـش  هچنانچ  دنمانیم . [ 221] باوب ای  هدعملا  باب  ار  هبمکـش  نییاپ  يهناهد 
هب تسا  هبمکـش  رد  هچنآ  ات  ددرگیم  زاب  هناهد  سپـس  دوش  دساف  ای  دبای و  نایاپ  شراوگ  هک  نآ  ات  دوریمن  نوریب  بآ  یتح  زیچ ، چیه 
رد یمود  ازارد و  رد  ییاههتـشر  اهنآ  زا  یکی  هدـش  لیکـشت  هیال  هس  زا  هبمکـش  يهنت  تسا . اههدور  هاگیاج  نیتسخن  نیا  دور و  اههدور 
ام نخس  نآ  يروآدای  هک  تسا  ییاهيدنمدوس  یگژیو و  ياراد  هبمکش  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  یتشپ  شخب  رد  ییاههتـشر  یموس  انهپ و 

. دشکیم ازاردب  ار 
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: اههدور تخانش 

هس دناهنوگ ، شش  اههدور  تسا . هدناشوپ  راوتسا  ياهنوگب  ار  نآ  دراد و  ییاهیگدنبسچ  ینوریب  يهیال  رب  هک  دنراد  ششوپ  ود  اههدور 
هدیمان [ 222] ههدزاود ددنویپیم ، هبمکش  نییاپ  هب  هک  کچوک  يهدور  نیتسخن  نییاپ . رد  گرزب  ات  هس  الاب  رد  کچوک )  ) کیراب ات 

111 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنشابیم نت  يازارد  رد  هداتسیا  تسار و  هدور  ود  نیا  دیآیم . دوشیم ، هتفگ  میاص )  ) هدور یهت  هک  ياهدور  نآ  یپ  رد  دوشیم و 

. درک میهاوخ  يروآدای  رگج  شخب  رد  ار  اههناهد  نیا  تسا . اههدور  ریاس  زا  رتشیب  ود  نیا  رد  رگج  يوسب  كاروخ  ششک  ياهخاروس 
باب يهزادنا  هب  هدور  هس  نیا  يداشگ  دشابیم  رایـسب  ياهمخ  چـیپ و  ياراد  هدور  نیا  دراد . قیقد »  » مان هک  دـیآیم  ياهدور  نآ  زا  سپ 

. تسا هدعملا 
. درادـن ییاج  هب  یهار  هنوگچـیه  هک  تسا  ياهسیک  فرظ و  دـننام  هب  نآ  تسا و  روک  هدور  [ 223 «] روـعا  » هب فورعم  هدور  نآ  زا  سپ 

رارق تسار  تمـس  رد  دوریم و  نوریب  هناهد  نامه  زا  رگید  یماگنه  دوشیم و  دراو  يزیچ  نآ  زا  ینامز  تسا  هناـهد  کـی  ياراد  نوچ 
. تسا هدش  هداد 

زا سپ  دنارذگیم و  پچ  يوسب  ات  ار  مکـش  يانهپ  همه  دشابیم و  تسار  يوس  زا  نآ  زاغآ  هک  دیآیم  [ 224] گرزب هدور  نآ  زا  سپ 
رد بآـشیپ  هنوـگ  ناـمه  دـنیآیم  درگ  نآ  رد  اههدـنامسپ  هـک  تـسا  يرتـشیب  یگداـشگ  ياراد  شخب  نـیا  دــیآیم  هدورتـسار  نآ 
ات هتفرگ  رارق  لاخیپ )  ) نتفر نوریب  زا  هدننکيریگولج  [ 226] يهچیهام نآ  رب  هک  تسا  [ 225 (] موتکر  ) هدور تسار  نآ  هنایاپ  نادبآشیپ .

. دزیر نوریب  ار  نآ  يدارا  ياهنوگب 

[: 227] رگج تخانش 

هبمکـش هب  هک  تسا  ییوـس  رد  یگتفرورف  ياراد  یلـاله و  نآ  لکـش  هـتفرگ و  رارق  یتـشپ  ياههدـند  زا  ییـالاب  ياههدـند  ریز  رد  رگج 
ای راهچ  هب  یهاگ  هک  دراد  ییاههدیاز  و  دسریم ،

112 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تـسا نآ  يور  هک  یماین  هب  ییاهرات  اب  دـسریم و  مگارفاید  هب  نآ  ژوگ  شخب  دـنکیم  رپ  ار  هبمکـش  تسار  تمـس  دـسریم و  ات  جـنپ 

. دبسچیم
هب تسین و  نوخ  نآ  رد  یلو  تسا  گر  هایـس )  ) دننام هب  نآ  لکـش  دراد و  دوجو  [ 228 «] دـبکلا باب   » مانب یلاناک  رگج  يدوگ  شخب  زا 

يهدور هب  نآ  رتشیب  ههدزاود و  هبمکـش و  فک  هب  اهنآ  زا  یکدنا  دندرگیم . شخب  رگید  ییاهکخاش  هب  زین  اهنآ  میـسقت و  ییاههخاش 
. دسریم هدور )  ) تسار هدور  هب  ات  دوریم ، اههدور  رگید  هب  سپس  میاص و 

. دناسریم رگج  هب  ار  هدیراوگ  كاروخ  میدرک ، دای  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  اههناهد  نیا 
رد لاناک  نیا  سپـس  دنیآ  درگ  دبکلا » باب   » لاناک رد  هک  نآ  ات  هتفر  رتداشگ  هب  گنت  ياههار  زا  دوشیم  بذج  نآ  يهناهد  زا  هچنآره 

هیزجت دریذپیم و  اهنآ  رگج  تفاب  دنوشیم ، هدنکارپ  اهنآ  رد  اههدیراوگ  ددرگیم و  میسقت  هنییوم  کیراب و  ییاههخاش  هب  رگج  نورد 
. ددرگ نوخ  ات  دنکیم 

دوخ دیوریم  نآ  زا  میدرب  مان  اهگر  یسانشدبلاک  رد  نیا  زا  شیپ  هک  نت  ياهگر  همه  هک  دیوریم  گرزب  یگر  رگج  یگتسجرب  زا 
( هدش هتخاس   ) نوخ ددنویپیم . دبکلا  باب  لاناک  هدـش  میـسقت  ياههخاش  هب  هک  دوشیم  میـسقت  نییوم  ییاههخاش  هب  رگج  رد  گر  نیا 
رد تسخن  هک  تسا  هنوگنیدب  زین  نآ  دوریم . الاب  دـیوریم ، رگج  يالاب  یگتـسجرب  شخب  رد  هک  یگرزب  گر  يهنیوم  ياههخاش  رد 
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زا هتـساخرب  گرزب  گر  رد  هدـمآ  تسدـب  نوخ  يهمه  هکنآ  ات  هتفر  رتداشگ  ياهگر  هب  سپـس  دـیآیم ، درگ  نآ  يهنییوم  ياهگر 
. دنیآیم درگ  رگج  یگتسجرب 

: زرپس تخانش 

ياههدند ییوس و  زا  هبمکش  تسا . هدیبسچ  نآ  يور  ماین  هب  ییاههتـشر  تسا . هدش  هداهن  نت  پچ  تمـس  رد  لکـش و  زارد  [ 229] زرپس
. دیآیم هبمکش  يهناهد  هب  يرگید  رگج و  يدوگ  هب  یکی  هک  دیوریم  نآ  زا  لاناک  ود  دنریگیم  رب  رد  ار  نآ  رگید  يوس  زا  تشپ 

113 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هرهز تخانش 

میـسقت ییاـههخاش  هب  يرگید  رگج و  يدوگ  هب  یکی  لاـناک  ود  ياراد  تسا . هتفرگ  رارق  رگج  يور  رب  هرهز  اـی  [ 230] بآدرز يهسیک 
. ددنویپیم هبمکش  فک  کیراب و  ياههدور  هب  هدش 

[: 231] هدرگ تخانش 

یکی دنراد . لاناک  ود  هدرگ  مادـکره  تسا و  رتالاب  یمک  تسار  يهدرگ  دـناهتفرگ . رارق  رگج  کیدزن  رد  تشپ  ياههرهم  فرط  ود  رد 
ادج هدرگ  زا  هناگادج  یمود  لاناک  ددنویپیم . رگج  یگتسجرب  زا  هدمآرب  گرزب  گر  هب  شدوخ  تمـس  رد  هدرگ  ره  لاناک  ود  نآ  زا 

. دنوشیم هدیمان  [ 232] بلاح هک  دنابآشیپ  هار  هدرگ  ود  ره  لاناک  نیا  دبسچب و  نادبآشیپ  هب  روآتفگش  ياهنوگب  ات  دوشیم 

: نادبآشیپ تخانش 

هدش لیکشت  هیال  ود  زا  دشابیم . هاگمرش  ناوختسا  هاگنتسن و  خاروس  نایم  شهاگیاج  تسا و  بآشیپ  يهدنرادهگن  هاگیاج و  نادبآشیپ 
ات دنکیم  يریگولج  بآشیپ  نتفر  نوریب  زا  ددنبیم و  ار  نآ  هک  تسا  هدـش  هتـشاذگ  [ 233] ياهچیهام ياهچیرد  نآ  يهناـهد  رب  تسا و 
هک یماگنه  دوشیم . ریزارـس  نآ  هب  هدرگ  ود  زا  دراد ، مان  [ 234] هارزیم هک  لاناک  ود  زا  بآشیپ  دوش . هدنار  هتـساوخدوخ  يهنوگب  هکنیا 
هب ات  دنوشیم  در  نآ  مود  يهیال  زا  سپـس  دنکیم  رذگ  نادـبآشیپ  ياههیال  ود  زا  یکی  زا  تسخن  دنـسریم ، نادـبآشیپ  هب  ارجم  ود  نیا 

. دندرگیم زیررس  نادبآشیپ  نورد  هب  نآ  زا  سپ  دنسریم . نادبآشیپ  ندرگ 
114 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: شراوگ هاگتسد  يدنمدوس  هرابرد  هاتوک  ینانخس 

دراوم رتشیب  رد  بوخ ، ياههزم  نوچ  دراد . دب  زا  بوخ  ياههزم  يزاسادج  ییاناوت  ییاشچ ، ییاواسب و  سح  یگژیو  ود  نتشاد  اب  ناهد 
نآ ناهد ، رد  كاروخ  ندیوج  ماگنه  رد  نینچمه  تسا . نتفگ  نخس  نابز  راک  نیرتدنمشزرا  دنتسه . نآ  زاسكاروخ  نت و  اب  راگزاس 

. دنکیم اجباج  نوگانوگ  ياهلکش  هب  تخاونکی  ندرک  بایسآ  رد  زاین  تهجب  ار 
. دزیمآیم مه  رد  ار  زیچ  همه  ندرک  بایسآ  بوخ  يارب  هک  تسا  یبایسآ  دننام  هب  نابز  راک  نیا 

شین و نوچ  ندناکـش  يارب  هک  یخرب  يرانک و  نیـشیپ و  ياهنادـند  نوچ  دـنراد  یگتـسیاش  ندـیرب  يارب  یخرب  دـناهنوگ  هس  اهنادـند 
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. بایسآ هناگجنپ  ياهنادند  نوچ  ندرک  بایسآ  يارب  یهورگ 
سامت رد  دنناوتیم  زاین  ماگنه  رد  نییاپ ) الاب و   ) يرانک نیشیپ و  ياهنادند  هک  تسا  نیا  اهنادند  نتفرگ  رارق  مه  يور  ياهیتفگش  زا 

هدش مخ  وربور  نادند  رب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هنوگنیدب  نتفرگ  زاگ  ماگنه  رد  راک  نیا  دنـشاب و  رگیدمه  اب  ندـش  كون  هب  كون  و 
راک نیا  دریگیمن . ماجنا  زیچ  ره  نتفرگ  زاگ  راک  دشابن  هنوگنیا  رگا  دوشیم . رارقرب  اهنآ  نایم  سامت  هدناشوپ و  ار  نییاپ  ياهنادند  و 

هب کف  ندرک  بایسآ  ندیوج و  ماگنه  رد  و  دندرگ . كون  هب  كون  مه  اب  اهنادند  هک  دوشیم  ببس  ولج  هب  نییاپ  کف  ندش  هدیشک  اب 
رود الاب  ياهنادـند  اب  ندـش  كون  هب  كون  تلاح  زا  هتفر و  نورد  هب  نییاـپ  يراـنک  نیـشیپ و  ياهنادـند  ددرگیم و  زاـب  شدوخ  ياـج 

. دنریگیم رارق  رگیدمه  يور  بایسآ  ياهنادند  هنوگنیدب  دنوشیم .
. تفر دهاوخ  نایم  زا  بایـسآ  ياهنادند  ندش  تفج  ناکما  نییاپ  الاب و  يهراورآ  يرانک  نیـشیپ و  ياهنادـند  ندـش  كون  هب  كون  اب 

. دشاب هدش  هتساوخ  يزیچ )  ) نتسکش هک  دهدیم  خر  یماگنه  تلاح  نیا 
ناگرامـش ندـش  رتـشیب  تساهنادـند . رگید  يهشیر  زا  رتـگرزب  ناـشندوب  رتراگدـنام  درکراـک و  تهج  هب  بایـسآ  ياهنادـند  يهشیر 

. تساهنآ ندوب  نازیوآ  تهجب  الاب  ياهنادند  يهشیر 
وگزاب رتنشور  ار  نآ  نونکا  دـش . هداد  اهیکاروخ  نداد  تروق  ماگنه  رد  يان  نورد  هب  يزیچ  ندـشن  دراو  يارب  یـشرازگ  نیا  زا  شیپ 

: مینکیم
115 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ات ددرگیم  راوتـسا  نآ  يور  ياهچیرد  دوشیم و  هدیـشک  الاب  هرجنح  دوریم و  نییاـپ  تمـس  هب  يرم  كاروخ ، نداد  تروق  ماـگنه  رد 
ار اهنآ  هبمکـش  دندیـسر ، هبمکـش  هب  اهیکاروخ  هک  ینامز  دنوش . زیررـس  يرم  نورد  هب  دـنوش و  در  هچیرد  نآ  يور  زا  اهیندادتروق 

. دسر نایاپ  هب  اهنآ  شراوگ  ات  دنامیم  اجنآ  رد  اهیکاروخ  دوشیم و  هتسب  هبمکش  يهناهد  دوشیم و  رپ  هتشابنا و  نآ  زا  دریگیم و 
. دـنریگیم رب  رد  تشپ  زا  ار  هبمکـش  [ 236] تشپ يهریت  ياـههچیهام  ولج  زا  [ 235] مکـش يهنیرداـچ  پچ و  زا  زرپس  تسار و  زا  رگج 

دننام هب  هک  نآ  ات  دزپیم  نآ  رد  كاروخ  هجیتن  رد  دـشابیم . نآ  ندرک  مرگ  رتهب  نینچمه  نتـشادهگن و  مرگ  يارب  اهمادـنا  نیا  يهمه 
. میدرک وگزاب  نیا  زا  شیپ  ار  نآ  هک  دشاب  رگج  هب  هدنور  ياهلاناک  يهناهد  نورد  هب  ندرک  هنخر  يارب  بسانم  هک  دوش  يهباریش 
یشخب تسا  نکمم  نیا  دوش و  ریزارـس  دیاب  اج  کی  هب  اههدیراوگ  همه  دشاب  یکی  رگا  نوچ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اههناهد  نیا  یناوارف 

. دنور رده  دنهد و  تسد  زا  ار  هناهد  کی  نیا  اههدیراوگ ، زا 
دنهد تسد  زا  ار  هناهد  کی  اههدیراوگ  هکنانچ  ات  دندنویپب  اههدور  ياهاضف  رتشیب  هب  اهلاناک  نیا  ات  دنباییم  شیازفا  اههناهد  ورنیازا 

رد اههدیراوگ  يراگدنام ، ات  دش  هتـشاذگ  اههدور  يارب  رایـسب  ییاهمخ  چیپ و  نینچمه  دنوش . هدیناشک  رگج  يوس  هب  رگید  يهناهد  زا 
دنامب هدور  نیا  رد  هچنآ  دوشیم و  ماجنا  رتهب  روک  يهدور  رد  هژیو  هب  راک  نیا  دنشاب و  هتشادن  ماگنهدوز  نتفر  نوریب  دشاب و  رتشیب  نآ 

. دوشیم هریچ  نآ  رب  یگدیدنگ  تشاد و  دهاوخن  یکاروخ  شزرا  رگید 
ماجنا دنت  يهزیگنا  ات  دوش  ادج  رگج  زا  نآ  زا  یکدنا  تسا  مزال  نیاربانب  دوش . هتخاس  نوخ  نآ  زا  ات  دـنازپیم  ار  هرـشفا  نیا  رگج  تفاب 

. ددرگ نآ  یناسآ  هیزجت و  نتفرگ 
ياـههخاش هب  هباریـش  يهیزجت  رتـشیب  یناـسآ  تعرـس و  يارب  رگج  هب  دورو  زا  سپ  دـبکلا » باـب   » گرهایـس هک  تـسورنیازا  نـینچمه 

. دوشیم میسقت  رتکیراب 
نینچمه تسا و  هتسیاش  كاپ و  ینوخ  ورگ  رد  اهنآ  یگدنلاب  اهمادنا و  كاروخ  نوچ 

116 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دیدپ هدنامسپ  هنوگ  ود  نوخ  نتخاس  دنیآرف  اب  هارمه  ورنیازا  دوشیم . هتخاس  ییاههدـنامسپ  زا  ریزگان  زیچ  ره  ندـش  هدـنازپ  زا  سپ 
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. تسا دننام  فک  روانش و  يرگید  و  [ 237] يدرد تسشنهت و  یکی  هک  دیآیم 
بآدرز دور و  رگج  نوردب  ات  هدش  هتخاس  یندرگ  نآ  يارب  هک  هدش  مهارف  یبآدرز  يهسیک  اهنیا  زا  نوخ  يزاسكاپ  يارب  وس  کی  زا 

. دشکب دوخ  يوس  هب  ار  نوخ  نتخاس  لابند  هب  نآ  رد  هدمآدیدپ 
دیدـپ اهنآ  زا  بآخلت  هک  ار  رگید  يهدـنامسپ  دور و  ییاـج  هب  اـت  تشگ  مهارف  شیارب  یلاـناک  دـش و  هدـیرفآ  زین  زرپس  رگید  يوس  زا 

نوخ رد  نت  زاـین  يهزادـنا  هب  نآ  هک  دـش  دـهاوخ  یبآـخلت  یبآدرز و  ياـهینوزفیب  كاـپ  نوخ  سپ  دـشکب . دوخ  يوس  هب  ار  دـیآیم 
. میهاوخیم ام  هک  تسنآ  زا  رتیکبآ  نوخ )  ) نونکا دنامیم .

ود ورنیازا  ددرگ  هتخاس  تشوگ  نآ  زا  هک  دوش  ياهزادـنا  هب  نآ  یتفـس  اـت  دوش  هتفرگ  نآ  یبآ  يهدـنامسپ  شخب  هک  تسا  زاـین  سپ 
ار نآ  بآ  ینوزف  شخب  دبـسچب و  رگج  یگتـسجرب  زا  هدمآرب  گر  هب  ات  هدـمآ  مهارف  زارد  یلاناک  کیره  يارب  هدـش و  هدـیرفآ  هدرگ 

. دریگب اهمادنا  ندرک  بورشم  ندمآ و  الاب  زا  شیپ 
اهنآ یکدـنلاب  اهمادـنا و  كاروخ  يارب  گنهامه  راـگزاس و  هتـسیاش و  بوخ و  دـش ، كاـپ  هناـگهس  ياـهینوزف  زا  نوخ  هک  یماـگنه 

. ددرگیم
رد هک  يراک  اهینوزف و  نیا  زا  نوخ  يزاسکاپ  درکراک  شزرا  هب  ام  هک  دوشیم  هتخانش  نت  هب  یناسركاروخ  ندوب  دنمـشزرا  یماگنه 

ار نآ  ای  دشکن و  دوخ  يوس  هب  ار  بآدرز  یبآدرز ، يهسیک  هچنانچ  میشاب . انشآ  دریگیم ، ماجنا  نآ  يهدننکيزاسكاپ  ياههاگتـسد 
و [ 239] اههزوس و  [ 238] يدرز نوچ  بآدرز  زا  هدمآدیدپ  نوگانوگ  ياهيرامیب  دورب ، اهمادنا  هب  كاروخ  اب  ات  دراذـگب  اجب  نوخ  رد 

. دهدیم خر  نآ  دننام  تخس و  ياهبت  و  [ 241] هلمن و  [ 240] یخرس
117 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تسوپ و ندش  هتـسوپهتسوپ  و  [ 243] یباوق و  [ 242] هایـس قهب  هایـس و  ناقری  نوچ  یبآخلت  ياهيرامیب  دـشکن ، ار  بآخلت  زرپس  هچنانچ 
. دهدیم يور  نآ  دننام  و  [ 245] ایلوخیلام و  [ 244] ماذج

يور یمحل ، ءاقـستسا  ای  یقز و  ءاقـستسا  مان  اب  [ 246] ءاقـستسا يرامیب  ود  زا  یکی  دوشن  هدـنار  هدرگ  يوس  هب  بآ  ياهینوزف  هچناـنچ 
. دندنامیم هراومه  هتسویپ و  اهيرامیب  نیا  دنشابن  هدننکيزاسكاپ  ياههاگتسد  نیا  رگا  دهدیم .

ندیـشک نوریب  يارب  رگج  يدوگ  هب  زرپس  یبآدرز و  يهسیک  ياهلاناک  ندـمآ  وس  کی  زا  نوخ ، ياـهینوزف  ندیـشک  ياهیتفگـش  زا 
زا بآ  ییاهینوزف  ندیـشک  دبک و  یگتـسجرب  زا  هتـساخرب  گر  هب  هدرگ  لاناک  ود  ندمآ  رگید  يوس  زا  دـشابیم و  بآخلت  بآدرز و 

دراد زاین  رگج  يور  یگتـسجرب  شخب  هب  ندیـسر  هنییوم و  ياهگر  زا  نتفر  الاب  يارب  نوخ  اریز  دـشابیم . رگج  رد  هدـش  هتخاس  نوخ 
دنامب شدوخ  رد  رگج  یگتـسجرب  شخب  هب  ندیـسر  ات  نآ  بآ  ياهینوزف  دیاب  ورنیازا  دور . الاب  یناسآ  هب  دناوتب  ات  دـشاب  رتیکبآ  هک 

. دشاب هتشاد  یبوخ  هب  ار  اههنییوم  نیا  زا  نتفر  الاب  ندرک و  هنخر  باتش  نآ  رثا  رب  هک 
هنییوم ياهگر  زا  رذگ  نوخ و  نتفر  الاب  زا  سپ  هکلب  دوریمن  رگج  يدوگ  هب  هاگچیه  یبآ ، ياهینوزف  هدنناشکنوریب  لاناک  ورنیازا 

یگتـسجرب شخب  هب  ندیـسر  زا  سپ  دوب . دـهاوخ  یبآ  ياهینوزغ  ندوب و  یکبآ  زا  زاینیب  رگید  داـشگ ، ياـهگر  هب  ندـیر  سپـس  و 
. دندنویپب اجنیا  هب  اههدرگ  لاناک  ود  نآ  دیاب  ورنیازا  دنکیم . ادیپ  رتشیب  ینیگنس  یتفس و  هب  زاین  نوخ  رگج ،

يهیاپ رب  اهمادنا  هب  یناسرنوخ  دربیم . نت  رـسارس  هب  ار  نوخ  دیآیم و  الاب  هدیور ، رگج  یگتـسجرب  رد  هک  یگر  زا  كاپ  نوخ  نونکا 
ام هک  تسا  ياهنوگهب  راک  نیا  دشابیم . نت  رساترس  رد  مادنا  ره  يراک  شزرا  هب  تبسن  هنارگداد  تسرد و  يدنبمیسقت  کی 

118 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دش دهاوخ  هداد  نوخ  نآ  يرورهب  يهزادنا  هب  مادنا  ره  هب  هک  میدرک  هرازگ  نت  رد  اهگر  یگدنکارپ  شخب  رد  ار  نآ 

یگدنلاب ناهاوخ  رگا  هتبلا  دوشیم ، مادنا  نآ  یگدـنلاب  ییازورین و  ببـس  هدـش و  هیزجت  دوخ  تعیبط  هب  هجوت  اب  یمادـنا  ره  رد  نوخ ) )
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رغال هتفای و  نزو  شهاک  ياهنت  رد  دـسرب . مادـنا  نآ  هب  ات  دـشاب  هدـش  هیزجت  شخب  يهزادـنا  هب  نیزگیاج  نوخ  یتسیاـب  هنرگو  دـشاب ،
هاگتـسد زا  ام  ییاـهن  تساوخ  فدـه و  ینیزگیاـج ) هیزجت و   ) راـک نیا  دوب . دـهاوخ  ریذـپهیزجت  شخب  زا  رتمک  ینیزگیاـج  نیا  هدـش ،

. دشابیم شراوگ 
زا یکی  اب  بآدرز  يهسیک  تسا . هداهن  زین  رگید  ییاهيدنمدوس  تسا . هدـش  كاپ  نآ  زا  نوخ  هک  ییاهینوزف  يارب  گرزب  راگدـیرفآ 

يزیت يدـنت و  تهج  هب  اههدور  دتـسرفیم و  اههدور  نورد  هب  ار  نآ  رگید  لاناک  اب  دـنکیم و  كاپ  نوخ  زا  ار  بآدرز  دوخ  ياهلاناک 
ندـنام یگتفرگ و  زا  ینمیا  ندـش و  هزیکاپ  ببـس  نیا  دـنوشیم و  هتخیگنارب  اهنآ  ندرک  نوریب  اههدـنامسپ و  ندـنار  رب  بآدرز )  ) نآ

. دوشیم اههدور  رد  اهینوزف 
تـسدب یـشرت  یتفـس و  ات  دیامنیم  نوگرگد  ار  نآ  سپـس  دزاسیم ، كاپ  نآ  زا  ار  نوخ  دشکیم و  ار  هدش  نیـشنهت  ياهینوزف  زرپس 

اب سپس  دوشیم  اهتشا  نتخیگنارب  یهاگآ و  ببس  دوخ  یتفس  یشرت و  اب  هک  دتـسرفیم  هبمکـش  هناهد  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  سپـس  دروآ 
. دور نوریب  اههدنامسپ 

شیپ زا  هک  یلاناک  ود  اب  ار  نآ  يهدنام  سپس  دربیم  راکب  تسا ، ندرک  هیذغت  يهتسیاش  هک  هچنآ  و  هتفرگ ، ار  نوخ  یکبآ  شخب  هدرگ 
هناهد رب  دزیخن و  اپ  هب  هتـسویپ  ندرک  بآشیپ  يارب  یمدآ  ات  هدش  هتخاس  گرزب  نادبآشیپ  رگید  يوس  زا  دناسریم ، نادبآشیپ  هب  میتفگ ،

هزادـنا شیازفا  اب  دـیآیمن و  نوریب  يزیچ  نآ  زا  دوشن  رپ  ات  ددـنبیم و  هدرک و  گنت  ار  نآ  هک  هدـش  هتـشاذگ  ياهچیهام  ياهچیرد  نآ 
. دور نوریب  ات  هدرک  اهر  ار  نآ  دوخ  تساوخ  هب  نآ  شزوس  يدنت و  ای  ندش و  نیگنس  نآ و  رد  بآشیپ 

داـب زا  رپ  ار  نادـبآشیپ  رگا  هک  تسا  نینچ  تسا و  هدـش  هتفهن  گرزب  يدـنمدرخ  نادـبآشیپ  هب  هدرگ  زا  یهاربآـشیپ  ندـمآ  مـهارف  رد 
دـنک و دـمآ  تفر و  دـناوتیم  يزیچ  ره  نآ  يهناهد  ود  ره  زا  تسا و  هناهد  ود  ياراد  هکنیا  اب  دـمآ ، دـهاوخن  نوریب  نآ  زا  يداب  مینک ،

نیا هک  اجنآ  زا  دزیریم و  هارزیم )  ) ود ره  نورد  هب  هدرگ  زا  تسا  بآشیپ  هک  نوخ  یکبآ  شخب 
119 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ورنیازا دـنکیم ، رذـگ  مود  يهیال  زا  سپـس  دـسرب  نادـبآشیپ  ندرگ  هب  ات  دوشیم  در  نادـبآشیپ  يهیال  ود  زا  یکی  زا  تسخن  ارجم  ود 
اههیال یگدنبـسچ  نیا  دوشیم  رپ  رتشیب  هچره  و  دنابـسچیم ، ینوریب  هب  ار  ینورد  هیـال  دوشیم  زیررـس  نادـبآشیپ  نورد  هب  هچره  تسا 

شریذپ نانچمه  ددرگرب ، الاب  هب  نادبآشیپ  رد  هدمآ  درگ  بآشیپ  یکدنا  دراذگیمن ، هدـش و  رتهتـسب  نادـبآشیپ  هناهد  ددرگیم و  رتشیب 
هک درادیماو  ار  هچیهام  نآ ، دوش  ساسحا  یتحاران  هاگره  دنک و  نیگنـس  ار  نادبآشیپ  ات  دنکیم  لابند  رتناسآ  نادـبآشیپ  هب  ار  بآشیپ 

. دوش هتخیر  نوریب  بآشیپ  ات  دروآیم ، راشف  دراد  دوخ  نورد  رد  هچنآ  رب  نادبآشیپ  سپ  درادرب  تسد  نادبآشیپ  يهناهد  نتسب  زا 
تسا و داشگ  هدور  نیا  دـنوشیم  هدـنار  هدور  تسار  هب  یکاروخ  شزرا  هنوگره  زا  ندـش  هزیکاـپ  یهت و  زا  سپ  تفـس  ياههدـنامسپ 

ینیگنس اههدنامسپ  هک  یماگنه  دزیخن  اپ  هب  ندنار  نوریب  يارب  هتـسویپ  یمدآ  ات  تساراد  ار  رایـسب  ییاههدنامسپ  ندروآ  درگ  ییاناوت 
دازآ ار  هدنرادهگن  يهچیهام  دوخ  تساوخ  اب  اهنآ  هدش  رادناج  یتحاران  ببس  دوش ، ادیپ  ندز ) كون  كون   ) شزوس ساسحا  ای  دننک و 

دنوریم نوریب  اههدنامسپ  هدرک و 
. دنوادخ تساوخ  هب  اههدنامسپ  ندنار  نوریب  سپس  نآ و  زا  تشادرب  ات  نت و  هب  ندش  دراو  ماگنه  زا  كاروخ  تشونرس  تسا  نینچ 

[: 247] مکش يهراوید  تخانش 

مان قافـص  هک  هدرـشف  ياهدرپ  اههچیهام ، سپ  رد  دراد و  رارق  میتفگ  هک  ياهناگتشه  ياـههچیهام  مکـش  يهدـنناشوپ  تسوپ  تشپ  رد 
. دناهدش هدراذگ  مکش  ینورد  ياهمادنا  نآ  زا  سپ  و  [ 248] هنیرداچ یبرچ ) تفاب   ) قافص زا  سپ  دوشیم و  هدید  دراد 

. دیآیم دیدپ  مکش  ياههدرپ  رد  قافص  یگراپ  لابند  هب  قتف 
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: هنیرن اههیاخ و  تخانش 

زین نآ  هب  دباییم  شیور  هدرتسگ  ياهاضف  زا  رپ  یبصع  یمادنا  [ 249] هاگمرش ناوختسا  زا 
120 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هارزیم دننام  هب  قافـص  زا  [ 251 (] خـیرب  ) ارجم ود  تسا . [ 250] هنیرن مادنا  نیا  دنیآیم  دنراد  هک  یـشزرا  زا  شیب  رایـسب ، ییاهگرخرس 
دناهتفرگ و رارق  نآ  رد  هیاخ  ود  هک  هدش  اههیاخ  هسیک  هیال  ود  زا  یـشخب  نآ  ینورد  هیال  دوشیم . داشگ  سپـس  دیآیم  نوریب  بلاح ) )

. دوریم اههیاخ  هب  هدش  ادج  دیآیم  نییاپ  يوس  هب  هک  یگر  زا  دشابیم  رایسب  ياهمخ  چیپ و  اب  هک  هنییوم  ییاهگر 
سپس ددرگ و  ماخ  يهنیرن  بآ  هدش و  دیپس  ات  هدرک  هیزجت  ار  نآ  رد  هدمآ  درگ  نوخ  دریگیمارف و  ار  نآ  ياهدغ  دیفس  تفاب  نینچمه 

هب هار  ود  زا  هنیرن  بآ  دوش . زاسراک  ي  [ 252] هنیرن بآ  ات  دوشیم  لماک  نآ  نتفرگ  لکـش  یگنوگرگد و  دوریم و  اههیاخ  هب  اجنآ  زا 
. دوشیم زیررس  هنیرن 

. دشابیم نوخ  زا  نآ  ياهگر  نیگنس و  ياوه  زا  نآ  ياهاضف  ندش  رپ  اب  هنیرن  [ 253] ندش خیس )  ) تسار
نورد هچنآ  نوریب ، هب  ندرک  باترپ  يارب  دنوشیم و  هدیـشک  داشگ و  دناهنیرن  بآ  هدـنروآ  هک  ییاههلول  هک  تسا  یماگنه  [ 254] لازنا

ندش غاد  شزوس و  ای  هنیرن و  بآ  ياهدنوآ  یگتشابنا  یگدشرپ و  تهج  هب  یگتخیگنارب  نیا  دنوشیم . هتخیگنارب  دناهدروآ ، درگ  دوخ 
نیا دـشابیم ، رگید  یمرن  مادـنا  هب  نآ  يهـمه  اـی  ییاـهنت و  هـب  نآ  [ 255] رـس ندـیلام  هنیرن  نتخیگنارب  ياههار  زا  یکی  دـشابیم . اـهنآ 

. دوشیم نآ ، رد  هچره  نتخادنا  نوریب  هنیرن و  بآ  ياههلول  ندش  داشگ  هدیشک و  يهزیگنا 

[: 256] ناتسپ تخانش 

هب نآ  تعیبط  تسا و  هدرک  رپ  ار  ناشنایم  زین  ياهدغ  دـیپس  تفاب  نینچمه  تسا . هدـش  هتخاس  یپ  گر و  هایـس )  ) گرخرـس و زا  ناتـسپ 
ار نآ  الاو  گرزب و  دنوادخ  تسا . ریش  دننام 

121 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دنوشیم میسقت  کیراب  رایسب  ییاههخاش  هب  ناتسپ  رد  اهگر  هایـس )  ) اهگرخرـس و نیا  تسا . هدیرفآ  نوخ  هیزجت  زا  ریـش  نتخاس  يارب 

، تسا نآ  دوـخ  تعیبـط  دـننام  هک  ریـش  هب  ار  دوـخ  نورد  نوـخ  اـت  دریگیمارف  ار  نآ  ریـش  يهدـنزاس  تفاـب  دـنچیپیم و  مه  رود  هب  هک 
. دنکیم نینچ  تسا ، نآ  دوخ  دننام  هب  هک  نوخ  هب  ار  هدور  هبمکش و  زا  هدش  بذج  هباریش  رگج  تفاب  هک  هنوگ  نامه  دیامن . نوگرگد 

: نادهز تخانش 

. دوشیم گرزب  نداز  يرادراب و  اب  هدوب و  کچوک  ناگزیـشود  رد  دراد . رارق  نادبآشیپ  يالاب  رد  هدور  تسار  نادبآشیپ و  نایم  نادهز 
ندش و داشگ  ییاناوت  اههتـشر  نیا  دـشابیم . یبصع  تفاب  يهنوگ  زا  هک  تسا  هدـش  راهم  [ 257] ياهریجنز ياهراون  هتـشر  هس  اب  نادهز 

ربارب نیدنچ  هدرتسگ و  هک  تسه  زاین  نداز  ماگنه  رد  دنراد . يزاینیب  رد  ار  ندـش  هدیـشک  مهرد  هدرـشف و  زاین و  ماگنه  هب  ندـش  زارد 
یبصع تفاب  زا  یگمه  دنـشابیم ، نهپ  راوهریجنز و  يهنوگ  هب  هک  نآ  يراهم  ياهراون  نینچمه  نادـهز و  تفاب  ورنیازا  دـنوش . داـشگ 

. تسا محر  خاش  مان  اب  هدـئاز  ود  ياراد  زین  دوشیم و  یهتنم  [ 259] هناهد کی  هب  هک  تسا  [ 258] نطب ود  ياراد  نادهز  دناهدش . هتخاس 
هب هنانز  بآ  نادـمخت  ود  نیا  زا  دوشیم . هدـید  تسا ، نادرم  هیاـخ  زا  رتراومه  یلو  رتکچوک  هک  [ 260] نادمخت ود  دـئاز  ود  نیا  تشپ 

رادخاروـس كوـن  دـننام  هب  نز  يارب  نـیا  دـسریم و  [ 261] نژاو يهناـهد  هـب  ناـیاپ  رد  دوـشیم و  هـتخیر  نآ  ندرگ  نادــهز و  نورد 
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نایم هدـش ، هتفاب  كزان  ییاهگر  تسا . هتفکـشون  گـنت و  رادنیچ و  هدرـشف و  ناگزیـشود  رد  نادـهز  يهناـهد  دـشابیم . [ 262] هنیرن
هک یماگنه  دندرگیم . داشگ  هنیرن  رـس  اب  اهنیچ  نآ  دنوشیم و  هدیرد  [ 263] یکیدزن نیتسخن  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  رپ  ار  اـهنیچ 

نآ نورد  هب  هنیرن  رس  دناوتن  هک  نآ  ات  دتفایم  مه  يور  نادهز  يهناهد  دش  رادراب  نز 
122 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیآ نوریب  نایور  ات  دوشیم  داشگ  هناهد  تخاس ، هابت  ار  نآ  دیسر و  نایور  هب  یبیسآ  ای  دمآ و  شیپ  نداز  نامز  رگا  دیایب و 
اهرن شنیرفآ ، رد  دوشیم و  گرزب  هدـیلاب و  هناهام  نوخ  اـب  دوشیم و  هتخاـس  درم ) نز و   ) بآ زا  ناـیور  سونیلاـج  هاگدـید  يهیاـپ  رب 

نآ دشر  ات  دـنکیم  هیذـغت  ار  نآ  دبـسچیم و  نایور  هب  یـشخب  دـنیآیم  نادـهز  هب  هک  ییاهگر  زا  دـنوشیم . لماک  اههدام  زا  رتدوز 
ياهتکرح دـبنجیم و  یتخـس  هب  سپ  دوب  دـهاوخن  هدنـسب  دـسریم  نآ  يارب  هچنآ  هب  تشگ  لماک  نآ  ومن  هک  یماـگنه  دوش . لـماک 

. دشابیم نداز  ماگنه  نیا  دوشیم و  نادهز  [ 264] ياهطابر یگراپ  يهزیگنا  هک  دنکیم  يدنمورین  تخس و 
. تسادخ نآ  زا  ساپس  شیاتس و  تفای  نایاپ  تسخن  راتفگ 

123 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یسانشتخیر شناد  رد  ریگارف  هاتوک و  ییاهناشن  نآ و  رب  هریچ  ياهیگتخیمآ  نت و  ياههزیمآ  تخانش  رد  هاتوک  ینانخس  مود  راتفگ 

: هزیمآ تخانش  رد  ینخس  هاتوک 

هراشا

. دوشیم هتخانش  دیآیم  نوریب  نآ  زا  هک  ییاههدنامسپ  و  نت ، درکراک  شلامتسد ، هفایق ، تسوپ ، یمرن  گنر ، زا  نت  يهزیمآ 

: گنر

. دشابیم هزیمآ  يدرس  زا  ناشن  یبرس  یچگ ، یجاع ، هریت ، دیفس ، ياهگنر 
. تسا هزیمآ  یمرگ  يهناشن  ندوب ، نوگمدنگ  يدرز و  ییامرخ ، یخرس و 

[265 .] یگتخیمآ ندوب  رایسب  یتفس و  يهناشن  رایسب  یگریت  و  طلخ ،)  ) یگتخیمآ ندوب  مک  یکبآ و  يهدنهدناشن  گنر  رایـسب  ینـشور 
. تسا

124 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا نآ  ندوب  هنایم  یگنهامه و  زا  ناشن  یخرس ، هب  لیام  دیفس  گنر 

. تسا هزیمآ  ندوب  هنایم  زا  ناشن  گنر ، ندوب  نشور  فاص و 
125 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا نوخ  یگریچ  يهدنهدناشن  دشاب ، رتمک  ینشور  رتشیب و  یخرس  هچنانچ 
. تسا ینوخمک  يهناشن  دنزب  یجاع  گنر  هب  هک  دشاب  مک  یخرس  رگا 

بآخلت و بآدرز و  شهاک  ناشن  دنمانیم و  یچگ  ار  گنر  نیا  ناکشزپ  دورب  نایم  زا  نآ  رتشیب  هک  دسرب  ییاج  ات  یخرس  شهاک  رگا 
. دشابیم نت  رب  مغلب  یگریچ  نوخ و 

یگریچ نوخ و  بآدرز و  یمک  زا  ناشن  دنیوگیم و  یبرـس  ار  نآ  ناکـشزپ  دوش  هتخیمآ  نآ  اب  زین  يزبس  دنزب و  يدیفـس  هب  گنر  رگا 
. تسا مغلب  بآخلت و 
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يهتخیمآ خرـس  گنر  يهزادـنا  هب  هک  الاب ، یگتـسب  اب  نوخ  یگریچ  زا  ناشن  دـشاب ، هارمه  یخرـس  یمک  يدرز و  اب  گـنر  یگریت  رگا 
. تسا بآخلت  یگریچ  زا  ناشن  دشاب  نآ  رد  هریت  زبس  رگا  تسا و  نآ  يهدش 

، گنر نامه  يهزادـنا  هب  دـنزب  يدرز  یخرـس و  هب  هک  اجنآ  دـشابیم و  هزیمآ  نیرتدرـس  ياراد  دـنزب ، يدـیپس  هب  هک  نت  ییامرخ  گنر 
. تسا هزیمآ  نیرتمرگ  ياراد 

. دشابیم هدام  رتش  مشپ  گنر  دننام  هب  دنزیم و  ینشور  يدیفس و  هب  اهنآ  زا  یهورگ  دشاب ، درز  گنرب  هچنانچ 
یگریچ يهناـشن  هن  هدوب ، نوخ  زا  نت  ندـش  یهت  زا  ناـشن  هک  دـنزیم  يدرز  هب  ناـشگنر  دـشاب ، هداد  تسد  زا  ناوارف  نوـخ  هک  یـسک 

درز گـنر  اـهنیا  زا  یخرب  تسا ، يراـمیب  کـی  دـمآیپ  يهدـنهدناشن ، ناـسک ، هنوگ  نیا  درز  گـنر  تسا . ینوـخمک  زا  هکلب  بآدرز ،
زا یخرب  دنراد و  یبآدرز  ياهنت  اهنیا  تسا  رادیاپ  هراومه  یگدنز  يازارد  رد  اهنآ  گنر  مک و  تیفافـش  ینـشور و  ياراد  دـنانیتسار 

دنـشابیم بآخلت ) بآدرز و   ) هرهز ود  یگتخیمآ  یگریچ  اب  هارمه  دـنراد  مک  یباداش  یگریت و  يزبس و  درز ، گنر  هارمه  هب  هک  اـهنآ 
. دشابیم يرادیاپان  ناشیا  یتسردنت  هراومه  تسا و  رامیب  اهنامز  رتشیب  یناسک  نینچ  رد  زرپس  رگج و  تسا . نت  يهزیمآ  نیرتدب  هک 

126 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هچره دنیارگیم و  ندوب  یبآدرز  هب  رتشیب  دنراد و  ار  هزیمآ  نیرتمرگ  اهنآ ، سپ  دـیارگ  يدرز  هب  هچره  گنر  ندوب  نوگمدـنگ )  ) هزبس

. دراد رتشیب  یشیارگ  ندوب  یبآخلت  هب  دراد و  رتمک  یمرگ  دشاب  هتشاد  رتشیب  يزبس  یگتخیمآ 
يهدـنهدناشن دـشاب ، رترغـال  رتكزاـن و  هچره  و  بوطرم )  ) رومن يهزیمآ  زا  ناـشن  دـشاب ، رتهبرف  هتـشاد و  رتشیب  یبرچ  هچره  تسوپ 

. تسا رتکشخ  يهزیمآ 
رگا تسا . نآ  هک  ياهزادنا  هب  رومن  مرگ و  هزیمآ  نآ  دشاب ، راکشآ  گنر  رد  نوخ  یخرس  تخس و  تفـس و  تشوگ  زا  یگبرف  هچنانچ 

. تسا هارمه  يرومن  يدرس و  اب  نآ  يهزیمآ  مک ، نوخ  لش و  نت  دشاب و  یبرچ  زا  یقاچ 
تساههزیمآ و يهزادنا  يربارب  یکیدزن و  يهدنهدناشن  يرگید  اب  یکی  يریگهزادنا  ماگنه  رد  اههزادنا  نتشادهگن  اهمادنا و  یگنهامه 

. تسین کیدزن  رگیدکی  هب  دشابیمن  ناسکی  اهمادنا  يهزیمآ  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن  یماگنه  نینچ  رد  اهنآ  توافت 
ناشن ار  هزیمآ  يدرـس  اهنآ  یگنت  یکیراب و  تسا . هزیمآ  یمرگ  ناشن  اهنآ  یلاسرا  هاگیاج  اهلاناک و  اهمادنا و  نورد  ياهاضف  يداشگ 

. دهدیم

: شلامتسد

. دهدیم ناشن  ار  یکشخ  ربز ، تفس و  نت  ار و  يرومن  مرن ، نت  ار و  يدرس  درس ، نت  ار و  یمرگ  مرگ ، نت  ندیلام  تسد  رد 
مرگ دـشاب ، يربز  اب  نآ  هارمه  رگا  رومن و  مرگ  نآ  يهزیمآ  دـشاب  ناـیامن  رد  یمرن  هارمه  هب  ار  یمرگ  شلاـمتسد ، ماـگنه  هب  هچناـنچ 

کشخ درس  يهزیمآ  دشاب ، يربز  نآ  هارمه  هب  رگا  رومن و  درس  يهزیمآ  رگشیامن  دشاب ، هارمه  يدرس  اب  یمرن  هچنانچ  دشابیم . کشخ 
. تسا

. دشاب دناوتیمن  ربز  يهزیمآ  درس  نت  یلو  دوشیم  هدید  زین  يربز  درس  ياهنت  رد  هتبلا  دنراد ، یمرن  شلامتسد ، رد  درس  ياهنت  رتشیب 

: نت ياهدرکراک 

. دنشابیم ضبن  ندش و  گرزب  و  [ 266 (] قبش  ) توهش شرورپ  یگدنلاب و  شراوگ ، اهتشا ، نوچمه ، یعیبط  ياهدرکراک 
. دوب دهاوخ  درس  يهزیمآ  يهناشن  دشاب ، تسس  دنک و  رگا  تسا و  مرگ  يهزیمآ  رگشیامن  دشاب  ناباتش  دنمورین و  ضبن  هچنانچ 

127 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


يهناـشن يروـالد  یکاـبیب و  شزرو و  شبنج و  ییوـگرپ و  ییوگنخـس و  دـنت  شوـه و  نوـچمه  دـشاب ، [ 267] ناور هب  هتـسباو  هچنآ 
. تسا درس  يهزیمآ  اهنآ ، يوسنآ  زو  مرگ و  يهزیمآ 

يرایـسب نآ : يهنومن  دنانوگانوگ . ياههزیمآ  يهدنهدناشن  وم  قرع و  بآشیپ و  لاخیپ و  نوچ  دنوریم  نوریب  نت  زا  هک  ییاههدنامسپ 
یهاوگ ار  درس  يهزیمآ  نآ ، يوسنآ  مرگ و ز  يهزیمآ  يهناشن  وم  يربز  یتفس و  شچیپ و  یهایـس و  یگدرـشف و  شیور و  يدنت  وم و 

. دهدیم
. نآ يوسنآ  تسا و ز  رومن  يهزیمآ  رگشیامن  نآ  يرایسب  مرگ و  يهزیمآ  يهناشن  قرع  دب  يوب 

. دهدیم ناشن  ار  مرگ  يهزیمآ  بآشیپ  ندوب  وبدب  نیگنر و  لاخیپ و  یکدنا  یکشخ و 

[: 268] هنایم گنهامه و  نت  ياههناشن 

هب يرتشیب  شیارگ  تسا و  مرن  هن  مرگ و  یلیخ  هن  درس و  هن  شلامتسد  رد  هک  تسا  یخرس  هب  لیام  دیفـس  هنایم ، گنهامه و  نت  گنر 
. دراد يربز  يدرس و 

ینارذـگشوخ و يهشیدـنا  رد  رگا  هژیو  هب  تسا  يرغال  زا  رتکیدزن  یتشوگرپ  هب  هک  تسا  یتشوگ  و  [ 269] يرغال نایم  نآ  يهزادنا 
. دشاب ییاسآنت 

، دشابیم [ 270] ومیب هن  ومرپ و  هن  شاهراسخر  تسا . یفاص  یتخل و  نتـشاد و  چیپ  يروب ، یهایـس ، یکزان ، یگدرـشف ، رد  هنایم  وا  يوم 
هن دـشابیم . ود  نیا  يهنایم  هکلب  درادـن ، زین  یـسنج  ناوتان  هن  تسین و  نارتوهـش  تسا . ورنایم  نت  یناور  یعیبط و  ياهراک  ماـجنا  رد 

. تسا درسنوخ  هن  هدنباتش و  هن  باوخ و  رد  هتسویپ  هن  رادهدنز و  بش 
نایم نآ  تلاح  یلک  روطب  تسا ، هدـش  دای  ياهتلاح  یگنایم  یگنهاـمه و  يهیاـپ  رب  دوریم  نوریب  دارفا  نیا  نت  زا  هک  ییاههدـنامسپ 

. تسا یگنهامه  زا  نوریب  ياهتلاح 
يدـنک و یکچوک و  یگرزب و  رد  هنایم  وا  ياهشبنج  ضبن و  سفنت و  اوآ و  تسا ، نایامن  داشگ و  هن  ناـهنپ و  گـنت و  هن  شیاـهگر 

. دشابیم يدنت 
128 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مرگ نت  ياههناشن 

دنت و ياهشبنج  نایامن ، ياهگر  هدوب ، رغال  تشوگ و  مک  دنامرگ ، شلامتسد  رد  دنراد و  يرتدنت  یگدنلاب  مرگ  يهزیمآ  اب  ياهنت 
. دنشابیم ورهزبس  هتشاد و  یشچیپ  هایس و  ناوارف و  ياهوم  دناباوخمک ، سرتن ، كابیب و  هتشاد ، زیت 

: درس نت  ياههناشن 

اهنآ يدرس  اوآیب ، سفنت  مارآ ، ضبن  دنادنک ، ناشیاهراک  ماجنا  رد  دنیوم ، يهتسهآ  شیور  دنک و  یگدنلاب  ياراد  درـس  يهزیمآ  اب  نت 
. دناباوخرپ نییاپ و  اهنآ  لثم ) دیلوت   ) يزیرمخت یسنج و  يورین  تسادیوه . شلامتسد  رد 

: رومن نت  ياههناشن 

لش و تسوپ  ناوتمک ، ییاهدنب  اهناوختـسا و  مارآ ، یباصعا  ياراد  تشوگ ، لش  دوشیم ، هداد  ناشن  مرن  یلیخ  شلامتسد  رد  نت  نیا 
. تسه شیدنادنک  باوخرپ ، قاچ و  دوشیم ، هتسکش  زین  دوز  هک  دشاب ، یگتسخ »  » زا دیاش  هک  تسس 
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: کشخ نت  ياههناشن 

. دنـشابیم رابدرب  یگتـسخ  رد  دنادرـسنوخ و  دشابیم . تفلک  ناشیا  تسوپ  تسا . دنمورین  و  تخـس ، رغال ، ربز ، کشخ ، يهزیمآ  اب  نت 
. دنراد دنت  يهزبس  گنر  اب  ومرپ  ياهراسخر  نت و  تسا . نایامن  ناشیا  نت  ياهیپدرز  اهدنب و 

: کشخ مرگ  نت  ياههناشن 

، تسا تفلک  ناشیا  تسوپ  دنراد ، راکـشآ  یمرگ  شلامتسد  رد  دنتـسه . تشوگمک  نت  هدرـشف و  هایـس و  دنلب و  ناوارف و  يوم  ياراد 
دنت و ياهشبنج  ضبن و  ياراد  دناباوخمک ، تسا ، نایامن  ناشیاهدنب  اهناوختـسا و  اهیپدرز و  دـنراد ، دـنمورین  یباصعا  دـنیوخربز ،

. دنتسه كابیب  روالد و  شلامتسد ، رد  یمرگ 
129 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[271 :] رومن درس  نت  يهناشن 

ص129 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنـشابیم نوگهبرف  یبرچرپ ، ياهدـنب  ناهنپ و  گنت و  ياهگر  فاص و  تخل و  وم  ياراد  ای  سات و  ناشیا  دـنامرن . یلیخ  شلامتسد 

تلاح تسا . اهنآ  یکت  ياهتلاح  نایم  رومن  مرگ و  کشخ ، درـس و  ياهنت  ياـهتلاح  دـناشبنج . رد  دـنک  لـبنت ، باوخرپ ، تسس و 
. دشابیم اهنآ  يهنایم  الماک  ای  تساههشیر و  ای  لماوع و  زا  مادکره  هب  شیارگ  يهزادنا  هب  اهنآ  یبیکرت 

: نآ تخیر  زغم و  يهزیمآ  ياههناشن 

، دوش نوگرگد  نآ  لکـش  هچنانچ  تسا . رتدرخ  زین  زغم  رتکچوک ، رـس  يهساک  هچره  دـنکیم . يوریپ  رـس  هساـک  تخیر  زا  زغم  لـکش 
ياج دننام  نآ  مرفدب  يهنوگ  دنالومعم . ریغ  ود  ره  گرزب  رایسب  ای  کچوک و  رایسب  رس  ور  نیا  زا  دنکیم  يوریپ  نآ  زا  زین  زغم  تخیر 

. تسا اهمناخ  فیک  ای  [ 272 (] طفس  ) نادرطع
يراومهاـن یکدــنا  نآ و  بـقع  وـلج و  رد  یگتــسجرب  یمک  یعیبـط ، بساـنم و  يدرگ  یگرزب و  رظن  زا  دــیاب  اهرــس  لکــش  نیرتـهب 

. دشاب شوگ  ود  رانک  رس و  يوس  ود  رد  یگتفرورف ) )
. تسا راکـشآ  اهگر  خرـس و  اهمشچ  و  رتمرگ ، هرهچ  نینچمه  تسا و  نایامن  رـس  شلامتسد  رد  یمرگ  دشاب ، مرگ  زغم  يهزیمآ  رگا 

کـشخ دوز  و  یتخلیب )  ) باوخمک دـنمورین و  هدروخچـیپ و  هایـس و  هدرـشف ، ناشیوم  دـباییم . شیور  دـنت  دوز و  ناـشیا  رـس  ياـهوم 
. دـننکیم ساـسحا  دوز  رـس  رد  ار  ءـالتما )  ) یگتـشابنا ینیگنـس و  دوشیم ، ناـشیرپ  دـنت  [ 273] ياـهداب ربارب  رد  ناـشیا  يوم  دوـشیم .

. دنراد تعرس  یناور  ياهراک  رد  الاب و  یشوه  ياراد  اهنآ  دنهدیم  رظن  دوز  زین  دوشیم و  نوگرگد  دوز  راوتساان و  اهنآ  ياههاگدید 
یهایـس هدوب و  تخل  ناشیا  رـس  يوم  دنانهذ . دنک  باوخمک و  ياهزیمآ  نینچ  ناگدنراد  تسا . مرگ  يهزیمآ  يوسنآ  درـس ز  يهزیمآ 

. تسا دنک  اهنآ  ياهکلپ  شبنج  دننیبیم و  بیسآ  رس  یگنهرب  اب  دنوشیم . یگدروخامرس  راچد  هتسویپ  دراد . مک 
130 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رگم دوشیمن  ریزارس  ناشیا  ینیب  بآ  و  دنراد ، رایـسب  يرادهدنز  بش  تسا . هارمه  ماگنهدوز  یلچک  وم ، دنت  شیور  اب  کشخ  يهزیمآ 
دنوشیمن یگدروخامرس  ماکز و  راچد  هاگچیه  دنوش . يرامیب  راتفرگ  هک  نآ 
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ریزارـس هتـسویپ  ناشیا  ینیب  بآ  دندرگیمن و  سات  یلو  دنراد  دنک  شیور  اب  کنت و  كزان و  يوم  تسا . نآ  يوسنآ  رومن ز  يهزیمآ 
. دنوشیم یگدروخامرس  راچد  هراومه  تسا .

. دناساوح دنک  دولآباوخ و 
دناباوخمک رایسب  تسا . هارمه  یلچک  دوز  یگدروخچیپ و  یهایس و  دنت و  شیور  اب  هک  دنراد  دنمورین  رس  يوم  کشخ ، مرگ  يهزیمآ 

یبوخ رگـسح  دننکیم و  لمع  هدنباتـش  یهدرظن  رد  تسا . هراومه  دـنت و  ناشیا  یناور  ياهدرکراک  دنـشابیم . کبـس  یباوخ  ياراد  و 
. تسا كدنا  ناشیا  ياههدنامسپ  زیررس  دنراد .

. دنوشیم یگدروخامرس  راچد  هراومه  دوز و  دندرگیمن  لچک  دنتسه ، دنک  لبنت ، باوخرپ ، تسنآ ، يوسنآ  رومن ز  درس  يهزیمآ 
راکـشآ نآ  ياههناشن  نآ ، یپ  رد  و  دراد ، کـی  ره  يهیلوا  لـماوع  هب  مادـکره  شیارگ  يهزادـنا  هب  کـشخ  درـس  رومن و  مرگ  يهزیمآ 

دوب دهاوخ  اهنآ  بیکرت  بسانت  هب  زین  اهنآ  ياههناشن  دنشاب ، بسانتم  کشخ ) درس  رومن و  مرگ   ) ود نیا  هچنانچ  و  دوشیم .

: لد يهزیمآ  ياههناشن 

ياهنیس شلامتسد  رد  تسا و  وم  زا  هدرشف  رپ و  ناشیا  يهنیـس  دوب . دهاوخ  هتـسویپ  دنت و  سفنت  ضبن و  دشاب  مرگ  لد  يهزیمآ  هچنانچ 
یگرزب دـهدیم . ناشن  ار  دوخ  يهزیمآ  یکچوک ، یگرزب و  تلاح  رد  لد  تسا . دـنمورین  كابیب و  روـالد ، نآ  يهدـنراد  دـنراد . مرگ 

ریغ یتلاح  نینچ  رد  دشابن ، گرزب  دـشاب و  یمدآ )  ) رـس یکچوک  هارمه  هب  نآ  یگرزب  رگا  هژیو  هب  تسا ، لد  یمرگ  هژیو  يهناشن  هنیس 
يدرس لد و  یکچوک  يهدنهدناشن  دشاب ، گرزب  رس  کچوک و  هنیـس  رگا  یلو  میرادن  يرگید  يهناشن  هب  زاین  ام  هدش  هتفگ  يهناشن  زا 

زین ار  رگید  ياههناشن  تسا  رتهب  دشاب ، یکچوک  هارمه  هب  هنیس  یکچوک  ای  رس  یگرزب  هارمه  هب  هنیس  یگرزب  هچنانچ  تسا . نآ  يهزیمآ 
. مینک یسررب 

، دوش ساسحا  نآ  شلامتسد  رد  يدرس  نیا  دشاب  هنهرب  وم  زا  هنیس  هتسهآ و  سفنت  ضبن و  نآ  هارمه  هب  دشاب  درس  لد  يهزیمآ  هچنانچ 
. تسا لبنت  وسرت و  هزیمآ  نیا  يهدنراد 

131 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دشابیم تفلک  تسوپ  ادیپ و  ياهگر  ياراد  نینچمه  تسا . هدیکشخ  رغال  تشوگمک و  هنیس  تخس ، ضبن  کشخ  يهزیمآ  رد 

. دشابیم باداش  مرن و  وم و  زا  هنهرب  هنیس  تسا . مارآ  مرن و  ضبن  رومن  يهزیمآ  رد 
قیمع و سفنت  گرتس و  هدرـشف و  اـهوم  فاـن  ریز  رد  ومرپ و  هنیـس  تسا و  ناباتـش  هتـسویپ و  تخـس ، ضبن  کـشخ  مرگ و  يهزیمآ  رد 
و كالاچ ، سرتن ، نیگمشخ ، رایسب  وا  تسا . یبرچمک )  ) رغال هچیهامرپ و  ندب  دشابیم . مرگ  شلامتسد  رد  نت  يهمه  تسا و  هتسویپ 

. دشابیم هدش  هتفگ  ياهتلاح  نیا  يوسنآ  تسرد ز  رومن  درس  يهزیمآ  رد  یلو  دشابیم . لدرپ  اورپیب و  لوجع و 

: رگج يهزیمآ  ياههناشن 

بآدرز و ناوارف  نتخاـس  یـسنج و  يورین  اهتـشا و  يرایـسب  تسوبی و  رگج و  زا  هدـمآرب  ياـهگر  یخارف  یگرزب و  نوچ  ییاـههناشن 
اههدـند نییاـپ  رد  وـم  یناوارف  ازاـمرگ و  ياـهكاروخ  ندروـخ  زا  ندـید  بیـسآ  ناوارف و  یگنــشت  لاـخیپ و  بآـشیپ و  ندـش  نـیگنر 

. تسا رگج  يهزیمآ  یمرگ  رگنایب  [ 274 (] فیسارش )
. دشابیم ام  يهدش  هتفگ  يوسنآ  ياههناشن ز  ياراد  رگج  درس  يهزیمآ 

. دهدیم ناشن  كدنا  یباداش  مکش و  يرغال  نت و  یکشخ  ینوخمک و  هزیمآ )  ) یکشخ
. تساراد ار  نآ  يوسنآ  ياههناشن ز  رومن  يهزیمآ 
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نایامن و يدرـس  يهزیمآ  ياههناشن  درـس ، رومن و  يهزیمآ  رد  نینچمه  دراد . دنمورین  رادـیاپ و  رایـسب  ياههناشن  کشخ  مرگ و  يهزیمآ 
. دوشیم راکشآ 

: شش يهزیمآ  ياههناشن 

نایزمک و شیارب  درس  ياوه  ندربورف  دوب و  دهاوخ  داشگ  رایسب  هنیـس  و  قیمع )  ) خارف سفن  تفلک و  اوآ  دشاب  مرگ  شـش  يهزیمآ  رگا 
( هزیمآ  ) کشخ رگا  و  تسنآ . يوسنآ  دشاب ز  درس  هزیمآ  هچنانچ  دراد . گرزب  نایز  شش  يارب  نورد ) هب   ) مرگ ياوه  ندیشک 

132 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسوسنآ نآ ز  ياهیگژیو  دشاب  رومن  هزیمآ )  ) هچنانچ دوب و  دهاوخن  ای  زیچان  رس  ندش  مرگ  هدنامسپ و  ندنار  نوریب  اسر و  اوآ  دوب 

. تسا بیکرت  رد  هدش  هتفرگرب  ياهوزج  زا  کی  ره  یگژیو  هب  یبیکرت  ياههزیمآ  ياههناشن 

: هبمکش يهزیمآ  تخانش 

تشوگ دننام  راوگدوز  ياهیکاروخ  نآ  رد  دوب و  دهاوخ  اهتشا  زا  شیب  كاروخ )  ) شراوگ دشاب . هتشاد  مرگ  يهزیمآ  هبمکش  هچنانچ 
دوشیم و هدـیراوگ  وکین  [ 275 (] هسیره  ) میله واگ و  تشوگ  دـننام  راوگرید )  ) تفـس ياهیکاروخ  دوشیم و  هابت  هلاـغزب  ناگدـنرپ و 

رایسب هدش و  هجیگرس  دردرـس و  راچد  صخـش  نآ  رثا  رب  دریگب و  ار  دوخ  ندروخ  يولج  دناوتیمن  صخـش  دباییم و  شیازفا  یگنـشت 
. دوشیم نیگمشخ 

ببس تسا و  كاروخشوخ  درف  تسا و  شندیراوگ  يهزادنا  زا  شیب  وا  ياهتشا  سپ  تسوسنآ ، نآ ز  يهناشن  دشاب  درس  هزیمآ )  ) رگا
. دوشیم نیگنس  ياهیکاروخ  یهابت 

يدننام دود  يوب  هبمکش ، رد  كاروخ  یهابت  ماگنه  مرگ  يهزیمآ  رد  یلو  تسا  شرت  هبمکش ، رد  كاروخ  یهابت  ماگنه  رد  غورآ  يوب 
. دراد

. دنیبیم نایز  نآ  يروخرپ  رد  دراد و  درس  ياهیکاروخ  خب  رتشیب  ياهتشا 
يور وا  هب  رتدوز  ندروآ  ـالاب  یگدروـخمهب و  لد  دوـشیم و  كاـنمن  لاـخیپ  مک و  یگنـشت  دـشاب ، هتـشاد  روـمن  يهزیمآ  هبمکـش  رگا 

. دوشیم نایامن  رایسب  وا  رد  مشچ  يرات  و  [ 276 (] ردس  ) یگتشگرس هجیگرس و  دروآیم ،
دوشیم دنک  هبمکـش  ندیراوگ  هک  یماگنه  کشخ و  لاخیپ  شیازفا و  یگنـشت  تساهیگژیو : نیا  يوسنآ  دـشاب ز  کشخ  هزیمآ  رگا 

. دوب دهاوخ  رایسب  شیاهتشا  دشاب  نآ  يوسنآ  رگا ز  دوب . دهاوخن  نیتسار  زین  مک و  وا  ياهتشا  ددرگیم و  تخس  زین  شنتفر  نییاپ 
، دنک شخب  راب  نیدنچ  رد  ار  ندروخ  هزادـنا  نآ  تسا ، رتهب  دروآ ، شیپ  ینیگنـس  شیارب  يروخرپ  ندروخ ، راب  کی  رد  یمدآ  هچنانچ 

ماجنا دش . دهاوخن  ینیگنس  راتفرگ  رگید  نوچ 
133 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يهدـنهدناشن نیا  دـنک . لاـبند  ار  شور  نیا  هراومه  هک  تسا  هتـسیاب  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  یکبـس  یناـسآ و  ندروـخ  يهویـش  نیا 
. دشابیم کچوک  يهزادنا  اب  یلو  دنمورین  هبمکش 

: اههیاخ يهزیمآ  ياههناشن 

، الاب یگتـسبمه  اب  يهنادرم  بآ  دنمورین و  یـسنج  يورین  ياراد  تسا و  هدرـشف  رایـسب و  شنوماریپ  يوم  دشاب  مرگ  نآ  يهزیمآ  هچنانچ 
. تسا تفلک  ربز و  هیاخ  هنیرن و  نوماریپ  تسوپ  ربتس و  نآ  ياهیپدرز  نایامن و  هتسجرب و  هنیرن  ياهگر  دشابیم . رتدوز  دشر  غولب و 
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. میتفگ هک  تسوسنآ  اههناشن ز  دشاب  درس  يهزیمآ  رگا 
. دشاب ناوتان  هکنیا  هن  تسا  مک  یسنج  کیرحت  دش و  دهاوخ  رتتفس  هتفای ، شهاک  هنادرم  بآ  دشاب  کشخ  هزیمآ )  ) هچنانچ

يدنمورین ياهیپدرز  نوچ  ددرگیم . لش  هنیرن  دنک و  یسنج  کیرحت  تسا و  رتیکبآ  دباییم و  شیازفا  هنادرم  بآ  رومن  يهزیمآ  رد 
. دراد ومیب  مرن و  یتسوپ  درادن .

. تسا ناوارف  هنادرم  بآ  رایسب و  یسنج  يورین  ياراد  دشاب  رومن  مرگ  هزیمآ  هچنانچ 
. تسوسنآ نآ ز  ياههناشن  دشاب  کشخ  درس و  رگا  یلو  دشابیم  یکیدزن  رد  دنمورین  نارتوهش و  يو 

: تفرگ کمک  ناوتیم  نآ  زا  تسه و  زاین  نادب  اههزیمآ  تخانش  يارب  هک  یتاکن  اههشوگ و 

هب اهمادنا  نیا  دننام  هب  نآ  نیرتتسردنت  تسا . اههیاخ  رگج و  لد و  زغم و  نوچمه  یهدـنامرف  ياهمادـنا  يهزیمآ  دـننام  هب  نت  يهزیمآ 
رد یـشیدنارود  رهـش و  نس و  هب  هجوت  اب  هک  یناسک  دـشابن . اهمادـنا  نیا  يهزیمآ  دـننام  هب  ياهنوگ  نآ  نیرتدـب  تسا و  زغم  لد و  هژیو 

. دوب دنهاوخ  دنمهرهب  یتسردنت  زا  هشیمه  دـنرادیم ، هگن  راوتـسا  نت  رد  هنایم  يهنوگهب  هراومه  ار  اههزیمآ  نیا  دوخ ، یتسردـنت  ندـییاپ 
ندش هداز  زور  زا  یمدآ  نت  یکـشخ  رب  هراومه  تساهنس . رگید  زا  رتکشخ  نادـنملاس  نت  رترومن و  اهنس  رگید  نت )  ) زا كدوک  نت 

ياههدـنامسپ دـش . دـهاوخن  هدـید  نت  رب  یکـشخ  یگریچ  زج  يدـنیآرف  يریپ  نایاپ  رد  دوشیم . هدوزفا  یلاسنهک  یگدروخلاس و  اـت 
هارمه هب  ناگدروخلاس  رد  هدش  هدنارنوریب 

134 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یناوتان يزیرغ و  ترارح  شهاک  اریز  دوشیم ، هتـساک  اهنآ  ياهيرومن  يرت و  هتـشابنا و  اهمادـنا  ینورد  ياهاضف  رد  ینیب  بآ  هفرس و 

. تسا هدادخر  كاروخ  ینوگرگد  شراوگ و  زا 
ترارح تسا . نایامن  یگدرمژپ  بآ و  یکدنا  یگدنشخرد و  یمک  یکشخ و  یگریت و  اهنآ  رد  دناکشخ و  رایسب  اهمادنا  زا  یخرب  اما 

. دشابیم رتدنمورین  ناناوج  رد  یلو  رتشیب  ناکدوک 
. تسا کشخ  درس و  ناناوجون  هب  تبسن  رومن و  مرگ و  نالاسنایم ، هب  تبسن  ناگدروخلاس  يهزیمآ 

ياهمادنا یلو  دـیامنیم  [ 277] نیگمـشخ ار  صخـش  دـنازوسیم و  ار  نت  تسوپ  رتکـشخ و  ار  هزیمآ  مرگ ، ياوه  بآ و  اـب  ياـهرهش 
ومیب مرن و  دنراد  درس  يهزیمآ  هک  یناسک  نوچمه  ار  نت  تسوپ  راگدنام و  ار  يرومن  درس  ياهرهش  رد  درادیم ، هاگن  درـس  ار  ینورد 

ییورهزبس نایـشبح و  نوچ  رادچیپ  ياهوم  ور  نیا  زا  دنروآیم  تسدب  ینوریب  ياهمادنا  زا  رتشیب  يامرگ  ینورد  ياهمادنا  یلو  دنکیم 
. دشابیمن زین  اهنآ  يهزیمآ  يدرـس  هناشن  اهنآ  يدـیپس  ییومیب و  ناکرت و  تسوپ  یمرن  تسین . ناشیا  يهزیمآ  یمرگ  هناشن  نابرع  نوچ 

. دشابیم ناکرت  نت  زا  رتکشخ  رایسب  نایشبح  نت  تسا و  نایشبح  نت  زا  رتمرگ  رایسب  ناکرت  ینورد  ياهمادنا  نوچ 
نینچمه دـهدیم و  یهاوگ  ار  ناشیا  ینورد  تلاح  نت  يهدـش  راکـشآ  ياـههناشن  يدرـس  یمرگ و  رد  هناـیم  ياوه  بآ و  اـب  ياـهرهش 

ندـیباوخ و ندـیماشآ و  ندروخ و  رگا  ییاههناشن  نینچ  ناگدـنراد  سپ  دـشابیم  نوگانوگ  ياـههزیمآ  ندروآ  تسدـب  يهدـنهدناشن 
يهزیمآ يوسنآ  هک ز  دناهدروآ  تسدب  رومن  يهزیمآ  ناشیا  هک  تسا  نآ  رگـشیامن  دنـشاب ، هداد  شیازفا  ياهنوگهب  ار  یمرن  شمارآ و 

هک تسناد  میهاوخ  دراد ، اـهگر  يداـشگ  نآ  هارمه  هب  هک  میدـید  تشوـگرپ  قاـچ  ار  یـسک  هاـگره  ورنیازا  دروآ . دـهاوخ  کـشخ 
یگبرف و اریز  دوش  هتـشاذگ  یتوافت  یبرچرپ  هبرف و  نت  نایم  تسا  رتهب  تسین و  يو  یعیبط  تلاـح  هدروآ ، تسدـب  هک  یقاـچ  یگرزب و 

. تسا درس  يهزیمآ  يرومن و  يرایسب  زا  ندوب  یبرچ  اب  یلو  تسا ، رومن  مرگ  يهزیمآ  نوخ و  يرایسب  زا  یتشوگرپ 
135 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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: تفرگ کمک  نوگانوگ  ياههزیمآ  تخانش  يارب  اههناشن  رگید  اب  هارمه  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  درخ  ییاههناشن  يروآدای 

. تسا يدرس  يهناشن  ندوب  دولآباوخ  مرن و  تسا و  مرگ  يهزیمآ  يهناشن  تشرد  دنلب و  ياوآ 
. تسا مرگ  يهزیمآ  يهناشن  ندز  کلپ  دنت  نتفگ و  نخس  دنت 

. تسا کشخ  يهزیمآ  ناشن  تفلک  يادص  هتسجرب و  هدزنوریب و  يولگ  زارد و  ندرگ  ابیز و  زیت  كون  کیراب و  ینیب 
هب هدش  هدیـشک  تروص  يانهپ  رد  هک  گرزب  مشچ  تسا . رومن  يهزیمآ  يهدنهدناشن  نآ  یگتـسجرب  یتشرد و  تخیر و  مشچ ، یگرزب 

. تسا رومن  يهزیمآ  يهناشن  ناکرت  مشچ  دننام 
رومن يهزیمآ  رگهناـشن  ناـبز  یگتفرگ  هراـسخر و  رب  وم  یمک  اـههنوگ و  یتـشوگرپ  ینیب و  كون  ینهپ  نآ و  ندوب  هداتـسیا  وم و  يربز 

. تسا
رگج و یتسس  رگشیامن  نییاپ  کلپ  سامآ  تروص و  یگتخورفارب  هارمه  يدوبک  تسا و  مرگ  يهزیمآ  يهدنهدناشن  ناهد  نت و  دب  يوب 

. تسا رمع  یهاتوک  نت و  یتسس  يهناشن  اهنآ  ندوب  تسس  یکزان و  یکیراب و  اهنادند و  یگدنکارپ 
يرومن و يهزیمآ  يهناشن  نآ  يراومه  یکزان و  اهنخان و  یمرن  تسا . رومن  درس و  يهزیمآ  رگـشیامن  اهنآ  یتفلک  ناتـشگنا و  یهاتوک 

. دشابیم يزیرغ  ترارح  دوبمک  یناوتان و  يهدننکنایامن  اهاپ  اهتسد و  فک  یمرن 

: ناوت شهاک  ياههناشن 

یکیراب اهدـنب و  یمرن  درـس و  بآ  ندیـشون  زا  سپ  یگتـشهورف  یکیدزن و  زا  سپ  یتسـس  تخـس و  ياـهراک  ماـگنه  شزرل  يدـنک و 
. تسا رومن  يهزیمآ  ناگدنراد  رد  رتشیب  هک  تسوپ  یکزان  اهیپدرز و 

: اهنآ [ 278] یگتخیمآ اهمادنا و  يهزیمآ 

هراشا

دننام هب  هک  دروآیم  تسدب  نآ  زا  ار  دوخ  يامرگ  نت  تسا و  مادنا  نیرتمرگ  لد ،
136 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زا رتدرس  یبرچ  دنارتمرگ و  اههچیهام )  ) تشوگ رگج ، زا  سپ  رگج و  لد ، زا  سپ  تسا  يزیرغ  ترارح  يهمـشچرس  نیتسخن و  يهیام 
. تسا تشوگ 

. دشابیم نآ  زا  رتدرس  زغم  يهزیمآ 
. اهناوختسا زج  دناکشخ  درس  اهماین  اهگر و  هراوید  تفاب  اهیپدرز و  اهطابر و  اهفورضغ و  يهزیمآ 

. یمدآ تسد  فک  هژیو  هب  تسا  هنایم  تسوپ  يهزیمآ 
. تسا تسوپ  يهزیمآ  هب  کیدزن  دیوریم  عاخن  زا  هک  یشخب  رترومن و  دنیوریم ، زغم  زا  هک  ییاهنآ  اهیپ  يهزیمآ 

مادکره ورنیازا  دشابیم  توافتم  اهمادنا  رگید  اب  تشوگ  تفاب  تسا . رومن  درس  ناهد  بآ  هنادرم و  بآ  ریـش و  هدنزاس  تفاب  يهزیمآ 
عوضوم و نیا  يهرابرد  نخس  دراد و  توافت  هدرگ  تفاب  يهزیمآ  اب  شش  تفاب  يهزیمآ  تشاد . دنهاوخ  ار  دوخ  هژیو  يهزیمآ  ییاهنت  هب 

. دشابیم ام  باتک  نیا  فده  هک  تسیاهزادنا  زا  نوریب  نآ  شرتسگ 

: اهیگتخیمآ اهیرومن و 
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بآخلت تسا . یگتخیمآ  نیرتيرومن  درـس و  مغلب  دنانینچ . زین  نوخ  مغلب و  دشابیم  زین  کشخ  هک  تسا  یگتخیمآ  نیرتمرگ  بآدرز 
رترومن بآدرز  هب  تبسن  بآخلت  مرگ و  مغلب  هب  تبسن  نوخ  تسا . کشخ  اهیگتخیمآ  رگید  هب  تبسن  درـس و  نوخ  هب  تبـسن  ءادوس ) )

رظن زا  یبآدرز  ياـههنوگ  زا  یخرب  تـسا . يرگید  زا  رتدرــس  مـغلب  ياـههنوگ  زا  یخرب  هـک  دـنراد  ییاـههنوگ  ناشمادـکره  دـشابیم .
زا یخرب  تسا . دوخ  رگید  ياههنوگ  زا  رتهنایم  رتهب و  نوخ  ياههنوگ  زا  یخرب  و  دشابیم . شیاههنوگ  رگید  زا  رتدب  رتدنت و  یگنوگچ 

یمغلب اـی  یبآـخلت  اـی  یبآدرز  یگتخیمآ  اـب  ار  نوخ  نآ  هک  ییاـج  اـت  كاـپ  نوـخ  هب  اـت  دـنراد  يرتـشیب  تهابـش  یگتخیمآ  هب  اـهنوخ 
. دنسانشیم

[: 279] یگتشابنا تخانش 

هراشا

رب ءالتما )  ) یگتـشابنا ار  تلاح  نیا  ناکـشزپ  دننک ، داب  دنوش و  هدیـشک  ياهنوگ  ات  دوش  هدنکآ  دـنراد  هچنآ  زا  اهگر  ياهاضف  هچنانچ 
[. 280] دنمانیم اهگر  ياهرفح  ياضف  هیاپ 
137 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دناوتیمن یمدآ  تعیبـط  دـشابیم و  نآ  یکاروخ  زاـین  زا  شیب  هک  دـیآیم  درگ  نت  رد  يداوم  هک  تسا  یتلاـح  یگتـشابنا  مود  يهنوگ 
رب ار  یگتشابنا  تلاح  نیا  ناکشزپ  تساهنآ . رب  ندش  هریچ  ندرک و  لیدبت  زا  ناوتان  نوچ  درب  راکب  اهمادنا  هیذغت  يارب  ار  نآ  زا  یشخب 

. دشابیم يرامیب  هناشن  تلاح  ود  ره  دنمانیم و  ورین  يهیاپ 

: اههرفح ياضف  يهیاپ  رب  یگتشابنا  ياههناشن 

یگدرتـسگ و اـهگر و  یگتـشابنا  زین  یگدوـلآباوخ و  ندیـشک ، يهزاـیمخ  نت ، یگتـسخ  یگدیـشک و  نـت ، یمرگ  گـنر و  یخرس 
گرزب ضبن  ساوح و  نهذ و  يدنک  دردرس و  هژیو  هب  مشچ و  رس و  ینیگنـس  نآ ، تکرح  نیرتمک  اب  هثل  زا  ینیب و  زا  رایـسب  يزیرنوخ 

. دشابیم یگتشابنا  نیا  ياههناشن  زا 
. تسا یگتفراو  یباوخرپ و  یشونرپ و  يروخرپ و  زا  هک  تسا  یشوهیب  نتفر و  لاح  زا  تلاح  دننام  هب  اجنیا  رد  نت  تلاح 

: ورین يهیاپ  رب  یگتشابنا  ياههناشن 

رد ضبن  دشابیم . اهمادنا  یگدیشک  هراسخر و  گنر  ندوبن  خرـس  یلبنت و  یتسـس و  شبنج و  ماگنه  رد  ینیگنـس  اهتـشا و  ندمآ  نییاپ 
. دشابیم هتخپان  گنرمک و  بآشیپ  یلو  تسین  گرزب  یگتشابنا  هنوگ  نیا 

: اهیگتخیمآ یگریچ  تخانش 

: نوخ یگریچ  ياههناشن 

یعیبـط روـطب  نوـخ  ندرک  نوریب  هار  هک  ییاـهاج  رد  تسا و  یگتـشابنا  نیتـسخن  يهنوـگ  ياـههناشن  دـننام  هـب  نوـخ  یگریچ  يهناـشن 
بآشیپ خرـس  گنر  لمد و  شوج و  ندـش  ادـیپ  ناهد و  رد  ماـگنهبان  ینیریـش  ساـسحا  ددرگیم و  رادـیدپ  شراـخ  دـشاب ، تماـجح ) )

. تسا نآ  رگید  ياههناشن 
ار تفگ  میهاوـخ  نیا  زا  سپ  هک  يزاـسنوخ  ياـهكاروخ  نینچمه  دـشاب و  تشوـگرپ  باداـش و  ینت  اـب  یناوـجون و  نس  رد  هچناـنچ 
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. درک ینیبشیپ  وا  نت  رد  ار  نوخ  یگتخیمآ  یگریچ  ناوتیم  دشاب ، هدروخ 

: بآدرز یگریچ  ياههناشن 

بآرهز بآدرز و  ندروآ  الاب  یگدروخمهب و  لد  اهتشا و  ندوب  نییاپ  رایسب و  یگنشت  یکـشخ و  هارمه  هب  ناهد  یخلت  گنر و  يدرز 
نوگانوگ و ياهشزوس  گنر و  زبس 

138 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يهمه هچنانچ  دروآ . رامشب  نآ  ياههناشن  زا  ار  یکبآ  نازوس و  بآشیپ  مشچ و  يدیپس  ندش  گنردرز  نآ و  ندوب  ربز  نابز و  یکشخ 

یگتسخ امرگ و  مک و  كاروخ  یناوج و  نس  ناتسبات و  نوچمه  ییاهیگژیو  نآ  رانک  رد  دنوش و  راکشآ  اهنآ  زا  یخرب  ای  اههناشن  نیا 
. دنکیم رتهتسیاب  ار  بآدرز  يرترب  ینیبشیپ  اههناشن  نیا  يهمه  دشاب ، ور  شیپ  مرگ  نت  يهزیمآ  مک و  باوخ  رایسب و 

: بآخلت یگریچ  ياههناشن 

يزبس هب  هک  هریت  خرـس  هایـس و  بآـشیپ  و  نوخ ، یتفـس  ینیگنـس ، یهایـس ، یگدـیرپ ، گـنر  اهتـشا ، نیغورد  شیازفا  هبمکـش ، شزوس 
. دنشابیم نآ  ياههناشن  زا  دنزیم ،

. دوشیمن هتخاس  یهاگ  اهنت  نیا  رد  بآخلت  اریز  تسا  رتمک  ومیب  قاچ  دیپس  ياهنت  هورگ  رد  تسالاب  نآ  رد  بآخلت  تخاس  هک  ینت 
. دشابیم رایسب  ومرپ  رغال و  هزبس ، ياهنت  رد  نآ  تخاس 

هتسویپ نامه  هک  دننکیم  لابند  ندروخ  رد  ار  یتسردان  يهویش  دنتسه و  یگتسخ  راچد  هراومه  دناخرس و  گنر و  ییامرخ  هک  ياهنت 
شیازفا هشیمه  ینت  نینچ  رد  ورنیازا  دـننکیم . رتشیب  ار  بآخلت  تخاس  يهنیمز  تسا ، نت  رد  بآخلت  يهدـنزاس  ياهیکاروخ  يراوخ 

رگید زرپـس و  یگرزب  دـنیاشوخان و  ياـهكورچ  هایــس و  [ 282 (] قـهب  ) سیپ کــل و  و  [ 281] لاـگ راـچد  هک  تشاد  میهاوخ  بآـخلت 
. دوشیم هدید  دراوم  رتشیب  رد  بآخلت  یگریچ  ياههناشن  نیا  دندرگیم . یبآخلت  ياهيرامیب 

: مغلب يرترب  ياههناشن 

يدنک مکش و  یلـش  یگدولآباوخ ، يدنک و  یلبنت و  گنر و  دیپس  بآشیپ  تخاس  یگنـشت و  شهاک  نآ ، یگدنبـسچ  قازب و  شیازفا 
. دوزفا زین  ار  ناتسمز  يامرس  درس و  يهزیمآ  دیاب  اهنیا  رانک  رد  دنتسه . نآ  ياههناشن  زا  شراوگ 

هب زین  دوریم و  شزرو  یپ  رد  رتمک  دوشیم و  شبنجمک  یمدآ  مغلب ، یگریچ  اب 
139 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ندید باوخ  و  [ 283] اراوگ هزات و  ياهبآ  اب  ینتبآ  هب  شیارگ  نینچمه  دروآیم . يور  زاسمغلب ، هژیو  هب  یکاروخ  هنوگره  يروخرپ 
. دنشابیم مغلب  یگریچ  ياههناشن  اهیگژیو  نیا  يهمه  درک . دهاوخ  ادیپ  رایسب 

. دشابیم وا  رب  يرومن »  » یگریچ هناشن  هجوت  نیا  دشاب ، هتشاد  يرتشیب  هجوت  اههناخدور  اهایرد و  ناراب و  هب  یسک  هک  یلاح  رد 
ياهگنر هب  وا  هجوت  رگا  تسا و  بآدرز  یگریچ  يهدنهدناشن  نیا  دشاب  هتشاد  رتشیب  هجوت  اهگنج  شخرذآ و  شتآ و  هب  هک  یسک 

، دـشاب رتشیب  نوخ  ندـمآ  نوریب  ندز و  گر  و  تماجح »  » يریگنوخ نیریـش و  ياهیکاروخ  اهیمرگرـس و  نیگنر و  ياهزیچ  خرس و 
. تسا نوخ  یگریچ  ناشن 

. تسا بآخلت  یگریچ  يهدنهدناشن  دشاب  رتشیب  یکانسرت  یکانلوه و  یکیرات و  یهایس و  هب  يو  هجوت  هچنانچ 
يهزیمآ يرترب  رگـشیامن  ایؤر  نیا  تسامرـس  زا  ندـید  رازآ  لاح  رد  درـس و  ياـج  اـی  و  خـی )  ) فرب رد  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا 
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. وسنآ تسوا و ز  رد  يدرس 
یگریچ يهدنهدناشن  نیا  دزویم  وا  رب  شتآ  ای  مرگ  رایـسب  داب  ای  دنیبب و  دیـشروخ  ربارب  رد  ای  هبامرگ  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  یـسک  رگا 

. دشابیم يو  رد  امرگ  يهزیمآ 
یسک تسا  نآ  ندوب  یکبآ  اهیگتخیمآ و  یمک  زغم و  یکـشخ  يهزیمآ  رگـشیامن  دینیبب  نداتفا  ندرک و  زاورپ  رایـسب  باوخ  هک  یـسک 

. تسا یگتشابنا  يهدنهدناشن  دنیب  نیگنس  يزیچ  نتشادرب  لاح  رد  باوخ  رد  ار  دوخ  هک 
. وسنآ دراد و ز  دوجو  هدیدنگ  ياهیگتخیمآ  يو  نت  رد  دبایب  نتفر  هار  لاح  رد  وبدب  ياهاج  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  هک  يدرف 

اهیگتخیمآ و ندوب  هنایم  يهدـنهدناشن  دـنیبب ، دراد ، شوخ  ياهوب  هک  ییاـج  زبسرـس و  ناتـسلگ  رد  شدرگ  لاـح  رد  ار  دوخ  هچناـنچ 
. تسا یگدیدنگ  زا  يرود 

140 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا ییاج  رد  هک  دهدیم  ناشن  باوخ  نیا  دنیبب  نتفر  لاح  رد  خالگنس  گنت و  ياهاج  رد  ناباتـش  هدیکورچ و  رغال و  ار  دوخ  هک  یـسک 

. دنکیم يریگولج  وا  ندیشک  سفن  زا  هک  هدمآ  دیدپ  ندش  هتسب  ای  یگنت  وا  یسفنت  هاگتسد 

[: 284] ناگدرب دیرخ  يهویش 

ای زرپـس و  رگج و  يراـمیب  يهدـنهدناشن  دـشاب ، رادـیاپان  یگنر  رگا  نوچ  دوش ، رتـشیب  ياهجوت  يو  گـنر  هب  تسخن  هک  تسا  هتـسیاش 
سیپ کل و  دننام  هب  يزیچ  ات  درک  وجتسج  ییانشور  رد  ار  هدرب  نت  تسوپ  دیاب  ورنیازا  دشابیم . ریساوب  زا  يزیرنوخ  ای  تسا و  هبمکش 

. دنامن ناهنپ  وا  دید  زا  تس ، [ 285 «] ءابوق  » ندمآ دیدپ  بجوم  هک  گنرمک  سیپ  کل و  زاغآ  ای  گنرمک و 
دـنمورین و هکل  سپـس  دوشیم  رادـیدپ  هایـس  ای  دـیپس و  گنر  هب  ییاههکل  نت  زا  ییاهاج  رد  هاگنآ  تسا ، ناهن  زاـغآ  رد  سیپ  کـل و 

. ددرگیم راوتسا 
. دوشیم راوتسا  هدرک و  دشر  زور  دنچ  رد  سپس  دیآیم  دیدپ  نت ) زا   ) ییاهاج رد  تسا و  ربز  زاغآ  رد  ابوق 

اج نآ  رد  تسا  نکمم  نوچ  ددرگ ، ياهژیو  هجوت  دـیاب  نادـب  دوش  هدـید  یگتخوس  ای  یبوکلاـخ  اـی  لاـخ  ياـج  نت  ياـجياج  رد  رگا 
. دشاب هتفرگ  ماجنا  نآ  يراکناهن  يارب  یگدشگنر  ای  یبوکلاخ  ای  هدش  هدنازوس  هک  هدوب  یسیپ  يرامیب 

. دباییم شرتسگ  هدـش  یبوکلاخ  ای  هدـش  هدـنازوس  ياج  رد  سیپ  کل و  هتفرنایم و  زا  هاگیاج  نآ  گنر  درذـگب  نآ  زا  یتدـم  هچنانچ 
دیهد وشتسش  هکرس  كروب و  و  [ 286] نانـشا مرگ و  بآ  اب  هدرب و  هبامرگ  هب  ار  يو  دوخ ، نامگ  ندرب  نایم  زا  يارب  دـشاب  لاخ  هچنانچ 

. دییامن یسراو  بوخ  ار  وا  سپس 
رایسب ار  وا  دش و  نامگدب  یتخسب  دیاب  دشاب  یلسانت ) هاگتـسد  نوماریپ   ) هجوت بلاج  روجان و  ياج  رد  یبوکلاخ  ای  یگتخوس  ياج  رگا 

دیشک و هسیک  داد و  وشتسش 
141 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دراذگیم نآ  يارب  وجوسرپ  ياج  دنکیم و  راکشآ  ار  اهزیچ  یلیخ  هاگیاج  نیا  نوچ  درک  یسراو  یبوخب  ار  نآ  نوماریپ 
و [ 287 (] هفعس  ) رس شیر  ایآ  هک  دنیامن  وجتسج  ار  وا  نت  رس و  ياهوم  سپس  دننک  یسررب  ار  يو  درخ  نتفگ و  نخس  يهویش  ییاونش و 

؟ هن ای  دوشیم  هدید  [ 288 (] زازح  ) رس هروش  مخز و  درز 
ای تسا ، هزادنا  هب  وا  مشچ  يدیپس  یلالز  ییانیب و  ایآ  تسا ؟ هنایم  راومه و  یناوختسا  ياراد  ایآ  هک  دننک  یـسررب  ار  يو  مشچ  نینچمه 

. تسا رگج  يرامیب  ناشن  دوش  هدید  يدرز  نآ  رد  هچنانچ  تسا ؟ ماذج  یهگآشیپ  نآ  یکیرات  يرات و  ایآ  هن ؟
دنوش یسررب  دیاب  تکرح  یناسآ  ندوب و  زیمت  رظن  زا  شیاهکلپ  تسا . يزیرنوخ  ناشن  دشاب  نایامن  رایسب  خرـس  ياهگر  نآ  رد  رگا 
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کلپ نداد  ناکت  رد  یتخس  دراد ، ار  نآ  هب  ندش  راچد  یگدامآ  ای  کلپ و  لاگ  يرامیب  کی  دراوم  رتشیب  رد  دنشاب . تکرح  تخس  رگا 
مـشچ يهشوگ  رب  زین  دـنوش و  زاب  ات  دـهد  شلام  رایـسب  ندـش  رادـیب  ماـگنه  ار  شیاـهکلپ  دراد  زاـین  وا  تلاـح  نیا  رد  نوچ  تسا  دـب 

يهناشن دـشاب ، نینچ  رگا  هک  دـیایب  نوریب  نآ  زا  یـشوارت  دـیاش  هک  دـهد  راشف  تسا ، غامد ) حالطـصاب   ) ینیب کـیدزن  هک  [ 289 (] قآم )
ادص و یگتفرگ  اب  هارمه  رگا  هژیو  هب  نآ  ندوب  مک  هک  دـنیامن  یـسررب  بوخ  ار  وا  ياهوربا  اههژم و  دوب ، دـهاوخ  اجنآ  رد  روسان  ندوب 

. تسا دب  دشاب ، هراسخر  یخرس 
یجک ندوب و  ولاتـشوگ  یتفلک و  رظن  زا  ار  يو  ینیب  باتفآ  رد  دـشاب . هتـشادن  دـب  يوب  هک  دـنیامن  یـسررب  ناهد  ینیب و  زا  ار  يو  سفن 

؟ دننبب ار  وا  ندیشک  سفن  ناسآ  و  دشابیم . نآ  نورد  رد  ریساوب  ندوب  رگهناشن  هک  دننک  یسررب 
نوچ دننک ؟ یسررب  تسه ، یگدیسوپ )  ) یگدروخ ای  یقل  اهنآ  رد  ایآ  يزیمت و  يدنمورین و  ندوب و  بترم  رظن  زا  ار  اهنادند  تیعـضو 

یتسـس يهدنهدرادشه  نینچمه  دنتفایم  دوز  هک  دنتـسه  تسـس  كزان و  ياهنادـند  زا  رتشیب  يراگدـنام  يهناشن  دـنمورین  ياهنادـند 
. دنشابیم زین  نت  يهمه 

ياج ایآ  هک  دننیبب  دنرشفب و  ار  نآ  دننک  یسررب  یبوخب  ار  نآ  ندوب  تسار  ندرگ و 
142 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رادیدپ نآ  رد  [ 290 (] ریزانخ  ) تخـس ياههدـغ  يدـنت  هب  هک  تسا  یهاگیاج  ندرگ  نوچ  هن ؟ ای  تسه  نآ  يور  مخز  ای  یگتـسجرب و 
. دوشیم

دنناباوخب تشپ  رب  ار  وا  دشابیم . لس  يرامیب  یهگآشیپ  هناش و  ندوب  رغال  کیراب و  نوچ  دشابیم ؟ ولاتشوگ  نهپ و  ایآ  دننیبب  ار  هنیس 
زرپس و رگج  هاگیاج  رد  هژیو  هب  نآ  رب  ندروآ  راشف  ماگنه  هب  يدرد  ای  و  دراد ؟ یگتسجرب  ییاج  رد  ایآ  دننک  یـسررب  شمکـش  همه  و 

؟ هن ای  دوشیم ؟ رادیدپ  هبمکش  يهناهد 
. دوش هدید  شنتفرگ  ناوت  ات  دنهد  وا  هب  يزیچ  نتفرگ  روتـسد  دنیامن . یـسررب  ار ، وا  نتـشادرب  ماگ  ناوت  دـننک و  نتفر  هار  هب  راداو  ار  وا 

. دوب دهاوخ  وا  ندش  جلف  یگدامآ  اهیپ و  یتسس  يهناشن  دشاب ، ناوتمک  هچنانچ 
رگیدکی اب  ار  شیاهاپ  اهتسد و  دوشیم ؟ تخس  ياههفرس  و  مسآ )  ) سفن یگنت  راچد  ایآ  دوش ، راگـشآ  ات  دننک  ندیود  هب  راداو  ار  وا 

. دشابن رتهاتوک  يرگید  زا  یکی  ات  دننک  يریگهزادنا 
گرزب ياهگر  نآ  رد  ایآ  دـننیبب ، یبوخ  خـب  ار  وا  اپ  قاس  دـنیامن . یـسررب  زین  اهنداد  ناکت  رد  ار  اهنآ  ندوب  ناور  اهدـنب و  تیعـضو 

. دماجنایب [ 292 «] ییاپ لیپ   » يرامیب ای  و  [ 291] اپ سیراو  هب  دناوتیم  نآ  هک  دوشیم ؟ هدید  هدش  داشگ 
. دنروآ تسدب  دنریگب و  کمک  اههزیمآ  تخانش  هار  زا  یکریز  اب  ار  دراوم  رگید  هتشذگ  اهنیا  زا 

: وم ياههناشن 

، ندرگ اههناش و  رب  يروالد و  تشپ  يهریت  رب  ینارتوهـش و  مکـش  رب  وم  يرایـسب  دـهدیم و  ناشن  ار  يروالد  يربز  ییوسرت و  وم  یمرن 
وسرت يهدنهدناشن  نت  همه  رس و  رب  هدش ) خیـس   ) هداتـسیا يوم  تسا . رگـشیامن  ار  شوه  یمک  مکـش ، هنیـس و  رب  یـسرتن و  يدرخیب و 

. تسا ندوب 
143 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: تسوپ گنر  ياههناشن 

ندوب هنایم  دـشاب  ومیب  تسوپ  نآ  هارمه  خرـس و  دـیپس و  نایم  هک  یگنر  ترارح و  نوخ و  يرایـسب  رگـشیامن  خرـس  ییامرخ و  گـنر 
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هراومه دراد ، میـالم  خرـس  گـنر  هک  يدرف  لوـجع و  هناوـید و  تسا  نیـشتآ  خرـس  گـنر  ياراد  هک  یـسک  دـهدیم و  ناـشن  ار  هزیمآ 
. دشابیم قالخادب  تسا  دنت  يهزبس  هک  یسک  و  تسا . یتلاجخ 

: مشچ ياههناشن 

هدز نوریب  شیاهمشچ  یسک  تسا  راکبان  كریز و  دشاب  هتفرورف  شیاهمشچ  هک  يدرف  تسا و  لبنت  دشاب  تشرد  شیاهمشچ  هک  یسک 
. تسا نادان  نادنخ و  و  یخوش )  ) هدول مرشیب و  دراوم  رتشیب  رد  تسا 

. تسا دیلپ  راکبیرف و  شاهدنراد  دنک  شدرگ  نییاپ ) الاب و   ) نت يازارد  رد  مشچ  رگا 
. تسوسرت دشاب ، هایس  یلیخ  شمشچ  هک  يدرف 

. تسا نادان  دشاب ، زب  نامشچ  گنر  دننام  هب  شمشچ  گنر  هک  یسک 
. تسا دزد  راکبیرف و  دشاب  نیبزیت  دنک و  تکرح  يدنت  هب  شنامشچ  هک  یصخش 

. تسا راکبیرف  دنمشیدنا و  دشاب  هداتسیا  دنک و  شنامشچ  تکرح  هک  یسک 
. تسا نزفال  ینارتوهش  دشاب  امننز  هک  نآیب  دشاب  هنانز  شهاگن  هک  یسک 

. دراد زارد  يرمع  دشاب  شیامیس  رد  يداش  هدنخ و  هناکدوک و  هاگن  دننام  هب  يدرم  هاگن  هچنانچ 
. تسا هرابنز  هراکیب و  لبنت و  دراد ، نازرل  تشرد و  ینامشچ  هک  يدرف 

. تسا هرابنز  راکبیرف و  مرشیب و  دشاب ، هتشاد  نازرل  کچوک و  یبآ  نامشچ  یسک  رگا 
. تسا لدرپ  رایسب  رورش و  دشاب  رگخا  نوچمه  خرس  شنامشچ  هچنانچ 

. تسا يدنک  یلبنت و  رگشیامن  هایس  مشچ 
. تسا قالخا  یتسپ  ناشن  دشاب ) هدش  گنر  نارفعز  اب  هک  نآ  دننام   ) دوش هدید  يدرز  نآ  رد  هک  یبآ  نامشچ 

. تسوسرت زین  دشاب  درز  شنامشچ  هک  يدرف  تسوسرت و  دیارگب ، يدیپس  هب  دشاب و  گنر  یبآ  ياهزیگنا  ره  هب  شمشچ  هک  یسک 
144 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يهدنراد دشاب  یبآ  ینامشچ  رد  اههطقن  نیا  هچنانچ  تسا ، شاهدنراد  ترارش  يهدنهدناشن  مشچ  کمدرم  نوماریپ  رد  ناوارف  ياههطقن 
. تسا رورش  نآ 

. تسا رورش  وسرت و  هدول ، وجهنیک ، ربکشر ، يدرف  شاهدنراد  دشاب  هتفرگارف  يراون  دننام  هب  يزیچ  شنوماریپ  رد  هک  یمشچ 
. دشابیم شاهدنراد  يدرخیب  يهدنهدناشن  تسا  واگ  مشچ  دننام  هب  هک  ینامشچ 

. تسا زیرنوخ  راوخنوخ و  نآ  يهدنراد  دشاب ، هتفرگ  دوخب  درز  گنر  هدش  يراکرز  يهنوگب  سپس  هدوب  هایس  یمشچ  هچنانچ 
. تسا تسم  هشیمه  راکانز و  نادان و  شاهدنراد  دشاب ، رایسب  یخرس  اب  واگ  مشچ  نوچمه  هک  هتشگرب  الاب  هب  نامشچ 

يهدنهدناشن هک  دوشن  راکشآ  یخرس  يدرز و  نآ  رد  هتشادن و  یگدنـشخرد  یلیخ  نآ  یـشیم  هک  تسا  یـشیم  نامـشچ  مشچ ، نیرتهب 
. تسا بوخ  تشرس 

یطاقن نآ  هارمه  هب  رگا  تسا و  دیلپ  تسپ و  دیارگیم ، هزوریف  نوچمه  يزبس  يدرز و  هب  دراد و  یگدنـشخرد  هک  یبآ  مشچ  يهدنراد 
. دشابیم ناشیا  نیرتكریز  مدرم و  نیرتدب  نآ  يهدنراد  دشاب ، دیفس  ای  نوخ و  نوچ  خرس 
. تسا درخیب  شاهدنراد  دشاب ، هزادنا  هب  مشچ  رگید  ياهشخب  هتسجرب و  کمدرم  هچنانچ 

. تسا درخیب  ربکشر و  نآ  يهدنراد  دشاب  کچوک  هتفرورف و  مشچ  هچنانچ 
. تسا ینارتوهش  هب  شیارگ  ینادان و  يهناشن  دشاب ، گنچرخ  نامشچ  دننام  هب  کچوک  هتسجرب و  مشچ  رگا 
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. تسا راکبیرف  تسپ و  شاهدنراد  دنزب ، ودود  اههرانک  رد  یلیخ  دشاب و  شبنجمک  کچوک  مشچ  هچنانچ 
، راکبیرف وگغورد ، نآ  يهدـنراد  دـشاب ، هدـیچیپ  هدروخنیچ و  ای  هتـسکش  هتـشاد ، ياهژیو  يرامیب  هکنآیب  یـسک  مشچ  ياـهکلپ  رگا 

. تسا درخیب 
. دنتسه رورش  يدارفا  نازرل ، یلیخ  کچوک و  نامشچ  ناگدنراد 

. دوشیم هدوزفا  وا  يدرخیب  هب  هتساک  ترارش  زا  دشاب  تشرد  یمشچ  هچنانچ 
. دناراکتنایخ رورش و  یبآ ، رایسب  نامشچ  ناگدنراد 

145 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا ناشیا  یگناوید  سرت و  يهناشن  دشاب ، ناخرچ  اههرانک  رد  هراومه  هک  ینامشچ 

. دنتسه وسرت  دیارگیم ، يدیپس  هب  یبآ  گنر  يرایسب  زا  ناشمشچ  هک  یناسک 

: وربا ياههناشن 

، نیبدوخ دسرب  نآ  يهدنراد  هاگجیگ  هب  ات  هدـش  زارد  دـنلب و  وربا  رگا  دنتـسه . نخـستسس  نیگمغ و  رایـسب  تشپرپ  ناوربا  ناگدـنراد 
وگهفازگ نآ  يهدنراد  دور  الاب  هب  هاگجیگ  يوس  زا  دیارگب و  نییاپ  هب  ینیب  يوس  زا  وا  يوربا  هک  یسک  نینچمه  تسا . نزفال  هارمگ ،

. تسا درخیب  و 

: ینیب ياههناشن 

ینیب يهرانک  هک  يدرف  مهفمک و  دشاب  هتشاد  رپ  تفلک و  ینیب  هک  یسک  ینمشد و  رادتسود  دشاب  هتشاد  کیراب  ینیب  يهرانک  هک  یسک 
، دراد هدرک  داـب  ینیب  ياـهخاروس  هک  یـسک  نارتوهـش و  دراد ، نهپ  ینیب  هک  يدرف  تسا و  طاـیتحایب  درخمک و  دراد ، زارد  کـیراب و 

. دشابیم نیگمشخ  رایسب 

: یناشیپ ياههناشن 

شیارگ ومخا و  شایناشیپ  هک  یصخش  تسرگبوشآ  وجهزیتس و  يدرف  دشاب  هتشاد  نکش  نیچیب و  هدرتسگ و  نهپ و  یناشیپ  هک  یسک 
هک یـسک  نادان و  دراد ، کـچوک  یناـشیپ  هک  یـسک  نآ  لـبنت و  دراد ، گرزب  یناـشیپ  هک  نآ  تسا و  نیگمـشخ  رایـسب  دراد ، هناـیم  هب 

. تسا وگهفازگ  دراد ، نکش  نیچرپ و  رایسب  یناشیپ 

: اهنادند بل و  ناهد و  ياههناشن 

، دراد گنرمک  بل  هک  یسک  تشرس و  دب  درخیب و  دراد ، تفلک  بل  هک  یـسک  روالد و  مهف و  اب  یلیخ  دراد ، داشگ  یناهد  هک  یـسک 
رورش دراد ، دنمورین  دنلب و  شین  نادند  هک  یسک  ناوتان و  دراد ، هدنکارپ  کیراب و  تسس و  ياهنادند  هک  یـسک  تسا و  رامیب  هتـسویپ 

. تسا

: هرهچ امیس و  ياههناشن 

. تسا تسم  هراومه  دشاب ، هتشاد  ار  ناراوخبارش  يهرهچ  تلاح  یمدآ  يامیس  هچنانچ 
146 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نیگمرش  رگا  نیگمشخ و  هراومه  هتشاد ، نیگمشخ  ياهرهچ  رگا 
. دشابیم ورمک  سپ  دراد  نیگمرش  ياهراسخر  رگا 

. تسا نادان  لبنت و  دشاب ، هتشاد  دولآتشوگ  يامیس  هچنانچ 
. تسا دنت  تشرس  ياراد  دشاب ، تشوگرپ  وا  ياههنوگ  رگا 
. تسا راذگشزرا  مهفاب و  رایسب  دشاب  رغال  وا  يامیس  رگا 

. تسا راکبان  سولپاچ و  تسپ و  دشاب ، هتشاد  کچوک  يهراسخر  هک  یسک 
. تسا نادان  دشاب ، هتشاد  درگ  رایسب  یتروص  رگا 

. تسا لبنت  سپ  دشاب  رایسب  هرهچ  یگرزب  رگا 
. تسا مرشیب  یلیخ  دشاب ، هتشاد  زارد  یتروص  هک  یسک 

. تردنب رگم  تسا  قالخادب  دراد ، خاتسگ  ییامیس  هک  یسک 
. تسا نیگمشخ  رایسب  دشاب ، هتشاد  هدرک  داب  [ 293] ندرگ گر  هاگجیگ و  هک  یسک 

: شوگ ياههناشن 

. تسا رمع  زارد  نادان و  دراد ، دنلب  شوگ  هک  یسک 
. تسا رمع  یهاتوک  يراکبان و  يهناشن  دراد ، کچوک  شوگ  هکنآ 

. تسا رمع  هاتوک  دراد ، [ 294] هتخیوآ شوگ  هک  یسک 

: سفنت نخس و  اوآ و  ياههناشن 

. تسا روالد  اورپیب و  دراد ، تخمز  يادص  هک  یسک 
. تسا مهفمک  لوجع و  دیوگیم ، نخس  دنت  هک  یسک 

. تسا نیگمشخ  رایسب  قالخادب و  لوجع و  سپ  دیوگ  نخس  دنت  دنلب و  هک  یسک 
. تسا [ 295] روخرپ دراد ، نیگنس  ياوآ  هک  یسک  تسا . هیامورف  دراد ، دنلب  یسفن  هک  یسک 

. دنکیم يدب  مدرم  هب  یناهن  ربکشر و  دیوگ ، نخس  [ 296] یغامدوت هک  یسک 
147 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دشابیم شاهدنراد  یشوهمک  يدرخیب و  يهناشن  مب  تشرد و  ياوآ  نایاپ  رد 

(: هچیهام  ) تشوگ ياههناشن 

مهف یبوخ  رگشیامن  مرن  تشوگ  تسا و  شاهدنراد  یسحدنک  یمهفتخس و  يهناشن  دشاب ، تخس  تفس و  رایسب  هک  یتشوگ  هچیهام و 
. دشابیم تشرس  و 

: هدنخ ياههناشن 

. دراد لئاسم  هب  رتمک  تیمها  هجوت و  تسا و  ورشوخ  وخمرن و  ددنخیم ، رایسب  هک  یسک 
. تسین دونشخ  دنهدیم ، ماجنا  مدرم  هک  يراک  زا  تسا و  نآ  يوسنآ  ز  ددنخیم ، مک  هک  یسک 
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. تسا مرشیب  ددنخیم ، دنلب  هک  یسک 
. تسادص رس و  رپ  خاتسگ و  وگرپ و  يدرف  دوشیم ، سفن  یگنت  ای  هفرس  راچد  هدنخ  ماگنه  هک  یسک 

: اهتکرح ياههناشن 

. تسا یطایتحایب  ناشن  دنت  يدنک و  ناشن  دنک  ياهتکرح 

: ندرگ ياههناشن 

. تسا دیلپ  راکبیرف و  دراد ، هاتوک  رایسب  یندرگ  هک  یسک 
. تسا وسرت  قالخادب و  درخیب و  نک و  دادیب  داد و  هدننزدایرف و  دراد ، کیراب  زارد  یندرگ  هک  یصخش 

. تسا وخربز  رایسب  كانمشخ و  یبصع و  يهزیمآ  ياراد  دراد ، دنمورین  تفلک و  ندرگ  هک  یسک 

: مکش ياههناشن 

. تسا ینادان  يهدنهدناشن  تشوگ ، يرایسب  اههدند و  یگنت 
148 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا هشیدنا  یبوخ  يهناشن  مکش ، یکزان  مرن و 
. تسا ندرک  يرتسبمه  رایسب  يهدنهدناشن  مکش ، یگرزب 
. تسا لد  یتسس  رگشیامن  اهنآ ، یکزان  اههدند و  یکیراب 

: تشپ ياههناشن 

. تسا یقالخادب  يهناشن  تشپ ، ندوب  الود  تسا ، الاب  مشخ  يدنمونت و  ورین و  يهناشن  تشپ ، يانهپ 
. تسا یکین  ناشن  تشپ ، ندوب  هداتسیا  يراوتسا و 

: اههناش ياههناشن 

. تسا يدنمدرخ  ناشن  نآ ، ینهپ  يدرخمک و  ناشن  کیراب ، يهناش 
. دشابیم ینادان  يهناشن  هناشرس ، یگدزنوریب 

: اهوزاب ياههناشن 

. تسا يرادمدرم  يدنمونت و  يدنملکیه و  يهناشن  دنسرب ، اهوناز  هب  اهتسد  هک  ياهزادنا  هب  دنشاب  زارد  اهوزاب  رگا 
. تسا وسرت  یمدآ  هدوب و  يدب  رادتسود  شاهدنراد  دنشاب ، هاتوک  رایسب  هچنانچ 

: فک ياههناشن 

. تسا یگدیمهف  يریگدای و  دنت  يهناشن  كزان ، مرن و  تسد  فک 
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. تسا يدرخیب  ناشن  هاتوک ، تشز و  تسد  فک 
. تسا یشوهمک  یخاتسگ و  ییوگرپ و  يهناشن  زارد ، رایسب  كزان و  فک 

: اپ قاس و  لفک و  و  [ 297] هاگنمیشن ياههناشن 

. تسا یگدول  ندوب و  خوش  يراگهانگ و  ناشن  نآ  یکچوک  و  یمهفدب ، ناشن  تفس  تشوگرپ و  ياپ 
149 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا یسرتن  ییاورپیب و  ناشن  نآ  يدنمورین  یتفلک و  سرت و  يهناشن  [ 298] هنشاپ ناوختسا  یکیراب 
. تسا يدنسپدوخ  يدرخیب و  يهناشن  [، 299] اپ یپدرز  قاس و  ود  یتفلک 

. تسا زیچ  ره  زا  ییاهر  یلش و  يدنمورین و  یگهرابنز و  يهناشن  لفک ، یتشوگرپ 
. تسا يروالد  يهناشن  نیرس ، ناوختسا  رایسب  یگبرف 

. تسا یگرزب  يروالد و  يهناشن  دشاب ، دنملکیه  هاگیهت  ناوختسا  رگا 
. تسا سرت  نت و  یتسس  يهناشن  هاگیهت  یکیراب 

: نتشادرب ماگ  ياههناشن 

. تسا بایماک  مارآ و  يدرف  درادیمرب ، هتسهآ  دنلب و  ياهماگ  هک  یسک 
اهنآ رد  هکنآیب  دراد  فلتخم  لئاسم  هب  رایسب  هجوت  هک  تسا  ناباتش  لوجع و  یـصخش  درادیمرب ، ناباتـش  هاتوک و  ياهماگ  هک  یـسک 

. دشاب اجرباپ  راوتسا و 

: يروالد ياههناشن 

تفـس و ياهدنب  اهاپ و  تسد و  اههدند و  تفلک و  ياهناوختـسا  راوتـسا و  یمادـنا  ربز و  دـنمورین و  ياهوم  دنتـسه ، روالد  هک  یناسک 
. دنراد تشوگمک  نیرس  خارف و  هنیسرس  تشوگمک و  دنمورین و  یندرگ  ربتس و  ياههناش  مکش و  هنیس و  گرزب و  دنمورین و 

. دشاب هدش  ریزارـس  نییاپ  يوس  هب  هک  ياهنوگهب  دشاب  تشوگرپ  هچیهام  ناشیاهاپ  قاس  يهنایم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناروالد  نینچمه 
زا اـهنآ  يهمه  هک  دنـشابیم  ومیب  كورچ و  نیچیب و  رغـال  یناـشیپ  کـشخ و  یتشوگ  تسوپ و  ياراد  رتشیب  هک  دـنايدارفا  نینچمه 

. دشابیم ناشیا  رد  يروالد  ياههناشن 
اهلفک رد  ییوممک  اههدـند و  اهدـنب و  يدـنمورین  مادـنا و  ندوب  تسار  نت و  تشوگ  نتـشاد  رد  یگناـیم  يروـالد  رگید  ياـههناشن  زا 

هنیـس و دوشیم و  هدـید  مشخ  یگنرز و  نآ  رد  هک  وـمیب  راوـمه و  یناـشیپ  هدیـشک و  ياـهوربا  رود و  مه  زا  ياـههناش  نینچمه  تسا .
. دنشابیم دنمورین  یپدرز  ومرپ و  ياهناش 
150 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ییوسرت ياههناشن 

ودود اههرانک  رد  هتسویپ  هک  فیعض  ینامشچ  درز و  یگنر  هدیـشک و  الاب  هب  قاس  ياههچیهام  ینامک و  یتماق  مرن و  ییوم  ياراد  وسرت 
. تسا نیگمغ  هدرسفا و  یهاگن  کیراب و  ياهاپ  اهتسد و  دنزیم و 
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: یتریسشوخ یمهفزیت و  ياههناشن 

يدیپس نایم  یگنر  ياراد  يو  دراد ، تشوگیب  تشپ  يهریت  هتشارفارب ، ياههناش  يرغال و  یقاچ و  رد  هنایم  رومن و  یمک  مرن و  یتشوگ 
نآ رد  هک  كانمن  یشیم و  ینامشچ  هایس و  رایسب  تخس و  هن  وممک ، كزان  یتسوپ  دراد و  ياهژیو  یگدنشخرد  ییابیز و  هک  یخرـس  و 

. دشابیم اراد  ار  دوشیم ، هدید  یلالز  يرومن و 
هراومه تسا . یقاچ  يرغال و  تماق و  یهاتوک  يدـنلب و  رد  ندوب  هناـیم  وکین و  یتشرـس  نتـشاد  ندـیمهف و  بوخ  نآ  رگید  ياـههناشن 

. دشابیم اراد  ار  دوشیم ، هدز  یخرس  هب  هک  دیپس  یگنر 
شندرگ یتـفلک  تسا . هناـیم  شرـس  یگرزب  يهزادـنا  دراد . یگبرف  یتـشوگمک و  یگرزب و  یکچوک و  رد  يهناـیم  ياـپ  تسد و  فک 

ابیز و رایسب  راومه  ینیب  درگ و  ییامیس  تسا . هنایم  ندوب  رادچیپ  یتخل و  رد  دیارگیم و  یخرس  هب  یمک  شیوم  گنر  دشابیم . كدنا 
. دوشیم هدید  یلالز  يرومن و  نآ  رد  هک  تسا  یشیم  ینامشچ  ياراد  يو  دشابیم . هنایم  نآ  ناوختسا  يهزادنا 

: ندوب فوسلیف  ياههناشن 

یمک و رد  هک  تسا  ییاهوم  ياراد  تسا . یخرس  هب  هدنیارگ  هک  دراد  دیپس  یتسوپ  گنر  دراد . یقاچ  يرغال و  رد  هنایم  راوتـسا ، یتماق 
تسا و زاب  شناتـشگنا  نایم  راومه  هک  تسا  یتسد  فک  ياراد  يو  دشابیم . هنایم  یخرـس  یهایـس و  ندوب و  رادچیپ  یتخل و  یناوارف و 

. دناهدش هتخیمآ  مهب  شهاگن  رد  يداش  هدنخ و  هراومه  ییوگ  هک  دشابیم  كانمن  یشیم و  ینامشچ  گرزب و  یناشیپ  ياراد 

: يداهندب یتشرسدنت و  ياههناشن 

یناتشگنا هدنگ و  یمکش  ياراد  يو  تسا . هدیرپگنر  ای  ورهزبس و  ای  دیپس  رایسب 
151 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رد دـشابیم . ولاتـشوگ  ینایم  اـهاپ و  تشوگرپ و  یندرگ  نآ  ياـههناشن  زا  نینچمه  تسا . تشوگرپ  ياهنوگ  درگ و  ییامیـس  هاـتوک و 
هرک زا  یمین  یگتسجرب  دننام  هب  درگ  ناشیا  یناشیپ  دوشیم . هدیشک  الاب  هب  ناشیاههناش  دیارگیم و  يدرگ  هب  ناشمکش  دارفا ، هنوگنیا 

. دوب دنهاوخ  تفلک  یندرگ  زارد و  ياهرهچ  زارد و  ییاهقاس  گرزب و  ياهراورآ  ياراد  ناشیا  دش . دهاوخ 

(: ییوررپ  ) یمرشیب ياههناشن 

اهنآ دنراد . هتفرالاب  هب  هک  ییاههناش  هدش و  هدیـشک  ولج  هب  یمک  هک  هاتوک  یتماق  تفلک و  ياهکلپ  ناشخرد و  زاب و  ینامـشچ  ناشیا 
. دنتـسه هدش ، هدیـشک  الاب  هب  يهنیـس  درگ و  ییامیـس  ياراد  دنـشابیم . نوخرپ  دنراد و  ییامرخ  گنر  دنتـسه . دـنت  ییاهشبنج  ياراد 

. دنشابیم زیت  دنت و  ینخس  ياراد  هتشاد و  جک  دنلب و  ییاههژم  دایز و  یگریخ  اب  زاب و  رایسب  ینامشچ  نینچمه 

: ییورخلت ياههناشن 

. دنتسه رغال  دنراد و  کشخ  نت  هرهچ و  تسوپ  دنراد . ورهزبس  ای  ومخا و  ییامیس 
. دنراد هایس  تخل  ییوم  خاتسگ و  ياهرهچ 

: ینارتوهش ياههناشن 
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نآ رد  هـک  گرزب  تـشرد و  ینامـشچ  وـمرپ و  یهاـگجیگ  هایـس ، تـخل و  رایـسب  ییوـم  دـیارگیم و  یخرـسب  هـک  دـیپس  یگنر  ياراد 
. دوشیم هدید  يزغم  یهت  يرسکبس و 

: یگنانز ياههناشن 

مارآ دوز  دوـشیم و  نیگمـشخ  دوز  دـنکیم و  يربناـمرف  ناـسآ  تسا و  مک  شايراـبدرب  تساـهنآ و  نـیرتهدرملد  سنج  ره  يهداـم 
. تسا مرشیب  كابیب و  راکبیرف و  روما  زا  يرایسب  رد  دریگیم و 

نآ ياجب  دراد . رتمک  هدند  دنچ  رتگنت و  ياهنیس  هناش و  رتکیراب و  یندرگ  رتكزان و  رتکچوک و  ییامیـس  سنج  ره  يهدام  نینچمه 
نار تسا ، گرزب  شانیرس  ناوختسا 

152 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دشابیم یسنج  ره  رن  زا  رتتشرسدب  وسرت و  رایسب  دراد . مرن  ياپ  ماگ  تسد و  فک  کیراب و  قاس  تشوگرپ و 

: ناگجاوخ ياههناشن 

هک نآ  اـی  هدـمآ  اـیند  هب  هیاـخیب  هکلب  دنـشاب  هدرکن  هتخا  ار  يو  مدرم  هک  یـسک  تـسا . كاـبیب  تسرپمکـش و  درخیب و  قالخادـب و 
. دناناشیا نیرتدیلپ  نیرتدب و  دروآیمنرد ، شیر  هک  یسک  نینچمه  هتشاد و  دوشیمن ، هدید  هک  یکچوک  رایسب  ياههیاخ 

: نآ شناد  یسررب  یسانشهرهچ و  رد  هاتوک  ینانخس 

يرواد و سپـس  دـنروآ ، درگ  سکره  زا  يرتشیب  ياههناشن  دـنناوتیم  هک  اجنآ  ات  هکلب  دنیـشنن . يرواد  دوز  هناشن  کی  اب  هک  تسا  رتهب 
. دنهد ماجنا  هدمآ ، تسدب  تسرد  ياههناشن  يهیاپ  رب  ار  شنیزگ 

هک دـننادب  دـنتفای ، رترب  ار  ییورین  هچنانچ  دنجنـسب ، دـنریگب و  هزادـنا  ار  اهنآ  دـندرک ، دروخرب  رگیدـکی  يوسنآ  ياههناشن ز  هب  هاگره 
. دنشابیم اهنآ  نیرترب  نیرتتسرد و  نیرتدنمورین و  زا  مشچ  هژیو ، هب  هراسخر  ياههناشن 

. تسا نایناهج  دنوادخ  رب  ساپس  دمآ و  نایاپ  هب  مود  راتفگ 
153 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنکیم کمک  اهوراد  اهیکاروخ و  شزرا  تخانش  رد  هک  هاتوک  ینانخس  مّوس  راتفگ 

(: ینیریش  ) نیریش يهزم 

هدنروخ ای  دنوش و  هدروخ  هراومه  هک  نآ  رگم  دوشیمن  راکشآ  اهنآ  زا  الاب  رایـسب  یمرگ  دنتـسین ، ازامرگ  یلیخ  یلو  دنامرگ  اهینیریش 
. دشاب هتشاد  ار  نآ  هب  ندش  راتفرگ  یگدامآ 

هب ییاهيرامیب  اهنآ  زا  دهدیم و  شیازفا  ار  نوخ  بآدرز و  اهنآ  ندروخ  هتسویپ  نینچمه  مرگ . يهزیمآ  ناگدنراد  نارادبت و  دننام  هب 
يهزیگنا نـینچمه  دـشاب . هتــشاد  ار  نآ  یگداـمآ  یــسک  رگا  هژیو  هـب  دروآیم ، دـیدپ  زرپـس  رگج و  ساـمآ  یگتفرگ و  یگنت و  دـننام 

. دناهنادرم بآ  يهدنهدشیازفا  نت و  يهدننکباداش  دنشابیم و  بوخ  شش  هنیس و  يارب  هتبلا  ددرگیم  هبمکش  یتسس  شورمکش و 

(: یشرت  ) شرت يهزم 
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یتروص رد  دروآیم و  دنب  ار  مکـش  دنـشاب  زیمت  اههدور  هبمکـش و  هچنانچ  دربیم ، نایم  زا  ار  نوخ  بآدرز و  یلیخ ، هن  یلو  تسا  درس 
یبصع هاگتسد  اهیپ و  هب  دهدیم . شهاک  رگج  رد  هژیو  هب  ار  یشراوگ  يورین  درس و  ار  نت  دنکیم ، ناور  ار  مکش  دشاب  دایز  مغلب  هک 

. دنکیم رادیب  دنازیگنایمرب و  ار  اهتشا  یلو  کشخ  ار  نت  دناسریم ، نایز 
154 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اهیبرچ

نارادبت رد  هژیو  هب  دشابیم ، ازامرگ  دیامنیم . ریس  كاروخ  ندوب  هدنسب  زا  شیپ  رتدوز  ار  یمدآ  ناور و  ار  مکش  تسـس و  ار  هبمکش 
. دنراد مرگ  هبمکش  رگج و  هک  یناسک  و 

. دیازفایم ار  باوخ  دنکیم و  دنک  ار  ندیشیدنا  دهدیم و  شیازفا  ار  مغلب  دنکیم و  مرن  رومن و  ار  نت 

(: اههدننکتفس [ ) 300] اههدنروآدنب

مکش دنمورین و  ار  هبمکش  دراوم  رتشیب  رد  دهدیم . شهاک  ار  نوخ  تشوگ و  دنکیم . کشخ  درـس و  ار  نت  دوش ، هدروخ  هتـسویپ  رگا 
. دزاسیم یبآخلت  نوخ  دروآیم و  دنب  ار 

(: اهیخلت  ) خلت يهزم 

. دناشکیم بآدرز  شیازفا  ندش و  دب  ندنازوس و  يوس  هب  ار  نوخ  يدنت  هب  دننکیم و  کشخ  دنشابیم و  ازامرگ  رایسب 

(: فیرح اهيدنت -  ) دنت يهزم 

مهرد ار  نآ  دـننازوسیم و  ار  نوـخ  دنــشابیم . نـت  يهدـنزورفارب  دوز  اـمد و  يهدـننازیگنارب  ورنـیازا  دنتــسه . ازاـمرگ  یخلت  زا  شیب 
. دناشکیم یبآخلت  سپس  یبآدرز و  تلاح  يوس  هب  دنزیمآیم و 

(: نیکمن  ) روش يهزم 

. تسا دایز  ترارح  اب  دراد و  یبوخ  یکاروخ  يهزم  تسا . هدننکناشخرد  كاپ و  مرن و  دروآیم . دنب  ار  مکـش  دنکیم ، کشخ  مرگ و 
. دنکیم ناور  ار  مکش  دشابن  هتسویپ  نآ  ندروخ  هچنانچ  دروآیم . دیدپ  بآخلت  بآدرز و  دشاب ، هتسویپ  نآ  ندروخ  هچنانچ 

155 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: هزمیب  ) هفت

. دشابیم هنایم  هب  کیدزن  تسا و  کمن  رتالاب  نآ  یکاروخ  شزرا  درادن ، هزم  هک  یکاروخ 
رگا دروآیم ، يرت  دشاب ، يرومن  نآ  هارمه  هب  هچنانچ  دنتـسه . ازامرـس  هنوگ  نیمه  هب  رگید  یخرب  دـنراد و  هنایم  يامرگ  اهنآ  زا  یخرب 

. دنکیم کشخ  ار  نت  دشاب  یکشخ  هب  هتسباو 
هنوگ نامه  هب  نت  رد  نآ  درکراک  دـشاب  هتـشاد  یناهن  مک و  یلیخ  ای  یکدـنا و  یگریچ  هزم  نیا  رب  هدربمان  ياههزم  نیا  زا  یکی  هچناـنچ 

. دوب دهاوخ  ناسمه  اهنآ  درکراک  دنوش  ربارب  مه  اب  هزم  ود  رگا  میدرک . دای  هک  تسا 
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: اهیکاروخ شزرا  تخانش 

شزرا اب  ياهیکاروخ  دنتـسه . ود  نآ  يهنایم  ياهتـسد  رایـسب و  ییازورین  یهورگ  ورینمک و  یخرب  تسا . نوگانوگ  اهیکاروخ  شزرا 
: دنهورگ هس  مک ، ییازورین 

. دنیوگیم هدننکمیالم  نآ  هب  هک  دنتسه  میالم  نوخ  يهدنزاس  اهنآ  یخرب  تسخن : يهنوگ 
زغم دـننام  دـشابیم . هشیمه  هک  دوـشیم  ینآ  زا  رتمیـالم  رتیکبآ و  نوـخ  دـنزیمآرد ، نت  نوـخ  اـب  ار  اـهنآ  زا  هدـش  هتخاـس  نوـخ  رگا 

و [( 304] لجح  ) کبک و  [ 303] وهیت و  [ 302] جارد هجوج و  تشوگ  دنـشاب و  هدناسیخ  راب  نیدنچ  هک  سوبـسیب ) مدـنگ  [ ) 301] مدنگ
يهتـسد نیا  تسا . اـهنآ  زج  و  یناـیلق ) اـی  لـبنت   ) ودـک دـشاب و  هتـشادن  يزیل  مرن و  هک  ناـگچبیهام  تشوـگ  زا  هچنآ  ناگدـنرپ و  لاـب 

تفس [ 305] سومیک اهنآ  نت  رد  هک  یناسک  تسا و  نییاپ  ناشیا  نت  رد  يزیرغ  ترارح  دـنرادن و  یـشبنج  هک  یناسک  يارب  اهیکاروخ 
. دیآ دوجوب  مغلب  يرامیب  اهنآ  ياهدنب  زا  یخرب  رد  ای  یگتفرگ و  یگنت و  ناشیا  زغم  هدرگ و  زرپس و  رگج و  رد  ای  دوش و  هتخاس 

رد هدنام  نیگنس  ياهزیچ  زا  هچنآ  هک  دنتسه  هدننکمیالم  ییاهیکاروخ  مود : يهنوگ 
156 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مغلش و جیوه و  زایپ و  دننامه  دنشابیم  تفس  ياهسومیک  يهدنزاس  اهنامه  دننکیم و  مرن  يزیت  يدنت و  نتشاد  يهزیگنا  هب  ار  هبمکش 
. دوشیم هتساک  اهنآ  مکش  یگدنروآدنب  ییازامرگ و  دنوش  بابک  ای  هتخپ  اهیکاروخ  هنوگنیا  هچنانچ  اهنآ . زج  برت و 

. دیآ تسدب  ییاهیکاروخ  نینچ  ندومن  میالم  ندرک و  مرن  زا  يدنمدوس  نیا  تسا  نکمم  دش . دهاوخ  دب  تفس و  اهنآ  يهدنام 
دنک میالم  مرن و  ار  نآ  ات  دـنوش  هتخپ  تساهنآ  رد  یتفـس  یتخـس و  زا  هچنآ  اب  هک  نآ  ای  دـش . اهر  اهنآ  یتخـس  زا  ناوتیم  شور  هس  اـب 

ماجنا برت  اب  هک  يراک  دـننام  دور  راکب  نآ  بآ  دوش و  هتخپ  ای  دوش و  هتفرگ  اهنآ  يهرـشفا  ای  دریگیم و  ماجنا  زایپ  اب  هک  يراک  دـننام 
. دنهدیم ماجنا  نآ  اب  همه  هک  يراک  دننام  دربب  ار  مغلب  هک  دوش  هدروخ  نآ  يهتخپمین  ای  دنهدیم و 

نت رد  نابسچ  تفس و  سومیک  ره  هب  دیآیم و  دیدپ  یگدننکمیالم  مرن و  رثا  اهنآ  زا  هک  دنتسه  هدننکمرن  ییاهیکاروخ  موس : يهنوگ 
. دنراد هتسد  ریز  راهچ  اهیکاروخ ، زا  هتسد  نیا  دنیامنیم  میالم  مرن و  ار  نآ  دنسرب 

دننکیم مرن  ار  تسا  ناشنورد  رد  هک  هچنآ  تسه  اهنآ  رد  هک  ینیریش  يورین  اب  دنانیریش و  اراوگ و  موس : يهنوگ  زا  تسخن  هتـسدریز 
زا تسخن  يهنوگ  دـننام  هب  هتـسدریز  نیا  دنـشابیم . هدـننکمرن  هک  نآ  زج  لـسع و  هتـسپ و  ودرگ ، کـشخ ، ریجنا  هزبرخ ، وجبآ ، دـننام 

. دنارتاناوت نت  یگدننکمرن  رد  هک  توافت  نیا  اب  دنتسه  هدننکمیالم  ياهیکاروخ 
، یهاـش سفرک ، هرت ، ریـس ، [، 307 (] فّرح  ) كزیت هرت  [، 306] لدرخ نوـچمه  دـناهدنرب  دـنت و  مرگ و  موـس : يهنوـگ  زا  مود  هتـسدریز 
. یناحیر هنهک  يهدـش  فاص  درز  بارـش  و  [ 311] ربک [، 310] ایوارک هریز ، دـیوش ، [، 309] بادس [، 308] هنایزار هندوپ ، عاـنعن ، نشیوآ ،

هب زاین  هک  یناسک  يارب  هورگ  نیا 
157 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

بوخ تسا . دنمدوس  نآ ، ندرک  ناور  مغلب و  ندیرب  يارب  نینچمه  زغم و  هنیـس و  زرپس و  رگج و  نورد  اهیگتفرگ  اهیگنت و  شیاشگ 
سپـس دوشیم  ناوتاـن  دـباییم و  شهاـک  نت  كاروخ  ورنیازا  دـنکیم  یکبآ  ار  نوخ  نوچ  درب  راـکب  هتـسویپ  ار  نآ  یـسک  هک  تسین 

. دوشیم نآ  ندییارگ  یبآدرز  يوس  هب  نوخ و  يامرگ  نتفر  الاب  يهزیگنا 
زپبآ دوسکـمن و  هک  ار  دـشاب  مک  نآ  یبرچ  مرن و  نآ  تشوگ  هک  یهاـم  هماـکبآ و  دـننام  هب  هچره  موس : يهنوـگ  زا  موـس  هتـسدریز 

. دـشابیم هورگریز  نیا  وزج  دـشاب ، هدوب  كروب  اراوگ و  نیکمن و  ياـهیکاروخ  زا  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  زین  رینپ و  بآ  دنـشاب و  هدرک 
هبمکـش و يزاسکاپ  رد  هورگ  نیا  هکنیا  زج  تسا  دـنت  مرگ و  ياهزیچ  نایز  يدـنمدوس و  هب  کیدزن  هورگ  نیا  ياـهنایز  يدـنمدوس و 

. دنارتاناوت مکش  ندرک  مرن 
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شرت رانا  بآ  شرت و  جنرت  نیبجنکس و  هکرس و  دننام  دناهدننکمرن  هدنرب و  دناشرت ، نوچ  هورگ  نیا  موس : يهنوگ  زا  مراهچ  هتـسدریز 
ای دـشابیم و  مرگ  ناشیا  ياهمادـنا  رگید  هبمکـش و  هک  یناسک  يارب  هورگ  نیا  دوریم . راـکب  اـهیکاروخ  رد  هک  اهیـشرت  زا  هچره  و 

هچناـنچ تـسا . دـنمدوس  دـنزاسیم ، مـغلب  دـننکیم و  کبــس  ياـهیکاروخ  رد  يروـخرپ  اـی  دـنربیم و  راـکب  نیگنــس  ياـهیکاروخ 
هدیراوگ و ار  اهنآ  نت  نآ  دسرب  كاروخ ، زا  سپ  باوخرپ  ای  كاروخمک و  ای  هتسخ و  رایسب  ای  مرگ و  ياهنت  هب  نیگنس  ياهیکاروخ 

وـسکی زا  اریز  تسا ، ناتـسمز  رد  اهیکاروخ  نیا  ندرب  راکب  نامز  نیرتهب  دنکیم . رادیاپ  رایـسب و  ار  شیورین  هداد و  دنویپ  نت  هب  ار  نآ 
یتساک و ساسحا  هک  یلاح  رد  یلو  دراد . لـصف  نیا  رد  زارد  یباوخ  ياراد  رگید  يوس  زا  تسا و  هدـمآ  درگ  یمدآ  نورد  رد  ترارح 
ای دشاب و  هتـشاد  یکدنا  یگتـسخ  هکنیا  ای  دشاب ، نییاپ  هبمکـش ، هژیو  هب  نت  يامد  هک  دروخب ، یماگنه  ار  نآ  ای  دـیامنب  نت  رد  ییاسران 

تفـس سومیک  نتخاس  يهزیگنا  اهنیا  يهمه  دشابن ، هدنـسب  اهنآ  شراوگ  دشاب و  هدوب  مک  شکاروخ  زا  سپ  باوخ  ای  هدرک و  يروخرپ 
ياهیکاروخ ندروخ  زا  یتلاـح  نینچ  رد  تسا  رتهب  هتبلا  دـیآیم . دـیدپ  زرپس  رگج و  رد  ییاـهیگتفرگ  نآ  یپ  رد  دـنوشیم . اـهنآ  زا 

ییاهنتب و ار  نآ  دـیابن  نینچمه  دـشاب . هتـشادن  مه  زاین  نآ ، هب  رگا  هژیو  هب  دـیامن . يرود  تساهتـشا ، ندـناشنورف  يارب  اـهنت  هک  نیگنس 
. دروخب هتسویپ 

هتشادن يرتشیب  ورین  هب  زاین  رایسب و  یگتسخ  هتشاد و  تسردنت  گنهامه و  نت  سکره 
158 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یگدیدنگ و مرن ، ياهیکاروخ  دننام  هب  دنکیمن و  ناوتان  رغال و  ار  نت  نوچ  تسا . نیگنـس  مرن و  هنایم  وا  يارب  كاروخ  نیرتهب  دـشاب 
. دیآیم تسدب  هلاغزب  هرب و  و  غرم ، تشوگ  نان و  زا  هک  دنتسه  ییاهزیچ  اهنیا  دروآیمن . دیدپ  یگتفرگ 

زاغ لاب  دـنزاسیم . هناـیم  نوخ  زا  رتنیگنـس  رتمرگ و  نوخ  کـشجنگ ، رتوبک و  هجوج  تشوگ  تسا . زیل  رومن و  هرب  هلاـغزب و  تشوگ 
ياج رد  دشاب و  هتـشاد  رتنوگانوگ  ياههاگارچ  رتشیب و  زاورپ  شبنج و  هچره  دراد . رایـسب  يهدنامسپ  شیاهمادـنا  رگید  تسا و  هنایم 

مهارف ار  يرتاراوگ  رتهب و  كاروخ  دنشاب ، هدییارچ  دشاب ، هتـشاد  کشخ  ای  مرگ و  كاپ  ییاوه  هک  اوه  بآ و  شوخ  كاروخ و  شوخ 
. دننکیم هدامآ  رتفیثک  رتتسپ و  یکاروخ  دشاب ، نآ  يوسنآ  هچره ز  دنزاسیم .

يزیل دشابن و  تفس  یهام  تشوگ  هچره  دوب . دهاوخ  ینیگنـس  رد  هنایم  دوش ف  تسرد  دنبمین  يهدش  زپبآ  هژیو  هب  غرممخت  زا  هچره 
كاروخ دنک ، تسیز  وبدب  هایـس و  ياهلگ  تفاثک و  زا  كاپ  ياهبآ  رد  دشاب و  هزمشوخ  هتـشادن و  یگدیدنگ  يوب  یگدنبـسچ و  و 

. دوب دهاوخ  بوخ  رایسب  نآ 
یمرن و رد  دوش  هتخاس  اهنآ  زا  هچره  دنشاب ، هتشاد  هاگن  رابنا  رد  هدیچ و  تخرد  زا  دنشاب و  هدیـسر  بوخ  رگا  ریجنا  روگنا و  اههویم ، زا 

. تشاد دنهاوخن  ینایز  زین  دنشاب  هدشن  هدیچ  تخرد  زا  رگا  تسا . هنایم  تفاطل 
. تسا بوخ  [ 313] هبوچرام و  وهاک ، و  [، 312] ینساک اهيزبس  زا 

. دوب دهاوخ  رتدنمدوس  دشابن ، هنهک  یلیخ  فاص و  یتوقای ، گنر  هک  نآ  اهبارش  زا 
ییاهنآ و  [ 314] یلگنج ناگدنرپ  زغم و  روناج و  ره  ینورد  ياهمادنا  لاب و  زجب  زاغ  تشوگ  دنراد  هدـنامسپ  رایـسب  هک  ییاهیکاروخ 

یـشرورپ و ياهماد  تشوگ  روناج و  ره  راوخریـش  يهرب  شیم و  تشوگ  یلاقاب و  هزاـت و  دوخن  دـنیزیم و  اـهرازتشک  اـههشیب و  رد  هک 
. دنشاب وبدب  دولآلگ  فیثک و  ياهبآ  رد  هک  ینایهام  زا  هچره 

159 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. درچب نابایب  یکشخ و  رد  هک  يروناج  ره  نایاپراهچ و  ندرگ  و  [ 315] هچاپ ناگدنرپ و  لاب  نوچ  دنرادن : ینیگنس  هک  ییاهیکاروخ 

يهرب هلاـغزب و  يهیاــخ  تشوـگ  [، 316] راکـشخ ناـن  زا : دـنترابع  تشلپ  سوـمیک  بوـخ و  سوـمیک  نتخاـس  رد  هناـیم  ياـهیکاروخ 
هاش ودرگ و  هزات و  يامرخ  هدیسر و  ریجنا  تخرد و  رب  هژیو  هب  هدیسر  روگنا  اههویم  زا  هنیرداچ . اههدور و  نابز ، اهمادنا  زا  و  دنفسوگ ،
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نآ زا  سپ  و  [، 319] هفرخ سپس  [، 318] قمرـس نآ  زا  سپ  راـیخ و  نآ  زا  سپ  ینـساک و  نآ  زا  سپ  وهاـک و  اـهيزبس  زا  [. 317] طولب
. دشاب هتشادن  دایز  ياههشیر  يزیت و  يدنت و  هک  هچره  سپس  [، 320] کشرت

: مرگ ياهیکاروخ 

هب هک  دنراد  زاین  اهیکاروخ  هنوگنیا  هب  دننکیم  یگدنز  ریسدرس  ياهرهـش  ای  دسریم و  اهنآ  هب  امرـس  درـس ، ياهنامز  رد  هک  یناسک 
، یهاش سفرک ، نیریش ، شمشک  نیریش ، روگنا  هنادهاش ، دجنک ، امرخ ، دیلبنـش ، دوخن ، مدنگ ، زا  هدش  هتخاس  ینان  و  هتخپ ، مدنگ  دننام 

درز هـنهک و  بارـش  مرگ ، بارـش  نـیرتمرگ  دـنربب . هرهب  نیریـش  بارـش  هـنهک و  رینپ  هرت ، زاـیپ ، ریـس ، ودرگ ، كزیت ، هرت  لدرخ ، برت ،
. دشابیم

: درس ياهیکاروخ 

هچره وج و  اهنآ : يهنومن  دنراد . اهكاروخ  نیا  هب  زاین  دنیزیم ، يریسمرگ  ياهرهش  رد  امرگ و  ماگنه  رد  دنراد و  مرگ  نت  هک  یناسک 
دیارگب یـسگ  يدنت و  یـشرت و  هب  هچره  وله ، رایخ ، ولآ ، ربنچ ، رایخ  هزبرخ ، ودـک ، [(، 321] سوراج  ) سرواگ دوشیم ، هتخاـس  نآ  زا 

يامرخ ياهنوگ   ) لالخ کشرت ، سران ،) يامرخ  ياهنوگ   ) امرخ راهب  شمشک ، روگنا ، لماش 
160 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنامیالم درس و  دنشاب  شرت  رگا  درس و  رایسب  دنشاب ، سگ  اهنآ  رگا  دنارانا . یبالگ و  بیس ، شاخشخ ، هفرخ ، ینساک ، وهاک ، سران ،)
رتبان رتهزات و  هچره  دراد و  ار  یمرگ  نیرتمک  دـشاب  سگ  دـیپس و  هچنآره  بارـش  زا  و  تسا . رابنایز  اهیپ  يارب  میالم و  درـس  هکرس 

. تسا رتدرس  دشاب 

: کشخ ياهیکاروخ 

يهدنریگربرد هک  دنراد  زاین  اهیکاروخ  هنوگ  نیا  هب  دنیزیم  رومن  ياهرهـش  رد  ای  كانمن و  ياوه  رد  ای  دنراد و  رومن  ینت  هک  یناسک 
بادـس و رایـسب  ندروخ  ددرگ . [ 324] زپبآ اـی  ناـیرب و  اـی  دوش و  خرـس  هک  یکاروـخ  ره  کـشخ و  [ 323] ناخلت [، 322] ملک سدع ،

. دشابیم اهیکاروخ  هتسد  نیا  يهنومن  ریپ  ناروناج  تشوگ  هماکبآ و  هکرس ، لدرخ ، [، 325] یهایگ ياههناد 

(: رومن  ) ازيرت ياهیکاروخ 

اهیکاروخ نیا  هب  زاین  دننکیم ، یگدـنز  کشخ  ياهرهـش  رد  ای  کشخ و  ياوه  رد  ای  دـناکشخ و  يهزیمآ  یگریچ  راچد  هک  یناسک 
دوش زپبآ  هتخپ و  بآ  اب  هک  هچره  هزات و  يایبول  و  دوخن ، یلاقاب ، قمرـس ، ینمی ، هلقب  رایخ ، هزبرخ ، ربنچ ، رایخ  ودک ، وج ، بآ  دنراد ،

. دشاب ناروناج  يهرب  تشوگ  بادس و  هماکبآ و  هکرس و  یهایگ و  ياههناد  نآ  رد  و 

: هبمکش يارب  دنمدوس  ياهیکاروخ 

رد هک  روگنا  وزاـم ، نوـتیز ، نغور  هکرـس و  رد  هدـش  هدرورپ  نوـتیز  هژیو  هب  هدـش و  هدرورپ  نآ  رد  نوـتیز  هک  نیکمن  بآ  هب ، يهوـیم 
جنرت گنر  درز  تسوپ  نینچمه  دندنمدوس . هبمکش  يارب  وبشوخ  بان  بارش  سران و  يامرخ  دنشاب و  هدش  نفد  ياههرشفا  يهلافت 

161 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، تـسا شراوگدـنک  نیگنــس و  هـک  اـجنآ  زا  دوـش  هدروـخ  رایــسب  نآ  زا  رگا  یلو  تـسا  هبمکــش  شخبورین  دـشاب ، نآ  زا  یکدـنا  رگا 
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. دوشیم هدیراوگدب 
رگید زا  سپ  رگا  و  دروآیم ، دــنب  ار  مکــش  دوـش ، هدروـخ  اـهیکاروخ  رگید  زا  شیپ  هچناـنچ  هدــنروآدنب  یندیــشون  كاروـخ و  ره 

اهیکاروخ ندنار  رد  اهنآ  کمک  هبمکـش و  ياهیپ  هلیـسوب  اریز  دنکیم  ناور  مرن و  ار  مکـش  دوش  هدروخ  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و 
اهیکاروخ هنوگنیا  هک  تسا ، ور  نیا  زا  دزاسیم . هابت  هدولآ و  ار  نآ  هبمکش  رد  هدنبـسچ  زیل و  مغلب  ندمآ  درگ  تسا و  هدننک  کمک 

. دنزاسیم ار  اهیتساک  نینچ 
و دنتسه ، ریجنا  ودرگ و  هزات ، بارـش  برت ، هکرـس ، يهدنریگربرد ، دنکیم  كاپ  ار  هبمکـش  دربیم و  نایم  زا  ار  مغلب  هک  ییاهیندروخ 

ییازورین ندروآ و  درگ  تـهجب  نآ  ندرک  كاـپ  مـغلب و  ندرب  ناـیم  زا  يارب  دـشاب  مـغلب  یکدـنا  ياراد  دـنک و  تسـس و  هبمکــش  رگا 
مرگ و يهنهک  بارش  هکرس و  رد  هک  [ 326] هرتهاش لسع و  هکرس و  اب  ای  هدش و  هدرورپ  هکرس  رد  ییاهنت  هب  هک  ربک  زا  هبمکش  يهراوید 

. تسروآدوس سفرک  و  [ 327] توشک دیآ ، دیدپ  بآخلت  ياهبمکش  رد  هاگره  دوریم . راکب  هدش ، هدناباوخ  وبشوخ 

: هبمکش يارب  رابنایز  ياهیکاروخ 

هدـید نآ  رد  شزوس  هک  مغلـش  و  [ 329] هیوبجنرذاب و  تساـم ) شآ  [ ) 328] هیقروب دراد و  هک  يدـنت  رثا  رد  هک  یـشزوس  تهجب  ردـنغچ 
. دوشن

هلیلبنش دنوش . هدروخ  هماکبآ  هکرـس و  اب  هک  تسا  رتهب  دننکیم  تسـس  ار  هبمکـش  ناشندوب  زیل  يهزیگنا  هب  ود  نیا  قمرـس  هینامی و  هلقب 
رد دوـشیم و  شرت  درـس ، يهبمکـش  رد  ندـش ، هـیزجت  دوز  يهزیگنا  هـب  ریجنا  تـسین . بوـخ  هبمکـش  يارب  تـسا  برچرپ  زیل و  نوـچ 

دیدپ یگدروخمههبلد  دنکیم  ادیپ  شزوس  هبمکـش ، دوش  هدروخ  رایـسب  هک  یماگنه  لسع  دوشیم . لیدـبت  بآدرز  هب  مرگ  يهبمکش 
رد هچنانچ  تسا ، روآالاب  زین  هزبرخ  دروآیم .

162 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، هزبرخ زا  سپ  تسا  رتـهب  سپ  دوشیم  [ 330] ینوخ لاهـسا  يهزیگنا  ورنیازا  دیآ ، دـیدپ  تسپ  سومیک  نآ  زا  دوشن  هدـیراوگ  هبمکش 
یهوک و يهندوپ  ناـن و  اـب  هک  تسا  رتـهب  سپ  تسین  بوخ  هبمکـش  يارب  زغم  دوش . هدروـخ  رتـشیب  بوـخ ، سوـمیک  اـب  ياـهیکاروخ 
دوشیم و شرت  يدنت  هب  هبمکـش  رد  دنت ، رایـسب  هایـس و  يهزات  نیگنـس  بارـش  دوش . هدروخ  کمن  لدرخ و  و  يرب ) جـنتوف   ) هجوجلیج

. دروآیم دیدپ  یبوشآلد 

: ازدردرس ياهیکاروخ 

سگ درز  بارش  دنشابیم . ازدردرس  یگمه  هنادهاش ، و  دیلبنش ، و  یهاش ، اههرـشفا و  يهلافت  رد  هدش  نفد  روگنا  و  اهیبرچ ، همه  ریش و 
هدننک مارآ  اسبهچ  و  دروآیمن ، دیدپ  دردرـس  یکبآ  دیپس و  بارـش  یلو  تسا . هدـننکبوشآلد  ازدردرـس و  نآ  هایـس  يهنوگ  زا  شیب 
. دیآ تسدب  تسا ، هدنام  هبمکش  رد  ياهدنامسپ  زا  دردرس  نیا  رگا  هژیو  هب  تسا  رتدنمدوس  بآ  زا  دردرس ، يارب  و  دشاب ، دردرس 

: روآداب ياهیکاروخ 

و دنراد ، يرتمک  یگدننکداب  دنوش  هتخپ  هدش ، درآ  ای  هدنکتسوپ و  هچنانچ  دنوش و  هتخپ  هدروخنتسد ، ملاس و  هژیو  هب  یلاقاب  دوخن و 
، دوشن راوتـسا  اهنآ  تخپ  رگا  سدـع  وج و  شاـم و  اـیبول و  ود  اـهنیا  زا  سپ  ددرگیم . رتمک  مه  زاـب  نآ  یگدـننکداب  دـنوش  زپبآ  رگا 

داـب دنیـشنیم  ورف  دوز  نوچ  دـناروآداب و  هزاـت ، ریجنا  هتخوس ، يهزگنا  و  [ 332] نادگنا [، 331] هایگ ره  يهفوکـش  دوب . دـنهاوخ  روآداب 
هتخپ هک  یلـسع  ریجنا و  تسا . روآداب  هزات  ریجنا  یلو  دشابیمن  روآداب  دشاب ، هدیـسر  هک  يریجنا  دوریم . نایم  زا  يدـنت  هب  اهنآ  ندرک 
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نآ رد  ینیریـش  هزم  هک  نیریـش  بارـش  دوب . دـهاوخن  روآداـب  رگید  دوـش  هتفرگ  نآ  فـک  هتخپ و  رگا  و  دـنازاسداب ، هبمکـش  رد  دـنوشن 
زاسداب و كاروخ  ره  هویم و  ره  يهرشفا  دوش و  ساسحا 

163 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نوسینا هریز ، نوچ  نکـشداب  ياههناد  دوشیم . هتـساک  نآ  يروآداب  زا  ددرگ  زپبآ  ای  دوش و  هدیـسر  هتخپ و  هتخادرپ و  بوخ  هچناـنچ 

اب هتخیمآ  يهکرس  دننکیم ، يریگولج  اهنآ  يروآداب  زا  دوش ، هتخیمآ  اهنآ  اب  هکنانچ  بادس  و  مشاک )  ) یمور نادگنا  و  یمور ) نایداب  )
. دربیم نایم  زا  ار  خفن  شهاک و  ار  اهداب  زین  لسع 

: اهیگتفرگ يهدنربنایم  زا  هدنهدالج و  هدننکكاپ و  مرن و  ياهوراد 

و دنکیم ) یشالتم  ار  اهگنس  يزاسکاپ و  ار  هدرگ  نآ  هایس   ) دوخن یلاقاب و  نیریش و  يهزبرخ  هلیلبنش و  و  [ 333] وج شآ  یکبآ  شخب 
. دنتسه اهوراد  هنوگنیا  زا  هکرس ، اب  ربک 

هژیو هب  دـنکیم ، زاب  ار  هدرگ  یگتفرگ  دـنکیم و  كاپ  ار  اـههدور  هبمکـش و  دوش ، هدروخ  كاروخ ، زا  شیپ  [ 334] یتشد زایپ  هچنانچ 
. دوش هدروخ  هرت و  ای  ریس و  ای  زایپ و  لدرخ و  اب  رگا 

هژیو هب  ماداب  دنکیم . كاپ  ار  هدرگ  کشخ  هزات و  ریجنا  تسا . هدننکمیالم  زین  رینپ  بآ  دربیم . دـنکیم و  مرن  ار  تفـس  سومیک  برت 
. دیامنیم کمک  شش  هنیس و  زا  يرومن  ندنار  نوریب  رد  [ 335] لاحط تسا . هدرگ  ياهیگنت  يهدننکزاب  كاپ و  مرن و  نآ  خلت 

نوچ کشخ  مرگ و  تخرد  زا  رگا  هژیو  هب  هدننکكاپ و  مرن و  روبنز  دهـش  تساهیگنت . يهدنیاشگ  دـنکیم و  دـنمورین  ار  رگج  هتـسپ 
. دـنکیم نآ  شوارت  ندـش  ناور  هب  کـمک  میـالم و  ار  تفـس  قازب  لـسع  بآ  دـشاب . هدـش  هتفرگ  نآ  دـننام  و  رتعـص )  ) یهوـک هندوـپ 

شش هنیس و  لاحط  تسا . رگج  ياهیگدشهتـسب  اهیگنت و  يهدننکزاب  زیل و  تفـس و  ياهيرومن  يهدنرب  هدننکمرن و  [ 336] نیبجنکس
. دیامنیم يزاسکاپ  ار 

رگج و رد  هک  یسک  يارب  نینچمه  دنکیم . كاپ  ار  دشابیم  يزیت  يدنت و  ياراد  هک  هنهک  ظیلغ و  سومیک  زا  ار  اهگر  میالم  بارش 
. تسا دنمدوس  دشاب ، هتشاد  درس  تفس و  سومیک  نت 

164 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک یماگنه  اهنآ  ندرک  مرن  كانمن و  اهمادنا و  یشخبورین  يارب  نیریـش  بارـش  اهشـش و  زا  يرومن »  » ندنار نوریب  يارب  یکبآ  بارش 

. تسا هتسیاش  دشاب ، تفس  هدنامسپ  اهنآ  رد 

: دنروآیم دیدپ  یگتفرگ  هک  ییاهیکاروخ 

ناـشیا رگج  هدرگ و  دـنربیم و  راـکب  رایــسب  ار  نآ  هـک  یناـسک  رد  اـسبهچ  دراد  رتـشیب  يرینپ  شخب  كدـنا و  یکبآ  شخب  هـک  يریش 
هچنانچ مرگ  ياهیکاروخ  همه  دروآ . دـیدپ  اـههدرگ  رد  گنـس  رگج و  رد  یگتفرگ  دـناوتیم  دراد ، ار  بیـسآ  نیا  شریذـپ  یگداـمآ 

. دنتسه دب  زرپس  رگج و  يارب  دنشاب  تفس  تخس و 
و جندوف )  ) یهوک يهنوپ  نوچ  اههدننکكاپ  مرن و  اب  رگا  یلو  دهدیم . شیازفا  ار  زرپس  رگج و  یتفس  دوش  هدروخ  ییاهنت  هب  رگا  ریجنا 

مدـنگ زا  هچره  هزاـت و  ياـمرخ  اـمرخ و  دوب . دـهاوخ  زرپـس  رگج و  یگتفرگ  يهدـنیاشگ  دوش  هدروخ  لـفلف  و  رتعـس )  ) یهوک يهندوپ 
الاب هدرگ و  رد  گنـس  رگج و  رد  یگتفرگ  يهدنروآدیدپ  نیریـش ، ياهیندیـشون  دشاب و  هدش  هتخاس  بوخ  هک  ینان  زجب  دوش  تسرد 

. دنوشیم نآ  ندرک  رتگرزب  زرپس و  یتفس  ندرب 
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: دنوریمورف یمارآ  هب  هک  ياهیکاروخ 

و دوش ، رتزپبآ  رتهدشخرـس و  رتهتخپ ، هچره  غرممخت  ناروناج و  لد  رگج و  زغم ، یلاقاب ، دـشاب ، هدـش  هتخاس  مدـنگ  زغم  زا  هک  هچره 
. بآ هنوگره  بان و  هزات و  سگ  نیریش  بارش  و  هزم ، سگ  یبالگ  بیس ، طولب ، دجنک ، ایبول ،

: دنوشیم هابت  هبمکش  رد  يدنت  هب  هک  ییاهیکاروخ 

هتـسیاب ورنیازا  دنوشیم . هابت  يدنت  هب  دنروخرب  تشلپ  سومیک  هب  دنورنورف و  هبمکـش  زا  يدنت  هب  هک  ودـک  هزبرخ و  توت و  ولآدرز و 
هدروخ نآ  زا  سپ  هچنآ  يارب  ار  هار  ددرگ و  دنت  اهنآ  نتفرورف  دزاس و  كاپ  ار  هبمکش  ات  دوش  هدروخ  یکاروخ  اهنآ ، زا  شیپ  هک  تسا 

هابت زین  ار  اهكاروخ  رگید  دوشیم و  هاـبت  هبمکـش  رد  ندـنام  تهج  هب  دوش  هدروخ  یکاروخ  زا  سپ  نآ ، هاـگره  دـنک . راومه  دوشیم 
. دوشیم هدنشک  يرهز  نوچمه  هک  دسریم  ییاج  هب  یهابت  نیا  یهاگ  هک  دزاسیم 

165 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنوشیمن هابت  دوز  هک  ییاهیکاروخ 

دننام هب  دشاب ، شراوگ  رد  رتدنک  و  رتتخس ، رتنیگنس و  هچنآ  وا  يارب  كاروخ  نیرتهب  دوشیم ، هابت  وا  هبمکش  رد  كاروخ  هک  یسک 
. دشابیم نآ  زج  واگ و  يهچاپ  نآ  نیرتهب  تسا و  نآ  يهچاپ  هژیو  هب  واگ و  تشوگ 

: مکش يهدننکمرن  ياهیکاروخ 

سپ زا  هدننکناور  مرن و  ياهیکاروخ  ندرب  راکب  زاین  سپ  دنورورف ، اههدور  هبمکش و  زا  يدنکب  اهیکاروخ ، يهدنامسپ  هک  یماگنه 
دنب ار  مکـش  اـهنآ  دوـخ  مرن و  ار  مکـش  ملک ، بآ  سدـع و  بآ  ورنیازا  دنـشاب . يروـش  اـی  يدـنت  اـی  ینیریـش  ياراد  هک  دـشابیم  نآ 
دنوش هدیـشون  هماکبآ  اب  كاروخ  زا  شیپ  هچنانچ  نوتیز  بآ  لسع و  اب  دیلبنـش  بآ  راکـشخ و  نان  و  ریپ ، سورخ  ياـبروش  دـنروآیم .
هکرـس اب  هچره  دـننکیم و  هابت  ار  كاروخ  دـنوش  هدروخ  نآ  زا  یکدـنا  اتح  هماکبآیب  كاروخ و  زا  سپ  هچنانچ  دنامکـش . هدـننکمرن 

. میدرک دای  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  تسا ، هدنروآدنب  ياهیکاروخ  ندنار  نوریب  رب  هبمکش  يهدنهدورین  دوش  هدرورپ 
، ودک جانفـسا ، قمرـس ، ردـنغچ ، روناج ، ره  يهرب  تشوگ  نینچمه  دـنوش و  هتخیمآ  رگا  لسع  کمن و  اب  هژیو  هب  رینپ  بآ  یکبآ و  ریش 
، هکنانچ اهنآ  ندروخ  زا  سپ  هک  دشاب  هدش  هتخپ  هدروخ و  سیخ  لسع  بآ  اب  هک  یکشخ  هزات و  يودرگ  توت ، نیریش ، زیوم  و  هزبرخ ،

. ددرگیم مکش  یگدننکمرن  كاروخ و  ندیراوگ  يهزیگنا  دوش  هدیشون  نیریش  بارش 
. دنروآ دنب  ار  مکـش  راک  نیا  اب  دـنربب و  دوخ  اب  ار  كاروخ  زا  يرایـسب  شخب  دـنورب و  اهگر  يوس  هب  دـنت  بارـش  لسع و  بآ  اسبهچ 
دـننزب و کنوخیـس  نآ  هـب  اههدـنامسپ و  ندـنار  نوریب  يارب  دـننام  هـب  هبمکـش  رد  دـیاش  دنـشابیم و  روآبآـشیپ  لاـح  نـیمه  اـب  یلو 

. دننک ناور  ار  مکش  دنوش و  هدننازیگنارب 
. تسا مکش  هدننکتفس  دوش  هتخپ  رگا  هدننکمرن و  دوشن  هتخپ  لسع  هچنانچ 

تـسا نکمم  یلو  دنکیم  كاپ  ار  اههدور  هبمکـش و  نیبجنکـس  دوب . دهاوخ  نینچنیا  دـشک ، ازاردـب  نآ  تخپ  رگا  لسع  بآ  نینچمه 
. دنکیم مرن  ار  مکش  روگنا  يهرشفا  نیریش و  بارش  دروآ . دیدپ  هدور  مخز 

166 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مکش يهدنروآدنب  ياهیکاروخ 
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اهنآ دــشابیم و  هدــنرادهگن  هدــنرادزاب و  ياـهیکاروخ  دــنمزاین  نآ  يارب  دورورف ، هبمکــش  زا  شراوـگ ، زا  شیپ  كاروـخ  هچناـنچ 
، طوـلب سدـع ، هندوـپ ، يهوـیم  سآ ، يهناد  یبـالگ ، هب ، نوـچ  دـناهریچ . اـهنآ  رب  یتفـس  يدـنت و  یـسگ و  یکـشخ و  هک  دـناییاهزیچ 

. دروآیم دنب  ار  مکش  يزیت ، يدنت و  یسگ و  اب  هک  سگ  بارش  و  طولبهاش ،
بآ نتخیر  رود  تخپ و  زا  سپ  مـلک  و  شوـگرخ ، تشوـگ  دـنکیم ، کـشخ  ددـنبیم و  ار  مکـش  وـج  درآ  و  نزرا ، سرواـگ ، جـنرب ،

. دنشاب مکش  يهدننکمرن  اسبهچ  نآ  نیتسخن 
یکبآ شخب  نوچ  دوش . هتساک  شبآ  دشاب و  هدیشوج  ریش  هک  تسا  رتهب  دندنبیم . ار  مکـش  نآ ، ندوب  تفـس  يارب  زا  رینپ  و  هتخپ ، ریش 

. تسا مکش  يهدننکمرن  ریش 
لیلد هب  هک  یناسک  يارب  هک  درک  تسرد  ار  ییاسران  نیا  ات  تخادـنا  نآ  رد  ار  ياهدـشغاد  هتخادـگ و  نهآ  يهکت  اـی  یگیر و  ناوتیم 

رد تسالاب ، ریـش  هنوگنیا  یگتـسب  هک  اج  نآ  زا  تسا . دـنمدوس  دـننکیم ، هدور  ای  هبمکـش  رد  شزوس  ساـسحا  رتشیب  ياـمرگ  نتـشاد 
. دوش زاسگنس  هدروآ و  دیدپ  رگج  رد  ییاهیگنت  نتفر ، نوریب  ندیراوگ و  زا  سپ  اسبهچ  دوشیم و  يرینپ  تفس و  هبمکش 

ریش راک ، نیا  اب  ددرگن . تفـس  دوش و  رتیکبآ  ات  هدوزفا  نآ  هب  یبآ  نآ ، زا  ندناشوج  اب  رایـسب  بآ  نتفرگ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هتـسیاب 
. دوب دهاوخ  زاسگنس  هن  دروآیم و  دیدپ  یگنت  هن  هدش ، هتخاس 

دنربیمورف و هدیرب و  ار  نآ  دـننک  دروخرب  تفـس  دـب و  سومیک  اب  هبمکـش  رد  هچنانچ  شرت  رانا  شرت ، بیـس  بآ  نوچ  شرت  ياهزیچ 
. دندنبیم ار  مکش  دندروخرب  بوخ  سومیک  هب  رگا  دننکیم و  مرن  ار  مکش 

: دوشیم هتخاس  نان  اهنآ  زا  هک  ییاههناد  شزرا  تخانش 

: مدنگ

هناد نیرتهژیو  تسا و  نآ  عاونا  نیرتهزمشوخ  یکاروخ و  داوم  نیرتـشیب  ياراد  نآ  نزرا  يهنوگ  دراد . هناـیم  هب  کـیدزن  مرگ  یتـعیبط 
. دشابیم اههناد  رگید  زا  رتهنایم  نآ  زا  هدش  هتخاس  نوخ  هک  تسا  مدرم  كاروخ  يارب 

167 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: وج

زا هک  یـسک  يارب  تسازيدرـس و  روآداب ، دراد . يرتنییاپ  یکاروخ  شزرا  مدنگ  هب  تبـسن  تسا . هنایم  هب  کیدزن  درـس  تیهام  ياراد 
رغال دنهاوخیم  هک  یناسک  دنتـسه و  رادبت  هک  يدارفا  يارب  و  تسا . روآنایز  دراد ، هلگ  جـنلوق  يدرـس و  زا  ياهيرامیب  مکـش و  داب 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  دوش ، هتخاس  ناشنت  رد  هایس  گنر  هب  کیدزن  نوخ  دنوش و 

: جنرب

الاب نآ  یکاروخ  شزرا  دوب . دـهاوخ  دـب  تسا ، جـنلوق  راچد  هک  یـسک  يارب  ددـنبیم ، ار  مکـش  نوچ  تسا . يدرـس  یمرگ و  رد  هناـیم 
یکاروخ شزرا  دوش  هدروخ  رکش  اب  هتخپ و  ریش  اب  هچنانچ  دوش ، هتخپ  رایسب  نغور  اب  رگم  تسین  ناسآ  مکـش  زا  نآ  نتفرورف  دشابیم ،

. تسا نوخ  يهدنهدشیازفا  نینچمه  تشاد  دهاوخ  ییالاب  رایسب 

: یلاقاب
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. دیامنیم تسس  ار  نت  دروآیم و  دیدپ  رس  ینیگنس  تسروآهجیگرـس و  روآداب و  رایـسب  دراد  يدرـس  هب  شیارگ  یلو  هنایم  هب  کیدزن 
زا هک  یناسک  يارب  دروآیم و  دنب  ار  مکش  دور  راکب  هکرـس  اب  رگا  دنکیم و  مرن  ار  هنیـس  ولگ و  دوش  هدروخ  کمنیب  نآ  بآ  هچنانچ 

شیازفا هدور  هبمکـش و  رد  ار  مغلب  دروآیم و  دـیدپ  ماخ  طلخ )  ) یگتخیمآ نآ  يهزات  تسا . روآنایز  دـننیبیم ، رازآ  قتف  جـنلوق و  داب 
. تسروآداب دهدیم و 

: دوخن

ناوارف يهدـنامسپ  اههدور  هبمکـش و  رد  نآ  يهزات  تسا  هنادرم  بآ  يهدـنهدشیازفا  روآهناهام و  نوخ  روآباـشیپ و  روآداـب ، مرگ ،
. تسروآداب رتمک  نآ  زپبآ  دزاسیم .

: سدع

. دنکیم کشخ  ار  نت  دشابیم . هایس  نوخ  هدنروآدیدپ  تسا . کشخ  درس و 
ياهيرامیب مشچ و  يرات  دوش ، هدروخ  هتـسویپ  هچناـنچ  دـنکیم . درـس  روانـش و  نکاـس و  ار  نوخ  دـهدیم . شهاـک  ار  یـسنج  يورین 

. تسا هدننککشخ  رتشیب  زاسداب و  رتمک  نآ  زپبآ  دروآیم . دیدپ  یبآخلت 

شام

ندیلام . ) دراد یلاقاب  زا  رتمک  یکاروخ  شزرا  تسا . ود  نآ  زا  رتمک  نآ  يزاسداب  دشابیم . رتکبس  یلاقاب  سدع و  زا  کشخ و  درس و 
[(. 337] دوب دهاوخ  دنمدوس  هبرض ، زا  هدش  دوبک  تسس و  ياهمادنا  رب  نآ 

168 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: سمرت  ) يرصم يالقاب 

، دراد یخلت  هک  یماگنه  دوب . دهاوخن  ازامرگ  دوش ، هدروخ  ددرگ و  هزمـشوخ  ات  دوش  هتخپ  وکین  دـیاب  تسا ، شراوگ  تخـس  نیگنس و 
. تس [ 338] ولگ تخس  ياههدغ  يهدننکبآ  يارب  کین  ییوراد  هکلب  دشابیمن ، دنمدوس  ندروخ  يارب 

ار نایور  تسا و  هناهام  نوخ  بآشیپ و  يهدنهدشیازفا  تسا و  دنمورین  رایـسب  يهدـننکكاپ  دور  راکب  دـشابن و  هزمـشوخ  هک  یماگنه 
. درادیم هاگن  زاب  ار  [ 340 (] ریساوب  ) دییرومه لوتسیف  يهناهد  دناریم و  ار  ياهدور  [ 339 (] تایح  ) ياهمرک و  دزادنایمورف ،

: ایبول

غاد ار  نت  نآ  گنر  خرـس  يهنوگ  هژیو  هب  دزاسیم ، مرن  ار  مکـش  ناور و  ار  هناـهام  نوخ  بآـشیپ و  دـنکیم  باداـش  كاـنداب و  ار  نت 
. دنیبیم دب  ياهباوخ  نآ  يهدنروخ  دروآیم و  دیدپ  هجیگرس  یلو  دیامنیم 

: نابلج

. دناسریم نایز  اهیپ  هب  دب و  يزاسنوخ  يارب  دراد . نییاپ  یکاروخ  شزرا  تسا . هدننککشخ  درس و 

: نزرا
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. تسا مکش  يهدنروآدنب  نییاپ و  یکاروخ  شزرا  اب  کشخ  درس و 

: نزرا و  سوراج )  ) سرواگ

. تسا نییاپ  یکاروخ  شزرا  اب  مکش و  يهدنروآدنب  دناکشخ ، درس ، دنانزرا  ياهنوگ 

: دوشیم هتخاس  وج  مدنگ و  زا  هچنآ 

: نان

. دراد يراگزاس  همه  اب  هدوب و  مدرم  كاروخ  نیرتجیار  تسا . مدنگ  زا  هتفرگرب  نان 
هیاـمیب هزاـت  ناـن  تسا ، مرن  راوگدوز و  کبـس و  یکاروـخ  تسا . رتـهب  ندیـسر  ریمخت و  دـشاب ، رتـشیب  نآ  کـمن  هیاـم و  ریمخ  هچره 

رگج و رد  یگتفرگ  دزیگنایمرب و  مکش  رد  ار  يدرد  تسا و  رتدنک  يهبمکش  زا  نآ  نتفرورف  هتشاد و  رتتخس  یـشراوگ  [ 341 (] ریطف )
. دروآیم دیدپ  هدرگ  رد  گنس 

(: سوپسیب  ) يراوح ای  دیپس  نان 

راکشخ نان  دراد . يرتدنک  دورف  رتالاب و  یکاروخ  شزرا 
169 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هچره ياهبات و  و  [ 342 (] قباط هللم و   ) نان دنزیم ، یهایـس  هب  نآ  زا  هدشهتخاس  نوخ  دراد و  رتنییاپ  یکاروخ  شزرا  رتدـنت و  نتفرورف 
زج دروخ ، هتسویپ  ار  نآ  ناوتیمن  دروآیم . دیدپ  مکش  رد  درد  دنکیم و  رتتخـس  ار  ندیراوگ  دشاب ، هدشن  هدرورپ  بوخ  ای  هتخپان و 

. دناهارمه یگتسخ  یتخس و  اب  هشیمه  هک  یناسک 
دننام هب  دنشابیم و  رادهیام  یتشوگ  نان  نیریش و  یثلثم  کچوک  ياهنان  يرکـش و  نان  و  [ 343] فیاطق هنانکشخ و  نان  هتشر و  شآ ) )
رتالاب یکاروخ  شزرا  اب  رتهب و  یلو  رتتفـس  رتتفلک و  هک  دـناهدش  هتـشرس  ریـش  ای  نغور  اب  اهنت  دـناهدزن و  هیام  نآ  هب  هک  تسا  یناـن 

. دنشابیم
. دشابیم مکش  هدنروآدنب  درس و  ياهيرامیب  يهدننازیگنارب  زاسداب و  رتمک و  یکاروخ  شزرا  اب  درس و  مدنگ  نان  هب  تبسن  وج  نان 

. دوشیم هتخاس  اهنآ  زا  نان  هک  تسا  ییاههناد  نامه  یگژیو  ياراد  میدرب  مان  هتشذگ  رد  هک  اههناد  رگید  زا  هتفرگرب  ياهنان 

: هتساشن

هتـسویپ دـشابیم . هنیـس  ولگ و  یگدـننکمرن  دراد . یکاروخ  شزرا  دوش ، هتخاس  ماداـب  نغور  رکـش و  اـب  ینرف  اـی  هریرح  نآ  زا  هچناـنچ 
. دروآیم دیدپ  رگج  یگتفرگ  شندروخ 

[: 344] سوپس

داب مغلب و  زا  هدمآدیدپ  ياهسامآ  يهدنربنایم  زا  تسا . اهشش  يزاسکاپ  یگدننکكاپ و  نآ  رد  دوش ، هتخاس  هریرح  شبآ  اب  هچنانچ 
بوخ دوشیم  هدـیلام  شخب  نآ  رب  دوشیم و  هتخاس  بآ  اب  نآ  نتخپ  زا  هک  يدامپ  اب  رگا  دـشاب ، تسوپ  ریز  سامآ  هچنانچ  دـشابیم و 

هفرس و زا  هدمآدیدپ  ياهتنوشخ  اهيربز و  زا  شش  هنیـس و  يهدننکكاپ  دنزپب ، سپـس  هدناسیخ و  بآ  رد  نآ  يهدشدرخ  رگا  تسا .
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. دشابیم اهشش  ياهشوارت  هنیس و  ینیگنس  يارب 
170 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هتخپ وج  بآ 

نآ تـسا . نازوـس  ياـمرگ  یگنـشت و  يهدـنربنایم  زا  شـش و  هنیـس و  يهدـننکمرن  تـسا . دـنمدوس  تخــس  ياـهبت  ناگدـنراد  يارب 
دنت دوش  هدیشون  نیبجنکس  رکـش و  اب  هچنانچ  دراد ، رومن  درـس و  یتشرـس  یگدننکكاپ و  یگژیو  درادن . یتفـس  يزیل و  یگدنبـسچ و 

يارب اهیتفــس و  يهدـنربنایم  زا  روآبآـشیپ و  اههدـنامسپ و  يهدنهدوشتــسش  تـسا و  نآ  يهدــننکكاپ  هبمکــش و  زا  هدــنور  ورف 
. دشابیم دنمدوس  [ 345] ماسرب

: ریمخ

یلو دـشابیم  ازامرگ  یگدـششرت ، ماـگنه  رد  هک  نآ  اـب  هتفگ : سونیلاـج  تسا . مرگ  یکدـنا  هک  مدـنگ  درآ  زا  هتفرگرب  يهیاـم  ریمخ 
زابرـس لمد  دنراذگ  نیکرچ  ياهلمد  يور  [ 346] نغور اب  هچنانچ  تسا و  ساـمآ  يهدـنرب  ناـیم  زا  نآ  دراد . زین  یگدننکدرـس  يورین 

. دنکیم
هتخپ بوخ  تسا ، رتهب  دروم  نیرد  تسا  دـنمدوس  دـنراذگب  مدژک  شین  ياج  يور  ار  نآ  دـشاب  هتـشذگن  نآ  ریمخت  يهزادـنا  زا  رگا  و 

. دوش هدیلام  مدژک  شین  ياج  رب  هاگنآ  ددرگ و  تفس  ات  دوش 

[: 347] دیپس درآ  هیام  ریمخ 

ددرگ هفاضا  نآ  هب  نارفعز  طاریق  ود  دزربت و  رکش  نآ  يهزادناب  ریشابت و  نآ  نزو  مشـش  کی  دوش و  فاص  هدناسیخ و  بآ  رد  هچنانچ 
. دنکیم مارآ  ار  يو  هک  دوش  هدناشون  هنشت  رادبت  كدوک  هب  و 

(: قیوس : ) اهناخلت

: مدنگ ناخلت 

، دنروخب هدش  هتسش  مرگ  بآ  اب  هک  يرکش  درس و  رایـسب  بآ  اب  هچنانچ  دنراد  مرگ  رگج  هک  یناسک  دناشنیمورف و  ار  یگنـشت  امرگ و 
. دنکیم ادیپ  شتآ  زا  یکشخ  تفایرد  زا  سپ  ار  یگژیو  نیا  تسا . یگدنروآدنب  يورین  یمک  ياراد  دنربیم . دوس 

دنب ار  مکـش  بارـش  اب  نآ  ندیماشآ  هدوب . روآدوس  تسا ، هریچ  یمک  اهنآ  رد  يدرـس  دنراد و  هنایم  یتشرـس  هک  یناسک  يارب  ورنیازا 
. دنکیم لش  ار  نآ  لسع  رکش و  اب  یلو  دروآیم ،

171 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: وج ناخلت 

، ار یـشورمکش  رادبت و  راـمیب  دراد . هناـیم  زا  رتشیب  یکاروخ  شزرا  يدرـس و  هک  نآ  زج  تسا  رتبوخ  مدـنگ  ناـخلت  زا  رادبت  يارب 
. دنکیم نامرد  نآ  اب  مکش ، یگدنروآدنب  یگژیو  نتشاد  يارب 

: بیس ناخلت 
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رد رکـش  هچنانچ  دشابیم و  شورمکـش  هبمکـش و  يهدنروآدنب  تسا و  بآدرز  زا  هدمآدیدپ  یبوشآلد  ندروآ و  الاب  يهدـنربنایم  زا 
. دربیم نایم  زا  ار  بآدرز  دشابن ، نآ 

: رانک ناخلت 

تسا بوخ  زین  دراد  بآدرز  هک  یسک  رادبت و  يارب  دشابیم و  شورمکش  يهدنروآدنب  تسا . دنمدوس  هبمکش  يارب 

[: 348 (] تلس  ) رادواچ ناخلت 

. دشابیم کین  زین  شیاهکیرحت  بآدرز و  يارب  تسا و  تشرس  هنیس و  هدننکمرن  بوخ و  هفرس  يارب  درس و 

: قامس ناخلت 

نآ يهدننکناور  بآدرز و  یگتخیگنارب  يارب  دنمدوس  روآاهتشا و  مکش ، يهدنروآدنب  دنمدوس ، تساراد  هبمکش  یگدنابـسچ  یگژیو 
. دشابن اهنآ  رد  رکش  هک  دنتسه  زاسراک  یماگنه  ام  يهدشهرازگ  ياهناخلت  همه  هک  تسناد  دیاب  دشابیم .

[349 :] بآ شزرا 

هراشا

ص171 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
، تسامد يهدنروآنییاپ  نآ و  يهدـنربورف  دـنکیم و  یکبآ  ار  كاروخ  تسا . نت  نیداینب  ياهيرومن  يهدـنرادهگن  ناسکی  ياهنوگهب 

رظن زا  نآ  نیرتکبـس  بآ ، نیرتهب  دـنامرگ . يهزیمآ  يهدـنراد  هک  یناسک  نارادبت و  يارب  يرتهب  يراگزاس  ياراد  بارـش  هب  تبـسن 
. تسا نآ  ندوب  نیگنـس  ناشن  شندشهیزجت  مارآ  دشابیم ، ینیریـش  یکدنا  اب  هزم  رظن  زا  تسا و  ندـش  مرگ  ای  درـس  دوز  رظن  زا  نزو و 

بآ زا  نیمز  هچنانچ  دوش ، يرایبآ  نآ  اب  هک  تسا  ینیمز  ندـش  کشخ  دوز  ندـش و  مامت  دوز  تسنآ ، یکبـس  يهدـنهدناشن  هک  هچنآ 
. دوش باریس  نیگنس  بآ  اب  هک  ددرگیم  هنشت  ینیمز  زا  رتدوز  ددرگ  باریس  بوخ  کبس 

. دنوریم راکب  نامرد  يارب  دنتسین و  ندیشون  هتسیاش  دنتسه  يدب  يوب  هزم و  ياراد  هک  ییاهبآ 
172 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ریـس نآ ، هارمه  هب  تسا  رتهب  دـماشایب ، ار  نآ  هک  یـسک  دنـشابیم و  هدرگ  رد  گنـس  رگج و  رد  یگنت  يهدـنروآدیدپ  ردـک  ياـهبآ 
. دروخب

داجیا تسوپ و  ندش  کشخ  مکش و  ندش  تفس  يهزیگنا  دوش  هتسویپ  هراومه و  نآ  ندیماشآ  هچنانچ  دنکیم . لش  ار  مکـش  روش  بآ 
. دوشیم تسوپ  رد  لاگ  يرامیب  كرت و 

. دروآیم دیدپ  بت  دیامنیم و  هابت  ار  هزیمآ  گرزب و  ار  زرپس  هدیدنگ  و  هداتسیا )  ) یبادرم بآ 
هدرک و یهت  ار  هبمکـش  دوش  هدیماشآ  اتـشان  هچنانچ  تساراد  ار  يدرـس  نیا  دوخ  يدوخب  هک  یبآ  و  بآفرب )  ) فرب اب  هدش  درـس  بآ 
دـنربب و دوس  نآ  زا  ات  دـنماشآیب  اتـشان  ار  نآ  رادبت  دارفا  هک  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب  دـنکیم . درـس  تخـس  ار  رگج  دـناسریم و  ناـیز 

يهزادنا هب  نآ  يدرس  هک  یبآ  تسا . هدنسب  نآ  زا  یکدنا  دنازیگنایمرب . ار  اهتشا  دنمورین و  ار  هبمکش  دوش  هدیماشآ  كاروخ  اب  هچنانچ 
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دنکیم لش  ار  نت  هتـساک و  ار  اهتـشا  یلو  دناشنیمنورف . بوخ  ار  یگنـشت  دنکیم و  سامآ  ار  مکـش  دوش  هدرب  نآ  زا  یتذـل  هک  دـسرن 
. دشابیمن بوخ  هتفرمهيور 

. ددرگیم هدنورورف  دنت  زین  دوشیم و  رتمک  نآ  يروآداب  دوریم  تسد  زا  نآ  ياهبیکرت  زا  یخرب  دوشیم  هدیشوج  هک  یبآ 
. دشابیم بوخ  نآ  رگید  ياههنوگ  یلو  دشاب ، هدنام  رگا  هژیو  هب  تسا ، دب  دنوشیم ، بت  راچد  دوز  هک  یناسک  يارب  ناراب  بآ 

زا ياـهیکاروخ  ياههدـنامسپ  زا  ار  هبمکــش  دوـش ، هدیــشون  اتــشان  رد  هچناـنچ  مرگ  بآ  دروآیم . دــیدپ  یگدزمـهب  لد  مرلو  بآ 
ار هبمکـش  دوش  يورهدایز  نآ  ندـیماشآ  رد  رگا  دـنک . لش  زین  ار  مکـش  اسبهچ  دـهدیم و  وشتـسش  دـنکیم و  يزاـسکاپ  هدروخشیپ ،

. دنادرگیم تسس  ار  نآ  دهدیم و  وشتسش 
. تسوکین مرلو  بآ  هنایم ، يهزیمآ  اب  نت  يارب  تسین . بوخ  نت  يارب  درس  رایسب  ای  مرگ و  رایسب  بآ  اب  نت  يوشتسش 

. تسا رابنایز  هدمآرد  اپ  زا  ياهنت  نادنملاس و  يارب  دیازفایم . ار  نآ  یمرگ  دزاسیم و  دنمورین  ار  باداش  نت  درس  بآ 
نآ دیازفایم و  ار  نت  یباداش  و  دنکیم . مارآ  ار  اهدرد  دیادزیم و  ار  یگتسخ  مرگ  بآ 

173 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دهاکیم ار  ورین  دیازفایم و  ار  نوخ  یگتخیگنارب  لش و  ار  نت  دهدیم و  شیازفا  ار  بآشیپ  دنکیم و  رتمرگ  ار 

: مرگ ياهبآ 

يارب زین  و  تسا . دـنمدوس  دـنک ، ینتبآ  نآ  رد  یـسک  رگا  يدرـس  ياهيرامیب  يارب  دـننکیم و  مرگ  ار  باـصعا  يدرگوگ  يریق و  بآ 
هچنانچ دولآلگ  بآ  رداشون و  بآ  دنکیم . مرگ  رایـسب  ار  رگج  هژیو  هب  ینورد  ياهمادنا  تسا و  بوخ  نت  ياهشوج  لاگ و  يرامیب 

ناهد و زا  هدمآرب  نوخ  ندروآ  دنب  يارب  یگاز  بآ  دنکیم . لش  ار  مکش  دوش  هیقنت  نآ  اب  ای  دنیشنب و  یـسک  نآ  رد  ای  دوش و  هدیماشآ 
. تسا مرگ  يهزیمآ  اب  نت  رد  بت  يامد  يهدنرب  الاب  هچرگا  تسا ، دنمدوس  ریساوب  يزیرنوخ  هناهام و  يورنوخ 

درگ ار  يرومن  دـنناریم و  ار  اهمادـنا  رد  هدـش  هتـشابنا  اهداب  دـنربیم و  نایم  زا  ار  جـنلوق  دـنوشیم  مرلو  هدیـشوج و  هک  غاد  ياـهبآ 
ریق و یناک  بآ  دـنابوخ . هدـش  هابت  يهزیمآ  يارب  سم  ناک  ياهبآ  دـنابسانم و  گرزب  زرپس  يارب  نهآ  ناـک  ياـهبآ  دـنروآیم .

بآشیپ رد  یتخـس  يهزیگنا  ناشندوب  نیگنـس  تهج  هب  دنـشابیم ، گاز  سم و  هرقن و  ياهناک  رد  هک  ییاـهنآ  درگوگ و  و  [ 350] هروب
. دنوشیم شورمکش  ندمآ  دیدپ  ندرک و 

هلیـسوب اهزلف  نیا  هکنیا  دـشابیم و  اهناک )  ) نیمز رد  تخـس  يامرـس  رد  اهزلف  هنوگنیا  ندـش  هتخاس  تهج  هب  اـهبآ  هنوگنیا  یتخس 
. دنوشیم بوذ  شتآ 

ناگدنراد يارب  دنراد و  یهدكاروخ  رد  الاب  شزرا  نوچ  دـیایب و  نوریب  نهآ  ياهناک  همـشچرس  زا  هک  تسا  یبآ  اهبآ ، نیا  نیرتهب 
. دنادنمدوس گرزب  زرپس 

. تسا هزیمآ  يهدننکهابت  دشوجیم  سم  ناک  زا  هک  یبآ 

: بارش شزرا 

ره دشابیم . توافتم  فلتخم ، ياهنامز  رد  نآ  تلاح  هدـنزاس و  رهوج  يهیاپ  رب  تسا و  ریمخت  عونت  رایـسب و  ياههنوگ  ياراد  بارش ،
نیا دـشاب . نآ  رد  بآ  يهزادـنا  نیرتمک  هک  بان  بارـش  زا  ییازامرگ  نیرتمک  دـنکیم . مرگ  ار  نت  دـشاب  هتـشاد  ییازیتسم  هک  یبارش 

دنراد يرتشیب  ییازامرگ  هک  ياهتسد  تسا . بآشیپ  يهدنهدشیازفا  رتشیب  بارش  هنوگ 
174 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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. دنامکش يهدنروآدنب  هک  دنانیریش  هایس و  نآ  يالاب  یگتسب  اب  دراد و  يرتشیب  یهاوخبآ  شیاجنگ  هک  دناخلت  یشتآ و  يهنوگ 
رگج و هبمکـش و  يهدـننکمرگ  بارـش  تسوسنآ . نآ ز  يهنهک  اهگر و  يهدـننکرپ  نوخ و  يهدـنزاس  يهنوگ  نیرتشیب  هزاـت  بارش 

ناشدوخ هژیو  ياهراک  ماـجنا  يارب  اهمادـنا  يهدـنهدورین  يزیرغ و  ترارح  تشوگ و  نوخ و  يهدـنهدشیازفا  كاروخ و  يهدـنربورف 
یگدنزرس و یباداش و  یتسردنت و  یگراومه  يهزیگنا  ناسآ و  ار  اههدنامسپ  ندنار  نوریب  دشابیم . شراوگ  دوبهب  نآ  دمایپ  هک  تسا 
شزرل و دناسریم و  بیـسآ  اهیپ  زغم و  رگج و  هب  نآ  ندیـشون  هراومه  يورهدایز و  دشابیم . يدنملاس  یتوترف و  یـسرارف  ندش  دنک 
رد هژیو  هب  نت  يامد  ناوارف  هدننکنوزفا  نآ  يهنایم  ندیماشآ  دراذگیم . اجب  یناهگان  گرم  هتکس و  جلف و  و  اهمادنا ) یگتفرگ   ) جنـشت

. ددرگیم نادنملاس 
درـس و هبمکـش  رگج و  هک  یناـسک  نیگنـس و  ياـهداب  دوـخ  مکـش  رد  هراوـمه  هک  يدارفا  يارب  رتـمک  یگتخیمآ  ياراد  باـن و  بارش 

. تسا دنمدوس  دنراد  نوگانوگ  ياههزیمآ 
ار مکـش  داـب  تـسا و  روآدوـس  دـنراد ، یتـسم  يهزیگنا  هـب  ياهدردرـس  تخـس و  ياهدردرــس  هـک  یناـسک  يارب  نآ  يهدـش  شیـالاپ 

. دنازیگنایمرب
هک یهورگ  يارب  یلو  دشابیمن . راگزاس  دنراد ، هلگ  اهمادنا  نورد  یتفس  ای  یگتفرگ و  زا  هک  يدارفا  يارب  هزات  نیریـش و  یلیخ  بارش 

. تسا راگزاس  دناباداش ، نت  ماگنهدوز  ندروآ  تسدب  ناهاوخ 
. تسا رتمک  نآ  ییازامرگ  هک  نآ  زجب  دشابیم  تسالاب ، یگتسب  ياراد  هک  هایس  بارش  يورین  يهزادنا  هب  اهنت  شمشک  بارش  يورین 

. دراد رتشیب  ییازامرگ  نآ  اب  هتخیمآ  لسع  يامرگ  يهزادنا  هب  لسع  اب  هارمه  بارش 
اب ياهيرامیب  يارب  راگزاس و  مرگ  يهزیمآ  ناگدـنراد  يارب  دـهدیم و  شیازفا  ار  بآدرز  يهسیک  رد  هدـمآدیدپ  ياـمد  لـسع  بارش 

. تسا دنمدوس  يدرس  يهشیر 
نیریـش هزات و  هژیو  هب  دروآیم ، دـیدپ  یگتفرگ  ینورد  ياهمادـنا  رد  دوشیم و  یبآخلت  نوخ  يهدـنزاس  الاب  یگتـسب  اب  ياـمرخ  بارش 

. دشابیم زین  نوخ  يهدنهدشیازفا  نت و  يهدننکباداش  هک  نآ  زجب  دشاب 
175 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنتسین ازیتسم  هک  ییاهیندیماشآ  شزرا 

[: 351] عاقف

يهدنناشنورف دیازفایم و  ار  بآشیپ  دشابیم و  روآداب  ازدردرـس و  دـناسریم . نایز  اهیپ  هب  دـشاب  هدـش  هتفرگرب  وج  زا  بارـش  نیا  رگا 
. تسا یتسم  یگتفشآ 

. دراد يرتمک  يروآداب  زجب  تسا  وجبآ  هب  کیدزن  جنرب  زا  هتفرگرب  عاقف 
رد اهرادبت و  يارب  هکنآ  زجب  تسا  رگید  ياههنوگ  زا  رتهب  دنـشاب  هدناسیخ  سفرک  انعن و  نآ  رد  هک  دیپس  نان  زا  يهدش  هتخاس  بارش 

. تسین بوخ  مرگ  ياوه  بآ و  مرگ و  يهزیمآ 

: نیبجنکس

يوس زا  یگنـشت و  هدـننکشکورف  وسکی  زا  دـشابن ، نیریـش  یلیخ  هچناـنچ  تسا . نوخ  یبآدرز و  ياـمرگ  هدـننکشوماخ  تسا و  درس 
یناسک يارب  دنکیم . ربز  ار  ولگ  دـشاب ، شرت  رگا  تسا . روآبآشیپ  اهیگنت و  يهدـننک  زاب  كاپ و  مرن و  مغلب و  يهدـنربنایم  زا  رگید 
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کیدزن هدور  ياهيرامیب  هب  ای  هدید  بیـسآ  اهنآ  هبمکـش  ینورد  ياههیال  هک  يدارفا  دـنراد و  ياهژیو  يرامیب  ای  باصعا و  یناوتان  هک 
. تسا روآنایز  دنراد ، درس  رگج  هبمکش و  هک  یهورگ  دننزیم و  هزمشرت  غورآ  هک  یصاخشا  يارب ، زین  دناهدش و 

[352 :] بالگ تبرش 

ار الاب  بت  دوش  هدیشون  خی  اب  هچنانچ  تسدنمدوس و  مرگ ، یلیخ  يهبمکش  يارب  تسولگ  هدننکمرن  مارآ و  تسا . يدرـس  يوس  هب  هنایم 
. دناشنیمورف

: هداس بآ  لسع 

. دراد رتشیب  ییازامرگ  هدوب و  رتاناوت  دوش  هارمه  ینشاچ  اب  رگا  و  دشابیم . دنمدوس  ازيدرس  ياهيرامیب  يارب  نآ  ندیشون  تسا و  مرگ 
. تسا بآدرز  يهدننککیرحت  اهیپ و  هبمکش و  يهدننکمرگ  مغلب و  زا  هبمکش  يهدننکكاپ  تسین ، بوخ  رادبت  يارب 

[: 353] دنتسین ازیتسم  هک  ییاهیندیشون 

هراشا

دوشب ازیتسم  ات  هدماین  ششوج  هب  زونه  هک  نآ  دوشیم و  هدیـشون  بارـش  ياجب  هک  هدش  هتخاس  لسع  رکـش و  شمـشک و  زا  هک  هچنآ 
يروآیگنشت و يزاسداب و  يهزیگنا  ياراد 

176 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک لسع  زا  نآ  يهدـش  هتخاس  هکنآ  زج  دوب . دـهاوخ  ار  نوخ  بآدرز و  یگدـننازیگنارب  مکـش و  یگدـننکمرن  كاروخ و  ندـیراوگان 

. تشاد دهاوخ  يرتمک  يزاسداب  دوش ، هتخپ  بوخ 

: هشفنب يهباشون 

. دشابیم زین  مکش  يهدنروآدنب  تسا و  دب  هبمکش  يارب  وکین و  هنیس  ولگ و  يارب 

: خرس لگ  يهرشفا 

. تسا مکش  يهدنروآدنب  رگبوشآلد و  هدننکتفس و 

: شرت هب  [ 354] هدناشوج يهرشفا 

. دربیم نایم  زا  ار  یگنشت  دزاسیم و  دنمورین  ار  هبمکش  ددنبیم و  ار  مکش 

: شرت رانا  يهدناشوج  يهدرشفا 

سامآ اب  هارمه  دردرـس  ندروآ و  الاب  یبوشآلد و  یتسم و  زا  دردرـس  يارب  دروآیم و  دنب  ار  مکـش  دـنکیم ، يریگولج  ندروآ  الاب  زا 
. تسوکین

: شرت بیس  يهدناشوج  يهرشفا 
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. دنکیم يریگولج  ندروآ  الاب  شورمکش و  زا  تسا . کین  یغاد  اب  هارمه  یگنشت  هبمکش و  سامآ  یگدشغاد و  لد و  شپت  يارب 

: هروغ يهدناشوج  يهرشفا 

دشابیم یگنشت  هبمکش و  سامآ  يهدننکمارآ  تسا  بآدرز  نوخ و  یگریچ  يهدنربنایم  زا 

[: 355] ساویر يهدناشوج  يهرشفا 

. دشابیم نآ  زا  رتاراک  هک  نآ  زج  تسا  نیشیپ  يهرشفا  دننام 

[: 356] شرت جنرت  يهدناشوج  يهرشفا 

همه تسا . نآ  زا  رتهدنناشنورف  هدنربنایم و  زا  دروآیمن و  دنب  نآ  دننام  هب  ار  مکـش  هکنآ  زج  تسا  نیـشیپ  يهرـشفا  دـننام  نآ  درکراک 
. تسروآنایز دنراد ، هنیس  رد  يربز  هک  یناسک  يارب  هدناشوج  ياههرشفا 

: ولآ بارش 

. دشابیمن ولگ  يارب  روآنایز  دروآیم  دیدپ  شورمکش  دنکیم و  مارآ  ار  بآدرز  نوخ و 

: اهتشوگ شزرا 

هراشا

دنمورین باداش و  ار  نت  تساراد ، ار  یکاروخ  يهیام  نیرتشیب  نیرتدنمشزرا و  تشوگ 
177 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ادـیپ ندز  گر  هب  زاین  و  همخت )  ) هدـش هبمکـش  ندـیراوگدب  راچد  بارـش  هارمه  هب  هژیو  هب  دروخب  تشوگ  هتـسویپ  هک  یـسک  دزاسیم 
. دنکیم

رد یبوخ  چـیه  هدوب و  شزرایب  دـیآیم : نوریب  هدـش  هدیربرـس  ناروناـج  مکـش  زا  هک  ییاـهنایور  دـنملاس و  ریپ و  نارادـناج  تشوگ 
دـشابیم رتدـب  رتکشخ و  نآ  تشوگ  رتریپ  هچره  تسا  رتکین  رترومن و  نآ  تشوگ  دـشاب  رتناوج  رادـناج  هچره  تسین  نآ  ندروخ 

. دنشابیمن بوخ  دربیم  جنر  هبمکش  یگدنکآ  زا  یسک  رادبت و  يارب  دنتسه و  ازامرگ  اهنآ  يهمه 

: خرس تشوگ 

نیگنـس تشوگ  تسا . رتشیب  نآ  ییازورین  دراذـگیم و  اـجب  هدـنامسپ  نیرتـمک  دراد و  رادیبرچ  تشوگ  زا  يرتـالاب  یکاروخ  شزرا 
بوخ تسوسنآ ، هک ز  یـسک  يارب  نآ  مرن  تشوگ  تسا . دنمدوس  دـنوشیم ، هتـسخ  دـنراد و  شالت  رایـسب  هک  یناسک  يارب  یبرچیب 

. دشابیم

: هلاغزب تشوگ 
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، دوشیم روجنر  هتـسخ و  رایـسب  هک  یـسک  يارب  دزاسیم ، هنایم  بوخ و  نوخ  دـشابیم ، [ 357] يرامیب ره  يهدـننکنامرد  تسا و  هنایم 
ار ورین  همه  هک  تسین  ییازیتسـس  هزادنا  نآ  ياراد  اریز  درب . هرهب  شداضتم  ياهتلاح  يارب  شایگژیو  نیا  زا  ناوتیمن  تسین . بوخ 
هب نآ  ینیگنـس  یکاروخ و  شزرا  اریز  دشاب ، نارگن  نآ  ندروخ  رایـسب  زا  دیابن  صخـش  دروآرد . ياپ  زا  ار  نآ  يهدنروخ  دزادـناورف و 

یکبآ و رد  هنایم  نآ ، زا  هدـش  هتخاس  نوخ  هکلب  دـنک . یگتـشابنا  راچد  ار  نت  دزاسب و  الاب  یگتـسب  اب  نوخ  هک  دـشابیمن  الاب  ياهزادـنا 
. تسا يدرس  یمرگ و  یتفس و 

: نادنفسوگ يهرب  تشوگ 

هلاـغزب تشوگ  زا  سپ  نآ  یکاروخ  شزرا  يهجرد  تسا  راذـگهدنام  سپ  رتشیب  رتازاـمرگ و  رتدـنمورین و  هلاـغزب و  تشوگ  زا  رتتفس 
. تسا

: زب تشوگ 

ناگدـنراد يارب  تسا و  رتـمک  زین  نآ  یکاروخ  شزرا  ییازورین و  تسا . نآ  زا  رتراذـگ  هدـنامسپ  هدوب و  رتدرـس  دنفـسوگ  تشوگ  زا 
دشابیم و رتراگزاس  دنفسوگ  تشوگ  دنوشیم ، راچد  يدرس  ياهيرامیب  هب  هک  یناسک  يارب  تسین . بوخ  درس  يهزیمآ 

178 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنکیم يریگولج  یئالتما  مرگ  ياهيرامیب  زا  دراد و  رتشیب  يراگزاس  دنراد ، رومن  مرگ  يهزیمآ  هک  يدارفا  يارب  زب  تشوگ 

: واگ تشوگ 

يروجنر و هک  یـسک  يارب  زج  هک  دـیآیم  دـیدپ  وبدـب  الاب و  یگتـسب  اب  نوخ  تشوگ  نیا  زا  یلو  تسـالاب  یکاروخ  شزرا  اـب  نیگنس 
. دشابیمن بوخ  نآ  ندروخ  دنایبآخلت  ياهيرامیب  راچد  هک  یناسک  يارب  زین  و  تسین . بوخ  دراد ، رایسب  یگتسخ 

. دشکیم ندش  یبآخلت  هب  نآ  ماجنارس  هک  تسا  یگتسب  اب  نوخ  هدنروآدیدپ  نیگنس و  مرگ و  ربراب : نایاپراهچ  تشوگ 

(: رن  ) رتش تشوگ 

هک یسک  يارب  هناگهس  ياهتشوگ  نیا  دشابیم . یبآخلت  نوخ  نآ  ماجنارس  هک  دوشیم  هتخاس  الاب  یگتسب  اب  نوخ  نآ  زا  مرگ و  رایسب 
. تسا رتهب  اهنیا  همه  زا  واگ  تشوگ  یلو  تسین ، دنمدوس  دوشیمن  روجنر  هتسخ و 

: وهآ تشوگ 

. دراد شیارگ  یبآخلت  هب  کشخ و  هدنامسپ و  مک  نآ  زا  هدش  هتخاس  نوخ  تسا ، نیرتهب  اهراکش  تشوگ  نایم 

: یهوک زب  تشوگ 

كدرا تشوگ  هکنیا  زج  دراد . ار  یگژیو  نیمه  یشحو  كدرا  و  [ 358 (] لیأ  ) نزوگ تشوگ  تسا ، یبآخلت  هب  رتکیدزن  رتینیگنس و 
همه زا  رتیبآخلت  هک  شوگرخ  تشوگ  هژیو  هب  دنزاسیم  یبآخلت  نوخ  اهتشوگ  هنوگنیا  دروآیم  دـیدپ  يرتشیب  يامرگ  هک  یـشحو 

. تساهنآ
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: وهیت تشوگ 

. تسا بوخ  دنک  مهارف  کبس  كاروخ  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  دراد و  ناگدنرپ  نایم  رد  ار  تشوگ  نیرتهب  نیرتکبس و  وهیت 

: جاّرد تشوگ 

هک تسا  ورذت  سپس  غرم و  هجوج  تشوگ  نآ  زا  سپ  تسا و  امرگمک  هدنامسپمک و  تسا . وهیت  تشوگ  زا  سپ  نآ  یکاروخ  شزرا 
. دشابیم غرم  تشوگ  دننام  هب 

: غرم تشوگ 

. دشابیم رتنییاپ  نآ  یکاروخ  شزرا  رتکشخ و  یلو  دیازفایم  ار  هنادرم  بآ  دزاسیم ، وکین  نوخ 
179 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دراد الاب  رایسب  یکاروخ  شزرا  دروآیم  دنب  ار  مکش  تسا و  غرم  زا  رتنیگنس  کبک : تشوگ 

[: 359 (] ربانق  ) كواکچ تشوگ 

. ددنبیم ار  مکش 

: ناکشجنگ تشوگ 

دوشیم هتخاس  نازوس  نوخ  تشوگ ، نآ  زا  دراد . رایـسب  يامرگ  هک  اـههجوج  تشوگ  نینچمه  دـنازیگنایمرب . ار  یـسنج  يورین  مرگ ،
. دوب دهاوخ  روآبت  يدنت  هب  هک 

: كدرا تشوگ 

. درادن غرم  تشوگ  زا  رتالاب  یکاروخ  شزرا  تسا  مرگ  تخس و  رایسب  زین  دوشیم و  هدنامسپ  ندروخ ، زا  سپ  نآ  رتشیب 

: یهام كدرا  تشوگ 

. تسا یبآخلت  نوخ  يهدنزاس  تسا و  نیگنس  ياهچیهام  تشوگ 

: غرمرتش تشوگ 

. تسا نآ  زا  رتنیگنس 

: یهوک ناگدنرپ  هراوخگنس و  غرم  تشوگ 

يدب يوب  هک  هچنآ  اهنآ  زا  دراد و  رتشیب  شیارگ  یبآخلت  نوخ  تخاس  هب  رتشیب و  ییازامرگ  دشاب  رتشیب  تشوگ  یهایس  یخرس و  هچره 
. دوش هدروخ  هک  تسین  هتسیاش  دوشیم و  هتخاس  نآ  زا  تشلپ  نوخ  دنشاب  اراد  ار 

: یبادرم یبآ و  ناگدنرپ  تشوگ 
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. دنرتتشلپ دنراد  رتشیب  دب  يوب  هک  مادکره  دنراد و  رایسب  يهدنامسپ  اهتشوگ  نیا 

: ناروناج ياهمادنا  یکاروخ  شزرا 

[: 360] رس

بت و نآ  اب  رایـسب  هچ  دوش  هدروخ  دـیابن  يدرـس  ماگنه  رد  هکنیا  زج  دـشابیم  ازاـمرگ  تسـالاب . یکاروخ  شزرا  اـب  نیگنـس  یکاروخ 
. دیازفایم ار  نوخ  هنادرم و  بآ  دشابیم و  ازورین  رایسب  زین  دوشیم و  هتخیگنارب  جنلوق 

: زغم

دـشاب نامرد  هب  میمـصت  هکنآ  رگم  دوش  هدروخ  يرگید  كاروخ  ره  زا  شیب  تسا  رتهب  تسا . هبمکـش  يهدننکبوشآلد  رومن ، درس و 
. دشابیم بوخ  تسا  درس  ياهيرامیب  راچد  هک  یسک  مرگ و  يهزیمآ  يهدنراد  يارب 

: ناوختسا زغم 

. دراد رتشیب  شیارگ  یمرگ  هب  هک  تسا  یمرگ  يدرس و  يهنایم 
. تسا هبمکش  يهدننکتسس  هنادرم و  بآ  يهدنهدشیازفا 

180 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: یبرچ  ) هیپ

. دروآیم دیدپ  اههدور  رد  ار  تفس  مغلب  نآ  رد  يورهدایز  تسا . ناوختسا  زغم  زا  رتشیب  يهدنامسپ  اب  رومن و  درس و 

: ناتسپ

. تسا بوخ  مرگ  رگج  هبمکش و  ناگدنراد  يارب  دشابیم . راوگرید  الاب و  یکاروخ  شزرا  اب  نیگنس ، درس و 

: رگج

. تسا راوگرید  نیگنس  الاب و  یکاروخ  شزرا  اب  مرگ ،

(: هیلک  ) هدرگ

. تسین بوخ  نوخ  يهدنزاس  نییاپ و  یکاروخ  شزرا  اب  راوگرید و 

: زرپس

. دنکیم ریس  دوز  ار  هدنروخ  دیالآیم و  ار  هبمکش  نینچمه  تسا . یبآخلت  نوخ  يهدنزاس  هتشاد و  نییاپ  یکاروخ  شزرا 

[(: 361] نوطب نادریش -  ) یباریس
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. دزاسیم یمغلب  نوخ  درس و  نییاپ و  یکاروخ  شزرا  راوگدنک ،

: لد

. دشابیمن ییالاب  یکاروخ  شزرا  اب  راوگراوشد  تخس و  مرگ و 

: شش

. تسا درس  ییاذغ و  شزرامک  راوگتخس 

: هچیهام تشوگ 

. دراد یکدنا  یمرگ  هدنبسچ و  زیل و  نوخ  يهدنزاس 

(: مخل  ) خرس تشوگ 

. دراد یبرچ  زا  يرتالاب  یکاروخ  شزرا  تسا . هدنامسپمک  کشخ و  نوخ  يهدنزاس 

: یبرچ اب  تشوگ 

. تسا مخل  تشوگ  زا  رتنییاپ  یکاروخ  شزرا  رایسب و  يهدنامسپ  اب  كانمن  یلیخ  نوخ  يهدنزاس 

: دیفس خرس و  تشوگ 

. دزاسیم هنایم  نوخ 

: هبند

. تسا بآدرز  يهدنزاس  راوگدب و  دب و  هبمکش  يارب  تسا . مرگ 

: تسوپ

. تسا یگتفرگ  هدنروآدیدپ  تسا . رایسب  یگدنبسچ )  ) يزیل نآ  رد  هک  درس  نوخ  يهدنزاس 

: هچاپ

. دزاسیم تشوگ  هک  ینآ  زا  رتکبس  رتشیب و  یگهدنبسچ  اب  رتدرس  هک  دشابیم  ینوخ  يهدنزاس 

: تروص تشوگ 

. تسا رتدرس  رتنیگنس و  نآ  یتشپ  شخب  رتازامرگ و  رتکبس و 
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(: نتخپ  ) ندیرورپ زا  سپ  اهیکاروخ  شزرا 

هراشا

181 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: شتآ يور  هدش  بابک  تشوگ 

زجب تسا  بوخ  هدـش  یهت  وا  نت  هک  یـسک  يارب  دـناسریم و  نت  هب  ار  كاروخ  يدـنت  هب  تسا . هدـنهدورین  دراد ، الاب  یکاروخ  شزرا 
نینچمه دوشن و  هدروخ  یکاروخ  چیه  ندروخ  زا  سپ  هک  تسا  رتهب  درادن . یگریچ  نآ  رخآ  رب  شراوگ  دشابیم و  شراوگدـنک  هکنآ 

زا هک  نآ  رگم  دوشن  هدـیماشآ  یندیـشون  چـیه  نآ  ندروخ  زا  سپ  تعاس  کی  ات  دوشن و  هتخیمآ  ندروخ  ماـگنه  رد  رگید  یکاروخ  اـب 
زا تسا و  يژرنارپ  دنک و  نآ  نتفرورف  ینیگنس و  دوش  زپبآ  رگا  یبرچ  اب  تشوگ  دوش . هدیشون  كدنا  رایسب  زین  دشاب و  يراچان  يور 

. تسا رتیندرکرذگ  رتکبس و  دوش ، هدناشوج  نغور  اب  هک  هچنآ  دشابیم و  رتنیگنس  بابک 

[: 362 (] نجطم  ) اههدرکخرس

ياههنوگ اب  یندرکخرـس  زپبآ و  كاروخ  هنوگره  تسا و  بوخ  دنزیم  شرت  غورآ  هک  یـسک  يارب  دراد و  دب  نییاپ و  ییاذغ  شزرا 
نت هک  دـنراد  تسود  دنتـسه و  دـنمهلگ  يروـمن  زا  هک  یناـسک  يارب  دراد و  نییاـپ  یکاروـخ  شزرا  نآ ، یتـشروخ  يدـیرت و  فـلتخم 

. تسا بوخ  دنشاب ، هتشاد  مرن  کشخ و 

: یندشنایرب

. دنتسه هزیمآمرگ  دنراد و  دنمورین  هبمکـش  هک  یناسک  يارب  رگم  دوشن  هدروخ  هتـسویپ  دیاب  تسالاب و  یکاروخ  شزرا  رظن  زا  نیگنس و 
. دشاب هدشن  هدروخ  نآ  رادیبرچ  تشوگ  رگا  هژیو  هب  دروآیم . دنب  ار  مکش  نآ ، هچ 

[: 363] باذوج

اب رگا  هژیو  هب  دـیآیم . دـیدپ  [ 364] جـنلوق يراـمیب  نآ  ندروخ  زا  دروآیم و  دـیدپ  شورمکـش  دوش  هدروـخ  نآ  هارمه  اـی  شیپ  هچنآ 
. دوش هدیشون  ناوارف  بآ  نآ  يور  هدروخ و  تاجیزبس 

: میله

یباداش ورین و  دنمزاین  هک  یناسک  يارب  نآ  دشاب . هدش  هتخاس  ریش  اب  رگا  هژیو  هب  تسا  رتشیب  اهیکاروخ  يرایسب  زا  نآ  یکاروخ  شزرا 
ناشیا يوسنآ  هک ز  یهورگ  یلو  دشابیم . دنمدوس  دـننکیم ، شزرو  روجنر و  هک  يدارفا  نارغال و  نارادبت و  يارب  زین  دنتـسه و  نت 
سامآ لمد و  هدرگ و  گنس  ندمآ  دیدپ  اهدنب و  درد  بت و  راچد  دنکیم و  ادیپ  یگتشابنا  يدنت  هب  ناشیاهگر  نآ  ندروخ  اب  دنتـسه 

. تسا روآنایز  ورنیازا  دنوشیم ،
182 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 365 (] جابکس  ) هکرس شآ 
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يدرز و یگتفرگ و  راــچد  هــک  یهورگ  دـــنراد و  مرگ  رگج  هــک  یناـــسک  يارب  تــسا و  نوــخ  بآدرز و  يهدـــنربنایم  زا  درس و 
زاین هک  ناوتان  رازن و  ياهنت  یبصع و  نارامیب  يارب  دندروخیم و  وراد  هک  نانآ  يارب  یلو  تسا . بوخ  ناگدزگر  ناگدشتماجح و 

يدارفا دـنراد و  دایز  نوخ  تشوگ و  هک  یناسک  يارب  دـنکیم . مرن  کشخ و  ار  تعیبط  نوچ  تسا . روآنایز  دـنراد ، یباداش  ورین و  هب 
. تسا بوخ  رایسب  دنربیم ، جنر  بآدرز  نوخ و  يرایسب  زا  هک 

[: 366 (] هیمرصح  ) هروغ شآ 

نآ زج  هکرس و  شآ  دننام  هب  ار  اهیگتفرگ  دنکیمن و  مرن  ار  نآ  یلو  ددنبیم  ار  مکش  دشابیم و  نوخ  بآدرز و  يهدنربنایم  زا  درس 
. دیاشگیمن

: یقامس یساویر و  شآ 

هکرـس شآ  اهنیا و  يهمه  دوش . هدروخ  اهنآ  دـننام  رایخ و  هفرخ و  ودـک و  اـب  هارمه  رگا  هژیو  هب  ناتـسبات  رد  دـنمدوس  ياـهیکاروخ  زا 
. دشابیم دب  دراد ، هنیس  رد  يربز  هک  یسک  يارب 

[: 367 (] جابریز  ) هریز شآ 

. تسرگج هبمکش و  اب  راگزاس  دراد و  هنایم  یکاروخ  شزرا 
. دشاب هتشاد  ار  نآ  نایز  هکنآیب  دراد  ار  هکرس  شآ  ياهيدنمدوس 

(: هریضم  ) شرت ریش  شآ 

. تسا راگزاس  رایسب  دنتسه ، رغال  رادبت و  هک  یناسک  يارب  تسالاب و  یکاروخ  شزرا  اب  نیگنس  درس و 
. تسین بوخ  دنوشیم  یمغلب  ياهيرامیب  راچد  هک  يدارفا  يارب 

. تسا دنمدوس  رایسب  دنوشیم ، بغ  هقرحم و  بت  راچد  هتسویپ  هک  یهورگ  يارب 

(: هیّکشک  ) کشک شآ 

. دشابیم روآداب  هکنآ  زجب  تسا  هروغ  شآ  دننام  هب 

[: 368 (] ابدیپسا  ) تشوگ اب  یشرتیب  هداس  ياهشآ 

. تسا ینتخپ  ياهیکاروخ  رگید  زا  رتشیب  اهنآ  یکاروخ  شزرا  دناشخبورین و  تسا . یناتسمز  ياهیکاروخ  زا  مرگ و  یگمه 
دیازفایم و ار  هنیرن  بآ  نوخ و  تسا . توافتم  دوشیم ، هتخیر  اهنآ  رد  هک  یمرگ  هیودا  ندش  دایز  مک و  هزادـنا  اب  نآ  یکاروخ  شزرا 

. دوشیم روآبت  ازامرگ و  نیگنس و  ناتسبات  رد  دهدیم . تسوپ  هب  یمرگ  یتخس و  باداش و  وکین و  ار  گنر  رومن و  دنمورین و  ار  نت 
183 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اهینیریش

[: 369 (] جذولاف  ) هدولاپ
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شـش ولگ و  يارب  دراذگیم  اجب  رگج  رد  یگتفرگ  نآ  ندروخ  هتـسویپ  اب  شراوگدنک )  ) راگدنام یلیخ  دنراد ، ییالاب  یکاروخ  شزرا 
تسا بوخ  دراد ، هدش  یهت  ناوتان و  نت  هک  یسک  و 

[: 370] چیپتشگنا ياولح 

. دروآیم دیدپ  رتمک  یگتفرگ  دشابیم و  رتمک  یکاروخ  شزرا  اب  رتکبس و  هدولاپ  زا 

[: 371 (] هّطهب  ) جنربریش

. دشابیم نوخ  هنادرم و  بآ  يهدنهدشیازفا  تسا و  نت  يارب  ازورین  رایسب  دراد و  الاب  یکاروخ  شزرا 

(: فیاطق  ) هنیزوگ نان 

. دشابیم نت  يهدننکهزاتورت  دراد و  الاب  یکاروخ  شزرا  تسا . نیگنس  تفس و 

[: 372 (] جنیزول  ) هنیزول

. تسا رتکبس  یلیخ  هکنآ  زج  نیشیپ ، دننامه 

(: هیماب ياهنوگ  [ ) 374] کیدرخ نغور  و  [ 373 (] هیبالز  ) ایبلوز

. دنروآیم دیدپ  ازيدود  غورآ  هدننکهنشت و  ازامرگ و 
شریذـپ یگداـمآ  هک  زرپس  رگج و  يارب  یلو  دنـشابیم  نت  يهدـننکهزاتورت  دـناهنادرم و  بآ  نوخ و  يهدـنهدشیازفا  اـهاولح ، يهمه 

هتفرگ رکش  زا  هک  هچنآ  دنارس . زغم  ناوختـسا و  زغم  يهدنهدشیازفا  بوخ و  شـش  ولگ و  يارب  اهنیا  دنتـسه . دب  دناسامآ ، یگتفرگ و 
، لـسع اـب  هک  هچنآ  یلو  دـشابیم  ماداـب  نغور  نآ  رد  هتفر  راـکب  نغور  نیرتهب  دراد و  رتمک  ییازاـمرگ  لـسع  زا  هتفرگ  هب  تبـسن  دوش 

. دوب دهاوخ  ازامرگ  رایسب  دوش  هدرورپ  ودرگ  هتسپ و  لیگران ،

: ناگدنرپ مخت  یکاروخ  شزرا 

جاردت نوچ  یناگدنرپ  غرممخت و  دنربیم ، راکب  مدرم  هک  ياهدنرپ  مخت  نیرتیندروخ 
184 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دـشابیم مخز  يوـب  ياراد  تسپ و  یکاروـخ  شزرا  هک  تسا  كدرا  مخت  اـهنآ  زا  سپ  و  تسا . کـبک  ورذـت و  [، 375] جاّرد وهیت ، و 
هـنادرم و بآ  رایــسب  يهدــنیازفا  ود  نـیا  دور . راـکب  وراد  ناوـنعب  هـک  تـسا  رتـهب  ناگدــنرپ  کــشجنگ و  مـخت  نوـچ  اــهمخت  رگید 
اب راگزاس  هنایم و  کبک  دننام  هب  یناگدنرپ  مخت  غرممخت و  دراد . دب )  ) مخز يوب  نیگنس و  زاغ  مخت  دنـشابیم . توهـش  يهدننازیگنارب 

. دنتسه نت 
مخت دزاسیمن . بوخ  نوخ  شراوگتخـس و  زیل ، درـس ، نآ  يهدـیپس  تسا ، هنایم  امرگ  رد  دراد و  ییالاب  یکاروخ  شزرا  مخت  يهدرز 

نتفرورف شراوگ و  اب  نآ  لش  يهنوگ  دراد . دـنک  نتفرورف  تخـس و  نآ  ندـیراوگ  نوچ  دراد  ـالاب  یکاروخ  شزرا  هدـش  تفـس  زپبآ 
اب [( 376] داعر  ) نآ دـنبمین  يهنوگ  دـشابیم . وکین  تسا ، هداتفاورف  شیورین  هدرک و  نت  يزاسیهت  هک  تسا  یـسک  يارب  وکین  رتدوز و 
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دوشیم و تشوگ  نیـشناج  یهاگ  ازورین و  هنایم ، نآ  زا  هدـمآ  دـیدپ  نوخ  بوخ و  ولگ  يربز  يارب  مخت  تسا . ود  نیا  يهناـیم  یگژیو 
. دنروخب ار  نآ  هتسویپ  هک  تسین  هتسیاش  دنراد  رومن  يهزیمآ  هک  یناسک 

: دیآیم دیدپ  نآ  زا  هچنآ  ریش و  یکاروخ  شزرا 

هراشا

( ریشرس  ) یبرچ یبرچیب و  ریش  و  نیبخر )  ) غود و  [ 377 (] رول  ) دنبمین رینپ  نآ و  بآ  رینپ و  هرک و  تسام و 

: ریش

کشخ و هفرـس  لس و  قد و  بت  يارب  دـنکیم  بوطرم  باداـش و  ار  نت  دراد . شیارگ  يرومن  يدرـس و  هب  هک  تسا  هناـیم  هب  کـیدزن 
. تسا دنمدوس  دشاب ، هدروخ  [ 379] حیارذ و  [ 378] گنب یسک  بآشیپ و  شزوس 

. دیامنیم کیدزن  ندوب  هنایم  هب  ار  نآ  دنکیم و  یهدكاروخ  بوخ  ار  کشخ  ياهنت 
ناگدنراد هب  ورنیازا  دوشیم . سومیک  دنت  یلیخ  دیازفایم و  ار  هنادرم  بآ  نوخ و 

185 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا رابنایز  دندرس  ياهيرامیب  جنلوق و  دردرس و  راچد  هک  یناسک  يارب  دوشیمن و  هداد  الاب  رایسب  ياهبت 

رادناج يهنوگ  يهیاپ  رب  توافت  نیا  دشابیم و  توافتم  رایسب  مه  اب  ناشنورد ) داوم  بیکرت  رظن  زا   ) ریش فلتخم  ياههنوگ  يراذگریثات 
. دشابیم شنامیاز  ندوب  کیدزن  هاگارچ و  نس و  و 

. دشاب هتشاد  باداش  ینت  دهاوخیم  هک  تسا  یسک  يارب  رتراگزاس و  رتشیب و  یگتسب  اب  اهریش  رگید  زا  واگ  ریش 
. دنناشونیم شش  ياهيرامیب  رد  ار  نآ  رتیکبآ و  [ 380 (] نتأ  ) غالا ریش 

. دراذگیم اجب  رایسب  يهدنامسپ  شیم  ریش 
. دوشیم هداد  هزیمآ  یهابت  رگج و  ياهدرد  رد  رتش  ریش 

اـههنوگ ز رگید  تسا . رتهب  هناـیم  هب  کـیدزن  ناـمیاز  اـب  بوخ و  ياـهفلع  يهدـنروخ  هاـگارچ و  رد  شبنجرپ  ناوج و  نارادـناج  ریش 
. تسا اهنیا  يوسنآ 

[(: 381] بئار شرت -  ) تسام

یگتـسخ و زور  رد  كاروخ  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  و  تسا . نت  ياـمرگ  يهدـنناشنورف  ریـش و  زا  رتدرـس  دوـشیم . هتفرگ  تساـم  زا  هک 
. دوش هدروخ  يروجنر 

[(: 382] ضیخم نیریش -  ) تسام

تسام زا  رتمک  دب و  درـس ، ياهيرامیب  یپ و  يارب  دشابیم و  بوخ  مرگ ، هبمکـش  نارادبت و  يارب  یلومعم و  تسام  زا  رتدرـس  رایـسب 
. تسروآداب

( ضیخم  ) یبرچیب ریش 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يهنوگ  نیرتـهب  دـشابیم  بوخ  نآ  یتسـس  نت و  یگدوسرف  يارب  مرگ و  نینچمه  تسا و  بوخ  یبآدرز ، هدـنامسپ  ندـنار  يارب  : 
هنوگنیا دوش  رتشیب  نآ  یگتـسب  زین  یمک  ات  دوشیم  هداد  رارق  ریـش  رد  غاد  نهآ  ياهکت  تسا . نآ  يهدش  ادج  يهرک  هدـش و  هدیـشوج 

. تسا بوخ  ياهدور  ياهمخز  یبآدرز و  يهدنامسپ  ندنار  يارب  ریش 

: رینپ بآ 

رس و ياههزوس  هنیریش و  شوج و  لاگ و  يارب  تسا و  بآدرز  يهدننکناور 
186 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا بوخ  رایسب  دنک ، روجنر  ار  وا  بان  بارش  هک  یسک  يارب  دشابیم . دنمدوس  [ 383] يدرز يرامیب 

: هرک

. دـندرگیم نامرد  دـنهد ، شلام  ار  رـس  نآ  اب  رگا  تسا ، بوخ  رـس  ربز  کشخ و  ياههزوس  يارب  تسا و  بوخ  ابوق  ولگ و  يربز  يارب 
. دنامیم روانش  هبمکش  يهناهد  رد  نآ ، يهدش  هدروخ 

(: ریشرس  ) یبرچ

دنمدوس دنت  مرگ و  ياهرهز  اهرام و  شین  ياج  يارب  تساهیتفـس . هدننکمرن  هبمکـش و  هدننکبرچ  دور ، راکب  یندـیلام  يهنوگهب  رگا 
. تساهیبرچ رگید  زا  رتالاب  یکاروخ  شزرا  اب  رتدنمورین و  ریشرس  دنازیگنایمرب . ار  یمغلب  ياهيرامیب  نآ  يراوخهتسویپ  تسا .

: رینپ

هب نآ  يهنهک  تسین . بوخ  اههزیمآدرس  يارب  تسا . هبمکش  يالاب  يامرگ  يهدنناشنورف  تشوگ و  رگشیازفا  نیگنس و  درس و  هزات ، رینپ 
هکنآ زج  دـشابیم  نییاپ  یکاروخ  شزرا  اب  روآیگنـشت و  هدـننکغاد ، ازامرگ ، نآ  دـنت  يهنوگ  دراد . توافتم  رثا  نآ  یگنهک  يهزادـنا 

هک ینیگنس  یلو  دوشیم ، [ 384 (] مشب  ) یـشرت بجوم  دوش . هدروخ  كاروخ  زا  سپ  ياهمقل  دـنچ  رگا  تسا . هبمکـش  هناهد  شخبورین 
هتـشاذگ رانک  نآ  ون  هنهک و  تسا  رتهب  دربیم . نایم  زا  ار  هدـش  داجیا  هبمکـش  يهناهد  رد  برچ  نیریـش و  ياـهیکاروخ  ندـنام  رثا  رد 

. دروآیم دیدپ  هدرگ  گنس  دوش ، هدیشون  هراومه  الاب ، یگتسب  اب  ریش  رگا  نینچمه  دوش .

(: دنبمین رینپ   ) رول

. تسا ریش  رینپ و  زا  رتبرچ  تسین . روآیگنشت  تسا . رینپ  دننام  هب  هن  روآاهتشا  نیگنس و 

(: لصم  ) ياهسیک تسام 

. تسا دب  درس  ياهيرامیب  اهیپ و  يارب  بآدرز و  یگنشت و  يهدنناشنورف  درس و  یلیخ 

(: نیبخر  ) شرت غود 

. دناسریم اهیپ  هب  يرتمک  نایز  ياهسیک  تسام  هب  تبسن 
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: یهام زا  هتخاس  ياهیکاروخ  شزرا 

هراشا

تدم راوگتخس و  نآ  ياههنوگ  يهمه  یلو  دشابیم . رومن  درس و  هزات  یهام 
187 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، دیازفایم ار  هنادرم  بآ  دنکیم و  رومن  ار  نت  دیآیم و  دیدپ  یمغلب  نوخ  نآ  يهزات  زا  تسازیگنـشت . دنامیم و  هبمکـش  رد  یهاتوک 
. تسا بوخ  یبآدرز  نارامیب  نارادبت و  يارب  تسا . دب  دنوشیم  يدرس  ياهيرامیب  راچد  هک  یناسک  جنلوق و  يارب 

تدـم رد  نوـچ  درادـن . ار  بآدرز  ندـناشنورف  ناوـت  رگید  ياـهیکاروخ  ندروـخ  نودـب  دـنراد و  یکدــنا  یکاروـخ  شزرا  اـهیهام 
زا ار  دیآیم ، دیدپ  نآ  زا  اهيرامیب  زا  یخرب  هک  ار  نت  تشلپ  ياهیگدنبـسچ  همه  یگنـشت و  مغلب و  دناوتیمن  هبمکـش  رد  يراگدـنام 

. درادرب نایم 
هک ییاههنوگ  یلک  روطب  تسا . ناشیا  دـننام  ياههنوگ  و  [ 386] ینب یهام  و  ییایرد ،) کچوک  یهاـم  [ ) 385] ابزاه نآ  يهنوگ  نیرتهب 

. دنوش شنیزگ  ندروخ  يارب  دیابن  دنوریم و  ییوبدب  یگدیدنگ و  هب  دوز  دنراد  دنگ  يوب  ياراد  یبرچرپ و  زیل و  تشوگ 
گرزب یلیخ  ای  دـنوشن و  هتفرگ  تسا  تسپ  ناهایگ  ياراد  ای  فیثک و  هک  ییاـهاج  زا  اـی  اتـسیا و  یبادرم و  ياـهبآ  زا  هک  ییاـهیهام 

. دنشابیم اهنیا  يوسنآ  اههنوگ ز  نیرتتسپ  نیرتدب و  یلو  دنابوخ . دشابن 
هدش [ 387 (] روقمم  ) دوسکمن یهام  زا  یکدنا  ناوتیم  دنرب . راکب  ار  نآ  ییوراد  رگم  درادـن ، ندروخ  شزرا  نآ  دوسکمن  ياهیهام 

. دبای شیازفا  اهتشا  یکدنا  ات  دروخ  تسپ  برچ و  اهیکاروخ  هارمه  هب  ار 
رد هک  زور  هس  ود  زا  سپ  هک  هدـش  دوسکمن  هزاـت  ياهنوگهب  اـی  هدـناباوخ و  هکرـس  رد  هک  تسا  نآ  [ 388 (] تیرق  ) دوس کمن  یهاـم 

. تشاد دهاوخن  زین  یگدننکمرن  تسا و  روآهچیپلد  دشابیم و  یمرگ  يهدناشنورف  ازيدرـس و  نآ  دوش و  هدروخ  هدش  هدناباوخ  کمن 
نیب زا  دوـشیمن و  مرن  ندـنام  تدـم  رد  یلو  دروآیمن  هچیپلد  دوـشیمن . هدـید  نآ  رد  رگید  یمرگ  ندـناشنورف  يدرـس و  یگژیو  ود 

. دشابیمن زین  ازیگنشت  دوریمن و 
188 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اههیودا اهینشاچ و 

: کمن

ار نوخ  نآ  رایـسب  ندروخ  دزیگنایمرب . ار  كاروـخ  تساوـخ  اهتـشا و  دریگیم  ار  هدـش  هتخپ  كاروـخ  ینیگنـس  تسا ، کـشخ  مرگ ،
. دروآیم دیدپ  لاگ  شراخ و  دهاکیم و  ار  هنادرم  بآ  دنکیم . مک  ار  ییانیب  دنازوسیم و 

: هکرس

ار بآخلت  دهاکیم . ار  هنادرم  بآ  دنکیم . روک  ار  اهتـشا  دریگیم  ار  هدش  هتخپ  كاروخ  ینیگنـس  دنکیم ، رغال  تسا ، کشخ  درس و 
. ددرگیم هزمشوخ  مرن و  دوش ، هدورپ  نآ  رد  كاروخ  هچنانچ  دهدیم . شهاک  ار  نوخ  بآدرز و  شیازفا و 

: هماکبآ
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دربیم و ار  اـهيزیل  دـنکیم  لـش  ار  مکـش  دـشابیم . نآ  زا  رتهدـننکمرن  رتدـنمورین و  هـک  نآ  زجب  تـسا  کـمن  دـننام  هـب  شدرکراـک 
. دنکیم مرن  ار  تفس  ياهكاروخ 

. تسا روآیگنشت  ازامرگ و 

: لفلف

. دراد ییالاب  ییازامرگ  تسا و  نکـشداب  دراوگیم و  ار  كاروخ  دـنکیم  مرگ  ار  رگج  هبمکـش و  تسا  هدـننککشخ  ازامرگ و  رایـسب 
. تسا روآنایز  ناتسبات  رد  هژیو  هب  مرگ  يهزیمآ  اب  نت  يارب  ورنیازا 

: زینشگ

ياهیکاروخ یپ  رد  تسا  رتهب  ورنیازا  دشابیم  بوخ  شراوگ  يارب  هبمکش  رد  كاروخ  نتـشادهگن  شدرکراک  تسا . کشخ  درس و 
. دوشن هدروخ  رایسب  نیگنس ، تفس 

: هریز

. تسا نکشداب  دراوگیم و  بوخ  ار  كاروخ  لفلف . زا  رتمک  یلو  تسا  کشخ  مرگ و 
مکـش هدنروآدنب  هبمکـش و  يارب  رتراگزاس  رتخلت و  هکنآ  زج  تسا  یکـشخ  یمرگ و  رظن  زا  هریز  دننام  هب  [: 389] هاوخنان یمور - هریز 

. تسا

: یمور نادگنا 

. تسا نکشداب  شراوگ و  يهدننککمک  لفلف و  زا  رتمک  یکشخ  یمرگ و 

[: 390] یهوک هنیدوپ 

. نکشداب اهتشا و  يهدنیازفا  كاروخ و  يهدننکاراوگ  کشخ ، مرگ و 

[: 391] نادجنا

. تسین نکشداب  یلو  ینالوط  هبمکش  رد  نآ  يراگدنام  کشخ و  مرگ و 
. دنازیگنایمرب ار  یسنج  يورین 

189 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 392] نیچراد

. تسا داب  يهدننک  نوریب  شراوگ ، يهدننککمک  رگج  هبمکش و  شخبورین  مرگ  کشخ و 

[: 393] ناجنلوخ
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. تسا شراوگ  يهدننککمک  نکشداب و 

[: 394] هفرق

. تسا رتکبس  هکنآ  زج  نیچراد  هب  کیدزن 

[: 395] ثورحم

. تسا شراوگ  يهدننککمک  تسا ، رگج  هبمکش و  شخبورین  کشخ و  مرگ و 

: دنوریم راکب  نتخپ  رد  هک  یتاجیزبس 

: وهاک

. تسا روآباوخ  یسنج ، يورین  يهدنربنایم  زا  هبمکش ، یمرگ  يهدناشنورف  درس ،

: ینساک

. تساهیگنت يهدنیاشگ  تسا و  هبمکش  رگج و  یمرگ  يارب  بوخ  رایسب  ياهدناشنورف  درس ،

: هرت

جنر اـمرگ  زا  دـنریگیم و  دردرـس  دوز  هک  یناـسک  يارب  تسا و  ندـید  باوـخ  رد  روآکـتخب  ازدردرـس ، روآاهتـشا ، کـشخ ، مرگ و 
. تسین بوخ  دنربیم 

: هزات زینشگ 

. دشاب هدنشک  اسبهچ  دوشن ، يورهدایز  نآ  ندروخ  رد  تسا  رتهب  درس ،
. تسین هدننکرومن  هکنآ  زجب  دراد  وهاک  درکراک  نآ  كدنا 

: كزیت هرت 

. دشابیم ازلوات  شراوگ و  يهدننکدنک  تسازدردرس و  روآداب و  کشخ ، مرگ ،

: یهاش نادنپس و 

. دنشابیم اهتشا  يهدننازیگنارب  مرگ و  کشخ و 

[: 396] دیلبنش

. تسازدردرس روآداب ، مرگ ،
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[: 397] اقوقدنج

. تسین روآخفن  تسازدردرس . ازامرگ و 

: نوخرت

. تسا شراوگ  دنک  تسروآداب ، تفس ،)  ) ظیلغ و  مرگ ،
190 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: بادس

. تسا نکشداب  میالم و  کشخ و  مرگ و 

[: 398] هیوبگنرداب

. تسا بوخ  ینارگنلد  ساره ، ینیگهودنا ، لد ، شپت  شیازفا  يارب  میالم ، مرگ ،

: عانعن

. دشابیم هکسکس  ندروآ و  الاب  هدننکمارآ  تسا ، روآاهتشا  ازلوات ، روآداب ، میالم ، مرگ ،

[: 399 (] جورذاب  ) كورداب

هنادرم و بآ  يهدننککشخ  تسا . ییانیب  هدننکرات )  ) يهدنهاک دوش ، هدروخ  هتسویپ  رگا  و  نییاپ ، یکاروخ  شزرا  اب  ازدردرس ، مرگ و 
. تسا دنمدوس  لد  يارب  نآ و  شخبورین  بوخ و  هبمکش  يهناهد  يارب  یلو  تسا  ریش 

: سفرک

ناهد دـب  يوب  يارب  تسا و  یـسنج  يورین  يهدـننازیگنارب  و  روآداـب ، تساـهیگتفرگ . اـهیگنت و  یگدـنیاشگ  ناوت  ياراد  تسا ، مرگ 
. تسا دنمدوس 

[: 400] یمور سفرک 

. تسین بوخ  هدریش  نز  يارب  تسا . رتاناوت  رتمیالم و  یلو  نیشیپ  دننام  هب 

: ریس

نامز اهنت و  اهرهش و  يارب  تسا . نکشداب  و  نت ، يهدننکغاد  تسا . دشاب ) ازیگنـشت  دیاب  ایوگ   ) یگنـشت يهدنناشنورف  کشخ ، مرگ ،
. تسا بوخ  شیوسنآ  و ز  دب ، مرگ 

: زایپ
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. تسازدردرس یسنج و  يورین  اهتشا و  يهدننازیگنارب  ازیگنشت ، کشخ ، مرگ و 
. دروآیم دیدپ  مغلب  يرومن و  هبمکش  رد  دوش  هدروخ  ماخ  رگا 

: یلوصوم دیبنق  یطبن و  ینادمه و  ملک 

يهدننکلش هنیس و  ولگ و  يهدننکمرن  یلو  ایؤر )  ) باوخ يهدننکهابت  دشابیم . بآدرز  يهدنروآدیدپ  تسا . کشخ  مرگ و  یطبن  ملک 
. دشابیم يرامخ  یتسم و  دردرس  يهدنهدشهاک  مکش و 

. رتمک یمرگ  اب  تسا  نآ  دننام  دیبنق 
. تسا هنادرم  بآ  يهدنیازفا  دهدیم و  ماجنا  ار  مغلش  راک  رتدرس و  ینادمه  ملک 

: ناجمداب

رد هزوس  شوج و  يهدنروآدیدپ  نوخ و  يهدننازوس  تسا . بآخلت  يهدنروآدیدپ  دوش  هدروخ  هتسویپ  رگا  تسا . کشخ  رایسب  مرگ و 
يهدنیاشگ بآدرز و  تخس  يهدننکمارآ  دز ، دهاوخن  هزوس  ناهد  رد  دوش  هتخپ  هکرس  اب  رگا  دشابیم . ناهد 

191 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اب نآ  هدش  خرـس  شتآ و  يور  هدش  نایرب  سپـس  تسا و  ماخ  نآ  ندروخ  يهنوگ  نیرتدـب  تسا . زرپس  رگج و  ياهیگنت  اهیگتفرگ و 

. دشابیم نغور 

[: 401] مغلش

. دشابیم تشپ  هدرگ و  يهدننکغاد  هنیس و  ولگ و  يهدننکمرن  یسنج ، يورین  يهدننازیگنارب  زاسداب ، هدننکلش ، مرگ ،

: جیوه

. تسروآباشیپ یسنج و  يورین  يهدننککیرحت  شراوگ ، تخس  زاسداب ، مرگ ،

[: 402] هبوچرام

. دوش ندروآ  الاب  يهزیگنا  اسبهچ  تسین  بوخ  هبمکش  يارب  تسا . هیلک )  ) هدرگ يهدننکغاد  یسنج ، يورین  هدنیازفا  رومن  مرگ و 

[: 403 (] هامک  ) غورامس چراق  ياهنوگ 

. دوش هدروخ  اهینشاچ  اب  هک  تسا  رتهب  تسا . جنلوق  يهدنروآدیدپ  نآ  رد  يورهدایز  تسا . دب  نآ  خرس  هنوگ  نیگنس و  درس ،

[: 404 (] رطف  ) چراق ياهنوگ 

شیپ يدادخر  نینچ  رگا  تسا  رتهب  و  دـنکیم . هفخ  ار  یمدآ  تسا و  هدنـشک  هک  تسا  ییاههنوگ  نآ  رد  تسا و  تأمک  زا  رتدـب  یلیخ 
. دروآیم دیدپ  زیل  مغلب  نآ  بوخ  یلو  دوش . هدروآ  الاب  هدروخ و  كروب  و  يرم )  ) هماکبآ نآ  اب  دمآ 

[: 405 (] فشرح  ) رگنک
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غاد ار  هدرگ  دیادزیم ، ار  نت  قرع  دـب  يوب  دوش  هدروخ  ناوارف  رگا  تسروآباشیپ . دـیازفایم و  رایـسب  ار  یـسنج  يورین  کشخ ، مرگ 
. دنکیم

[: 406] هتشوغ

. تسا رتبوخ  رتمک و  نآ  يدرس  یلو  تسا  هأمک )  ) هب کیدزن  رومن ، درس ،

[: 407 (] جنشک  ) چراق ياهنوگ 

. تسا هتشوغ  هب  کیدزن  درس 

[: 408] سخرس

. تسروآیق ازدردرس ، یسنج ، يورین  يهدنیازفا  روآداب ، مرگ ،

[: 409 (] رخس  ) هرت ياهنوگ 

. تسا روآنایز  رس  يارب  هبمکش و  يهدننککشخ  کشخ ، مرگ ،

(: توشک  ) هقشع ياهنوگ 

. تسرگج هبمکش و  شخبورین  کشخ ، هنایم و  مرگ 
192 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 410 (] علط  ) امرخ راهب 

. دناشنیمورف ار  نوخ  ششوج  دنکیم . کشخ  دشخبیم و  ورین  ار  هبمکش  کشخ ، درس و 

[: 411 (] قلس  ) ردنغچ ياهنوگ 

. تسا مغلب  يهدنرب  روآداب ، مکش ، يهدننکلش  دب ، هبمکش  يارب  درس ،

[: 412 (] ریفرف  ) هشفنب

راـچد یناـسک  يارب  هدوـب و  نادـند  يدـنک  يهدـنربنیب  زا  نآ  دروآیم . دــنب  ار  مکــش  تـسا و  یغاد  یگنــشت و  يهدــنناشنورف  درس ،
. تسا یسنج  يورین  يهدنربنایم  زا  دشابیم . وکین  دنراد  شورمکش  هک  یناسک  دنایبآدرز و  ياهيرامیب 

: کمرس

. دنراد مرگ  رگج  هک  یناسک  ناگتفرگ و  يدرز  يارب  دنمدوس  الاب ، یکاروخ  شزرا  اب  مکش  يهدننکمرن  رومن ، درس ،

[: 413] ینامی هلقب 
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. تسرتمک يرومن  اب  رتازامرگ و  هکنآ  زج  کمرس  هب  کیدزن 

[: 414 (] هیکولم  ) يزابخ لگ  یمتخ ،

. تسنآ زا  رتکبس  یلو  کمرس  هب  کیدزن 

[: 415] جانفسا

. الاب یکاروخ  شزرا  اب  مکش  يهدننکمرن  رگج و  هبمکش و  شش و  ولگ و  يارب  وکین  هنایم ،

[: 416 (] بالبل  ) هقشع ياهنوگ 

. دروآیم دیدپ  يروجنر  یبوشآلد و  شورمکش و  تسا . راگزاسان  هبمکش  يارب  درس ،

(: ضامح  ) هشورت کشرت ،

. دناشنیمورف ار  یگنشت  بآدرز و  یلو  دروآیم ، دیدپ  هبمکش  رد  یگدنبسچ  دروآیم و  دنب  ار  مکش  کشخ ، درس ،

[: 417 (] عرق  ) ودک

. دنکیم مرگ  ار  رگج  دروآیم و  دیدپ  هبمکش  سامآ  تسا و  یگنشت  يهدنناشنورف  راگزاسان و  هبمکش  يارب  رومن ، درس ،
193 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 418 (] تبش  ) دیوش

. تسا مکش  يهدننکمرن  یسنج و  ورین  ریش و  يهدنیازف  تسا . دب  هدزبوشآ  لد  يهبمکش  يارب  مرگ و 

(: لجف  ) برت

، نآ گرب  تسا . یبوشآلد  يهدنزیگنارب  هبمکـش و  هناهد  رد  كاروخ  هدننکدنک  مغلب و  يهدـنرب  دراد و  دـنک  ییاتـسیا  نیگنـس ، مرگ ،
. تسا هدنراوگ  رگج و  ياهیگتفرگ  يهدنیاشگ  اهتشا و  يهدننکمک  كاروخ و  هدننکهدنراوگ 

(: یشحو  ) ینابایب [ 419 (] هّنق  ) دزریب

. زرپس رگج و  ياهیگتفرگ  هدنیاشگ  مکش ، يهدنروآدنب  مرگ ،

(: نسار  ) شوگلیپ

هابت ار  نوخ  نآ  يروخرپ  دـشابیم ، زرپس  رگج و  اهیگتفرگ  يهدـنیاشگ  وکین ، دراد  يرومن  هک  ياهبمکـش  يارب  تسا ، کشخ  مرگ و 
. دهاکیم ار  هنادرم  بآ  دزاسیم و 
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(: غابص  ) اههنادگنر و  لاچیر ) ریصاور -  ) اهیشرت و  خماک )  ) اههماکبآ

: ریش

. تسا دنمدوس  ناهد  دب  يوب  يارب  هدوب و  روآیگنشت  دزاسیم ، كاپ  مغلب  زا  ار  نآ  تسا و  وکین  هبمکش  يارب  تسا ، کشخ  مرگ ،

(: تانحص  ) هبایهام شروخ  نان 

يهدننکهابت نآ  يراوخ  هتسویپ  تسا ، ناهد  يوب  يارب  دنمدوس  تفـس و  مغلب  زا  هبمکـش  يهدننکكاپ  ازیگنـشت ، تسا ، کشخ  مرگ و 
. تسنآ دننام  ياهيرامیب  يرگ و  يهدنروآدیدپ  نوخ و 

[: 420 (] ءاثیبر  ) هنایهام شروخ  نان 

. تسا یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  هبمکش و  يهدننکكاپ  روآاهتشا ، مرگ ،

[: 421 (] اکیمس  ) اکلیک یهام 

. تسروآیگنشت اهبآزیل و  زا  هبمکش  يهدننکكاپ  مرگ ،

(: ربک خماک   ) ربک هماکبآ 

. نت يهدننکرغال  روآیگنشت ، هبمکش ، راگزاسان  کشخ ، مرگ و 

(: نادجنا خماک   ) نادکنا هماکبآ 

. تسا دنمدوس  دشاب ، رایسب  وا  شراوگ  يهدنامسپ  هک  یسک  يارب  رومن و  هبمکش  اب  راگزاس  رایسب  ازدردرس ، مرگ ، رایسب 
194 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: تبش خماک   ) دیوش هماکبآ 

. تسا دب  دوش  هدروخ  كاروخ  يور  رگا  تسوکین ، دروایب  الاب  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  مرگ و 
ار یمود  تشرس  دهدیم ، يور  نآ  رد  هک  ریمخت  کمن و  زا  دنراد . یکیدزن  یگتـسویپ  کی  دنوشیم ، هتفرگ  هچنآ  زا  اب  اههماکبآ  همه 

یگژیو هکرـس  زا  اهیـشرت )  ) دوشیم هدرورپ  هکرـس  اب  هچنآ  دریگیم . اهنآ  زا  ار  يزیت  دـنت و  مرگ و  کشخ و  ناـمه  هک  دـنکیم  ادـیپ 
. دنروآیم تسدب  ار  يدرس  یگدننکمرن و 

: ربک یشرت 

. تسا بوخ  زرپس  رگج و  یگتفرگ  يارب  دراد . ار  نآ  دوسکمن  زا  رتمک  يامرگ 

: زایپ یشرت 
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. دزیگنایمرب ار  اهتشا  تسا ، ازامرگ  هن  دنکیم و  هنشت  هن 

: ربنچ رایخ  رایخ و  یشرت 

. تسا دنمورین  يهدننکمرن  درس و 
کمن رد  يهنوگ  هژیو  هب  تسروآنایز . دراد ، ولگ  يربز  هک  یـسک  يارب  هدـش  یـشرت )  ) هدرورپ هکرـس  رد  ای  نیکمن  يهماکبآ  هنوگره 
یهابت نتخوس و  زا  هدمآدیدپ  ياهيرامیب  هنوگره  نآ و  زج  و  هفعـس )  ) رـس شیر  شراخ و  لاگ و  راچد  هک  یـسک  يارب  نآ  هدـناباوخ 

. تسا دب  نوخ ،

: لدرخ

اب زج  تسازاـمرگ . رایــسب  هـک  دوـشن  هدروـخ  هراوـمه  رتـهب  هبمکــش . رگج و  يهدـننکمرگ  مـغلب و  يهدــننکدوبان  دــنت ، مرگ ، رایــسب 
. دوشن هدروخ  نیگنس  ياهیکاروخ 

: مغلش یشرت 

. تسا بآدرز  يدنت  يهدنناشنورف  تسین ، زاسداب  تسا ، درس 

: نوتیز

مکـش و يهدـننکلش  دوـش ، هدروـخ  كاروـخ  زا  شیپ  رگا  تسا . کـشخ  مرگ و  دوـشیم  يرادـهاگن  نآ  رد  نوـتیز  هـک  نـیکمن  بآ 
. دشابیم هبمکش  يهناهد  شخبورین 

: نوتیز نغور 

. تساراد رتشیب  ار  هبمکش  يهناهد  یشخبورین  یگدننکمرگ و  یگژیو 
. دشابیم رتمک  مکش ، يور  نآ ، یگدنروآدنب  يورین 

(: یناسارخ نادگنا  تخرد  خیب  [ ) 422] راغرتشا یشرت 

. تسا شراوگ  يهدننککمک  هدننکمرگ و 

(: وگیم [ ) 423] نایبور

دوسکمن یهاـم  نوچمه  نآ  دوسکمن  دـشابیم  یـسنج  يورین  يهدـنیازفا  روآداـب و  تساراد و  ار  يرتـمک  ییازاـمرگ  دوشن  نیکمن  رگا 
. تسا

195 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 424 (] دارج  ) خلم
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نوخ يهدـننازوس  تسروآیگنـشت و  دـنکیم و  مرگ  رتـشیب  نآ  دوسکمن  دراد . نییاـپ  یکاروـخ  شزرا  تسازاـمرگ ، نآ  يهدزن  کـمن 
. دشابیم

[: 425 (] غابص  ) ینشاچ ياهنوگ 

نآ رد  دوش و  هتفرگ  لدرخ  ریس و  اب  رگا  تسین . هدننکمرگ  یلیخ  تسا . كاروخ  يهدنراوگ  تسا ، هدش  هتخاس  هاوخنان  هکرـس و  زا  هک 
. ددرگیم رتشیب  نآ  ییازامرگ  دوش  هدروخ  نیبخر )  ) شرت غود  هارمه  هب  هچنانچ  تسازامرگ . رایسب  دوشن  هتخیر  هکرس 

[: 426] تازاب

. تسا رابنایز  اهیپ  يارب  دب و  نآ  زا  هدش  هتخاس  یگتخیمآ  درس و 

: اهرب اههویم و 

: امرخ

هاـبت ار  اهنادـند  دروآیم و  دـیدپ  ینورد  ياهمادـنا  رد  یتفـس  نآ  يراوخهتـسویپ  تسـالاب ، یکاروـخ  شزرا  اـب  تـسا ، نیگنـس  مرگ ،
. دیازفایم ار  هنادرم  بآ  نوخ و  دزاسیم 

. تسا هبمکش  [ 427 (] قثل  ) يهدنیالآ هدننکزیل و  هک  نآ  زج  دراد  نآ  زا  يرتمک  ییازامرگ  بطر )  ) هزات يامرخ 

: روگنا

و مکـش ، يهدـننکلش  روآداب و  دروآیمن . دـیدپ  یگتفرگ  امرخ ، دـننام  تسامرخ و  زا  رتمک  نآ  ییازامرگ  تسا . مرگ  نآ  نیریـش  اهنت 
. دهدیم شیازفا  ار  هنیرن  ندش  خیس  ییاتسیا و  تسا و  نت  يهدننکباداش 

ازاـمرگ دـشاب  شراـنک  رد  مه  یـشرت  يهزم  هکنآ  تـسا . يوـسنآ  نآ ز  تفـس  تـسا . رتروآداـبمک  هدـنورورف و  دوز  نآ  مرن  يهنوـگ 
. دوش هدروخ  كاروخ  زا  شیپ  و  هتسش ، درس  بآ  اب  هکنآ  طرش  هب  تسا ، يهدنربنیب  زا  هکلب  دشابیمن 

. تسا نوخ  بآدرز و  يهدنربنایم  زا  مکش و  يهدنروآدنب  درس ، هروغ ،
نآ زا  رتالاب  یکاروخ  شزرا  اـمرخ  هک  نآ  زج  دروآیمن  دـیدپ  یگنت  اـمرخ  دـننام  دراد و  بوخ  یکاروخ  شزرا  هناـیم و  ياـمرگ  زیوم 

. دراد
196 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ریجنا

ـالاب و یکاروـخ  شزرا  ریجنا )  ) نآ کـشخ  درادـن . دـب  یگتخیمآ  تسا و  مکـش  يهدـننکمرن  هدوـب و  روآداـب  نآ  يهزاـت  تـسا و  مرگ 
. دنکیم مرن  ار  مکش  دوش  هدروخ  كاروخ  زا  شیپ  هچنانچ  دروآیم . دیدپ  شپش  شراخ و  دوش  هدروخ  رایسب  رگا  تسا . هدننکمرگ 

[: 428 (] زیمج  ) ریجنا ياهنوگ 

. تسا هدنورورف  دوز  ریجنا و  زا  رتکبس  یلو  تسروآبوشآلد . دب و  هبمکش  يارب  تسا ، مرگ 
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: زوم

يربز دنکیم ، ناور  ار  مکش  روک و  ار  اهتشا  دوشیم ، بآدرز  هب  لیدبت  يدنت  هب  تسا ، هدنروآالاب  بسانمان ، هبمکـش  يارب  تسا ، مرگ 
. دربیم ار  ولگ 

: رکشین

. تسا دنمدوس  هفرس  يارب  دربیم و  نایم  زا  ار  بآشیپ  ماگنه  شزوس  تسروآباشیپ . دنکیم و  مرن  ار  ولگ  دراد ، هنایم  يامرگ 

: رانا

. دنکیم مرن  ار  ولگ  دروآیم ، یگنشت  تسروآداب . هن  ازيدرس و  هن  نآ  نیریش 
الاـب یتـسم و  يراـمخ  دـناشنیمورف . ار  نوخ  بآدرز و  شـشوج  دـیامنیم و  درـس  ار  رگج  هژیو  هب  هبمکـش و  ربز و  ار  هنیـس  نآ  شرت 

. درادیمرب نایم  زا  ار  ندروآ 

: هب

زا سپ  هچنانچ  تسا . مکش  ندروآ  دنب  نآ  یگژیو  دزیگنایمرب و  ار  اهتشا  یلو  رتشیب . نآ  شرت  ددنبیم و  ار  هبمکش  نآ  شرت  نیریش و 
ماجنا رتشیب  ار  مکش  ندروآ  دنب  راک  دشاب ، رتشرت  رتدرس و  هچره  دهدیم و  ماجنا  رتدوز  ار  اهینیگنـس  ندربورف  دوش  هدروخ  كاروخ 

[429 .] دهدیم

ص196 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 

: یبالگ

رتدوز ار  ینیگنس  هک  دوش  هدروخ  كاروخ  زا  سپ  هک  نآ  رگم  دروآیم  دنب  ار  مکش  نآ  يهنوگ  همه  تسین  ازيدرس  نیریـش ، يهزم  اب 
نآ ياـههنوگ  همه  و  تسا . روآتسوـبی  رتـمک  نآ  ینیـص ) [ ) 430] یناتـسبات دوب . دهاوخ  مکـش  ندروآ  دـنب  نآ ، ماجنارـس  دربیمورف و 

. دنتسه یگنشت  هدننکمارآ 

(: رورعز  ) کلازلاز

. تسا بآدرز  نوخ و  يهدننکمارآ  مکش ، يهدنروآدنب  تسا ، درس 
197 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: قبن  ) رانک

. دراد يرتمک  رثا  نآ  نیریش  بآدرز و  يهدننکمارآ  مکش ، يهدنروآدنب  تسا ، کشخ  درس ،

: توت
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بآدرز دنمورین  يهدنربنایم  زا  مکـش و  يهدـننکلش  درـس ، نآ  شرت  مکـش و  يهدـننکلش  هبمکـش ، يهدـنیالآ  هنایم ، مرگ  نآ  نیریش 
. تسا

: بیس

. دنکیم رپ  يزیل  زا  ار  هبمکش  هک  نآ  زج  تسا  بوخ  هبمکش  يهناهد  يارب  نآ  شرت  تسا ، رتهدنروآدنب  دشاب ، رتدرس  هچره 

: ولآ

. تسا اهتشا  يهدنهاک  بآدرز و  يهدناشنورف  مکش ، يهدننکلش  درس ،

(: خوخ  ) وله

ياهبت نآ  ندروخ  هتسویپ  رد  دوشیم  لیدبت  نوخ  هب  تخـس  دوریمورف و  هتـسهآ  نآ  تسا . بوخ  بهتلم  هبمکـش  يارب  درـس ، یلیخ 
. دیآیم دیدپ  یمغلب 

: ولآدرز

. تسا نآ  سامآ )  ) ياهیگتخورفارب يهدنناشنورف  هبمکش و  يهدننکتسـس  بآدرز ، يهدنربنایم  زا  روآداب ، مکـش ، يهدننکلش  درس ،
. دیآیم دیدپ  ییاهبت  نآ  ندروخ  هتسویپ  زا  سپ  یتدم 

: ساویر

. تسا نوخ  بآدرز و  يهدنناشنورف  تسا ، مکش  يهدنروآدنب  تسا ، کشخ  درس ،

(: خیطب  ) هزبرخ

، تسروآبآشیپ هدننکرومن و  یگنشت و  يهدنناشنورف  نآ  رگید  ياههنوگ  دوشیم و  لیدبت  بآدرز  هب  نوگرگد و  يدنت  هب  نآ  نیریش 
. دروآیم دیدپ  [ 431] ینوخ شورمکش  نآ  رد  يورهدایز 

: ربنچ رایخ  رایخ و 

. دنروآبآشیپ دننکیم و  درس  ار  هبمکش  دنناشنیمورف و  ار  یگنشت  دندرس و  ود  ره 

: طولب

. دشابیم بآشیپ  يهدنهاک  مکش و  يهدنروآدنب  تسا و  کشخ  درس و 

: طولب هاش 

. تسا مک  نآ  بآشیپ  یگدنهاک  الاب و  نآ  یکاروخ  شزرا 
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: ودرگ

. تسازدردرس روآ ، یگنشت  تسا . نت  يهدننکمرگ  زین  دروآیم و  دیدپ  ناهد  رد  شوج  تسا و  مرگ 
198 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ماداب

یلو دـشکیم . ازارد  هب  هبمکـش  رد  نآ  ندـنام  هک  دـشابیم  نیگنـس  ياهوـیم  تـسا و  وـلگ  يهدـننکمرن  دراد ، هناـیم  یمرگ  نآ  نـیریش 
ار هنادرم  بآ  دوـش  هدروـخ  رکـش  اـب  هچناـنچ  دزاـسیم . مارآ  ار  بآـشیپ  شزوـس  دـیاشگیم و  ار  اـهیگتفرگ  هـکلب  تـسین  ازیگتفرگ 

. دیازفایم

: هتسپ

. تسا ماداب  زا  رتمرگ  تسا و  رگج  ياهیگتفرگ  يهدنیاشگ  تسا ، مرگ 

: قدنف

. تسا بوخ  مدژک  شین  يارب  تسا و  ود  نآ  زا  رتنیگنس  یلو  دراد  يرتمک  يامرگ  ماداب  ودرگ و  زا 

: لیگران

. دنکیم مرگ  ار  نآ  نوماریپ  هدرگ و  دیازفایم و  ار  یسنج  يورین 

ءارضخلا ۀبح 

هناهام نوخ  يهدننکناور  دشابیم ، نآ  يهدننکقاچ  هدرگ و  يهدـننکمرگ  یـسنج و  يورین  هنادرم ، بآ  يهدـنیازفا  تسا ، مرگ  [: 432]
. تسا

هنمس بح 

. تسا نت  يهدننکهزاتورت  و  یسنج ، يورین  يهدنیازفا  تسا ، مرگ  [: 433]

: ربونصلا زول 

. دیازفایم ار  هنادرم  بآ  تسا و  دنمدوس  وبر )  ) سفن یگنت  و  هشعر )  ) هزرل يارب  دنکیم . مرگ  ار  نت 

: لفلف يهناد 

. تسازدردرس هنادرم ، بآ  يهدنیازفا  مرگ ،

: ملز يهناد 
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. دیازفایم ار  هنادرم  بآ 

هنادهاش

. تسا یسنج  يورین  يهدنرب  تسا ، هدنوشهابت  نیگنس و  تسازدردرس ، مرگ ، [: 434]

: دجنک

. تسا مکش  يهدننکمرن  هبمکش و  يهدننکتسس  دشابیم و  ناهد  يهدننکوبدب  تسا ، هدنوشهابت  نیگنس و  مرگ ،

: شاخشخ

. دیازفایم ار  باوخ  دشابیم و  بوخ  هنیس  ولگ و  يارب  تسا . درس 

( ءاریبغ  ) دجنس

. تسا ندروآ  الاب  يهدننکمارآ  زین  دروآیم و  دنب  ار  مکش  کشخ ، درس  [: 435]

بانع

. تسا نوخ  یمرگ  يهدنناشنورف  وکین ، هنیس  ولگ و  يارب  هنایم ، شیامرگ  [: 436]
199 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( یماش بونرخ   ) هزروک

. دراد دنمورین  يدرکراک  ییازامرگ  نودب  نآ  یطبن  يهنوگ  مکش ، يهدنروآدنب  تسا ، هنایم  شیامرگ  [: 437]

( لکألا نیط   ) یکاروخ لگ 

نآ يورهدایز  دشابیم . سفن  هدننکوبشوخ  تسا . كاروخ  زا  سپ  یبوشآلد  يهدنربنایم  زا  هبمکش ، يهناهد  شخبورین  درس ، [: 438]
. دنکیم هابت  ار  هزیمآ  دروآیم و  دیدپ  یگتفرگ  رگج  رد  اتشان  رد 

: ربک

. دشابیم هبمکش  يهبازیل  يهدنیازفا  هدننکزیل و  اهتشا و  يهدنروآنییاپ  زرپس و  يهدننکگرزب  تسا و  رگج  رد  روآیگتفرگ  مرگ ،

(: دیناف  ) دیناپ

. تسا هدرگ  نوماریپ  يهدننکمرگ  نادبآشیپ و  مکش و  ولگ و  يهدننکمرن  مرگ ،

: لسع
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دنراد درـس  يهزیمآ  هک  یناسک  نادنملاس و  رد  مغلب  يهدننک  كاپ  يهدننکنوریب و  دوشیم . نوگرگد  بآدرز  هب  يدـنت  هب  تسا . مرگ 
. تسا راگزاسان  مرگ  يهزیمآ  ناگدنراد  يارب  ناتسبات  رد  دشابیم .

: رکش

. تسین هدننکمرگ  یلیخ  تسا . مکش  ولگ و  يهدننکمرن 

(: نیبگنارت  ) نیبجنرت

. دنکیم مرن  ار  ولگ  لش و  ار  مکش 

: وبشوخ ناهایگ 

. دوشیم روآباوخ  دنزیرب  بالگ  نآ  يور  رگا  دراد ، شیارگ  ییازامرگ  هب  یمک  [: 439 (] مرفسهاش  ) مرپس هاش 
. تسا دنمدوس  زغم  يدرس  زا  ياهيرامیب  يارب  تسا . هدنیاشگ  هدننکمرن ، تسا . مرگ  [: 440] شوگنزرم

. تسا هدننکمرن  مرگ ، [: 441 (] مامن  ) هنیدوپ
200 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا هسطع  ماکز و  يهدنازیگنارب  تسا و  یتسم  یمرگ و  زا  دردرس  يهدننکمارآ  تسا ، درس  درو :)  ) خرس لگ 
. دشابیم یمرگ  زا  ياهدردرس  يهدننکمارآ  روآباوخ ، تسا ، درس  [: 442] هشفنب

. تسا هدش  تسس  ياهمادنا  شخبورین  هدنروآدنب ، تسا ، درس  [: 443] سآ
يهدـنربنایم زا  نآ  شرت  دـشابیم . راوگدـنک  نیگنـس و  یلو  تسا  هناـیم  نآ  تشوگ  تسا . هدـننکمرن  مرگ ، نآ  تسوـپ  جرتا :)  ) جـنرت

. تسا بآدرز 
. تسدنمدوس اهرهز  يارب  نآ  يهناد  [: 444 (] بلد  ) رانچ

اسبهچ دوب و  دهاوخ  هدنروآالاب  هدننکبوشآلد و  دوش ، هدروخ  هچنانچ  تسروآباوخ  دروآیم . رس  ینیگنس  تسا . درـس  [: 445] حاّفل
. دشاب هدنشک 

. تسا دردرس  يهدننکمارآ  روآباوخ ، تسا ، درس  [: 446] رفولین
. تسا روآباوخ  رس و  يهدننکنیگنس  مرگ ، [: 447 (] ناوحقا  ) هنوباب

. تسا بوخ  ینیب  هار  ياهیگتفرگ  يارب  تسا  کشخ  مرگ و  [: 448 (] حیش  ) هنمرد
زغم شخبورین  دشاب و  هدمآ  دیدپ  هدرـشف  ياهداب  يدرـس و  زا  هک  تسا  يدردرـس  يارب  ییوکین  يهدننکمرن  تسا ، مرگ  [: 449] نیمسای

. تسا
. تسا دردرس  يهدنربنایم  زا  يدوزب  نارادبت و  يارب  هدننکمرن  تسا ، مرگ  [: 450] نیرسن

. تسا هدننکمرن  مرگ ، [: 451] سجرن
. تسا زغم  يارب  دنمدوس  هدننکمرن ، مرگ ، [: 452] نسوس

201 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا بوخ  هشعر )  ) هزرل سرت و  لد و  شپت  يارب  تسا ، مرگ  [: 453] کشمجنلف

. تسا مرگ  راخب  يهدنربنایم  زا  زغم و  شخبورین  تسا ، درس  [: 454 (] فالخلا درو   ) دیب
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يدنت و ساسحا  نآ  ندییوب  ماگنه  هب  هک  ناهایگ  زا  هچره  و  نآ . گنر  درز  هژیو  هب  تسا ، هدـننکمرن  مرگ ، [: 455 (] يریخ  ) راهب هشیمه 
ساسحا لد  شمارآ  تذـل و  ساسحا  اـهنآ  زا  هک  هچنآ  تساـهنآ و  یمرگ  يهدـنهدناشن  هندوپ  هنمرد و  نوچ  دوش ، نتخیگنارب  يزیت و 

. دشابیم اهنآ  يدرس  يهناشن  اهنآ  دننامه  خرس و  لگ  رفولین و  و  فالخلا ) درو   ) دیب دننام  هب  ددرگ 

اههدننکوبشوخ

. تسا دنمدوس  رس  رد  يدرس  زا  ياهيرامیب  يارب  دروآیم . دردرس  يدنت  هب  نارادبت  يارب  تسا ، کشخ  مرگ ، [: 456 (] کسم  ) کشم
. دشابیم بوخ  ورین  نداتفا  نییاپ  بوخ و  یبوشآلد  يارب 

. تسا لد  زغم و  شخبورین  مرگ ، [: 457] ربنع
شندییوب رایسب  تسا . دنمدوس  نت  يهمه  ياهيرامیب  رس و  یمرگ  زا  ياهيرامیب  یمرگ و  زا  ياهدردرس  هدننکمرن  درس ، [: 458] روفاک

زا ياهيرامیب  دیامنیم و  [ 459] تفس ار  هنادرم  بآ  دنکیم و  درـس  ار  هیاخ  هدرگ و  دوش  هدیماشآ  رگا  دروآیم و  ندیباوخن )  ) يرادیب
. دراذگیم اجب  نت  ياهاج  نینچ  رد  ار  يدرس 

رب هبامرگ  رد  هچنانچ  تسا و  بوخ  یمرگ  زا  ياهيرامیب  يارب  دنلامب  نت  رب  ای  دنیوبب و  ار  نآ  رگا  تسا ، کشخ  درس ، لدنص :)  ) ندنچ
. دراذگیم اج  هب  شراخ  دنلامب ، نت 

202 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دربیم ار  نت  قرع  دب  يوب  تسا ، بوخ  هبمکش  يارب  تسا . کشخ  مرگ ، [(: 460] کس  ) هلمآ

. تسا بوخ  زیل  رومن و  يهبمکش  يارب  تسا ، کشخ  مرگ ، [: 461] دوع
رــس و يهدننکنیگنــس  ازدردرــس و  یبوـشآلد و  يهدــنروآدیدپ  تـسین . بوـخ  هبمکــش  يارب  تـسا ، کـشخ  مرگ ، [: 462] نارفعز

. تسروآباوخ
. دناهدش تفس  ندروخ  هبرض  یپ  رد  هک  تسا  ییاهیپ  هدننکمارآ  مرگ ، [: 463 (] بلحم  ) خلت يولابلآ 

ار اهوم  نآ ، رایـسب  دربراک  دشابیم . يروجنر  یـشوهیب و  یتسم و  يرامخ  یمرگ و  زا  ياهدردرـس  هدننکمارآ  تسا ، هدننکمرن  بالگ :
. دنکیم دیپس 

. تسزغم لد و  هبمکش و  شخبورین  کشخ و  مرگ و  [: 464] لفنرق
. تسروآباوخ رس و  يهدننکنیگنس  مرگ و  [: 465] هعیم

. تسازدردرس رس و  يهدننکنیگنس  مرگ و  [: 466 (] بیطلا رافظا   ) نایرپ نخان 
. دیاشگیم ار  اهیگتفرگ  تسا و  بوخ  یگدروخامرس ، يارب  دوش  هداد  روخب  ینیب  هار  زا  رگا  کشخ و  مرگ و  [: 467 (] طسق  ) تسک

دشابیم بوخ  راگزاس و  زیل  رومن و  هبمکش  ناهد و  دب  يوب  يارب  تسا ، کشخ  مرگ ، [: 468 (] دعس  ) نیمز ریز  کشم 
. دربیم نایم  زا  ار  یفاضا  تشوگ  تسا . اهیگتفرگ  يهدنیاشگ  هدننکكاپ و  تسا ، کشخ  مرگ ، [: 469] نانشا

203 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تسد هب  لدنـص  روفاک و  بالگ و  زا  هک  یـساسحا  دننام  دنوش  ساسحا  هک  یناگدننکوبشوخ  نآ  رگم  دنامرگ  اههدننکوبشوخ  رتشیب 

. دیآیم

: اهنغور

. تسروآداب هدننزکس و  رتشیب  دشاب  مرگ  رتشیب  هچره  تسا و  مرگ  نوتیز : نغور 
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. درادن ار  اهنغور  رگید  ندش  هابت  یتفس و  ینیگنس و 
. تساهنغور رگید  زا  رتنیگنس  دراد و  اهنغور  يهمه  نایم  رد  ار  یکاروخ  شزرا  نیرتالاب  نمس :)  ) یناویح نغور 

. دراد ار  ییالاب  رایسب  یگدننکبآ  يورین  تسازامرگ . رایسب  ودرگ : نغور 
. دنکیم مرگ  ار  هدرگ  تسا و  مرگ  لیگران : نغور 

. دنوشیم راتفرگ  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاهيزیل  زا  اهیپ  يهدننکكاپ  مرگ و  [: 470 (] عورخ  ) کچرک نغور 
. تسا دنک  یگدنورورف  رد  تسا . بوخ  هدرگ  نادبآشیپ و  شش و  هنیس و  يارب  تسا . هنایم  ماداب : نغور 

. دشابیم دنمدوس  امرس  هدرشف و  ياوه  زا  شوگ  درد  يارب  تسا و  هدننکبآ  هدننکمرن و  مرگ و  برت : نغور 
. تسا هدننکمرن  مرگ و  [: 471] ناب نغور 

. تسا دنمدوس  زین  نادهز  ياهيرامیب  يارب  تساهیپ ، يهدننکمرن  مارآ و  تسا ، مرگ  نسوس : نغور 
. تسا نینچنیا  زین  سگرن : نغور 

. تسا روآباوخ  درس و  هشفنب : نغور 
. تسا هشفنب  زا  رتدنمورین  رفولین : نغور 

. تسا بوخ  یباوخیب )  ) يرادهدنزبش امرگ و  يارب  زین  تساهنآ و  دننام  ودک : نغور 
. تسا بوخ  رس  رد  یمرگ  زا  ياهيرامیب  دردرس و  يارب  تسا ، درس  خرس : لگ  نغور 

204 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنراد یتبسن  دوشیم ، هتفرگ  هچنآ  زا  اب  اهنغور  همه 

. تسا بوخ  هشعر )  ) هزرل یتخرک و  يارب  دنکیم و  مرگ  ار  اهیپ  تسا و  مرگ  طسق :)  ) تسک نغور 
. تسا بوخ  نآ  يارب  دوش  هدیلام  درس  يهبمکش  يور  رگا  تسا . مرگ  [: 472] لبنس نغور 

. تسوکین درس ، يهبمکش  يارب  دشاب ، هبمکش  يور  یندیلام  ياهوراد  زا  یشخب  رگا  یکطصم : نغور 
. تساهوم شخبورین  تسا و  درس  سآ : نغور 

. نآ گنر  درز  هژیو  هب  تسا  هدننکبآ  هدننکمرن و  تسا و  مرگ  يریخ :)  ) راهب هشیمه  نغور 
. تسا ندش  رادراب  هب  يهدننککمک  گنس و  يهدننکدرخ  تسا ، مرگ  رایسب  ناسلب : نغور 

: كاشوپ

اب هچراپ  نینچمه  دوش و  هدیـشوپ  ناتـسبات  رد  هک  تسا  رتهب  تساراد و  نت  يارب  ار  یمرگ  نیرتمک  ناشخرد  راومه و  كاـشوپ  هنوگره 
. تسا ناتسمز  كاشوپ  دنکیم و  مرگ  رتشیب  دشابیمن  مه  ناشخرد  تسین و  نآ  رد  مشپ  كرک و  هک  كزان  تفاب 

. تسین شپش  يارب  یبسانم  هاگیاج  نیاربانب  تساراد ، ار  نت  هب  یگتسباو  یگدنبسچ و  نیرتمک  تسا و  نت  رب  كاشوپ  نیرتدرس  ناتک :
. دراد نت  هب  يرتشیب  یگدنبسچ  ناتک و  زا  رتمرگ  هبنپ :

. دهدیم شرورپ  ار  تشوگ  تسا ، هبنپ  زا  رتدرس  ناتک و  زا  رتمرگ  مشیربا :
. نآ يوسنآ  دنکیم و ز  تخس  ار  تسوپ  رغال و  ار  نت  رتشیب  ربز  كاشوپ  ره 

اب دوـش  هتفرگ  رتـش  مشپ  زا  هک  یکاـشوپ  ره  زین  دوـش و  هدیـشوپ  ناتـسبات  رد  هژیو  هب  تسا ، نت  يهدـنیاسرف  ربز ، تسا ، مرگ  وـم : مشپ و 
. دشابیم یگژیو  نیمه 

. دنکیم مرگ  رایسب  ار  نآ  دبسچیم و  نت  هب  تسا . مرگ  رایسب  [: 473 (] يزعرم  ) زب كرک 
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. دهدیمن رازآ  ار  تسوپ  تسین و  ربز  هک  نآ  زج  تسا  ود  نیا  دننام  نآ  یگدننکمرگ  [: 474] زخ
205 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تساراد ار  یهدامرگ  نیرتمک  اهمشپ  نایم  رد  باجنس : تسوپ 
. تسین بسانم  نارادبت  يارب  دراد و  رتشیب  ییازامرگ  هابور : تسوپ 

. تسا هابور  تسوپ  زا  سپ  یهدامرگ  رظن  زا  رومس : تسوپ 
لـصاوح تسوپ  سپـس  دراد ، کـنف  تسوپ  هب  تبـسن  ار  یهداـمرگ  نیرتمک  يرخآ  [: 476] مقاـق و  [ 475 (] کنف  ) رادـلاخ هابور  تسوپ 

. تساراد مقاق  هب  تبسن  ار  یهدامرگ  نیرتشیب  دیپس ) یغرم  )
. تسوکین هنایم  نت  يارب  تسا و  کبس  هکنیا  اب  تسا  هنایم  شیامرگ  [: 477] لصاوح

. دنراگزاس ربز  تخمز و  نت  يارب  اهنت  دناکشخ و  یگمه  میدربن ، مان  هک  اهمشپ  یکرک و  یتسوپ و  ياهكاشوپ  رگید 

: داب اوه و 

درـس و دزویم  [ 479] شعن تانب - و  ناردارب ) ود  اـی  یبطق  هراتـس  [ ) 478] نادـقرف هاگیاج  زا  لامـش  بطق  يوس  زا  هک  يداب  لامـش : داب 
اهیگدـیدنگ يهدـننکرود  تساـهداب و  نیرتهب  زا  نیا  دـنکیم . کـشخ  ار  اهرگـسح  رـس و  دـنمورین و  تخـس و  ار  نت  تسا . کـشخ 

مکـش و يهدنروآدنب  دشابیم و  ماکز  یگدروخامرـس و  ولگ و  شـش و  رد  هدمآدیدپ  ياهيرامیب  يهدننازیگنارب  هک  نآ  زج  دـشابیم ،
. تسا روآبآشیپ 

دردرس و دناسریم . بیسآ  اهرگسح  هب  لش و  ار  نت  دزویم ، [ 480] لیهس يهراتـس  هیحان  زا  بونج  بطق  يوس  زا  هک  يداب  بونج : داب 
ار اهرامیب  نیرتشیب  داب  نیا  دنکیمن و  ربز  ار  هنیس  ولگ و  یلو  دزیگنایمرب ، ار  ینوفع  ياهبت  یعرـص و  ياهتبون  و  [ 481] هینرق سامآ 

. دزوب راهب  رخآ  ناتسبات و  رد  رگا  هژیو  هب  دروآیم .
نایاپ ات  یناتسمز  نایاپ  زا  هک  يداب  دزویم و  ناتسمز  زاغآ  ات  ناتسبات  زاغآ  زا  هک ، يداب 

206 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اهنآ نیرتدـب  نیرتهدرـشف و  تسرتملاس . رتهب و  دزویم  رواخ  يوس  زا  هک  يداب  دنتـسه . هنایم  يدرـس  یمرگ و  رظن  زا  دزویم  ناتـسبات 

. دشابیم رتخاب  يوس  زا  هدیزو  ياهداب 
اب هک  دشاب  ییاوه  هکلب  دشابن  هدرکمد  هداتـسیا و  [ 482 (] دمو  ) یجرش هدرـشف و  ياهراخب  نآ  رد  هک  فیطل  فاص و  ياوه  اوه : نیرتهب 
اوه هچره  تسا . نآ  يوسنآ  دب ز  ياوه  دوش . درس  يدنت  هب  دیشروخ ، ندرک  بورغ  اب  دزوب و  ندیشک  سفن  يارب  دنمـشزرا  هزات و  داب 

. درادیم زاب  ار  ندیشک  سفن  دروآیم و  راشف  لد  رب  هک  تسا  نآ  دننام  ایوگ  دشاب ، مرگ  هدرشف و 
دب يوب  تسا ، هدیدنگ  هداتسیا و  اهنآ  بآ  هک  ییاهیبادرم  اههچایرد و  زا  هتساخرب  هک  هدرـشف  رایـسب و  بآ  راخب  زا  هدنکآ  هک  ییاوه 

ياهنوگ هب  هدش  غاد  مرگ و  رایسب  ندش  هدرشف  ندنام و  اج  کی  زا  هک  تسا  ییاوه  ای  و  دنریگیم . بآ  یگدنام  یگدیدنگ و  نیا  زا  ار 
کلف هب  رـس  ياههوک  نایم  روصحم  ینوکـسم  ياهاج  رد  تسا  ییاوه  نآ  تسا و  ییابو  اوه ، هنوگنیا  دنازوب . ار  نآ  دـناوتیمن  داب  هک 

. دزویمن زین  ناوارف  داب  هک  ياهنوگهب  تسا ، هدنام  هدش و  هدرشف  هدمآ و  درگ  نآ  نوماریپ  رد  اهبادرم  ای  هدیشک و 

: اهرهش

يریسدرس ياهرهش  دنرتمرگ . یبونج  رتدرس و  یلامش  ياهرهـش  دشابیم . اهنآ  یـضرع  طخ  اوه ، بآ و  رظن  زا  اهرهـش  توافت  نیرتشیب 
يریسمرگ ز ياهرهش  دنشابیم . رتمرن  ینت  رتگنرشوخ و  یتسوپ  رتهب و  شراوگ  ياراد  رتدنمورین و  رتدنمونت و  نآ  نینکاس  رتملاس و 
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ياهيدنمدوس زا  هدوب و  مک  اهنآ  رد  داب  شزو  هتفرگارف  ار  نآ  ییاههوک  لامش  يوس  زا  هک  ییاهرهش  دنراد . ار  اهیگژیو  نیا  يوسنآ 
ياهرهـش يهزیمآ  دـیآیم . دوجوب  رومن  مرگ  يهزیمآ  ددرگ ، لکـشم  نیا  هارمه  زین  بونج  داـب  شزو  هچناـنچ  دـناهرهبیب . یلامـش  داـب 

. دوب دهاوخ  مک  یگدیدنگ  بت و  اهنآ  رد  تسا و  کشخ  درس  یلامش 
اهرهـش ز نیرتدـب  دنـشاب و  هدیـشوپ  رتخاـب  يوس  زا  هداـشگ و  رواـخ  يوس  هب  ور  هک  تسا  ییاهرهـش  اـهنآ  نیرتهناـیم  اهرهـش و  نیرتهب 

هوک اهنآ  یلامش  شخب  رد  هک  ییاهرهش  دنشابیم و  یلامش  دشاب  ایرد  اهنآ  یلامش  شخب  رد  هک  ییاهرهش  دنایگژیو . نیا  يوسنآ 
207 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، دنشاب تسپ  ییاج  رد  ای  هتفرگارف  ار  اهنآ  وس  ره  زا  اههوک  هک  ییاهرهـش  دنـشابیم . یبونج  دوش ، زاب  بونج  يوس  هب  اهنآ  يور  دشاب و 
بوخ شیاوه  تسا و  هدرتسگ  خارف و  يرهـش  تسا ، ناوارف  نآ  رد  داب  شزو  هک  هتفرگ  رارق  يدنلب  رب  هک  يرهـش  دنراد . یجرـش  ياوه 

. دراد يرتشیب  یجرش  يرومن و  دشاب  تخرد  بآرپ و  هک  يرهش  تسا .
رد هنایم  دراد ، مرگ  لگ  هک  ینیمز  رتکشخ . دـشاب  ياهرخـص )  ) یخالگنـس هچناـنچ  تسا ، کـشخ  بآمک  هاـیگ و  لـگیب و  نیمزرس 

كاـخ تسا . ینوفع  تشلپ و  ییاوـه  ياراد  دراد ، [ 483 (] ییامح  ) یبادنگ وبدـب و  هایـس و  یلگ  هک  نآ  دـشابیم و  یکـشخ  یکانمن و 
، دشاب درس  نیمزرس  نآ  ياوه  نآ ، ياجب  هچنانچ  دراد و  رتدب  ییاوه  دشاب ، هتشاد  مرگ  ییاوه  نآ  هارمه  هب  رگا  [ 484 (] هخبس  ) رازهروش

. تساراد ار  يرتمک  يدب 
یلو دربیم ، نایم  زا  ار  ورین  دـیاسرفیم و  ار  نت  دـهاکیم و  ار  نوخ  تشوگ و  دـنکیم و  هایـس  درز و  ار  تسوپ  گنر  مرگ ، ياـهرهش 

. دنشابیم اهنآ  يوسنآ  يریسدرس ز  ياهرهش 
. دنراد ار  اهیگژیو  نیا  يوسنآ  کشخ ز  ياهرهش  دیامنیم ، مارآ  ار  باصعا  باداش و  مرن و  ار  نت  دنلب و  ار  اهوم  كانمن  ياهرهش 

(: اههدرورپ [ ) 485] اهابرم یکاروخ  شزرا 

[: 486 (] یلسع نیبجنلج   ) نیبگنا لگ 

بوخ تسوکین . دوش  هدیـشون  مرگ  بآ  نآ  اـب  دوش و  هدـیوج  بوـخ  هک  یتروـص  رد  تسا ، داـب  يروـمن و  ياراد  هک  ياهبمکـش  يارب 
يارب هچنانچ  تسروآیگنشت . هدننک و  مرگ  نوچ  دروخب  ار  نآ  ناتـسبات  يهلچ  رد  هژیو  هب  دراد  یگتخورفارب  یمرگ و  هک  یـسک  تسین 

. دوش هدیشون  يرکش  نیبجنکس  تبرش  نآ  ياجب  هک  تسا  هتسیاب  دوش  زاین  میدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  يرامیب 

: هشفنب يابرم 

. دزادنایمورف ار  اهتشا  تسس و  ار  هبمکش  هکنیا  زج  دنکیم  لش  ار  مکش  دربیم ، نایم  زا  ار  هفرس  مرن و  ار  ولگ 
208 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هایس [ 487] يهلیله يابرم 

هتـسویپ هچنانچ  دریگیم . ار  نیـشیپ  كاروخ  زا  هدـناماجب  ياهيرومن  دـنالچیم و  لماک  روطب  دـیامنیم و  كاـپ  دـنمورین و  ار  هبمکش 
. دنکیم رترود  ار  يریپ  ابیز و  ار  گنر  دوش ، هدروخ 

(: هلیلب هلیله ، هلمآ ،  ) کچوک لفیرطا  يابرم 
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. دهاکیم ار  هنادرم  بآ  هکنیا  زج  تسرتدنمورین ، نیشیپ  هدش  يهتفگ  ياهدرکراک  رد 

[: 488] لیبجنز يابرم 

. تسا یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  دشابیم و  كاروخ  ندربورف  رد  هدننککمک  دنکیم و  مرگ  ار  رگج  هبمکش و  تسا و  مرگ  رایسب 

[: 489] لقاقش يابرم 

. دیازفایم ار  هنادرم  بآ  دوش  هدروخ  هتسویپ  هچنانچ  دزادنایمورف . ار  اهتشا  تسا و  نیگنس 

: لفلف راهب  هفوکش و  يابرم  لفلف و  يابرم 

. تسلیبجنز دننام 
. رگید زیچ  هن  دنربیم و  راک  هب  ندروخ ، رد  نآ  يدنیاشوخ  يارب  اهنت  اهابرم  رگید 

: دنوریم راکب  رایسب  هک  ییاهوراد 

(: یمور لبنس  [ ) 490] نوراسا

. تسا بوخ  یمحل  ءاقستسا  يرامیب  يارب  روآبآشیپ و  تسا  دنمدوس  رگج  یگتفرگ  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و 

(: موک [ ) 491] رخذإ

. تسا بوخ  رگج  هبمکش و  تخس  سامآ  يارب  دنرب ، راکب  یندیلام  ییوراد  يهنوگهب  ار  نآ  رگا  تسا . کشخ  مرگ و 

[: 492 (] هنش  ) نانشا

. دشخبیم ورین  ار  هبمکش  دنکیم و  يریگولج  ندروآ  الاب  زا  دراد و  كدنا  یمرگ 

(: همرس [ ) 493] دمثإ

. دهاکیم هناهام  نوخ  یناور  زا  دنریگرب  دوخب  ار  نآ  رگا  تسا و  نآ  یتسردنت  نابهگن  مشچ و  شخبورین  کشخ ، درس و 
209 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 494] ایقاقا

. تسا مکش  يهدنروآدنب  هاگتسشن و  یگدزنوریب  يهدنربنایم  زا  تسا ، کشخ  درس ،

(: لهو  ) لهبأ

. دزادنایم ورف  ار  نایور  تسا و  هناهام  نوخ  يهدنهدشزیر  تسا ، کشخ  مرگ و 
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[: 495] تورزنأ

. تسا بوخ  هزات  ياهلمد  يارب  هینرق و  سامآ  و  یق )  ) مشچ كرچ  يارب 

(: یمور هریز  [ ) 496] نومیتفا

. تسا نکشداب  دنکیم  ناور  ار  بآخلت  تسا ، کشخ  مرگ و 

(: کشرز [ ) 497] سرابربمأ

. تسا بوخ  هدیسامآ  رگج  هبمکش و  يارب  تسا  یگنشت  يهدنربنایم  زا  مکش و  يهدنروآدنب  کشخ و  درس و 

[: 498 (] جلمأ  ) هلمآ

. تساهوم هشیر  هبمکش و  شخبورین  کشخ و  درس و 

[: 499 (] تخردازأ  ) تخرد دازآ 

تسا روآنایز  دب و  هبمکـش  يارب  نآ  يهویم  دیامنیم . دنلب  ار  اهوم  تسا . بوخ  رـس  ياهیگتفرگ  شیاشگ  يارب  تسا . کشخ  مرگ و 
. دشاب هدنشک  اسبهچ  و 

[: 500] هرجنا

مغلب يهدننکناور  دزادنایم و  نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  دشاب  هنیس  نورد  هبآكرچ  هچنآ  تسا و  یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  تسا و  مرگ 
. تسا

[: 501] هحفنأ

. دشابیم اهيزیرنوخ  يهدنروآدنب  دروآیم . دنب  یتخس  هب  ار  مکش  تسا و  مرگ 

(: شوم زایپ  [ ) 502] لیقسأ

. تسا دنمدوس  هنهک  سفن  یگنت  اهرام و  شین  زرپس و  یگرزب  عرص و  يارب  تسا . دنت  مرگ و 

[: 503] كایرت

. تسروآ باوخ  روآیتسم و  تسا . یمرگ  زا  ياهدرد  هدننکمارآ  کشخ و  درس و 
210 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 504 (] نیتنسفا  ) نیتنسپإ

. تسا دنمدوس  ینالوط  ياهبت  يارب  دشابیم و  رگج  ياهیگتفرگ  يهدنیاشگ  هبمکش ، شخب  يورین  تسا ، کشخ  مرگ و 
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[: 505] سودوخوطسا

دهاوخ دنمدوس  ایلوخیلام  عرـص و  نامرد  يارب  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  يزاسکاپ  یگژیو  رگا  تسا و  مغلب  بآخلت و  يهدـننکناور  مرگ ،
. دوب

[: 506] کلملا لیلکإ 

. تسا ینورد  ياهمادنا  اهدنب و  تخس  ياهسامآ  يهدننکمرن  مرگ ،

[: 507] قشأ

. دشابیم ریزانخ )  ) ندرگ تفس  ياهسامآ  يهدننکبآ  تخس و  ياهسامآ  يهدننکمرن  مرگ ،

[: 508] ناسلیب

. تسا دنمدوس  نادهز  ياهدرد  رام و  مدژک و  شین  يارب  نآ  بوچ  نغور و  هناد و 

[: 509 (] رذالب  ) ردالب

يرامیب ییادـیپ  يهزیگنا  اسبهچ  دـنازوسیم و  ار  نوخ  هکنیا  زج  تسدـنمدوس  یـشومارف  درـس و  ياهيرامیب  يارب  کشخ ، رایـسب  مرگ 
. دوشیم ساوسو 

[: 510 (] قروب  ) هروب

. دنک مرن  ار  مکش  دناوتیم  دنریگرب ، دوخب  ار  نآ  رگا  دنازیگنایمرب . ار  ندروآ  الاب  تسا . کشخ  مرگ و 

(: ناجرم [ ) 511] دّسب

ورین ار  مشچ  دـیامنیم . يریگوـلج  ناـهد  زا  ندـمآرب  نوـخ  زا  دوـش  هدروـخ  ندـش  درآ  بوـخ  زا  سپ  هچناـنچ  تـسا . کـشخ  درس و 
. دنکیم يریگولج  کشا  ندیوارت  زا  دشخبیم و 

[: 512] درواذاب
. تسا بوخ  هنهک  ياهبت  يارب  دیارگیم و  یمرگ  هب 

[: 513] ناب

نآ نغور  دربیم . نایم  زا  ار  نآ  دوش  هدـیلام  کم  کک و  کـل و  يور  هچناـنچ  دـنکیم . نوگرگد  مرن و  ار  تفـس  نوخ  تسا و  مرگ 
زا هدناماجب  ياهیتخس  يارب 

211 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ تـسا . راــگزاسان  هبمکــش  يارب  دــنکیم  مرگ  ار  اــهیپ  مرن و  ار  کــشخ  ياهنودــنات  تــسا . بوــخ  ناوختــسا  يدنبهتــسکش 

. تسا مکش  يهدننکلش  هدننکبوشآلد و 
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[: 514] تشکنجنب

. دنکیم يریگولج  هنیرن  ندرک  خیس  ندنازیخرب و  زا  تسا و  دنمدوس  زرپس  یگرزب  يارب  تسا . کشخ  مرگ ،

[: 515] گنب

ياهسامآ يور  نآ  يهدـیبوک  هچنانچ  دـشابیم . هدنـشک  هک  تسا ، گنر  هایـس  نآ  نیرتدـب  دـناردخم و  ازیتسم و  نآ  ياـههنوگ  همه 
. دش دهاوخ  نآ  يهدننکتخرک  دوش ، هدیلام  نابرضرپ 

(: هزرفسا مخت  [ ) 516] انوطقرزب

هدور یگدـییاس  يارب  دـنکیم و  مرن  ار  هنیـس  دـناباوخیم . ار  نآ  شتآ  دـناشنیمورف و  ار  بت  دوش ، هدـیماشآ  بالگ  اب  رگا  تسا . درس 
هدیلام دـنمرگ ، سامآ  ياراد  هک  ییاهدـنب  رب  دوش و  هدرورپ  هکرـس  رد  هچنانچ  تسدـنمدوس . دوش  هدیـشون  ای  دوش  زپبآ  رگا  جحـس ) )

. دنیشنیمورف ار  اهنآ  درد  دوش ،
[: 517] نمهب

. تسا یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  تسا و  مرگ  نآ  خرس 

[: 518 (] ناشوایس رب   ) ناشوایس رپ 

، دربیم نایم  زا  ار  ریزانخ )  ) ندرگ تخـس  ياهسامآ  دـنایوریم و  ار  يوم  دـنناشوپب  ار  رـس  نآ  اب  دوش و  هدـنازوس  هچنانچ  تسا ، مرگ 
. دنکیم يزاسکاپ  هدش ، راتفرگ  نآ  هب  هک  تفس  ياهطلخ  زا  ار  شش 

[: 519] سوبلب

. دربیم نایم  زا  ار  اهنآ  دنلامب  ار  کم  کک و  ياج  رب  نآ  اب  هچنانچ  دشابیم  یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  مرگ و  یندروخ و  يزایپ 

[: 520] نادیزوب

. تسدنمدوس سرقن  يرامیب  يارب  دیازفایم  ار  یسنج  يورین  مرگ و 

[: 521 (] جیافسب  ) هیاپسب

. تسا جنلوق  يهدنربنایم  زا  بآخلت و  يهدننکناور  تسا و  مرگ 
212 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 522] جنرب

. دناریم نوریب  نت  زا  ار  ودک  مرک  تسا و  بآدرز  يهدننکناور  تسا و  مرگ 

[: 523] جلیلب
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. تسا کیدزن  جلما )  ) هلمآ هب  نآ  تشرس 

(: رتسدیبدنگ [ ) 524] رتسدیبدنج

. تسا نکشداب  دهدیم و  شزیر  ار  هناهام  نوخ  دنکیم و  مرگ  ار  نت  تسا و  مرگ 

[: 525] گنهبلج

. دشابیم قبرخ »  » هایگ هب  کیدزن  شدرکراک  تسدنمدوس . دنروآ  الاب  نآ  اب  رگا  ناگدشجلف  يارب  تسا و  تخـس  يهدـنروآالاب  مرگ و 
شندرب راک  هب  رد  دشاب . هدنشک  نآ  یگدنروآالاب  رایسب  یگژیو  تهج  هب  اسبهچ  تسا . مرد  کی  دوشیم  هداد  نآ  زا  هک  ینزو  نیرتشیب 

. تسا رطخ 

(: هروتات [ ) 526] لثامزوج

. تسا هدننکبوشآلد  هدنروآالاب و  ازیتسم و  تسا ، هدنشک  اسبهچ  ردخم و 

[: 527 (] اّوب زوج   ) هیوبزوج

. تسوکین درس  هبمکش  رگج و  يارب  دروآیم  دنب  ار  مکش  تسا و  کشخ  مرگ و 

[: 528] انایطنج

. تسدنمدوس گرزب  زرپس  درس و  هبمکش  رگج و  مدژک و  شین  يارب  تسا و  مرگ 

(: ریشواگ [ ) 529] ریشواج

بوخ نادهز  درس  ياهدرد  يارب  نینچمه  تسوکین . دوشیم  هدرشف  ياهداب  راچد  هتـسویپ  هک  یـسک  يارب  تسا . نکـشداب  مرگ ، یلیخ 
. تسا

[: 530] هدعج

بوخ مدژک  شین  يدرز و  يراـمیب  اقـستسا و  يراـمیب  هنهک و  ياـهبت  يارب  هدوب ، ازدردرـس  مرگ ، هک ، تسا  یهوـک  يهنمرد »  » ناـمه
. تسا

213 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: چگ [ ) 531] نیسبج

دوش هدـیماشآ  رگا  دروآیم . دـنب  ار  يزیرنوخ  دوـش  هتـشاذگ  هدـیرب  ياـج  يور  هدز و  غرممخت  يهدـیپس  اـب  رگا  تسا . کـشخ  درس و 
. دشاب هدنشک  اسبهچ 

[: 532] رانلگ
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. دیامنیم يریگولج  يزیرنوخ  زا  هک  دننکیم  تفس  ار  مکش  تسا ، کشخ  درس ،

: ناعشیش راد 

يهدرکمد دوب . دهاوخ  بوخ  [ 533 (] عالق  ) ناهد کفرب  شوج و  يارب  دوش  هیوشناهد  نآ  يهدرکمد  اـب  رگا  تسا و  هدـنروآدنب  مرگ ،
نآ سپس  دوش و  هدناباوخ  نآ  رد  ياهلیتف  هتخپ و  بارـش  اب  رگا  زین  و  تسا . بوخ  اهیپ  ندش  تسـس  خفن و  بآشیپ و  یتخـس  يارب  نآ 

. تسا بوخ  ینیب  دب  يوب  يارب  دنراذگ ، ینیب  رد  ار  هلیتف 

(: رانچ  ) بلد

تسا دنمدوس  دنراذگب ، شتآ  اب  یگتخوس  ياج  رب  سپس  دننارورپب . هکرس  اب  نآ  يهدش  درخ  رگا  دراد ، کشخ  درـس و  يهویم  گرب و 
. تسا بوخ  نادند  درد  يارب  دنناخرچب  ناهد  رد  دننک و  مد  هکرس  اب  رگا  ار  نآ  تسوپ  و 

(: شیرس [ ) 534] قند

. دناشنیمورف ار  سامآ  تسا ، کشخ  مرگ و 

[: 535] ناشوایس نوخ 

. دنابسچیم ار  هزات  ياهمخز  دروآیم ، دنب  ار  مکش  تسا ، درس 

[: 536 (] جنورد  ) کنورد

مدژک شین  يارب  زین  يدرس و  اب  هارمه  لد  شپت  نادهز و  يدرس  زا  ياهدرد  يارب  دشابیم و  دنمدوس  هدرـشف  ياهداب  يارب  تسا و  مرگ 
. تسا بوخ 

[: 537] یلفد

يارب دوش ، هتشاذگ  تشپ  وناز و  يور  رگا  تسا . ناسنا  نایاپراهچ و  يهدنشک  دوش  هدروخ  رگا  تسا  بوخ  شراخ  يرگ و  يارب  مرگ ،
. تسوکین اهنآ  يهنهک  درد 

[: 538] رادوید

. تسا بوخ  ناگدرکهتکس  ناگدشجلف و  يارب  هژیو  هب  درس و  رگج  هبمکش و  اهیپ و  زغم و  يدرس  زا  ياهيرامیب  يارب  مرگ 

[: 539] یم درد 

. دشابیم سامآ  يهدننکبآ  تسا و  مرگ 
214 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هکرس درد 
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. دشابیم هدننکمارآ  دوش ، هدیلام  مرگ  ياهسامآ  يور  رگا  تسین . ازامرگ 

: هلیله

. تسا دنمدوس  ریساوب  يارب  دنکیم و  دنمورین  هزیکاپ و  ار  هبمکش  نآ  گنر  هایس  دنکیم . ناور  ار  بآدرز  نآ ، درز  گنر 

[: 540] لیه

. تسا بوخ  درس  رگج  هبمکش و  يارب  تسا ، هدننکمرن  کشخ و  مرگ و 

[: 541] نوقیرافوه

. تسا هاگنمیشن  درد  يارب  دنمدوس  یگتفرگ و  يهدنیاشگ  تسا ، هدننکمرن  مرگ و 

[: 542] سادیطسافوه

یگدـنرادزاب و هـب  زاـین  هـک  دوریم  راـک  هـب  یماـگنه  وراد  نـیا  دــشابیم . هدــنروآدنب  دوـشیم . هتخانــش  سیتـلا ) هـیحل   ) زب شیر  هـب 
. میراد نآ  زا  یگدنروآدنب 

[: 543] جو

. تسا بوخ  نابز  ینیگنس  هدش و  گرزب  زرپس  هدرشف و  ياهداب  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و 

[: 544] همسو

. دشابیم زین  وم  يهدننکگنر  تسا و  هدنروآدنب  مرگ و 

: لیبجنز

يهنوگ هب  هچناـنچ  تسا . بوخ  درـس  رگج  هبمکـش و  يارب  دـشابیم . مکـش  يهدـننکمرن  كاروخ و  يهدـنراوگ  تسا . کـشخ  مرگ و 
. تسوکین يرومن  زا  یشان  مشچ  يرات  يارب  دوش ، هدروخ  ای  هدیلام و  مشچ  هب  راوهمرس 

[: 545] دنوارز
نایور يهدـننکنوریب  هناهام و  نوخ  يهدـنهدشزیر  بوخ و  مدژک  شین  يارب  اهیگتفرگ و  يهدـنیاشگ  تسا . مرگ  نآ  ياههنوگ  همه 

. تسا

[: 546] افوز

هنهک يهفرس  سفن و  یگنت  يارب  دنکیم و  كاپ  ار  شـش  هنیـس و  رتعـس »  » دننام هب  هک  دشابیم  کشخ  مرگ و  تسا  یهایگ  نآ  کشخ 
( فوصلا خسو   ) روناج مشپ  هب  هک  یکرچ  مان  هب  نآ  يهزات  یلو  دشابیم . مرک  يهدننکنوریب  مغلب و  يهدننکناور  نآ  تسا . دنمدوس 

215 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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نادـبآشیپ و شخب  رد  هدـمآدیدپ  هـک  اـهنآ  هژیو  هـب  دوـشیم  تخـس  ياـهسامآ  ندرک  مرن  ندیــسر و  ندـنازپ و  يهزیگنا  دبــسچیم .
. دنانادهز

[: 547] دابنرز

زا ار  بارـش  يوب  تسا و  هدـننکهبرف  تسا . رام  تارـشح و  شین  يارب  دـنمدوس  رایـسب  ساـمآ و  يهدـنربنایم  زا  تسا و  کـشخ  مرگ و 
. دیادزیم

[: 548] هویج

. دشابیم شپش  لاگ و  يارب  یبوخ  يهدنزوس  دوش  هدناریم  رگا 

[: 549] كاز

رد هچنانچ  دروآیم  دـنب  ار  ینیب  يزیرنوخ  تسا . هفعـس )  ) تروص رـس و  ياهمخز  هزات و  يرگ  يهدـننککشخ  تسا ، کـشخ  مرگ و 
. دروآیم دنب  ار  هبرض  زا  يزیرنوخ  دوش  هتشاذگ  هدیرب  ياج  يور  رگا  دوش و  هدیمد  ینیب 

(: لاتره [ ) 550] خینرز

ناـمرد يارب  زین  تسا و  هدـیدنگ  هچ  هزاـت و  ياـهمخز  هچ  تروص  رـس و  ياـهمخز  يرگ و  يارب  تسا و  هدـنزوس  نآ  ياـههنوگ  همه 
نایم زا  ار  نآ  ياج  دوش ، هدیلام  هبرض ، زا  یگدرمنوخ  يور  هچنانچ  تسا . بوخ  نداد  روخب  تروص  رد  سفن  یگنت  شپـش و  هروخ و 

. دربیم

[: 551] ایرد فک 

. تسا بوخ  بلعثلا  ءاد  یسیپ و  يرگ و  يارب  تسا . کشخ  مرگ و  نآ  ياههنوگ  يهمه 

(: هشیش  ) جاجز

. درادیمرب ار  رس  هروش  دنیوشب  ار  رس  نآ  اب  رگا  تسا . نادبآشیپ  رد  هدمآدیدپ  گنس  یگدننکدرخ  یگژیو  ياراد 

(: یناتسکرت ورس  [ ) 552] بنرز

. دنکیم تفس  ار  مکش  تسا و  بوخ  درس  رگج  هبمکش و  يارب  کشخ  مرگ 

[: 553 (] راجنز  ) راگنز

. تسا تشوگ  يهدنروخ  مرگ ،

(: نمومآ  ) امامح
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يروآهجیگرــس و رــس و  ندرک  نیگنــس  يهزیگنا  تـسا ، بوـخ  نادـهز  درد  يدرــس و  زا  رگج  یگتفرگ  يارب  تـسا  کـشخ  مرگ و 
. دوشیم ییازدردرس 

216 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ءاّنح

. تسا بوخ  شتآ  زا  هدمآدیدپ  یگتخوس  ياج  ناهد و  کفرب  يارب  درس ،

[: 554] ضضح

نابنج هدیـسر و  لش و  ياهسامآ  يارب  مشچ و  یمرگ  زا  ياهسامآ  يارب  دوش  هدیلام  مشچ  هب  هچنانچ  تسا . یمرگ  يدرـس و  رد  هنایم 
و ولگ ) یگتفرگ   ) کسورخ يارب  دوش ، هیوشناهد  اب  رگا  دربیم و  نایم  زا  ار  اهنآ  کـمکک  يور  ندـیلام  تروص  رد  تسا و  بوخ 

. تسا دنمدوس  ناهد  ياهمخز  زین  قانخ و 

(: نادنپس [ ) 555] فّرح

. تسا مکش  يهدننکمرن  رگج و  هبمکش و  يهدننکغاد  مرگ ، رایسب 
نایور تسا . بوخ  زرپس  یگرزب  سفن و  یگنت  يارب  دزاسیم . كاپ  ار  شـش  دزیگنایمرب و  ار  یـسنج  يورین  دناریم ، نوریب  ار  اهمرک 

. دزادنایم ار 

[: 556] اشاح

ندنار نوریب  سفن و  یگنت  يارب  تسا . دنمدوس  يرومن  رثا  رد  دید  یمک  يارب  دوش  هدروخ  ای  هدیلام  مشچ  هب  راوهمرـس  رگا  تسا ، مرگ 
. دنکیم کمک  كاروخ  ندیراوگ  هب  دوشیم . نایور  نداتفا  يهزیگنا  و  تسا ، بوخ  مرک 

[: 557] دنپسا

. تسا هناهام  نوخ  يهدنهدشزیر  ندروآ ، الاب  يهدننازیگنارب  تسا ، روآباوخ  و  ازیتسم ، مرگ ،

[: 558] کسخراخ

. دهدیم دوبهب  ار  ندرک  بآشیپ  یتخس  تسا و  یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  دوش ، هدیشون  نآ  بآ  رگا  گنس ، يهدننکدرخ  تسا ، درس 

[: 559] رفولین مخت 

. تسا هدننکبوشآلد ، روآهودنا و  هکنیا  زج  تسا ، بوخ  دیپس  یسیپ  کل و  يارب  تسا و  مغلب  يهدننکناور 

[: 560] لظنح

لیفلا ءاد  درـس و  سرقن  کیتایـس و  گر  یپ و  ياـهدرد  يارب  تسا و  رـس  يهدـننکكاپ  تفـس و  مـغلب  يهدـننکناور  کـشخ ، مرگ و 
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. تسدنمدوس ییاپلیپ ) )

: دیدح

دنب ار  ریساوب )  ) ریساوب يزیرنوخ  دشخبیم و  ورین  ار  هبمکش  نهآ ) میر  [ ) 561] هثبخ
217 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دهاکیم ار  زرپس  یگرزب  دزیگنایمرب و  ار  یسنج  يورین  تساهیگژیو : نیا  ياراد  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  نهآ  هک  یبآ  اّما  دروآیم و 

(: ناوج کشیمه  [ ) 562] ملاعلا ّیح 

. تسا بوخ  هینرق  سامآ  شتآ و  زا  [ 563 (] رانلا قرح   ) یگتخوس يارب  زین  دوش و  یلامنغور  نآ  اب  رگا  مرگ  ياهسامآ  يارب  درس ،

[: 564 (] زگ  ) افرط

. تسدنمدوس دنراذگب ، مرن  سامآ  يور  ار  نآ  گرب  هچنانچ  کشخ ، درس ،
. درمژپیم ار  زرپس  دوش ، هدیـشون  هتخپ و  بارـش  رد  نوچ  نآ  گرب  دـنک . مارآ  ار  نادـند  درد  دوش ، هیوشناهد  نآ  يهدرک  مد  اب  رگا  و 

. درمژپیم ار  زرپس  دنشونب  هتسویپ  نیبجنکس  ای  بارش  نآ  اب  دنزاسب و  ياهساک  افرط  يهشیر  اب  رگا 

(: زاغرتش  ) ثوثرط [، 565] تیثرط

. تسا يزیرنوخ  زا  هدننکيریگولج  مکش و  يهدنروآدنب  کشخ و  درس و 

(: کبلج [ ) 566] بلحط

. تسا بوخ  دوش ، هتشاذگ  مرگ  سامآ  رد  رگا  تسا و  درس 

(: ریشابت  ) ریشابط

بوخ ناـهد  کـفرب  لد و  شپت  و  [ 567] یبآدرز يهدـنامسپ  ندـنار  نوریب  يارب  ندروآ و  ـالاب  یگنـشت و  غاد و  بت  يارب  تسا . درس 
. تسا

: موتخم [ 568] نیط

رگج و یگتفرگ  يهدنراذگاجب  نآ  یندروخ  تسا . بوخ  شورمکـش  ناهد و  زا  ندـمآرب  نوخ  ندروآ  دـنب  يارب  ینمرا : موتخم و  لگ 
الاب یبوشآلد و  يهدننکمارآ  مخز و  يوب  كاروخ و  ینیگنس  يهدنربنایم  زا  هبمکـش و  يهناهد  يهدننکدنمورین  دشابیم  هزیمآ  یهابت 

. تسا ندروآ 

[: 569] رفشیلاط

. تسا ریساوب  هدور و  ياهمخز  شورمکش و  يهدنربنایم  زا  تسا و  کشخ  مرگ و 
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218 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 570] عوربی

رگا دـنکیم  مارآ  ار  اـهدرد  دوش ، هدروـخ  رگید  ياـهوراد  اـب  هچناـنچ  تسازیتـسم . دوـش  هدیـشون  بارـش  اـب  رگا  تسا ، ردـخم  درس ،
. دیآیم نوریب  نآ  زا  ياهباریش  دوش . هدیرب  رگا  تسا  یهایگ  تسا . هدنشک  دوش ، نآ  رد  يورهدایز 

(: هباریش [ ) 571] عوتی

دیدـپ شوـج  نت  رد  دروآیم . یبوـشآلد  شورمکـش و  تـسازكرچ ، هدـننکزاب و  لـمد  رـس  مرگ و  یگمه  دراد و  رایـسب  ییاـههنوگ 
. دروآیم

[573 [:] 572] توبنی

ص218 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا بوخ  يدرز  يارب  دوش . هدیماشآ  نآ  بآ  رگا  دنکیم . شورمکش  زا  يریگولج  کشخ  د 

[: 574] بارشلا مرک 

تسوپ هکنانچ  تسا . بوخ  زین  دردرس  يارب  دوب و  دهاوخ  دنمدوس  دوش ، هتشاذگ  مرگ  سامآ  رب  دوش و  هدیبوک  نآ  گرب  هتـسوپ و  رگا 
. دروآیم دنب  ار  مکش  دنکیم و  مارآ  ار  ندروآ  الاب  دوش  هدیشون  هدیبوک و  شیاهفلع )  ) شیاهگرب و 

. دربیم نایم  زا  ار  يرگ  تسا و  گنس  يهدننکدرخ  نآ  غمص )  ) هباریش

[: 575] ردنک

ار نوخ  دوش ، هدروخ  رایسب  نآ  زا  رگا  دربیم ، نایم  زا  ار  ندروآ  الاب  شورمکش و  دنایوریم ، تشوگ  اهمخز  رد  تسا . کشخ  مرگ و 
. تسا بوخ  لد  شپت  يارب  دراذگ و  ياج  هب  ساوسو  اسبهچ  دیازفایم و  ار  شوه  دنازوسیم و 

(: یمور نوخرت  [ ) 576] سوطیف امک 

. تسا بوخ  کیتایس  يدرز و  يرامیب  ندرک و  بآشیپ  یتخس  يارب  تسا و  مرگ 

[: 577] سدنک

. تسروآیگنشت مکش و  يهدننکناور  دنمورین و  يهدننکكاپ  تسا ، مرگ 

[: 578] كزامزک

. تسا بوخ  اهنادند  ینابنج  و  یگدیسوپ )  ) یگدشهدروخ يارب  ددنبیم  ار  يزیرنوخ  دروآیم و  دنب  ار  مکش  تسا ، کشخ  درس ،
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219 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 579] ابرهک

لد شپت  شورمکــش و  يارب  تـسا و  بوـخ  ناـهد  زا  ندـمآرب  نوـخ  ریــساوب و  هناـهام و  نوـخ  يهدــنهدشزیر  تـسا . کـشخ  درس 
. تسدنمدوس

(: ادیسک [ ) 580] الّیسک

. تسدنمدوس هبمکش  يارب  نت ، يهدننکقاچ  مرگ ،

[: 581] ۀبابک

. تسا دنمدوس  مکش  یگدنروآدنب  ولگ و  يهدننکفاص  هاربآشیپ ، يهدننکيزاسكاپ  اهیگتفرگ و  يهدنیاشگ  کشخ ، مرگ ،

: بنرک

. دوب دهاوخ  دنمدوس  ددرگ ، هدیشون  نآ  ای  دوش و  هدیلام  يرگ  رب  رگا  تسا ، مرگ 
. تسا بوخ  زین  سفن  یگنت  يارب 

[: 582] سویردامک

. تسا يدرز  زرپس و  یگرزب  يهدنربنایم  زا  اهیگتفرگ و  يهدنیاشگ  مرگ و 

(: اریثک [ ) 583] اریتک

. تسا هفرس  يارب  دنمدوس  شش و  ولگ و  يهدننکمرن 

(: هکیبک [ ) 584] جیبک

. تسدنمدوس يرگ  يارب  نآ  ندیلام  تسروآیگنشت . نازوس ، مرگ ،

(: سخرس [ ) 585] ورادلیک

. تسا ودک  مرک  يهدننکنوریب  تسا و  مرگ 

(: خلت ماداب   ) رم زول 

. تسا بوخ  نادبآشیپ  هدرگ و  گنس  سفن و  یگنت  يارب  رگج ، یگتفرگ  هدنیاشگ  مرگ ،

(: گنهراب [ ) 586] لمحلا ناسل 
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یمرگ و زا  شوگ  درد  يارب  دوب و  دهاوخ  اهنآ  يهدـنهددوبهب  دـنراذگب ، شتآ  زا  یگتخوس  مرگ و  سامآ  يور  ار  نآ  رگا  تسا ، درس 
. تسوکین ياهدور  مخز  يارب  نآ  يهناد  تسا . بوخ  ياهدور  ياهمخز  يدرس و  زا 

(: شوگ لیپ  [ ) 587] فول

. تسا بوخ  هنهک  سفن  یگنت  يارب  تسا و  یسنج  يورین  يهدننازیگنارب  اهیگتفرگ و  يهدنیاشگ  مرگ ،
220 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 588] کل

. تسا کین  اقستسا  يرامیب  رگج و  ياهدرد  يارب  تسا و  مرگ 

(: کشجنگ نابز  [ ) 589] ریفاصعلا ناسل 

. تسا بوخ  لد  شپت  يارب  دیازفایم و  ار  یسنج  يورین 

(: نابزواگ [ ) 590] روثلا ناسل 

. تسا بوخ  ناهد  کفرب  لد و  شپت  سرت و  يارب 

(: دیفس وید  [ ) 591] هیغال

. تسازبوشآلد هدننکناور و  هدنزوس ، مرگ ،

[: 592] ّرم

. تسا بوخ  بآشیپ ، یتخس  يارب  دوش ، هتشاذگ  هاگمرش  شخب  يور  ای  هدیشون و  رگا  تسا . مرگ 

[: 593] یکطصم

. تسرگج هبمکش و  شخبورین 

[: 594] دوهیلا لقم 

. دشابیم بوخ  ریساوب  يارب  تسا و  تخس  سامآ  يهدنربنایم  زا  تسا و  مرگ 

: یکم لقم 

. تسا مکش  يهدنروآدنب  کشخ ، درس ،

[: 595] ییایموم
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هدـناکچ ینیب  رد  هویج  اب  رگا  دروآیم . يدوبهب  يدوزب  يدنبهتـسکش  رد  نآ  دربراک  تسا و  بوخ  ناهد  زا  ندـمآرب  نوخ  نوریب  يارب 
. تسا بوخ  يدرس  زا  دردرس  يارب  دوش ،

[: 596 (] یهام هرهز   ) هرهز نیهام 

. تسا بوخ  تشپ  هاگیهت و  درد  سرقن و  يارب  هدننکناور ، مرگ ،

[: 597] رقم

هجیگرس و بجوم  فاص و  ار  اوآ  تسا . بوخ  هنهک  يهفرس  يارب  مرگ ،
221 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا دنمدوس  دوش ، هدیشون  هکیتروصرد  مدژک  شین  يارب  و  دهدیم . شزیر  ار  هناهام  نوخ  تسا . روآباوخ 

[: 598] اثیمام

. تسوکین دوش  هدیلام  مرگ  سامآ  يارب  يور  رگا  درس ،

(: هنادبوهام [ ) 599] هناذبوهام

. تسا بوخ  سرقن  يارب  تخس و  يهدنروآالاب  مکش ، يهدننکلش  مرگ ،

(: تخس گنس  [ ) 600] اشیشقرم

. تسا مشچ  يهدننکناشخرد  كاپ و  شخبورین و  مرگ ،

(: یشحو هجنوی  [ ) 601] دادم

. تسا بوخ  دننک  نامسناپ  نآ  اب  رگا  ار  شتآ  زا  یگتخوس 

[: 602 (] جزیویم  ) كونویم

دراد رطخ  شندروخ  تسا ، هدنروآالاب  دوش  هدروخ  نآ  زا  یکدنا  تسا ، يرگ  يهدنربنایم  زا  شپش و  يهدنشک  هدنزوس ، کشخ  مرگ ،
. دشاب هدنشک  اسبهچ 

[: 603] ناریمام

. دنکیم رتهب  ار  ییانیب  تسا و  بوخ  مشچ  يدیپس  يارب  مرگ 

[: 604 (] ثاغم  ) تاغم

. تسا هدننکبوخ  دوش  هدیلام  رگا  هدیدبیسآ  ياهمادنا  رب 
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(: نیبگنازگ [ ) 605] نم

. تسوکین شش  ولگ و  يارب 

[: 606] نویرزام

. تسرابنایز رگج  يارب  دشابیم و  بآ  دنمورین  يهدننکناور  بوخ ، مرگ ،

[: 607 (] جنسادرم  ) گنسادرم

. تسدنمدوس قرع  دب  يوب  هدور و  مخز  يارب  کشخ  درس ،
. دشابیم اهمهرم  زا  یشخب  دنایوریم و  ار  تشوگ 

[: 608 (] اههرهز  ) تارارم

. دنامشچ يرات  يهدننکنشور  مرگ و  اهنآ  همه 
222 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: یتوکاک [ ) 609] عیشمارطکشم

. تسا هناهام  نوخ  يهدنهدشزیر  مرگ ،

(: هلیف [ ) 610] لین

. دشابیم لش  ياهسامآ  يهدننکبآ  تسا . يهدنروآدنب  و  مرگ ،

[: 611] رداشون

. تسدنمدوس مشچ  يدیپس  قانخ و  هداتفاورف و  کچوک  نابز  يارب  مرگ ،

[: 612] کشمران

. تسا بوخ  درس  رگج  هبمکش و  يارب  مرگ ،

[: 613] هاوخنان

. تسروآبآشیپ رگج و  هبمکش و  يهدننکمرگ  کشخ ، مرگ ،

(: ینمرا هروب  [ ) 614] نورطن

. تسرگج يهدننکكاپ  ناشخرد و  مرگ ،

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


(: خینرز کهآ + [ ) 615] هرون

دوش و هتـسش  هکنانچ  دشابیم ، اهمناخ  يهناهام  نوخ  رد  رایـسب  يزیرنوخ  يهدنروآدنب  يدایز و  تشوگ  يهدـنروخ  هدـنزوس و  مرگ ،
. تسا بوخ  دوش ، هتشاذگ  یگتخوس  ياج  يور 

[: 616] طفن

. دربیم نایم  زا  ار  کچوک  ياهمرک  دنریگرب  دوخب  رگا  تسا ، نکشداب  تسا و  بوخ  وبر )  ) سفن یگنت  يارب  مرگ ،

[: 617] لبنس

. تسروآبآشیپ دشابیم و  کین  درس  رگج  هبمکش و  يارب  مرگ ،

[: 618] دغس

. دشابیم گنس  يهدننکدرخ  هبمکش ، رگج و  يهدننکمرگ  تسا و  کشخ  مرگ ،
. تسا بوخ  ناهد  ینیب و  دنگ  دب و  يوب  يارب 

[: 619] هخیلس

. تسروآبآشیپ ییانیب و  يهدننکزیت  تسا ، کشخ  مرگ و 

[: 620] جذاس

. تسا بوخ  یگناوید  ناهد و  دب  يوب  لد و  شپت  يارب  روآباشیپ  مرگ ،
223 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 621 (] سوردنس  ) یهوک ورس 

. تسا بوخ  ریساوب  ناهد و  زا  ندمآرب  نوخ  يارب 

[: 622] کس

. تسا نکشداب  تسا ، بوخ  یبصع  درد  يارب  تسا ، مرگ 

[: 623] ورس

. تسا بوخ  نآ  يارب  دوش ، هدیلام  قتف  يور  رگا  تسا ، هدنروآدنب  تسا ، مرگ  نآ  هویم  گرب و 

[: 624] قامس

. تسا هبمکش  يهدننکكاپ  دشابیم ، مکش  يهدنروآدنب  درس ،
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[: 625] ردس

. تسا مکش  يهدنروآدنب  کشخ و  درس و 

[: 626] ناطرس

. دیازفایم ار  هنادرم  بآ  بوخ و  دراد  لس  هک  یسک  يارب  نآ  تشوگ  تسا و  كوغ  دننام  روناج  ياهنوگ 

[: 627] ناجنروس

. تسا یگنادرم  بآ  يهدنیازفا  بوخ و  سرقن  يارب 

[: 628] نارواد هایس 

. دنکیم يریگولج  وم  شزیر  زا  تسا و  نوخ  يهدنرادهگن  هدنروآدنب و 

[: 629 (] جدابنس  ) هدابنس

. دشابیم نادند  رد  هدمآدیدپ  یگدیسوپ )  ) ياهخاروس يهدننکرپ 

(: یهام گیر  [ ) 630] روقنقس

. دشابیم هدرگ  يهدننکمرگ  هژیو  هب  یسنج ، يورین  يهدننازیگنارب  تسا ، مرگ 

[: 631] نسوس

. دنکیم مارآ  ار  بآشیپ  شزوس  دناشنیمورف و  ار  یگنشت  دزادنایم و  نوریب  تساهنآ  رد  هچره  تسا  بوخ  شش  ولگ و  يارب 

[: 632] ناتسبس

. تسا هنیس  ولگ و  يهدننکمرن 
224 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 633] سوبلاس

نامیاز ندرک  ناسآ  مکش و  خفن  ندرک و  بآشیپ  یتخس  يارب  نینچمه  تسا و  نکشداب  دشابیم ، بوخ  سفن  یگنت  يارب  تسا و  مرگ 
. تسدنمدوس

(: جنیبکس [ ) 634] هنیبکس

. تسدنمدوس مدژک  شین  يارب  نشور و  ار  مشچ  يرات  تسا  بوخ  جلف  عرص و  جنلوق و  هدرشف و  ياهداب  يارب  مرگ ،
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(: نویردنقولوقس [ ) 635] نویردنفولوقس

. تسا بوخ  گنس  و  ندمآ ) هرطقهرطق   ) بآشیپ ررکت  زرپس و  یگرزب  يارب  مرگ ،

(: اینوماکسا [ ) 636] اینومقس

. تسرگج اههدور و  هبمکش و  يارب  رابنایز  بآدرز ، دنمورین  يهدننکناور 

(: یهوک ورس  [ ) 637] رعرع

. تسدنمدوس هبمکش  يارب  روآبآشیپ و  دشابیم و  هدننکمرگ  نآ  يهناد 

(: زرم خرس  طابطب - [ ) 638] یعارلا اصع 

. تسا بوخ  دوش ، هدیلام  اهنآ  يور  رگا  هبمکش  یگتخورفا  مرگ و  سامآ  يارب  درس ،

(: مطبلا کلع  [ ) 639] طابنألا کلع 

. تسا بوخ  اهمخز  اهكرت و  يارب  تسا و  مرگ 

[: 640] احرق رقاع 

. تسا بوخ  ناهد  ياهشوج  تفآ و  نادند و  درد  يارب 

[: 641] رفصع

. تسا بوخ  یسیپ  کم و  کک و  يارب  مرگ ،

(: يزیرجات [ ) 642] بلعثلا بنع 

. تسوکین بهتلم  رگج  يارب  دشابیم و  درس 

[: 643] رفص قورع 

. دربیم ار  يدیپس  تسا و  ییانیب  يهدننکزیت  هدننکكاپ و  مرگ ،
225 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 644] بانع

. تسا هدنورورف  دنک  نیگنس و  نوخ ، يهدننکمارآ  یکدنا  ولگ . يهدننکمرن  تسا ، هنایم  مرگ 

(: رفولین [ ) 645] لف
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. تسا کین  اهیپ  درد  يارب  کشخ ، مرگ و 

(: هلبنس [ ) 646] وف

. تسا روآبآشیپ  هدننکمرگ ،

(: زگ رازه  [ ) 647] ارشاف

عرـص هناهام و  نوخ  ندرک  ناور  نیـشأ و  رـشاف  نینچمه  تسوپ و  ياـهگنر  رییغت  و  [ 648 (] شرب  ) کم کک و  يهدـنربنایم  زا  مرگ ،
. تسا بوخ 

(: میس [ ) 649] هضف

. تسا بوخ  لد  شپت  يارب  درس و 

[: 650] هیوملفلف

. تسا نکشداب  بوخ و  جنلوق  يارب  مرگ و 

[: 651] لفوف

. تسا بوخ  مرگ  سامآ  يارب  درس ،

[: 652 (] نویفرف  ) نویبرف

نآ هچنانچ  تسا و  وکین  دنرب  راکب  ناشیا  دننام  ای  ناگدـشجلف و  ار  نآ  رگا  تسا . نت  بآ  هدـننکدنمورین  بوخ و  يهدـننکناور  مرگ ،
. دوب دهاوخ  دنمدوس  دور ، راکب  زاغآ  زا  هک  مشچ  بآ  يارب  دننک ، مشچ  همرس  ار 

(: راخوید [ ) 653] جرهزلیف

. تساهوم شخبورین 

(: یهوک ياندنک  [ ) 654] نویسارف

. تسا بوخ  يدرز  يرامیب  ندرک و  بآشیپ  یتخس  هنهک و  سفن  یگنت  يارب  مرگ ،

(: هنیدوپ [ ) 655] جندوف

. تسا بوخ  ندرک  بآشیپ  یتخس  سفن و  یگنت  يارب  کشخ ، مرگ و 
226 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: کشمران [ ) 656] ایناواف
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. تسا کین  عرص  يارب  دنمدب  ینیب  رد  رگا  و  نایبصلا ) ما   ) ناکدوک عرص  يارب  دننک  نازیوآ  ار  نآ  ناکدوک  هب  رگا 

(: يزرگنر سانور  [ ) 657] غبصلا هوف 

. دراد بوخ  يدرکراک  ناشنامرد  رد  یسیپ  کل و  يور  نآ  ندیلام  تسا و  هناهام  نوخ  يهدنهدشزیر  بآشیپ و  يهدننکناور  مرگ ،

: قّرحملا فدص 

. دیآیم تسد  هب  يدوبهب  دنلامب  یگتخوس  ياج  هب  دنبوکب و  ار  نآ  يهتخپن  رگا  دنکیم  ناشخرد  ار  اهنادند 

: نوباص

. تسا نآ  دنمورین  يهدننکناشخرد  نت ، يارب  ازكرچ  تسا و  مرگ 

[: 658] ربص

. تسروآتشوگ هبمکش ، رس و  يهدننکكاپ  بآدرز ، يهدننکناور  مرگ ،

[: 659] یبرع غمص 

. تسا بوخ  هدور  يرامیب  يارب  مکش و  يهدنروآدنب  درس ،

[: 660 (] انامدرق  ) هنامدرق

. تسا دنمدوس  مدژک  شین  رد  دشابیم و  ودک  مرک  يهدننکنوریب  نآ  تسا . بوخ  جلف  سفن و  یگنت  عرص و  يارب  مرگ ،

[: 661] هریرذلا بصق 

. تسا بوخ  اهنآ  نامرد  يارب  دوش ، هدیلام  رگج  هبمکش و  يور  رگا  تسا ، مرگ 

[: 662] مطرق

. تسا دب  هبمکش  يارب  هنادرم ، بآ  يهدنیازفا  مکش و  يهدننکمرن  تسا ، مرگ 

(: هباریش [ ) 663] نارطق

، هنادرم بآ  درکراک  زا  يریگولج  اب  تسا و  بوخ  يرگ  يارب  تسا . ناـیور  يهدـنزادناورف  هناـهام و  نوخ  يهدـنهدشزیر  مرگ ، یلیخ 
. درادیم زاب  ار  يرادراب 

227 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: مدنگ لگ  [ ) 664] نویروطنق
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. تسا کین  جنلوق  اهیپ و  درد  يارب 

[: 665] ظرق

. تسا مکش  يهدنروآدنب  درس و 

(: سخرس مخت  [ ) 666] لیبنق

. تسودک مرک  يهدننکنوریب  مرگ ،

[: 667] هلقاق

. تسا یبوشآلد  يهدننکمارآ  هبمکش و  يهدننکمرگ  تسا و  مرگ 

[: 668] بلق

. تسا گنس  يهدننکدرخ  روآبآشیپ ، مرگ ،

[: 669] ساقلق

. تسا یسنج  يورین  يهدنیازفا  مرگ ،

(: دزریب [ ) 670] هّنق

نایم زا  ار  ریزانخ )  ) ندرگ تخـس  سامآ  دـنایوریم و  ار  تشوگ  تسا و  نکـشداب  دـشابیم ، هناـهام  نوخ  يهدـنهدشزیر  تسا . مرگ 
. دربیم

(: میس هتخوس   ) ۀضفلا [ 671] ایمیلق

. تسا بوخ  مشچ  ياهمخز  يرگ و  يارب 

(: دوبک گاز  [ ) 672] تنقلق

. دشابیم ینیب  ریساوب  يهدنربنایم  زا  هدنروآدنب و  هدنروختخس و 

[: 673] روشیق

. دنکیم ناشخرد  ار  اهنادند  دریگیم و  رارق  یمشچ  ياهوراد  رد  درس ، رحبلا ) دبز   ) ایرد کفک  ياههنوگ  زا 

[: 674] یلقاق

. تسا بآشیپ  ریش و  بآ و  يهدننکناور 
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(: هتخوسور [ ) 675] جتخسور

. دنکیم ناور  ار  بآ  دروآیم و  يدوبهب  دنکیم و  زاب  ار  اهلمد  رس  دنکیم و  گنر  ار  وم 
228 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: يدنه قدنف  [ ) 676] هّتر

. تسا بوخ  هوقل )  ) یناهدژک يارب  دوش  هدناکچ  ینیب  رد  رگا  دوش و  هدروخ  بارش  اب  رگا  مدژک  شین  يارب  تسا ، مرگ 

[: 677] جنیتار

. تساهنآ یبیکرت  شخب  کی  اهمهرم  رگید  رد  تشوگ و  يهدننایور  مرگ ، تسا . ربونص  تخرد  يهباریش 

(: هجنوی [ ) 678] هبطر

. تسا هنادرم  بآ  ریش و  يهدنیازفا  نآ  يهناد  تسا ، مرگ 

(: دناور [ ) 679] دنویر

. تسا بوخ  دوش ، هدروخ  رگا  ندروخ  هبرض  ندروخ و  نیمز  رگج و  هبمکش و  يارب  کشخ ، مرگ ،

(: رتسکاخ  ) دامر

. تسا لش  سامآ  يهدنربنایم  زا  هدننازوس و  کشخ ، مرگ ،

(: هنایزار [) 680] جنایزار

. دشابیم ییانیب  يهدننکزیت  زاسریش و  دوش ، هدیلام  مشچ  هب  رگا  نآ  يهزات  دنمدوس و  هنهک  بت  يارب  روآباشیپ . مرگ ،

(: کملش [ ) 681] ملیش

. تساهسامآ يهدنربنایم  زا  مرگ ،

[: 682] جرطیش

. تسا بوخ  دیپس ، یسیپ  کل و  يارب  هکرس  اب  نآ  نامسناپ  مرگ ، یلیخ 

[: 683] راکنش

هدروخ رگا  يدرز و  يرامیب  يارب  دوش ، هدیـشون  رگا  تسا و  بوخ  یـسیپ  يارب  دوش ، هدـیلام  هکرـس  اب  رگا  تسا ، راـمحلا  سخ  ناـمه 
. تسا دنمدوس  زرپس  یگرزب  يارب  دوش ،
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[: 684] مربش

. دشابیم دب  رگج  يارب  تسا و  مغلب  بآدرز و  بآ و  دنمورین  يهدننکناور  مرگ ،

: محش

. دناهدننکبآ مرن و  اهیبرچ  يهمه 

(: ریسوم [ ) 685] نویدرقش

. تسا بوخ  هدش  گرزب  زرپس  يارب  تسا و  مرگ  تسا ، یهوک  ریس  زا  ياهنوگ 
229 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: هرتهاش [ ) 686] جرتهاش

. دروآیم دیدپ  شورمکش  دشابیم ، بوخ  شراخ  يرگ و  يارب  تسا  مرگ 

(: هنادهاش [ ) 687] جنداش

. دریگیم رارق  اههمرس  هورگ  رد  تسا ، درس  هدنروآدنب و 

(: رولب كاز  [ ) 688] بش

. درادیم هاگن  ار  قل  ياهنادند  تسا و  دنمورین  يهدنروآدنب 

[: 689] کباباش

. تسا بوخ  عرص  ناکدوک و  ناهد  بآ  شزیر  يارب  مرگ ،

(: یهوک هلال  [ ) 690] نامعنلا قئاقش 

. تسنآ يدیپس  مشچ و  يرات  شخبینشور  مرگ ،

[: 691] عاّکش

. تسا دنمدوس  هنهک  ياهبت  يارب  تسا و  مرگ 

[: 692] زینوش

. تسا نکشداب  دناشنیمورف و  ار  ماکز  دریگیم و  ار  مغلب  ولج  دنت ، مرگ ،

[: 693] يردوت
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. تسا یسنج  يورین  يهدنیازف  مرگ ،

[: 694] يدنه رمت 

. تسا نوخ  بآدرز و  يهدنرب  مکش و  هدننکناور  درس ،

[: 695] نیبجنرت

. تسا مکش  يهدننکمرن  هنایم ،

[: 696] ایتوت

. تسا بوخ  لغب  ریز  دب  يوب  مشچ و  یشخبورین  يارب 

(: كزیمشچ [ ) 697] جزیمشت

. تسوکین هینرق  سامآ  يارب  مرگ ،

[: 698] دبرت

. تسا مغلب  يهدننکناور  مرگ ،

(: یتشد بادس  غمص  [ ) 699] ایسفات

، دـنهد شلاـم  ار  نت  نآ  اـب  هچناـنچ  دوشیم و  وم  شیور  يهزیگنا  وـم ) شزیر  يراـمیب   ) بلعثلا ءاد  يراـمیب  رد  هدـننازوس ، مرگ ، یلیخ 
. تسا دنمدوس 

230 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: ایگدیب [ ) 700] لیث

. تسا گنس  يهدننکدرخ  روآباشیپ و 

(: کچرک [ ) 701] عورخ

. دوش هدیلام  اهنآ  يور  رگا  اهیتخس  يهدننکمرن  تسا ، بوخ  جلف  جنلوق و  يارب 

[: 702] لدرخ

. دنازپیم ار  اهلمد  تسا و  مرک  يهدننکنوریب  مغلب و  يهدنرب  دوش  هدیلام  ماک  هب  رگا  مرگ ،

(: یمتخ [ ) 703] یمطخ
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زا ار  یسیپ  دوش  هدیلام  نآ  يور  باتفآ  رد  رگا  هکرـس  هارمه  هب  نآ  يهناد  اب  سامآ و  هدننکمرن  اهدرد و  يهدننکمارآ  تسا ، هنایم  مرگ 
. تسا بوخ  بآشیپ  شزوس  يارب  دربیم و  نایم 

(: مخالپ [ ) 704] قبرخ

. تسا كانرطخ  نآ  ندروخ  دنمورین و  يهدنروآالاب  نآ  دیفس  بآخلت و  يهدننکناور  نآ  هایس 

(: سولف [ ) 705] ربنش رایخ 

. تسا ینورد  ياهمادنا  سامآ  يارب  دنمدوس  مکش و  يهدننکمرن 

(: مدنگ ریمخ  [ ) 706] هطنح ریمخ 

. دنازپیم ار  لمد  تسا و  بوخ  نامسناپ  نآ  اب  رگا  اپ  فک  درد  يارب 

(: راخژوک هجوغاب ،  ) حروذ [، 707] حیرارذ

ینوخ ار  بآشیپ  دوش  هدیـشون  نآ  زا  ناوارف  هچنانچ  دوشیم  نادبآشیپ  ندش  یمخز  يهزیگنا  تسا  بوخ  يرگ  يارب  دـنت ، رایـسب  مرگ ،
. تسا بوخ  یسیپ  يارب  دوش  هدیلام  نآ  يور  هکرس  اب  رگا  تسروآبآشیپ  رایسب  نآ  زا  یکدنا  دشاب . هدنشک  اسبهچ  دنکیم و 

(: خوسمأ [ ) 708] لیخلا بنذ 

مرگ سامآ  ناهد و  زا  ندمآرب  نوخ  شورمکش و  يارب  درس ،
231 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا بوخ 

(: الط  ) بهذ

. تسا بوخ  سفنت  يدب  لد و  شپت  يارب 
[: 709] ورض

. تسدنمدوس رایسب  ناهد  کفرب  شوج و  شورمکش  يارب 

(: ناتشهبام دنر - [ ) 710] راغ

. تسا هدنروآالاب  ازبوشآلد و  نآ  نغور  هناد و  تسا  بوخ  یبصع  ياهدرد  مدژک و  شین  نادهز و  سامآ  يارب  مرگ ،

(: مشیرس [ ) 711] دولجلا ءارغ 

. تسا بوخ  ناهد  زا  ندمآرب  نوخ  قتف و  و  هفعس )  ) هراسخر رس و  مخز  يرامیب  يارب 

[: 712] نوقیراغ
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. تسا بوخ  عرص  سفن و  یگنت  يارب  رگج ، ياهیگتفرگ  يهدنیاشگ  مرگ ،
. دنکیم ناور  ار  تفس  ياهیگتخیمآ 

(: هلخ لک  [ ) 713] تفاغ

. تسا بوخ  هنهک  ياهبت  يارب  رگج ، یگنت  يهدنیاشگ  مرگ ،

(: هدپ تخرد  [ ) 714] برغ

نآ يهرـشفا  ندرک  هرغرغ  اـب  دـنک  ریگ  ییولاز  یـسک  ییوـلگ  رد  رگا  دوریم و  راـک  هب  اـهلمد  يارب  نآ  يهدـیبوک  کـشخ و  تسوـپ 
. دوب دهاوخ  اراک  دنمدوس و  شیارب  دروآ ، دیدپ  يربز  هکنآیب 

: دنتسه ازامرگ  تسخن  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

[، 717] یکـشخ نوزلح  رتسکاخ  ناـتک ، هناد  [، 716] ندـال شوگ ،) لـیپ   ) دوشیم هدـناوخ  نیتنـسفا  شوگ  هک  فوـل  [، 715] هنوباب ربص ،
امرخ هرتهاش ، دوخن ،

: دنتسه ازامرگ  مود  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

232 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسازامرگ یمک  نآ  يهزات  يهنوگ  یلو  کشخ ، دیوش  نوتیز ، هرشفا  يدرد ،

، یکطصم ردنک ، نارفعز  يهریرذ و  يهبـصق  دوشیم و  هتفگ  [ 719] لبالا یعار  نآ  هب  هک  یفلع  ناسلب . پساـجنرب ،) [ ) 718] فساجنرب
(، یتشد زایپ   ) لصنع [، 721] ربنچ رایخ  يهرـشفا  موم ) [، 720] روکلا خسو   ) لسع يودـنک  كرچ  نویفرف ،)  ) نویبرف بان ، بارـش  لسع ،

(. هدپ  ) برغ يهشیر 
لگ  ) جورذاـب یمور ،) نوـخرت   ) سوطیفاـمک دـیپس ، نویرزاـم  يهشیر  هبلح .)  ) هفرخ ءارـضخلا ، ۀـبح  تخرد  تسوـپ  رم ، [، 722] بوعک

دنوارز تسا ، [ 724] کـلم لـیلکإ  زا  ياهنوگ  هک  [ 723] لیقاقـسأ هرجنا ،)  ) هزگنا گرب  هرجنأ ،)  ) هزگنا هناد  رتسدـیبدنگ ، زورفاناتـسب ،)
. درگوگ کمن ، دوشیم . هتفگ  كرطسأ  هک  هعیم  مشیرس ،)  ) قبد دنیوگ ، [ 725] نوطیوقارد نآ  هب  هک  ماداب  درگ ، زارد ،

: دنیازامرگ موس  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

گاز [، 726] هاوخنان ودرگ ، يهباریـش  نمومآ ،)  ) اـمامح جو ، تسودرگ ، ياهنوگ  هک  ملاـش )  ) ملیـش نآ ، هتخوس  ینمرا  هژیو  هب  هنمرد و 
هریز  ) نومیتفأ هایس ، دیپس و  مخالپ )  ) قبزخ یمور ،) لبنـس  خیب  [ ) 728] نوراسأ ناتشهبام ،)  ) راغ یمور ،) نایداب  [ ) 727] نوسینأ هتخوس ،

ایوارک هتخوس ، ین  تسوپ  سموث ،)  ) اشاح [، 730] عانعن [، 729 (] يرهنلا جندوف   ) یبآ هندوپ  یمور ،)
233 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

همه هنهک ، بارـش  بادـس ، دنپـسا ،)  ) لمرح رم ، هشیر  شوگنزرم ،) [ ) 732] روخامرم رانکوک ،) [ ) 731] توبنی ورس ، هخیلـس ، هاوخنان ،) )
، یتشد سفرک  وبدب ، دزریب )  ) هنق شوگنزرم ، برت ، ياهرخص ، سفرک  ریش ، واگ  هباریـش  [، 733 (] یلبجلا جنتوف   ) یهوک هندوپ  ياههنوگ 
(، هنیبکـس  ) جنیبکـس یمور ،) نادـگنا  مخت   ) مشاـک برت ، گرب ، نغور و  یتـشد ، هندوپ  تشکنجنب ، گرب  هناد و  یتـفل ،)  ) سویرداـمک
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(. هزگنا  ) تیتلح انامدرق ، اشیشقرام ، لیبگنش ،)  ) لیبجنز یتوکاک ،)  ) عیشمأرطکشم هتخوس ، يوم  هتخوس ، فدص 

: دنیازامرگ مراهچ  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

عوـتی اـههنوگ  همه  یبآ ، ریـس  زاـیپ ، تسک ،)  ) طـسق نارطق ، نوـیبرف ، مرک ، هرت ، دـیآیم ، تسدـب  اـیرد  رد  اـهین  نوـماریپ  هک  یککفک 
. هتخوس ياهزیچ  همه  و  یکشخ ، بادس  هباریش ،) )

: دنیازيدرس تسخن  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

نیریش يهشیر  هدیسر ، [ 734] قیلع يهویم  ینساک ، رانک ، تخرد  رانچ ،)  ) بلد وج ، ریشواج ،)  ) ریشواگ شمشک ، هتـسه  هتـسشن ، يایقاق 
هیاپسب [، 735 (] جاجزلا شیـشح   ) دـنکیم ناشخرد  ار  هشیـش  هک  یفلع  ین ، گرب  اثیمام ، دوش ، نامـسناپ  نوریب  زا  رگا  یبالگ  لین ، نایب ،

[736] شاخشخ هزات ، کسخ )  ) کسح هشفنب ، گرب  دشاب ، خالگنس  يور  هک  زارح )  ) يزارخ خرس ، لگ  نغور  جیافسب ،) )

: دنیازامرس مود  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

زبس [ 738] صفع يهینامیلا ، هلقب  گنهراب ، هدشن ،) هدناسیخ   ) هتسشن [ 737] ایقاق
234 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(، يزیرجات  ) بلعثلا بنع  نوتیز ، گرب  هبوچرام ،)  ) نویله گرب  [، 739 (] يدنه خیطب   ) يدنه هزبرخ  قامس ، ودک ، جنب ،)  ) گنب وزام ،) )
[، 741] برس لخن ،) هنت - زغم  [ ) 740] رامج امرخ ، تخرد  يهخاش  يهرشفا  وله ، هزرفسا ،) مخت   ) انوطق مخت  کبلج ،)  ) بلحط یناتسغاب ،

. دنشابیم رایخ  جنرت ، تشوگ 

: دنیازامرس موس  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

هک یگنب  ناشوایـس ، رپ  شرت ، جـنرت  وبنتـسد ،)  ) حافل هفرخ ،)  ) ءاقمحلا ۀـلقب  کچوک ، ملاعلا  یح  ناوج ،) کشیمه   ) گرزب ملاـعلا  یح 
( طابطب  ) یعارلا اصع  هایس ، شاخشخ  قیلع ، نغور  قیلع ،)  ) هناد رانا ،) لگ   ) رانلگ یکاروخ ،) چراق   ) رطف تسا . دیپس  نآ  لگ  هناد و 

: دنیازامرس مراهچ  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

. نآ زج  كایرت و  دننام  دنردخم  هک  ییاهزیچ  همه  و  شاخشخ ، هباریش  [، 742] نارکوش

: دناهدننککشخ تسخن  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

کشخ هزبرخ  مخت  نشیوآ ،)  ) رتعس هرهزرخ ،)  ) یلفد هنایزار ، ردنک  نارفعز ، ناخلت ،)  ) وج قیوس  دعس ، ناتـشهبام ،)  ) راغ يهناد  هنوباب ،
گرزب و کشیمه ،)  ) ملاعلا یح  ناشوایـس ، رپ  ایگدیب ،)  ) لیث يهشیر  ریگانا ،) [ ) 743] سیلاغانا نیریش ، ماداب  هرجنا ،)  ) هزگنا مخت  هدش ،
زا هدـمآ  تـسد  هـب  زارح )  ) زارخ نایبنیریـش ، يهـشیر  گرب و  دوـش ، نامـسناپ  نآ  اـب  رگا  یبـالگ  ودرگ ، يهباریـش  نـغور و  کـچوک 

. هتساشن رانچ ،)  ) بلد ودرگ  تسوپ و  اههرخص ،

[744 :] دناهدننککشخ مود  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
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ص235 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
235 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( ین  ) هبـصق دـنیوگ  لـبالا » یعار   » نآ هب  هک  یفلع  هرتهاـش  شمـشک ،) يهتـسه  [ ) 745] بیبزلا مجع  ناـسلب ، دوـهیلا ، رفق  ملاـش ،)  ) ملیش
[747] هنـسرک نکفادرم ، بان  بارـش  [، 746] بیطلا لبنـس  ّرم ، هشیر  جـنرت ، هـناد  تسوـپ و  لـسع ، یکطـصم ، ردـنک ، تسوـپ  هریرذـلا ،

فول يهشیر  دنوارز ، کلکوب ،)  ) ءارضخلا هبح  یکطـصم ، تخرد  ّرم ، بوعک ، هشیر  برت ، ریق ،)  ) تفز ریـش ، واگ  يهباریـش  هنـشرک ،) )
. رتسدیبدنگ هتساشن ، رفولین ، يهشیر  بنرک ، هنادهاش ، دنیوگ ، [ 748] نویطیرفراد نآ  هب  هک  شوگ ) لیپ  )

دناهدننککشخ موس  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

خیب  ) نوراسأ ناتـشهبام ،)  ) راغ یمور ،) نایداب   ) نوسینا ّرم ، هتخوس ، گاز  هاوخنان ، ربص ، [، 749] جو ایقاقأ ، نآ ، هتخوس  هژیو  هب  هنمرد و 
يهندوپ نشیوآ ،)  ) رتعس سموث ،)  ) اشاح یمور ،) هریز   ) نومیتفا لهبأ ، هایـس ، دیپس و  مخالپ )  ) قبرخ نیتنـسپا ،)  ) نیتنـسفا یمور ،) لبنس 

، یهوک يهندوپ  هکرـس ، هنهک ، بارـش  جرتالا ، ضامح  ورـس ، زینوش ، هخیلـس ، یمور ،) هریز   ) ایوارک ین ، تسوپ  رتسکاـخ  ياهناـخدور ،
[751] موصیق شوگنزرم ، قامـس ، نویفرف ،)  ) نویبرف یناتـسوب ، بادـس  یهوک ، یتـشد و  سفرک  تشگنا ،) جـنپ  [ ) 750] نلفاطنب يهشیر 
، یکشخ نوزلح  رتسکاخ  یمور ) نوخرت   ) سوطیفامک درز ،) دروم   ) نویزرام يهشیر  خلت ،) يورادنام   ) سویرذامک افوز ، کباب ،) هاش  )
، ناعـشیشراد تیتلح ، دوش ، هتـشاذگ  نوریب  زا  رگا  ناسلب  قیلع و  يهناد  هتخوس ، مشپ  یتوکاک .)  ) عیـشمارطکشم ناتـشهبام ،)  ) راغ گرب 

. طولب تخرد  ياهشخب  همه  برت ، نغور  [، 752] نیسارشاف هتخوس ، نان 
همه کـشخ و  مـلک  ياـههرانک  اـهگرب و  يهتخوـس  هتخوـس ، هدــپ )  ) برغ تسوـپ  دوـش ، هدــیلام  رگا  سرواـگ ) نزرا ، [ ) 753] نخد

، دوخن ینمرا ،) هروب   ) نورطن قروب ،)  ) هروب ياههنوگ 
236 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. هتخوس گنچرخ  رتسکاخ  طولب ، کشمران ،)  ) ایناواف رانا ،) لگ   ) رانلگ هتخوس ، يوم  سفرک ،) مخت  [ ) 754] نویلاسارطف

: دناهدننککشخ مراهچ  تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

- نشیوآ  ) رتعـس دوش ، هتـشاذگ  نوریب  زا  رگا  ناسلب  برت ، قیلع ، يهناد  يرـصم ، راـنلگ  ریـس ، یتشد ، بادـس  لدرخ ، نارطق ، مرک ، هرت ،
(. هنیدوپ

: دناهدننککشخ شزوس  نودب  هک  ییاهوراد 

بنذ خلت ، [ 755] سمرت گـنهراب ، دـنیوگیم ، راـفلا » ناذأ   » ناـیقارع هک  ریگاـنا )  ) سیلغاـنأ نوتیز ، هرـشفا  يدرد ، هرجنا ، گرب  مخت و 
، نوقیراغ سرواگ ، هتخوس ، ودرگ  تسوپ  هدـپ ،)  ) برغ گرب  کمن ، دـنیوگ ، [ 756 (] سیتلا يهیحل   ) نادـب نایقارع  هک  خوسما )  ) لیخلا
، ورـس تخرد  ياـهشخب  هـمه  دوـش ، هتـشاذگ  نوریب  زا  رگا  یلاـقاب  یمور ،) نادـگنا  [ ) 757] سویلاسیـس زگ ،) رازه   ) گـنر درز  رـشاف 
(، تورزنا  ) تورزنع تشگنا ،) جنپ   ) نلفاطنب يهشیر  رفولین ، يهشیر  دنـشاب . هدـناسیخ  بآ  رد  هک  ربونـص  يهناد  زا  هچنآ  دعـس ، يهشیر 

. نآ يهدرز  و  غرممخت ، یکبآ  يهدیپس  هدش ، هدناسیخ  راب  دنچ  ایتوت  تازلف ،) هتخوس   ) ایمیلق لگ ، اههنوگ  همه  اریتک ،

: دناهدننکرومن تسخن ، تبترم  رد  هک  ییاهوراد 
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[758] بلعثلا یـصخ  هشفنب . گرب  یکاروخ ،) چراق   ) رطف خرـس ، لگ  نغور  وله ، وهاـک ، نایبنیریـش ، يهرـشفا  ناـبزواگ ،)  ) روثلا ناـسل 
. دوخن نویطروس ،) نیروطاس ، )

: دناهدننکرومن مود ، تبترم  رد  هک  ییاهوراد 

. کبلج هزبرخ ، ولآدرز ، ودک ، جانفسا ،) ياهنوگ   ) هینامیلا هلقب  هفرخ ،
237 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنراد یکبآ  يرومن  هک  ییاهوراد 

طرق ودـک ، هشفنب ، گرب  مشیرـس ،)  ) قـبد وهاـک ، اـثیمام ، هیناـمیلا ، هـلقب  قـیلع ، گرب  قمرـس ،) [ ) 759] کمرـس گنهراب ، هفرخ ، اـیقاقا ،
، یشرورپ ءاتق  ناشوایس ، نوخ  ناشوایس ، رپ  رانچ ،)  ) بلد یکاروخ ،) چراق   ) رطف ولآدرز ، شاخـشخ ، ودرگ ، تخرد  نارکوش ، اندنگ ،) )

هزرفسا مخت  کبلج ، کسخ ،)  ) کسح برس ،

: دناهنایم ندرک ، درس  ای  مرگ  رد  هک  ییاهوراد 

، یلاـقاب موم ،)  ) عمـش گنـسادرم ، هزمشوخ ، نغور  [، 761] سماس لـگ  [، 760] سوطرا لگ  هبوچراـم ،)  ) نویله سدـع ، ناشوایـس ، رپ 
هدروخ ربونـص  يهناد  زا  هچنآ  یکطـصم ، تخرد  یمتخ ، هشیر  سخرـس ، وراد ،) هایـس   ) نیـشرشاف جـنرت ، تسوپ  هزبرخ ، نوتیز ، دوخن ،

. نایبنیریش يهرشفا  بلعثلا ، یصخ  دوش ،

: دناهنایم ندرک ، رومن  ای  کشخ  رد  هک  ییاهوراد 

( هزیروطاس  ) بلعثلا یصخ  دشاب و  هدمآ  تسدب  هدیسر  يهدش  هدرشف  نوتیز  زا  هک  اراوگ  نغور  دوش ، هدیلام  نآ  يور  رگا  لین  يهشیر 

: شخبورین ياهوراد 

نیتنسفأ هدنروآدنب ، فساجنرب  سدوخوطسا ، سران ، وزام )  ) صفع هخیلس ،

: دنايرامیب يهدننازپ  هک  ییاهوراد 

هنق ّرم ، هعیم ، خرس ، لگ  نغور  يرـصم ، یکطـصم  ریق ،)  ) تفز ردنک  نارفعز ، قبد ، ندال ، هنمرد ، یناتـسوب ، شمـشک  نمومآ ،)  ) امامح
( ریزنخ  ) كوخ یبرچ  افوز ، دبرت ، رتسدیبدنگ ، دزریب ،) )

238 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: روآكرچ  ) دنتسه لمد  يهدننکبوخ  هک  ییاهوراد 

دوشیم هدیلام  لمد  رب  هک  ییاهزیچ  زا  دنتـسه و  اهلمد  كرچ  ندروآ  نوریب  يارب  زیچ  نیرتراگزاس  نیرتهدـننککمک و  اهوراد ) نیا  )
. تسا هنایم  یمرگ  اب  بآ 

مهرم یندیلام ، يوراد  رگید  يهنوگ  دیآیم . تسدب  نوتیز  نغور  بآ و  اب  هدش  هتخپ  مدـنگ  زا  هک  تسا  یمهرم  یندـیلام  ياهوراد  زا 
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يارب دوش  هتخپ  یلیخ  رگا  هک  نوچ  دـنزپب ، هناـیم  يهنوـگهب  ار  ناـن  تسا  رتـهب  دوـشیم . هتخاـس  هنوـگ  نیمهب  هک  تسا  ناـن  زا  هتفرگرب 
، تسا ناـشوج  هک  تخـس  مرگ و  یلیخ  یـسامآ  يارب  دراد  كدـنا  یتخپ  هک  نآ  یلو  دـشابیم  بوخ  دـسریم ، یتخـس  هب  هک  یـسامآ 

. دشابیم دنمدوس 
یلو تخیر  يرتشیب  نوتیز  نغور  دوشیم ، هدنازپ  يراوشد  هب  هک  یـسامآ  يور  هدـش  هتـشاذگ  ییاهیندـیلام  همه  رد  هک  تسا  نآ  رتهب 

ناـمرد ار  دـنوشیم ، هدـنازپ  رید  هک  ییاـهسامآ  ناـن  زا  هتفرگرب  یندـیلام  دوـش . هتخیر  رتـمک  دناشـشوج ، تلاـح  رد  هک  ییاـهسامآ 
. دنکیم

زاسراک دـنراد ، رتشیب  ترارح  هک  ییاهسامآ  نامرد  رد  مدـنگ  درآ  زا  هتفرگرب  یندـیلام  دراد . دوجو  کمن  ریمخ و  هیاـم  ناـن  رد  نوچ 
. تساراد ار  لمد  ياهكرچ  ندروآ  درگ  يارب  يرتشیب  یگتسیاش  تسا ، دیپس  نان  مدنگ و  درآ  زا  هک  هچنآ  تسا .

یبرچ و  ریزنخ )  ) كوـخ یبرچ  دزیر ، نوریب  ار  نآ  كرچ  هـمه  اـت  دوـشیم  هتـشاذگ  لـمد  يور  هـک  هدـننککمک  ياـهوراد  نـینچمه 
نغور اب  اهوراد  نیا  مرگ  اهسامآ  رد  تسا  رتهب  دنتـسه . نوتیز  نغور  اب  هتخیمآ  هک  ربونـص  يهباریـش  تفز و  ردنک و  هرک و  هلاسوگ و 

نآ هب  هک  ینوـتیز  نغور  هنهک و  نوـتیز  نـغور  نوـچمه  مرگ  ياـهنغور  زا  یخرب  اـب  اـهسامآ  رگید  رد  دـنوش و  هـتخیمآ  خرـس  لـگ 
. دنوش هتخیمآ  دنیوگ ، نوسوارفس 

: دناهدننکمرن هک  ییاهوراد 

زب یبرچ  زا  هربوهآ  یبرچ  تسا . غرم  یبرچ  زا  رتدنمورین  زاغ  یبرچ  دنـشابیم و  اراکان  یمک  هک  غرم  زب و  یبرچ  هدننکمرن : ياهوراد  زا 
ياهدنـسب يهدـننکمرن  نزوـگ  ناوختـسا  زغم  تسا . رتتسـس  وـهآ  هرب  زا  یلو  رتدـنمورین  اـهنآ  زا  شیمواـگ  یبرچ  تـسا و  رتدـنمورین 

هک ییاههنوگ  نیا  رد  هک  يدراوم  زا  دشابیم . رتهب  تشپ  ياههرهم  زغم  زا  ناوختـسا  زغم  تسا . تشپ  يهریت  زغم  نآ  زا  سپ  دـشابیم و 
نیرتدنمورین و میتفگ  نیا  زا  شیپ 

239 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دـشاب و هایـس  هک  یلقـس )  ) یلفـس لقم  تسا و  وبدـب  هنق  هعیم و  دـشاب . هبرف  هزاـت و  رگا  هژیو  هب  تسا ، [ 762 (] حشمأ  ) اهنآ نیرتیبرچرپ 

. دشاب هتشاد  ربونص ) غمص   ) جنتار ار  دننامه  نیرتشیب 
نآ هب  هک  نوـتیز )  ) نغور نینچمه  دوـب و  دـنهاوخ  کـشخ  رایـسب  دـنت و  دـنوش ، هنهک  هک  ییاـهنآ  دـشاب . هزاـت  هک  نآ  اـهنآ  نیرتـهب  و 

تشرد نوتیز  زا  تساراوگ و  رایسب  هک  ینغور  نینچمه  تسا . هدننکمرن  زین  نسوس  نغور  تسا . هنوگنیا  زا  دوشیم ، هتفگ  نوبیدارقس 
. دوشیم هتفرگ 

يزابخ گرب  بآ  اب  رگا  هک  دنتسه  ربنچ  رایخ  يهشیر  یمتخ و  هشیر  هنوباب و  يهدنریگربرد : تسد ، نیا  زا  رگید  يهدننکمرن  ياهوراد 
دوخ زا  رتدنمورین  زین  شاهناد  تساهنآ و  زا  رتدنمورین  یتشد  يزابخ  دنور . راک  هب  نغور  اب  ای  هتخپ و  ای  ماخ  يهنوگ  هب  یتشد  کشوپ ) )

هباـمرگ نتفرگ و  یتشک  هاـگیاج  رب  و  [ 763 (] مانـصا اهنادند -(  رب  هدمآ  درگ  ياهیکرچ  ریـشواگ  يهباریـش  يرـصم و  یکطـصم  نآ .
. تسا هدش  هداهن  يراذگمان  نیا  رتسکاخ  هنوگره  رب  نینچمه  "و  اههبامرگ "ذ ) نوت  رتسکاخ  )

: دنیاههار يهدننکكاپ  هدنیاشگ و  هک  ییاهوراد 

ياهنوگ و  یتشد ، هندوپ  و  دوشیم ، هدـیمان  ندـال  هک  فول  هشیر  هزگنا )  ) هرجنأ مخت  ناشوایـس ، رپ  نآ ، تخرد  خـلت و  ماداـب  نوقیراـغ ،
اـشاح تسا . هدـننکمرگ  رایـسب  نآ  رب  نوزفا  تفاغ  رانلگ ، مخت  شوگ ،) لیپ   ) نسار يهشیر  انایطنج ، دـنیوگ ، نوطیقراد  نآ  هب  هک  فول 

يهباریش کشرز ، زینوش ، [، 764] سیطوباس عاکش ، يهشیر  ولآ ، يهباریش  هخیلس ، ياهناخدور ، هندوپ  ولاتشوگ ، کشخ  ریجنا  سموث ،) )
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سوطیفامک خـلت ،) يورادـنام   ) سویردامک سودوخوطـسا ، [، 766] جـنکاک يهـناد  هزبرخ ، بادـس ، نآ ، يهـشیر  نسوـس و  [، 765] اقوق
. کمن ردوپ  ینمرا ،) هروب   ) نورطن هروب ، خلت ، زیچ  ره  و  وراد ،) شام  )

240 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک میباییمن  رگید  ییوراد  نیا  زا  رتهب  دراد و  ار  جزل  هدنبـسچ  ياهیگتخیمآ  ندرک  ناور  راک  اـهیکاروخ  رد  هدـش  هدرب  راـکب  کـمن 

یگتفرگ شیاشگ  شرگید  راک  دـهد و  ماجنا  هتـسیاش  نینچنیا  ار  شـش  هنیـس و  جزل  تفـس و  طـلخ )  ) ياـهیگتخیمآ ندرک  مرن  راـک 
ياهیگتفرگ رگید  يوس  زا  و  دنتـسه . زرپس  رد  هک  تسا  یکیراب  ياههار  یگتفرگ  يزاسکاپ  نینچمه  نآ و  يزاسکاپ  رگج و  ياـههار 

. دنتسه نآ  دننام  ربک و  تسوپ  لثم  دشاب  اهنیا  زا  رتدنمورین  هک  دراد  ياهژیو  ییاهوراد  هب  زاین  تخس 

: دناهدننکناشخرد هدننکكاپ و  هک  ییاهوراد 

ماجنا ار  راک  نیا  هک  یهورگ  زا  دناتفس . طلخ )  ) ياهیگتخیمآ يهدنرب  هدننکناشخرد و  نینچمه  اههار )  ) اهلاناک هدنیاشگ  ياهوراد 
یبآ تشپراخ  رتسکاخ  دراد ، یفزخ  تسوپ  هک  يرادناج  ره  لکشپ  زب ، هتخوسان  هتخوس و  لکـشپ  دننام  میدرک  دای  ار  یخرب  دنهدیم و 

نآ مدرم  زا  یخرب  هک  شوگنزرم )  ) سلغانا نیریش ، ماداب  زغم  تخرد و  نیـشرشاف ، وردوخ ، روگنا  تخرد  هشوخ  رینپ ، بآ  یکـشخ ، و 
، نآ کشخ  هژیو  هب  گنهراب  گرب  زارد ، دـنوارز  نامعنلا ، قیاقـش  ياههنوگ  يهمه  دـنیوگ ، رافلا  ناذأ  نایقارع  دـنرادنپیم و  يریخ  ار 

قبرخ کشخ ، نیتنسپا )  ) نیتنسفا يهرشفا  کمرـس ، يهناد  یهوک ، شمـشک  دنیوگ . [« 767] نویلحلا نذإ   » نآ هب  هک  شوگ ) لـیپ   ) فول
، تسیاهدنـسب يهدننکكاپ  هک  ین  يهشیر  هدپ ،)  ) برغ يهباریـش  [. 768 (] عافرلا شیـشح   ) ورد ماگنه  يهفولع  دیپس ، هایـس و  مخالپ ) )
هک زارح ،)  ) زارخ یلقاب ، دوخ  نایب ،) نیریـش   ) سوس گرب  ملک ،)  ) بنرک شاهرـشفا ، درآ و  مدنگ ) لگ   ) نویروطنق ین ، تسوپ  رتسکاخ 

، دوشیم هدییور  اههرخص  يالاب  رد 
241 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( رانچ  ) بلد تسوپ  تفز ، رفولین ، دراد ، هدیـسرمهب  گرب  هس  فورعم  هک  یـشرورپ ) ياقوق  دـنح  [ ) 769] سوطول ودرگ  ناـن ، هنوگهمه 
. دراد گرب  زا  شیب  يدرکراک  هک  نآ  يهشیر  رانک و  تخرد  گرب  روکلا ) خسو   ) ودـنک یکرچ  یهوک ،) ياندـنگ   ) نویـسارف هتخوس ،

رایخ يهرـشفا  دـنارتاراک . شدوخ  زا  ود  نیا  هک  نآ  يهناد  هشیر و  هزبرخ و  کـلکوب ،)  ) ءارـضخلا يهبح  يهباریـش  هشوا ،)  ) رتعـس فلع 
دبز  ) ییایرد فک  هنوگهمه  وراد ،) شام   ) سوطیفامک اهنآ ، يهباریش  هژیو  هب  نارادهباریش )  ) عوتی اههنوگ  يهمه  ردنغچ ،)  ) قلس ربنچ ،

هدـش و بوذ  رایـسب  موم  اب  هک  يراـگنز  [، 772] سوطیرف لـگ  و  [، 771] سوماش لـگ  سوت و  لـگ  ناردـب ،) قشا ، [ ) 770] جشا رحبلا ،)
و لـیالا ) نرق   ) هتخوس نزوگ  خاـش  يروـنت ، فزخ  فزخ . هتخوـس  تسوـپ  اـهزلف ،) هتخوـس   ) اـیمیلق دـشاب ، هدـش  هتخیمآ  نوـتیز  نغور 

هتخوسان

: دنروآبآشیپ هک  ییاهوراد 

لقم یمور ،) لبنـس  خیب   ) نوراسأ هاوخنان ، جو ، یمور ،) نایداب   ) نوسینا یتشد ، سفرک  يهناد  هنایزار ، يهناد  ياهرخـص ، سفرک  يهناد 
(، طینق  ) دـیبنق یمور ،) هریز   ) ایوارک سموث ،)  ) اـشاح هندوپ ،)  ) ماـمن [، 773] نیتـیلک هک  یفلع  شهایـس ، هژیو  هب  دوخن  نیـشرشاف ، یبرع ،
(، یهوـک ورـس   ) رعرع سویلاـس ، هدـعج ، بادـس ، یمور ،) لبنــس   ) یطیلقا نیدراـن  بـیطلا ، لبنــس  ّرم ، دعــس ، يهـشیر  هریز ،)  ) نوـمک

نوقیرافوأ پتساوید ،)  ) اقوقدنح کلکوب ،)  ) ءارضخلا هبح  موک ،)  ) رخذألا بارش  نآ ، مخت  هژیو  هب  جیوه  یتشد ،) ریس  [ ) 774] نویدرقس
. تساهگر نورد  بآ  هدننکكاپ  هژیو  هب  هک  نیتنـسپا )  ) نیتنـسفا وراد ،) شام   ) سوطیفامک خلت ،) يورادنام   ) سویردامک نویرذام .) )

یهاگ تسالاب و  یگتسب  اب  بآشیپ  يهدننککیرحت  یکـسلب )  ) هّوف تسا . ناوارف  بآشیپ  نوخ و  نتفر  نوریب  يهدنازیگنارب  لهو )  ) لهبأ
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ینوخ بآشیپ  يهدننازیگنارب 
242 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

اب بآشیپ  دنـشونب ، ار  نآ  هتخپ و  بارـش  اـب  هچناـنچ  ار  بوعک  يهشیر  دـنزیریم . نوریب  بآـشیپ  نوخ و  دـنروخب ، هنـسرک  یکدـنا  رگا 
. تسوبدب طلخ )  ) ياهیگتخیمآ يهدننکكاپ  دربیم و  نایم  زا  نت  همه  لغب و  ریز  دب  يوب  دناریم و  نوریب  ار  وبدب  رایسب  الاب و  یگتسب 

. دنتسه هورگ  نیا  رگید  يوراد  هدناسیخ ، روگنا  هزبرخ ، یکبآ ، بارش  نیبجنکس ،

: دناشش هنیس و  يهدننکكاپ  هک  ییاهوراد 

هب هک  یکچوک  ربونص  يهناد  دور . راک  هب  یتسردب  رگا  هزات  ربونص  يهناد  نوچمه  دش . هدرب  مان  هتشذگ  رد  هک  هدنیاشگ  ياهوراد  همه 
رومن درس و  ياهيرامیب  يارب  هژیو  هب  هک  دوش  قاشنتسا  نآ  روخب  هتـشاذگ و  شتآ  رب  رگا  رتسدیب  دنگ  هرک ، دوشیم . هتفگ  سوطیف  نآ 

. تسا دنمدوس  دنیآیم ، دیدپ  زغم  شش و  رد  هک 

: دناهدرگ يهدننکكاپ  هک  ییاهوراد 

هب هبوچرام )  ) نویله نآ . يهناد  هرـشفا و  گرب و  گنهراب  دنـشابیم . هورگ  نیا  رد  دـش  هدرب  ماـن  نیا  زا  شیپ  هک  هدـنرب  ياـهوراد  همه 
نآ يهناد  هشیر و  هژیو 

: تسوپ ياهخاروس  يهدننکزاب  هدننکمرن و  هک  ییاهوراد 

. هتخوس هنمرد  هنهک ، نوتیز  نغور  ربنچ ، رایخ  زا  هتفرگرب  نغور  نآ ، زا  هتفرگرب  نغور  یمتخ و  هنوباب ،

: دنیاهگر يهناهد  يهدنیاشگ  هک  ییاهوراد 

نیا هک  ناوحقا  نغور  يدرد  نسوس ، نغور  هکرـس ، درد  رن ، واگ  هرهز  زاـیپ ، ریـس ، یناـمعن ، قیاقـش  ياـههنوگ  همه  [، 775] میرم روخب 
. دیاشگیم زین  ار  ریساوب  نغور ،

: دنروآتذل هک  ییاهوراد 

هک نآ  نودب  دننکیم  درس  هک  ییاهوراد  يهمه  و  کبلج ، هزرفسا ، يهناد  کسخراخ ، هفرخ ، ناوج ،) کشیمه   ) ملاعلا یح  درـس ، بآ 
زا یمدآ  هک  ار  هچنآ  نینچمه  دنیامن . کشخ 

243 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رگا یلو  دشاب ، یگدننکعمج  شناوت  هک  هنایم  هزادنا  هب  شاخشخ  گنب ، نارکوش ، وبنتسد ،)  ) حافل گرب  دوشیم ، دونـشوخ  نآ  دربراک 

هدنـشک هکلب  تسین  ردخم  رگید  دوش  رتشیب  زین  هزادنا  نیا  زا  یلو  ددرگیم  زین  ردخم  هکلب  تسین  روآتذل  رگید  دوش  رایـسب  نآ  هزادنا 
. تسا

: دناهدنروآدنب هک  ییاهوراد 

هک اتیـشقرام  دوخن ، یتوکاک ،)  ) عیـشمارطکشم دنیوگ  رافلا » ناذأ   » ار نآ  نایقارع  هک  ریگانا )  ) سیلغانأ نامعن ، قیاقـش  ياههنوگ  يهمه 
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، نیبجنکـس دشاب ، هدنرپ  نآ  زا  هژیو  هب  هلـضف )  ) زولغچ زیمج ، روکلا ،) خسو   ) ودنک كرچ  میرم ، روخب  دراد ، ییالاب  یگدنروآدنب  ناوت 
ءارضخلا هبح  هباریش  نآ ، يهچنغ  هرشفا و  دنرادیم و  هاگن  نآ  اب  ار  كات  تخرد  هک  [ 776] سیطرافسأ يهناد  نادگنا ، يهباریش  هزگنا ،

يهمه نآ  دوش  هدـیلام  نت  هب  نوـتیز  نغور  اـب  هچناـنچ  کـسک )  ) طـسق ياهناـخدور ، يهندوـپ  دراد ، اههباریـش  رگید  زا  رتـشیب  ییاـناوت 
و دشکیم . زین  ار  هدش  تفـس  ياهرومن  هکلب  یکبآ  يرومن  اهنت  هن  هک  مشیرـس )  ) قبد دـشکیم . نوریب  نورد  زا  ار  طلخ )  ) اهیگتخیمآ

. تسا اهنآ  يهدننکهیزجت  مارآ و 

: دناهدنربلیلحت هدننکبآ و  هک  ییاهوراد 

، نآ رتسکاخ  هژیو  هب  دنوارز و  يهشیر  یمور ،) نایداب   ) نوسینا هنوباب ، هاوخنان ، هرجنا ، گرب  هناد و  [، 777] ناتسدایشرب نوقیراغ ، هنمرد ،
ار نآ  مدرم  هتشذگ  رد  هک  لهبأ  تسا ، هدننکبآ  هنوباب  زا  رتشیب  هک  [ 779] روثلا نیع  [، 778] سبلب تسا ، هدننکبآ  یکدنا  هک  کمرس 

. دندربیم راک  هب  ار  فیعض  ینیچراد  ياج  هب 
، دوشیم هتفرگ  غارچ  زا  هک  ینغور  اراوگ و  بوـخ و  نوـتیز  نغور  دراد ، ار  درکراـک  نیا  نآ  يهشیر  هناد و  هک  وردوـخ  زاـبخ  یمتخ ،

. وردوخ لدرخ  ندال ، نایبنیریش ، يهشیر  گرب و  هخیلس ، تسا ، ياهدنسب  يهدننک  بآ  دوش  هدنازوس  رگا  ین  تسوپ  اشیشقرام ،
244 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دراد یگدننکبآ  یگژیو  رتمک  دشابیم ، هزمشرت  هچنآ 
هک ناـسلب  نغور  گـنهراب ، هرهزرخ ، کـشخ ، ریجنا  وله ، ياـههخاش  گرب و  لـسع ، نآ ، يرـصم  هژیو  هب  یکطـصم  هقـشع ،)  ) بـالبل

نامسناپ نویسارف ، تفز ، بادس ، ریشواگ ، يهباریش  دنتـسه ، اراد  ار  ینایامن  یگدنربلیلحت  هک  هزگنا ، دراد ، ياهدنـسب  یگدننکيهیزجت 
، نتفرگ یتشک  هاگیاج  زا  هک  مانـصا  یکرچ  خرـس ، لگ  نغور  ءارـضخلا ، هبح  يهباریـش  برت ، دوخ  هناد و  نان ، ریمخ  يهیام  زا  هتفرگرب 

. دنراد يرتشیب  یگدنربلیلحت  کشخ  زیوم  رم ، ربنچ ، رایخ  يهرشفا  شوگنزرم ، دنریگیم ،
زولغچ هیام ، رینپ  راگنز ، سوماش ، يهدـشن  هتـسش  لگ  ایرد . کفک  ياههنوگ  يهمه  اـهنآ ، يود  ره  فک  و  ینمرا ) هروب   ) نورطن هروب ،

بآ درکراـک  هک  نآ  زا  شیپ  دتـسرفیم و  نوریب  هـب  تسوـپ  هار  زا  ار  دوـخ  ياههدـنامسپ  هـک  يراـم  تشوـگ  هزاـت ، ياـفوز  هلـضف ،) )
. دوب دهاوخ  تسا ، تسپ  سومیک  هدنراد  هک  ینت  رد  رایسب  شپش  يهدنروآدیدپ  يهزیگنا  دنک ، نایامن  ار  دوخ  یگدننک 

. تساراد ار  ناروناج  ياهیبرچ  رگید  ربارب  رد  یگدننکبآ  ناوت  نیرتشیب  رام  یبرچ 
. دراد یگژیو  نیا  ریش  یبرچ  زا  رتمک  شیمواگ  یبرچ 

. تسا نآ  زا  رتمک  هلاسوگ  یبرچ  تساراد و  ار  شزوسیب  یگدننکبآ  ناوت  كوخ  یبرچ 
. دراد ياهدنسب  یگدننکبآ  هتخوس  ناوختسا  رتسکاخ 

. دنتسه ییوراد  هورگ  نیا  زا  هدش  هدنازوس  تشپراخ  رتسکاخ  هتخوس و  مشپ  رتسکاخ  نینچمه 
دیسر نایاپ  هب  موس  راتفگ 

245 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یتسردنت تشادساپ  مراهچ  راتفگ 

هراشا

هب یتسرد و  يارب  تسا  یتسردـنت  تشادـساپ  نیتسخن  ياههیاپ  هدـنریگربرد : هک  یتسردـنت  يرادـهاگن  رد  ریگارف  یلو  هاـتوک  یناـنخس 
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دب ياهدادـیور  يریگیپ  هناخ و  تسرد  شنیزگ  اههدـنامسپ و  ندـنار  نوریب  اهیندیـشون و  كاروخ ، شمارآ ، شبنج ، ندوب  يهزادـنا 
رد دوخ  نامرآ  يهزادنا  هب  اهنیا  مادکره  هرابرد  ام  اهتداع . تشادهاگن  یناور و  ياهتساوخ  هب  هجوت  و  دنوش ) رتگرزب  هک  نآ  زا  شیپ  )

. مییوگیم نخس  باتک  نیا 

: نآ هاگ  شزرو و  يهزادنا 

ات دوشن  رتشیب  نآ  زا  هک  دیامن  يراکراوس  ای  دورب  هار  شیورین  تداع و  يهزادنا  هب  یمدآ  ره  دشاب . كاروخ  زا  شیپ  شزرو  تسا ، رتهب 
بجوم نوچ  دوشن  هدیـشک  تسد  نآ  زا  يروف  هب  دوـش  نیگنـس  هکنآ  زا  شیپ  دـیامنن . رایـسب  ینیگنـس  یگتـسخ و  ساـسحا  راکـشزرو 
يزیرغ ترارح  تفر ، راکب  كاروخ  زا  شیپ  رگا  هک  دشاب  ياهنوگ  دـیاب  شزرو  درک . دروآرب  ار  نآ  ناوتب  ات  دراذـگن ، ار  يرثا  دوشیم 

تسا رتهب  ددرگ . كالاچ  باداش و  رایسب  نت  دشاب و  هتشاد  ناوارف  اهتـشا  كاروخ  اب  دروخرب  ماگنه  هک  دنک  كاپ  نشور و  نانچنآ  ار 
. دنکن ورهبور  نیگنـس  شزرو  اب  ار  اههچیهام ،) و   ) اهیپ هرابکی  دیامن و  زاغآ  هتـسهآهتسهآ  ار  نآ  دنکیم  نیگنـس  شزرو  هک  یـسک 

نآ دشاب  نازیوآ  نیگنس و  وا  مکش  هچنانچ 
246 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیامن يرود  كاروخ  زا  سپ  تدمزارد  ياهتکرح  زا  ددنبب و  مکحم  نهپ  يراتسد ، اب  ار 
. دشابیم ازيرامیب  نآ  كاروخ  زا  سپ  تسا  یتسردنت  نابهگن  كاروخ  زا  شیپ  شزرو  هزادنا  نامه  هب 

: نآ نایز  دوس و  نآ ، هاگ  باوخ ، يهزادنا 

ساسحا صخـش  هک  تسا  یناـمز  نآ  دـشاب و  هتفر  نییاـپ  هبمکـش  يهناـهد  زا  كاروخ  هک  تسا  یماـگنه  كاروخ  زا  سپ  باوخ  هاـگ 
نتفر نییاپ  رد  هچنانچ  تسا . هتفر  نییاپ  هب  هدش و  رتکبـس  نآ  دیآیم و  دیدپ  رتمک  یگدرکداب  خـفن و  كاروخ  ندروخ  یپ  زا  دـیامن ،
ندرک القت  زا  تسا  رتهب  تسا . نایزیب  كاروخ ، نتفر  نییاـپ  ياتـسار  رد  هتـسهآ  يورهداـیپ  زا  نتفرگ  کـمک  دـشاب ، یگنرد  كاروخ 

هدافتـسا دنلب  شلاب  زا  دیاب  دنازیگنایمرب . ار  مکـش  ياوآ  خفن و  هتخاس و  دنک  ار  شراوگ  نوچ  دنک ، يرود  ندـش ، ولهپهبولهپ  رایـسب و 
يروآاهتشا يرایـشوه و  یتحار و  ندمآ  دیدپ  باوخ  ياهيدنمدوس  زا  دشاب . هتفرن  نییاپ  هبمکـش  يهناهد  زا  كاروخ  رگا  هژیو  هب  درک 

. دـیامنیم باداـش  ار  نت  وـکین و  ار  شراوـگ  دـناشنیمورف ، ار  یتسـس  دـنکیم و  روراـب  ار  هدـش  دـنک  يهشیدـنا  رکف و  نآ ، هـک  تـسا 
درـس ار  نآ  دـیازفایم و  ار  مغلب  دـنکیم و  تسـس  لـش و  ار  نت  دنتـسه  دوـلآتشوگ  هبرف و  هک  یناـسک  هژیو  هب  باوـخ  رد  يورهداـیز 

اهيرامیب رغال  نت  رد  هژیو  هب  دنکیم و  کشخ  ار  نت  هابت و  ار  تسوپ  تفاطل  دنازیگنایمرب و  ار  نت  ترارح  رایـسب ، يرادـیب  دـیامنیم .
وا ساوح  هک  یتروص  رد  زین  تسا و  هدننکدنک  تسـس و  اریز  دنکن ، راداو  ندنام  رادیب  رب  ار  دوخ  یـسک  تسا  رتهب  دهدیم . شیازفا  ار 

. دیامنن ندیباوخ  هب  راداو  ار  دوخ  تسا ، زاسراک  و  دنمورین ، وا  تاکرح  رادیب و 

(: كاروخ  ) ندروخ هاگ 

هراشا

رد هدش و  کبس  مکش  نیریز  شخب  دشاب و  هتفر  نایم  زا  نیشیپ  كاروخ  ینیگنـس  هک  دروایب  يور  ندروخ  هب  یمدآ  یماگنه  تسا  رتهب 
ندروخ ربارب  رد  دوش ، هتخیگنارب  اهتشا  هچنانچ  دشاب . هدش  هتخیگنارب  اهتشا  هدنامن و  اجب  یشبنج  یگدیشک و  هنوگچیه  نآ 

247 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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ادیپ ندروخ  ياهتشا  یمدآ  هچنانچ  دوشیم . هدید  دنراوگدب  هک  یناسک  اهتسم و  رد  هک  نیغورد  ياهتـشا  هکنآ  رگم  دنکن  یگداتـسیا 
دنکن یگداتـسیا  دروآ و  يور  ندروخب  دیاب  ماگنه ، نیا  رد  سپ  دشاب  هتـشذگ  يزارد  هاگ  وا  نیـشیپ  كاروخ  زا  دشابن و  تسم  دـنک و 

. دشابیم رتهب  هویش  نیا  اریز 
. دزادناورف ار  شاهدش  هتخیگنارب  ياهتشا  ات  دنک  یگداتسیا  ندروخ  ربارب  رد  دهاوخب  هک  دیآ  شیپ  یتلاح  هچنانچ 

دروآ الاب  نآ  رثا  رب  هک  دزادنیب  رگید  یتعاس  هب  ار  ندروخ  دناوتب  هک  دشونب  مرگ  بآ  ای  نیبجنکـس و  ای  بالگ و  تبرـش  تسا ، هتـسیاش 
. دروآ يور  ندروخ  هب  سپس  دوش  هتخیگنارب  هرابود  وا  ياهتشا  ای  دنک و  ادیپ  شورمکش  ای 

دنک راچد  یگنت  سفن  هب  رامیب  ددرگ و  نیگنس  رایسب  دوش و  زارد  هدیشک و  هک  دوش  رپ  كاروخ  زا  هزادنا  نآ  هبمکـش  هک  تسین  بوخ 
باوخ و نامز  هب  دـیاب  دوشن  نینچ  رگا  دروآ و  الاب  ار  نآ  كاروخ  نتفر  نییاـپ  زا  شیپ  تسا ، رتهب  دـیآ  شیپ  تلاـح  نیا  یناـمز  رگا  و 

. دنک مک  زین  شیادرف  كاروخ  يهزادنا  زا  دهاکب و  مکش  زا  هتفرنییاپ  كاروخ  هزادنا  زا  دیازفیب . شزرو 
رد دشاب و  تسردان  وا  تداع  هکنآ  رگم  دروخب  هتفرگ ، وخ  نادب  هشیمه  هک  ياهزادنا  هب  شهاوخلد  ياهیکاروخ  زا  یمدآ  تسا  هتسیاب 

. دزاس رود  دب  تداع  نیا  زا  ار  دوخ  مارآمارآ  تسا  رتهب  تروص  نیا 
زور ود  رد  راب  هس  نآ  يهنایم  راب و  ود  نآ  تلاح  نیرتشیب  تسا و  راب  کی  زورهنابـش  رد  تسردـنت  مدآ  کی  يارب  ندروخ  راـب  نیرتمک 

. تسروآنایز باداش  دنمونت و  نت  يارب  راب  ود  دنرغال و  هک  یناسک  يارب  راب  کی  ندروخ  دشابیم .
. نآ يوسنآ  دراد و ز  زاین  رتالاب  یکاروخ  شزرا  اب  رتشیب و  كاروخ  هب  دوشیم  هتسخ  یلیخ  تسا و  شبنجرپ  هک  یسک 

اب رتراـگزاس  مدرم  زا  یهورگ  يارب  تسپ  یکاروخ  اـسبهچ  دراد . وا  اـب  رتـشیب  يراـگزاس  هک  دروخب  ار  ياـهیکاروخ  یمدآ  تسا  رتـهب 
. دشاب ناشیا 

نآ زا  تسا  زاین  هک  دشاب  یـسک ، يارب  راگزاسزان  یلو  بوخ  اهیکاروخ  یخرب  اسبهچ  دننک . زیهرپ  نآ  زا  نارگید  دننامه  تسین  يزاین 
. دیامن يرود 

248 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنشاب دب  رایسب  هکنآ  رگم  دنرتراگزاس ، ندب  يارب  دنشاب  دب  دنچره  دشاب  رتکیدزن  تساوخ  هب  هک  يراگزاس  ياهیکاروخ 

نآ بسانم  يهدـننکناور  يوراد  هب  نآ  ندروخ  یپ  رد  دـش ، تداع  هچنانچ  دوش ، هتفرگ  وخ  تسپ  ياـهیکاروخ  هب  هک  تسین  هتـسیاش 
شهارمه هب  تسا  رتهب  نآ  ندروخ  ماگنه  رد  یلو  دـنار . نوریب  ار  هدـمآدیدپ  كاروخ  نآ  زا  هک  یتسپ  طلخ )  ) یگتخیمآ ات  دروآ  يور 

دای دنوادخ  تساوخ  هب  ار  نآ  ام  هک  هنوگ  نامه  دنک  تسرد  گنهامه و  ار  نآ  هک  دوش  هدـیماشآ  يزیچ  نآ  زا  سپ  ای  هدروخ و  يزیچ 
. درک میهاوخ 

: تسا نیا  دوشیم  كاروخ )  ) ندش هابت  ندیراوگان و  ببس  هک  ییاهزیچ  زا 

كاروخ و ینوگانوگ  ای  رتمرن و  رتلش و  كاروخ  زا  شیپ  رتنیگنس  كاروخ  ندروخ  ای  رگیدکی و  اب  نوگانوگ  ياهیکاروخ  ندروخ 
رد كاروخ  دیاب  دشاب . رایـسب  نآ  نایاپ  ندروخ و  زاغآ  هلـصاف  هک  دشابیم  ياهنوگهب  نیا  تسا و  نامز  ندیـشک  ازارد  هب  ای  يروخرپ و 

. دوش کنخ  یکدنا  ات  هتـشاذگ  رانک  ار  هدش  هتـشادرب  شتآ  يور  زا  هک  مرگ  یلیخ  كاروخ  دـشاب و  درـس  ناتـسبات  رد  مرگ و  ناتـسمز 
ياوه رد  تسین  هتـسیاش  نینچمه  دنروخب . یتدم  زا  سپ  دنراذگ و  رانک  زین  ار  دـناهدش  درـس  خـی  فرب و  اب  هک  یکاروخ  دـیاب  نینچمه 

دیاب تشادـن  ناکما  ندروخ  هنوگنیا  هچنانچ  دوش و  هدروخ  درـس  رایـسب  یندـیماشآ  كاروخ و  نت  یگتخورفارب  تلاح  اب  مرگ و  یلیخ 
. دریذپ ماجنا  تسا  باوخ  تحارتسا و  نآ  زا  سپ  هک  ییاهنامز  درس و  ياههناخ  رد  ندروخ 
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: اهنآ دربراک  یگنوگچ  هزات و  ياههویم  تخانش 

هنوگ زا  هویم  ای  دـشک و  ازارد  هب  هبمکـش  رد  كاروخ  نداتـسیا  گنرد و  هک  نآ  رگم  دوش  هدروخ  دـیاب  كاروخ  زا  شیپ  هزات  ياههویم 
وراد ياتـسار  رد  ار  نآ  هکلب  دوشن  يورهداـیز  اـهنآ  ندروخ  رد  تسا  رتهب  بیـس . راـنا و  هب و  ینعی  دـشاب  هزمشرت  مکـش و  هدـنروآدنب 
اهنآ ندروـخ  رد  هچناـنچ  درکن و  يورهداـیز  نآ  رد  يرود و  هزاـت  ياـههویم  زا  یتسردـنت  تشادـساپ  يارب  دـیاب  دــنربب  راـکب  یناـمرد 

. دنراذگب ینامرد  راک  روتسد  رد  ار  شزرو  هدننکناور و  ياهوراد  نآ  لابند  هب  دیاب  دوش ، يورهدایز 
باهتلا اب  رایسب  یگتسخ  نآ  رد  هک  دشاب  يزور  رد  هزات  هویم  ندروخ  هک  تسا  هتسیاب 

249 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تسا وکین  خی  بآ و  اب  هدش  درـس  يولآدرز  توت و  ولآ و  ریجنا و  روگنا و  نوچمه  هزات  هویم  ندروخ  یتلاح  نینچ  رد  هک  دشاب  هبمکش 

. دروخب كاروخ  دناوتیم  یمک  نآ  زا  سپ  و 
نآ زا  سپ  هک  دوش  یکاروخ  یکبس  ببس  كاروخ  کی  ینیگنس  یهاگ  نوچ  دنک . يرود  همخت )  ) يروخرپ ندیراوگان و  زا  تسا  رتهب 

. دیآیم
هبمکـش و يزاسكاپ  ینیگنـس و  ندرب  نایم  زا  يارب  کبـس  هدننکناور  يوراد  دیاب  دـهد ، يور  یپایپ  زور  دـنچ  رد  دـمآشیپ  نیا  رگا 
رد هتفر  راکب  ياـههناد  دـبرت و  و  [ 780] هرایأ اب  هتخیمآ  کچوک  لیفیرطا  يهدـشریمخ  نوچمه  هک  درب  راـکب  رگج ، ياـهلاناک  هدور و 

. تساهنآ دننام  و  [ 782] يرایرهش ییامرخ و  و  هدننکناور )  ) ياهب [ 781] نشراوج یکطصم و  ربص و  يهناد  اهینشاچ و 
هک دنروخب  ییاهیکاروخ  دیاب  نانیا  تسا . مرن  اهیکاروخ  هدننکهابت  هک  دیآیم  ناشـشوخ  رتشیب  نیگنـس  ياهیکاروخ  زا  مدرم  یخرب 
درب راکب  ار  یکاروخ  دیاب  دشاب  تلاح  نیا  ربارب  رد  ياهنوگهب  سکره  وسنآ . دنکن و ز  هابت  زین  ار  هبمکش  یلو  دشابن  راوگشوخ  دنچره 
دوخ كاروخ  تسا  هتسیاب  تسا ، وا  هدنهدرازآ  هک  دیآیم  دیدپ  یگتخیمآ  ياهنوگ  رتشیب  وا  نت  رد  هک  یـسک  تسا . نآ  يوسنآ  هک ز 

. دنک يریگولج  نآ  ندمآ  دیدپ  زا  ات  دنیزگرب  دب  یگتخیمآ  نآ  يوسنآ  رتشیب ز  ار 

: اهیندیماشآ ندیشون  یگنوگچ 

ندـناشنورف يارب  اـی  دـشاب و  هدـش  کبـس  مکـش  يـالاب  شخب  هکنآ  رگم  دوشن  هدیـشون  بآ  نآ ، زا  سپ  ندروـخ و  ماـگنه  تسا  رتـهب 
رتهب دماشآیب . دناوتیم ، ماگنه  نیا  رد  دور  نییاپ  كاروخ  دوش و  کبس  كاروخ  زا  مکـش  ات  دشونن  یلیخ  دشاب و  یگنـشت  زا  ياهشوگ 

. دنک هدنسب  درس  بآ  یکدنا  هب  هرفس  رس  رد  دوشن و  هدروخ  خی  رایسب  بآ  هک  تسا 
شراوگ و يدب  هک  یسک  درس و  رگج  هبمکش و  باصعا و  یتسس  هک  یسک  دیاب 

250 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
گـنر و خرـس  یتسوپ  اـب  نوخرپ و  دولاتـشوگ و  هک  یـسک  یلو  دـیامنب  ار  روتـسد  نیا  تاـعارم  دـشابیم ، رغـال  زین  دراد و  سفن  یگنت 

. دشاب هتشاد  ساره  درس  بآ  ندیشون  زا  دیابن  اهتشارپ ،
[. 783] دشاب تسم  ای  هتشاد و  رایسب  یگتخورفارب  صخش  هکنآ  رگم  دوش  هدیشون  اتشان  درس  بآ  هک  تسین  تسرد 

ندز سفنسفن  هـب  ار  یمدآ  هـک  ینیگنــس  شزرو  اـی  ینتبآ و  اــی  یکیدزن و  زا  سپ  هراــبکی  ناوارف  درــس  بآ  ندــیماشآ  زا  دــیاب 
. درک يرود  درادیماو ،

هک نیغورد  یگنشت  یپ  رد  اهبش  دورب . نایم  زا  بآ  هب  زاین  یگنشت و  رثا  ات  دشونب  هعرجهعرج  كدناكدنا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  هتسیاب 
هب ریزگان  ات  دشونب  بآ  ياهدنـسب  يهزادـنا  هب  باوخ  زا  شیپ  دوخ ، یگـشیمه  يوخ  يهنوگ  هب  ای  دـشونن و  بآ  تسا ، یتسم  نآ  ناشن 
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یکدـنا هار  نیا  رد  تسا  رتـهب  سپ  دـباییم  شیازفا  رتهتخیگنارب و  وا  یگنـشت  دـنک  يورهداـیز  هـچره  ورنـیازا  دوـشن ، ندیـشون  رتـشیب 
سپ دباین  تسد  يرابدرب  هب  یگنشت  ربارب  رد  هچنانچ  تسشن . دهاوخورف  یگنشت  ییابیکـش  اب  نوچ  دزیهرپب ، ندیـشون  زا  دنک و  يرابدرب 

بآ هب  هتخیمآ  بارش  یتسیاب  تسشننورف ، یگنشت  درک و  خفن  مکش  دشن و  مهارف  مه  نیا  رگا  نینچمه  دروآ و  هانپ  باوخ  هب  تسا  رتهب 
مکـش اب  هک  تسبوخ  نینچمه  دروخن . نیکمن  يزیچ  ار  زور  نآ  دروآ و  الاب  دراد  نورد  رد  هچره  هنرگو  رتهب  هچ  دش  مارآ  رگا  دیـشونب 

شنتفر و نییاـپ  زا  سپ  رگم  كاروـخ  ره  رب  اـی  نیگنـس و  شزرو  اـی  ینتبآ  زا  سپ  زین  درواـین و  يور  ندروـخب  دوز  هنـسرگ  یلاـخ و 
. دشاب نامرد  يارب  رگم  دوش  نیگنس  ات  دنکن  رپ  ار  هبمکش  ياهنوگ  هب  دشونن و  بارش  یتسم  رد  نینچمه 

ياههنوگ رد  توافت  نوچ  دنک ، شنیزگ  میدرک  دای  ام  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ای  دنیزگرب و  یندیشون  زا  ياهنوگ  تسا  هتـسیاب  یمدآ  ره  رب 
یتسم زا  هراومه  تسا . رایسب  یندیشون 

251 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دیاب دوب . دهاوخ  روآدوس  دـشابن ، مه  رـس  تشپ  هژیو  هب  هام  رد  راب  ود  ای  کی  یتسم  یلو  دروآیم  شیپ  ار  دـب  ییاهيرامیب  هک  دزیهرپب 

. دشاب هزادنا  هب  هتفرگ  وخ  نآ  هب  هک  یبارش  يوس  هب  یمدآ  ره  شیارگ 
ار كاروخ  بارـش ، ندیـشون  رثا  رد  یخرب  دـنروخب  بارـش  اب  هکنآ  رگم  دـیآیمن  راوگـشوخ  ناـشیا  ناـهد  هب  كاروخ  مدرم  زا  یخرب 

. دراذگیم ياجب  بت  یگتشابنا و  درف  رد  يدنت  هب  دننکیم و  مرگ  هابت و  نیگنس و 

: اههدنامسپ زا  نت  يزاسکاپ 

ندرک ناور  اب  راک  نیا  دـنامب . هدـنامسپیب  كاپ و  ینت  نامیارب  اـت  تشاد  هژیو  یهجوت  اههدـنامسپ  زا  نت  يزاـسکاپ  هب  تسا  هتـسیاش 
. دنناریم نت  زا  ار  اههدنامسپ  زا  یشخب  اهنیا  مادکره  دریگیم . ماجنا  شزرو  شبنج و  ندرب  راکب  بآشیپ و  ندیوارت  اههدنامسپ و 
ندرب راـکب  ماـگنه ، نـیا  رد  تـسا ، هدـش  مـک  هـک  مینیبـب  میجنــسب و  هدــش  هدروـخ  كاروـخ  هـب  تبــسن  ار  لاـخیپ  يهزادــنا  هچناـنچ 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  هنایم ، ییاراک  اب  ییاههدننکناور 
مخت هزبرخ و  مخت  نیبجنکـس و  یکبآ و  بارـش  نآ  نیرتهب  دـنریگ . راکب  ار  هنایم  ياهروآبآشیپ  دـیاب  دوش ، مک  بآشیپ  يهزادـنا  رگا 

. دشابیم نآ  زج  هزبرخ و  رایخ و  ربنچ و  رایخ  يهویم  هنایزار و  سفرک و  زبس  هایگ  رایخ و  مخت  ربنچ و  رایخ 
شزرو و هب  ار  صخـش  دـیاب  دـشابن ، مرگ  مه  نوماریپ  ياوه  دـشاب و  مک  شزرو  زا  ندوـب  رود  رثا  رد  نت  زا  قرع  ندـمآ  نوریب  هچناـنچ 
ار وا  رگید  يوس  زا  میروآ و  يور  بآدرز ، يهدنروآدیدپ  ياهیکاروخ  ندروخ  هراومه  هب  وسکی  زا  ام  رگا  دناوخارف . نتفرگ ، هبامرگ 

دیدـپ يهزیگنا  يریگولج ، نیا  میرادزاـب ، نآ  تشوگ  تسوپ و  اـب  هدـیبوک  راـنا  رینپ و  بآ  يدـنه و  رمت  وـلآدرز و  هلیله و  ندروـخ  زا 
دوشیم هتـشابنا  رایـسب  يهزادنا  هب  بآدرز )  ) یگتخیمآ نیا  زا  وا  نت  رد  هک  ییاج  ات  ددرگیم  یمدآ  رد  بآدرز  يهزادـنا  شیب  ندـمآ 

راکب نارامیب  نامرد  رد  اهنت  ار  اهوراد  نیا  هچ  دـنربب . هانپ  هدـش ، دـهاوخ  هدرب  مان  دوخ  هاگیاج  رد  هک  يدـنمورین  ياـهوراد  هب  دـیاب  هک 
. یتسردنت تشادساپ  يارب  هن  دنربیم ،

يهدـنروآدیدپ هچنانچ  میهدیم و  ار  نومیتفا  هیاپـسب ، هایـس ، يهلیله  ندرب  راـکب  شرافـس  دـشاب  بآـخلت  يهدـنروآدیدپ  یکاروخ  رگا 
لفیرطا ندرب  راکب  داهنشیپ  دشاب  اهيرومن 

252 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یماگنه دوشیم . هداد  ار  رکـش  دـبرت و  لیبجنز و  زا  هدـش  هتخاس  نشراوج  ای  دوشیم و  هداد  هدـش  هتخیمآ  دـبرت  هرایأ و  اب  هک  کچوک 

رگید ياهیکاروخ  هتـشاد و  دنت  ياهیکاروخ  هب  اهتـشا  اهنت  هک  دشاب  هداتفاورف  ياهنوگ  هب  اهتـشا  دریگ و  ماجنا  يدـنک  هب  هبمکـش  راک 
. تسا بوخ  نشراوج  نیا  ندروخ  دنک ، ینیگنس  وا  رب  یبرچ  ینیریش و  نوچ 
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هک هنایم  يهدننکناور  ییاهوراد  بآ و  لسع  ای  نیبجنکـس  ندیـشون  برت و  و  ردنغچ )  ) قلـس لدرخ و  اهيروش و  ندروخ  زا  سپ  دـیاب 
شلامتسد رد  هدـییارگ و  خرـس  گنر  هب  تسوپ  هدـش و  نیگنـس  ندـیبنج  رد  هدرک و  داـب  نت  هچناـنچ  دروآ . ـالاب  راـمیب  میاهدرک ، داـی 

و دصف )  ) نوخ زا  یـشخب  ندنار  نوریب  رد  يدنت  هب  رتدوز و  هچره  دـیاب  دنـشاب ، هدوب  یگتـشابنا  ياراد  اهگر  هتـشاد و  یمرگ  ساسحا 
اهناـشن نیا  هکنآ  اـت  دروآ  يور  هدـنروآدنب  شرت و  ياـهیکاروخ  هب  زین  درک و  مادـقا  اولح  بارـش و  تشوگ و  زا  كاروخ  ندرک  مک 

. دنیامن شکورف 
یگژیو نیا  اریز  دننکن . نآ  ندادن  ماجنا  ربارب  رد  یشالت  دنهد و  ماجنا  هنایم  ار  نآ  دنراد ، یکیدزن  تساوخ  هک  نانز  نادرم و  تسا  رتهب 

دب ياهيرامیب  زا  ياهراپ  ندمآ  دـیدپ  يهزیگنا  نادرم  ندرکن  یکیدزن  رد  يرابدرب  نیا  رگید ، يوس  زا  تسا . یمدآ  تشرـس  زا  یـشخب 
. دروآیم دوجوب  ار  نآ  ياهيرامیب  رگید  نادهز و  یگتفرگ  زین  نانز  رد  دوشیم . هبمکش  رس و  نینچمه  نادبآشیپ و  هدرگ ، نوماریپ  رد 

. دشابیم دنمدوس  اهتلاح ، زا  یخرب  رد  نامرد ، تهجب  هشونش )  ) هسطع ندرک و  هیوشناهد  ندز و  كاوسم  دربراک 
يرامیب يهدنراذگ  اجب  بآشیپ  نتشادهگن  درامش . تشز  ار  نآ  ندنار  نوریب  راک  درادهگن و  ار  بآشیپ  لاخیپ و  زا  یـشخب  یـسک  دیابن 

جنلوق و  ریحز ،)  ) ینوخ شورمکش  داب ، لاخیپ و  نتشادهگن  دوشیم . نآ  نوماریپ  نادبآشیپ و  ياهيرامیب  رگید  ندرک و  بآشیپ  یتخس 
. دروآیم دیدپ  مکش  رد  كاروخ  یهابت  و  اهتشا ، نداتفاورف  میخدب و 

: اهنآ دوبهب  هاگباوخ و  هناخ و  شنیزگ 

تسار خیس و  نت  يوم  ات  رایسب  يدرس  هن  دراداو و  ندرک  قرع  شوارت و  هب  ار  نت  ات  هتـشاد ، رایـسب  يامرگ  هن  هدربمان  ياهاج  تسا  رتهب 
كانمن و هن  نآ  كاخ  دوش . رومروم ) )

253 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اب ار  تسا  هدش  هدـنکارپ  رایـسب  رابغ  درگ و  هک  ییاهاج  رد  دـیاب  دـشاب و  اهیگژیو  نیا  همه  يهنایم  هکلب  یکاخ  درگ و  هن  کشخ و  هن 

رظن زا  تسردـنت  نت  يارب  هنایم  ياههاگنتـسشن  نیا  دنیـشنب . قاتا  رد  ای  تخت و  يور  كانمن  ياهاج  رد  دـیاب  دـنک . هناـیم  بآ ، ندیـشاپ 
. تسا بوخ  گنهامه ، تشرس 

نآ يوسنآ  نت ز  يارب  دربیم و  دوـس  دـشاب ، درـس  اوـه  نآ  هارمه  هب  هک  كاـنمن  ياـهاج  رد  ندـیباوخ  نتـسشن و  زا  یبآدرز  رغـال  نت 
. دوب دهاوخ  رابنایز  دشاب ، وسنآ  شیاهیگژیو ز  هک  ینت  يارب  دوب و  دهاوخ  روآدوس  يرومنیب  مرگ و  کشخ و  ياج  رد  نتسشن 

. دیشخب دوبهب  ار  نآ  يوب  روخب  دود و  اب  ناوتیم  دشاب ، نینچ  رگا  دشاب و  دب  ياهوب  هناخ  رد  دیابن 

: ندش رتگرزب  رتدنمورین و  زا  شیپ  اهنآ  يریگیپ  دب و  ياهدمآشیپ  ماگنه  رد  يرایشوه 

يهمه هک  میروآـیب  رتهدرتسگ  يراـتفگ  اـج  نیا  رد  هک  مینادیم  رتهب  ورنیازا  تسا . یتسردـنت  تشادـهگن  ياـههیاپ  زا  یکی  شخب  نیا 
رد مینکیم  ششوک  مینامب ، رود  میاهتـشاد  باتک  نیا  شراگن  رد  هک  یفده  زا  میرادن  تسود  ام  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دریگربرد . ار  اهنآ 
. مینکیم دای  ار  نآ  ياهشیر  يهتکن  دنچ  ورنیازا  دشاب . ییوگهفازگ  هدرتسگ و  زا  رود  هاتوک و  هنایم و  يهزادنا  رد  ام  نخس  شخب ، ره 

هچنانچ دراد . یپ  رد  ار  راشتنا )  ) هیبنع خاروس  ندش  داشگ  يرامیب  مشچ و  ندروآ  بآ  نوچمه  يدـمآیپ  هتـسویپ ، تخـس و  ياهدردرس 
اج ود  زا  یمارآ  هب  ار  [ 784] یهاگجیگ گرخرس  هک  تسا  رتهب  دنهد ، ماجنا  يراک  دنناوتن  اهوراد  دوش و  رتتخـس  دبای و  همادا  دردرس 

. درک زاب 
هچنانچ دـشابیم و  یناهدژک  ای  [ 785] تروص همین  جلف  ندـمآ  دـیدپ  هاگ ، یکیدزن  يهدـنهدرادشه  بترم ، رایـسب و  ندز  کیت  شرپ و 
سران يهکرـس  اب  تشادرب و  ماگ  رامیب  ندروآ  الاب  دنمورین و  ياههدننکناور  ندرب  راکب  ياتـسار  رد  دیاب  دوش  ساسحا  شندـمآ  دـیدپ 
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[786] دنت
254 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نداد ناکت  دنزیهرپب . زین  بارـش  ندیـشون  زا  دنهاکب و  ار  كاروخ  نآ ، رانک  رد  دـیاب  داد . شلام  ار  تروص  هدیـشوج ، نآ  رد  هندوپ  هک 
. درب راکب  شمرن  هسطع و  هیوشناهد و  ناوارف و  شلام  و  ضقن )  ) دنمورین

نینچ رگا  هک  تسا  اهمادـنا ) یگتفرگ   ) جنـشت زاغآ  يهدـنهدرادشه  دوش ، هدـید  هچنانچ  نت  ياهاج  زا  يرایـسب  رد  ندز  کـیت  شرپ و 
يور ازیمرگ  ياـهوراد  ندروخ  اـهنامرد و  تسرد  دربراـک  رایـسب و  شلاـم  ناوارف و  [ 787] ضفن ياـهنداد  ناـکت  هب  تسا  رتهب  دوش 

. میدرک دای  نآ  شخب  رد  هک  دروآ 
نداد ناکت  دوش و  هدیزگرب  نآ  ربارب  رد  تسرد  یـشور  تسا  رتهب  دـهد  يور  هچنانچ  تسا  [ 788] نتهمین جلف  يهدنهدرادشه  یتخرک ،

. تسا جلف  شخب  رد  هدربمان  ياهوراد  دربراک  اب  هزیمآ  لیدبت  و  ضفن ) )
ماسرــس يهدــنهدرادشه  تخــس  دردرــس  اـب  يزیرگ  ییانــشور  نآ و  زا  کــشا  شزیر  اــهگر و  ندــش  ادــیپ  مـشچ و  وریخرس و 

تسرد یشور  رس و  رب  خرس  لگ  نغور  هکرس و  نداهن  اهیندرکناور و  ندرب و  راکب  ندز و  گر  هک  تسا  رتهب  تسا و  [ 789 (] تیژننم )
. دوش هتفرگ  راکب  نت  يهمه  يارب  هنایوجمرن  و 

اهنآ هب  یهجوـتیب  هک  تسا  هتـسیاش  ورنیازا  تسا  [ 790] عرـص زاغآ  يهدنهدناشن  نآ ، شیازفا  هجیگرـس و  کتخب و  نتـشاد  هراومه 
. دریگ ماجنا  ام  هدرک  دای  هیاپ  رب  نآ  نامرد  هب  دمآ  شیپ  دادیور  ود  نیا  رگا  هکلب  دوشن 

255 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نامرد [، 791] تسایلوخیلام يرامیب  يهدنهدرادشه  نآ ، لابندب  يدیماان  یشیرپناور و  و  هتخانشان ، يهزیگنا  اب  یگشیمه  رایـسب و  هودنا 

. میاهدرک دای  هک  تسیاهنوگ ، نامه  هب  نآ 
يهنماد رد  ای  دیآیم و  وا  يولج  ییانـشور  هراومه  دـینیب  ای  دـنکیم و  زاورپ  وا  نامـشچ  ربارب  رد  ياهشپ  درب ، نامگ  هتـسویپ  یـسک  رگا 

. دنک يریگیپ  ار  نآ  نامرد  دسانشب و  ار  نآ  دیاب  کشزپ  دشاب ، مشچ  ندروآ  بآ  زاغآ  دناوتیم  دنیبب . دود  ای  سگم  شدید 
يریگیپ نآ  نامرد  تسا  رتهب  دـشابیم . شـش  ياهيرامیب  سفن و  یگنت  لس و  يراـمیب  زاـغآ  ینارگن  ماـکز  یگدروخامرـس و  هتـسویپ 

. دوش
قرع رگا  دروآ . يور  ندروخ  شهاک  ندز و  گر  هب  دیاب  تسا  نت  ياهگر  ناوارف  یگتـشابنا  رگناشن  یگـشیمه  رایـسب و  ندرک  قرع 

. دروآ يور  بآدرز  ندرک  ناور  هب  دیاب  دشاب ، هتفای  شیازفا  بت  وبدب و 
. دروآ يور  یبلق  ياهوراد  ندرب  راک  هب  ندز و  گر  هب  دیاب  هک  تسا  یناهگان  گرم  يهدنهدرادشه  لد  شپت  نتشاد  هراومه 

[792] دروآ يور  ندز  گر  هب  دیاب  دراد و  رب  رد  ار  یناهگان  گرم  هتکس و  ناهد و  زا  ندمآرب  نوخ  ینارگن  ناوارف ، یگتشابنا 
هسطع و و  ضفن )  ) رس داد  ناکت  ندز و  گر  هب  دیاب  دراد  رب  رد  ار  هتکـس  ندمآ  ینارگن  یگتـشابنا ، اب  هارمه  شبنج ، شهاک  یتخرک و 

. دروآ يور  هیوشناهد 
نامرد تسرگج ، رد  يرامیب  يهدنهدرادشه  اهمادنا ، یگدیـشک  ندز و  کس  و  یتشپ ، ياههدند  کیدزن  نت  تسار  شخب  رد  ینیگنس 

. درک يریگیپ  دیاب  میدرک  دای  هک  یشخب  رد  ار  نآ 
. تسا يدرز  يرامیب  يهدنهدرادشه  هشیمه ، گنر  زا  رتگنرمک  لاخیپ 

[. 793] تساقستسا يرامیب  يهدنهدرادشه  اپ ، تسد و  و  اهکلپ ، سامآ  تروص و  یگتخورفارب 
. تساهگر رد  ینیگنس  اسران و  شراوگ  يهدنهدناشن  لاخیپ  ییوبدب 

. تسا بت  یگدیدنگ و  ندادیور  رگناشن  بآشیپ  ییوبدب 
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256 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا بت  يهدنهدرادشه  اهتشا ، نداتفاورف  اب  هارمه  یتسس  تخس و  یگتسخ 

زا زیهرپ  زارد و  یباوخ  اب  دیاب  هک  تسا . جنلوق  يهدنهدرادشه  اپ  تسد و  تروص و  ندرک  داب  یبوشآلد و  اب  هارمه  اهتشا  نتفر  نایم  زا 
دوش نامرد  يریگیپ  نآ  يهدش  دای  ياهوراد  اب  نامرد  سپس  ندروخ و 

زاغآ يهدنهدناشن  نآ ، یگـشیمه  تیعـضو  هب  تبـسن  بآشیپ  تلاح  ینوگرگد  اب  هاگیهت  تشپ و  نییاپ  شخب  رد  یگدیـشک  ینیگنس و 
دوش يریگیپ  دیاب  هک  دشابیم  هدرگ  يرامیب 

هتفرگ دـیاب  میاهدرک  دای  هک  یـشخب  زا  نامرد  دروآیم  دـیدپ  هنیرن  نادـبآشیپ و  رد  ار  ییاهمخز  دـشاب  هتـسویپ  رگا  روآشزوس  بآشیپ 
دوش

. ددرگ يریگیپ  دیاب  سپ  دماجنایم ، [ 794 (] جحس  ) هدور مخز  هب  تسروآهچیپ  لد  دشاب و  هاگنمیشن  يهدننازوس  هک  یلاخیپ 
. دشاب کچوک  ياهمرک  يهناشن  هکنآ  رگم  تسا  نآ  ندمآ  دیدپ  ناشن  ای  ریساوب و  يهدنهدرادشه  هاگنمیشن  رد  شراخ 

. تسا نت  رد  رایسب  كرچ  ندمآ  دیدپ  یهگآشیپ  رایسب ، ياهلمد 
دشابیم هلیبد )  ) گرزب كرایخ  يرامیب  يهدنهدرادشه  یتسوپ  مرن  ياههدوت  كرت و  يرایسب 

. دراد یپ  رد  ار  یسیپ  ینارگن  ناوارف  دیپس  ياهکل 
. دشابیم ماذج  يهدنهدرادشه  سفن ، یگنت  گنر و  رییغت  و  ور ، رایسب  یخرس 

ای شیازفا  دننام  دهد  خر  يرییغت  نآ  رد  هرابکی  دنکیم ، ریـس  ار  دوخ  یعیبط  نایرج  هک  یتسردنت  ياهتلاح  زا  یتلاح  رد  هک  یماگنه 
قرع يداع  ریغ  شوارت  ای  یگتفشآ و  ینارگن و  ای  باوخ و  شهاک  ای  شیازفا  اههدنامسپ ، ندنار  نوریب  یمک  ای  يدایز  اهتـشا ، شهاک 

يزیرنوخ ياهرود و  يزیرنوخ  ای  هناهام و  نوخ  نوخ  ریـساوب و  يزیرنوخ  نوچ  هتفریم  هشیمه  هک  ینوخ  نتفرن  نوریب  ندـنام و  ای  نت و 
تذـل نیا  زا  شیپ  هک  يزیچ  زا  ای  ناهد و  رد  ياهناـگیب  يهزم  شیادـیپ  اـی  ییاـنیب و  ندـش  مک  نهذ و  يدـنک  ندـمآ  دـیدپ  اـی  و  ینیب ،

نتشاد ای  نآ و  شهاک  ای  یکیدزن و  تساوخ  شیازفا  ای  نآ و  يوسنآ  دربب و ز  تذل  دربیمن 
257 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنیاشوخان دادـخر  هنوگره  ای  و  تسا ، هشیمه  هچنآ  زا  هسمال  سح  نت و  تسوپ  گنر  ینوگرگد  ای  و  سوباک )  ) رادـکتخب ياـهباوخ 
. درک يریگیپ  ار  نآ  نامرد  دیشیدنا و  نآ  يهزیگنا  يهرابرد  هک  تسا  هتسیاش  دوب و  دهاوخ  يرامیب  یهگآشیپ  دشابن ، یگشیمه  هک 

یگریچ ياههناشن  نآ ، رب  نوزفا  رگا  دروآ . يور  كاروخ  شهاک  ندز و  گر  هب  دـیاب  دوش  نایامن  نت  رد  یگتـشابنا  ياههناشن  هچنانچ 
. دز تسد  تسا  یگتخیمآ  نآ  يهدننکنوریب  هک  ياهدننکناور  ياهوراد  ندروخ  هب  دیاب  دوش  راکشآ  طلخ )  ) یگتخیمآ

یهت ای  ندز  گر  هب  هرود ، هاگ  زاغآ  زا  شیپ  هک  تسا  هتـسیاب  دشاب  هدـش  راچد  يراکـشآ  یتبون  ای  ياهرود و  يرامیب  هب  یـسک  هچنانچ 
. دروآیب يور  هدش  دای  باتک ، نیا  رد  نآ  يهژیو  ياهشخب  رد  هک  اهنامرد  رگید  ندرک و 

: یشیرپناور يروجنرناور و 

رد نآ  يهدـننککمک  یمدآ و  تشرــس  يهدـننازیگنارب  ورین و  يهدـنیازفا  و  دـیاین . دــنیاشوخ  ار  ناور  هـک  تـسین ، يداـش  هنوگچــیه 
دبای شهاک  ناشنت  تشوگ  دنهاوخیم  هک  ینانآ  رگم  تسا  دـنمدوس  دنتـسه  تسردـنت  هک  یناسک  همه  يارب  نیا  دـشابن و  وا  ياهراتفر 
نزو شهاک  هب  زاین  هک  یناسک  يارب  رگم  دنرابنایز  ناتـسردنت  يارب  دنتـسه  ازهودنا  هک  ییاهیگژیو  وسنآ  ز  دنتـسین . تسردنت  نانیا  هک 

. دنراد
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: اهيوخ

يور اهنآ  زا  كدناكدنا  دـیاب  دوب  نینچنیا  رگا  دنـشاب ، دـب  رایـسب  هک  نآ  رگم  دـندنب  راکب  ار  اهنآ  دـنوش و  هتـشاد  هاگن  دـیاب  اهيوخ 
هب ای  ندیبنج ، هب  ای  ندیباوخ و  هب  ای  ود و  نآ  زا  يریس  ای  ندیماشآ و  ندروخ و  هب  زاین  دنزیهرپب . تداع  هب  يراتفرگ  زا  دوش . هدینادرگرب 

. دشاب صخش  رد  هشیمه  دیاب  یکیدزن  هب  ای  هدنامسپ و  ندنار  نوریب 
ار دوخ  دیاب  یمدآ  دروآ و  دـهاوخ  شیپ  گرزب  رایـسب  نایز  اهنآ  ندروخ  مهب  تروص  رد  دوش ، اجرباپ  اهوخ  يزاسراوتـسا  نیا  هچنانچ 

ندرک ضوع  هب  نینچمه  دنک و  وخ  نیرمت و  تساهنآ  اب  دروخرب  زا  ریزگان  هک  ییاهیکاروخ  شبنج و  امرـس و  امرگ و  اب  دروخرب  يارب 
. دیامن يوخ  ددرگیم . اهنآ  رییغت  هب  ریزگان  هک  یهاگ  هک  يراگدنام  اههدنامسپ و  ندنار  يرادیب و  باوخ و  تاقوا 

258 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: راگزاسان ياهیکاروخ  نایز  زا  يریگولج 

هراشا

یگتخیمآ ندـنار  نوریب  ندرک و  ناور  اب  دوش  هتفرگ  يوخ  رگا  دـنباییم و  ییاهر  اهنآ  يدـب  زا  دوشن ، هتفرگ  يوخ  اهنآ  ندروخ  هب  رگا 
رگید یکاروـخ  نآ  زا  سپ  اـی  شیپ  اـی  رگید و  يزیچ  اـب  نآ  نتخیمآ  اـب  نینچمه  دوـمن . يریگیپ  ار  نآ  ناـمرد  دـیاب  نآ ، زا  هدـمآدیدپ 

. دهاکب نآ  نایز  زا  دناوتب  ات  دنک  تسرد  گنهامه و  مارآمارآ و  ار  يوخ  نآ  دیاب  دوش . يریگولج  نآ  هب  ندش  تداع  زا  دوش ، هدروخ 
شرت رانا  نآ  رب  دـشونب و  بآ  ای  هکرـس  ای  شرت  نیبجنکـس  نآ  رب  دـیاب  دـنیبیم ، رازآ  نآ  زا  اـی  دـنکیم  مرگ  ار ، وا  ینیریـش  هک  یـسک 

. دوش يریگیپ  وا  نامرد  رامیب ، رد  بآدرز  ندرک  ناور  ندز و  گر  اب  دروخب و  دشاب  هزم  شرت  هک  یکاروخ  ره  یلک  روطب  دیاب  دروخب ،
هکرس هارمه  هب  تشوگ  زا  هک  دناهماکبآ  ای  شآ  عون ، هس  ره  [ ) 795] صوصم صیرق و  جابکس و  دننام  هب  شرت  ياهیکاروخ  هک  یسک 

. دماشآیب بان  هنهک  بارش  لسع و  نآ  رب  دیاب  سپ  تسروآنایز ، وا  يارب  دنوشیم ) هتخاس  نوگانوگ  ياههناد  و 
، طولب سدع ، دننام  دنت  روش و  خلت و  هدننکعمج و  سگ و  ياهیکاروخ  نآ  رب  دـنیبیم  رازآ  ینغور  برچ  ياهیکاروخ  زا  هک  یـسک 
اب دنکـشب و  ار  دوخ  تداـع  دـید  رازآ  اـهنیا  زا  یـسک  رگا  دروخب  ریـس  زاـیپ و  و  روش ، هماـکبآ )  ) خـماک ریـش و  و  هماـکبآ ) یعون   ) يرم

. دیازفیب نآ  نغور  رب  دروخب و  هدننکمرن  رومن و  ياهزیچ  برچ و  نغوررپ و  ياهیکاروخ 
دشونب و بآ  دـیاب  نآ  زا  سپ  شیپ و  درادـن ، اهنآ  زج  و  [ 797] هریضم و  [ 796] میله دننام  نیگنس  ياهیکاروخ  اب  يراگزاس  هک  یـسک 
. درب راکب  [ 798] لفالف و  هریز )  ) ینومک نوچمه  ياهوراد  دیازفیب و  دوخ  ندش  هتـسخ  شبنج و  رب  دروخب و  ار  نوگانوگ  ياهنشراوگ 

. دنک ناور  ار  مکش  مغلب  هدننکناور  مک  ياهوراد  اب  هتفرگ  وخ  نآ  هب  هچنانچ 
هشیر هنادرپ و  نیبجنکـس  هب  دیاب  دنکیم  شزوس  ساسحا  شرگج  رد  ای  دهدیم و  رازآ  ار  وا  نیگنـس  ياهیکاروخ  ندروخ  هک  یـسک 

ندروخ رد  هک  یسک  دروآ . يور 
259 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زا دـماشآیب و  نیبجنکـس  دـیاب  دـنک ، يورهداـیز  ریجنا  نیریـش و  رایـسب  هزبرخ  زوم و  هزاـت و  ياـمرخ  نوچمه  نیریـش  يهزاـت  ياـههویم 
يارب رگا  دشونب . بآلسع  دیاب  دشاب ، هدروخن  ار  اهنآ  نامرد  تهج  هب  هچنانچ  درب و  دوس  نامرد  تهج  هب  هدـننکعمج  شرت و  ياههویم 
دروم رد  دیامن . هدافتسا  نآ  دننام  اههنادبآ و  هنهک و  بان  بارـش  ای  کشمران »  » يهدش ریمخ  ای  لفالف »  » و ینومک »  » زا دشاب  روآداب  وا 

ياهیکاروخ ای  شرت و  ياههویم  هدـناشوج  هرـشفا  شرت و  نیبجنکـس  نآ  اـب  دنـشاب  ازاـمرگ  مادـکره  اـهزغم  هدـش و  کـشخ  ياـههویم 
و نومک »  » سپس دشونب  بآلسع  نآ  زا  سپ  یمک  دیاب  دروخ  نآ  يهدننکدنک  ای  اهتـشا و  هدنناشنورف  روآداب و  رگا  و  دروخب . هزمشرت 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


. دربب راکب  ار  لیبجنز  يابرم  و  یلفالف » »
قرع دیاب  دشاب ، هتفرگ  وخ  خی  بآ  ندیشون  هب  هک  یسک  دوش . هدیشون  بارـش  نآ  هارمه  هب  دیاب  دشاب ، هدنورورف  رید  رگا  نیگنـس ، بآ 

مان باصعا  ياهيرامیب  رد  هک  ییاهوراد  ندروخ  هب  دـنک و  رایـسب  ار  دوخ  شبنج  تکرح و  دـهد و  ماجنا  هتـسویپ  ار  هبامرگ  رد  ندرک 
. دروآ يور  دناهدش ، هدرب 

: دهاکیم ار  بارش  نایز  هچنآ 

. میزیمآیب رتشیب  رگید  ییاهزیچ  اب  ار  نآ  دیاب  دنک  مرگ  ار  نت  غاد و  ار  رگج  بارش  رگا 
شآ هروغ و  شآ  نوچ  هزمشرت  یندـیماشآ  نآ  اب  میروخب و  بارـش  هزم  ناونعب  ار  نآ  ینعی  نآ  دـننام  جـنرت و  یـشرت  شرت و  رانا  نوچ 

. میروخب قامس 
هب دننام  رگید  ياهزیچ  اب  دومن و  شیالاپ  درک و  رتیکبآ  نآ  دیاب  دوش  هجیگرس  يهدنروآدیدپ  دردرس و  يهدننازیگنارب  بارـش  هچنانچ 

کبـس یکاروخ  نآ  رب  رگا  دوشیم و  هدافتـسا  اهنآ  زا  بارـش  يهزم  ناونع  هب  دراد  یگدـننکعمج  هک  ییاهزیچ  ینعی  تخیمآ  نآ  زج  و 
نآ دوش . هدروخ  نآ  دـننام  هروغ و  بآ  زا  هدـش  هتفرگرب  درـس  ياـهیکاروخ  نوچمه  یندـناشنورف  یگدـننکعمج و  یگژیو  ياراد  هک 

دیابن رگید  دوش  هدیشون  نآ  رب  مک  یلیخ  یگتخیمآ  ياراد  بان و  دنمورین و  بارش  رگا  یلو  ددرگیم  مکـش  درد  خفن و  يهدنروآدیدپ 
. دوش هدروخ  نآ  زا  سپ  نیگنس  ياههزم  یندروخ و 

: دشاب ذیبن )  ) روگنا بارش  نیزگیاج  دناوتیم  هچنآ 

، دراوگیم بوخ  ار  كاروخ  تسا و  نکشداب  دنکیم ، مرگ  ار  رگج  هبمکش و  بارش ،
260 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

چیه رد  بارـش  یگژیو  نـیا  دـهدیم . شمارآ  نآ  هـب  دـنکیم و  دنـسرخ  ناـمداش و  ار  ناور  تـسا ، مکــش  يهدـننکمرن  روآباـشیپ و 
اهیگژیو و نیا  بارـش  ياجب  هدـش  نیزگیاج  ياههنوگ  رگید  رد  درادـن . ینیزگیاج  دوشیمن و  تفاـی  هزادـنا  نیا  هب  يرگید  يهباـشون 

. دوشیم هدید  رتنییاپ  هزادنا  اب  اهدرکراک 
: دزادنایم هار  هب  ار  هدیراوگ  كاروخ  دنکیم و  کمک  كاروخ  شراوگ  هب  تسا و  نکـشداب  دـنکیم و  مرگ  ار  هبمکـش  هک  ياهباشون 
هب دعب  دسرب . بالگ  تبرش  یگتـسب  هب  هک  نآ  ات  دنرادیمرب  ار  نآ  يور  فک  دنزپیم  زارد  تدم  هب  لطر  شـش  بآ  لطر ، کی  لسع 

ار نآ  بآ  سپـس  دـنیازفایم ، نآ  رب  لفنرق  یکطـصم و  نیچراد ، لـفلفراد ، لـفلف ، لـیبجنز ، مرد  کـی  هدـمآ  تسدـب  لـطر  ره  هزادـنا 
هب دننکیم و  اهر  ار  نآ  سپـس  دنهدیم و  زرو  بوخ  بارـش  رد  دنراذگیم و  كزان  یناتک  ياهچراپ  رد  دـنبوکیم و  مرن  دـنریگیم و 

. دنربیم راکب  زاین  ماگنه 

: دنکیم مرن  ار  مکش  هک  ياهباشون 

نآ زا  سپ  دنراذگیم  رانک  بش  کی  سپـس  دنوش و  هل  ات  دـنزپیم  ياهنوگهب  اهنآ  هدـیزگرب و  نآ  ربارب  هد  هزادـناب  بآ  اب  دیفـس  ریجنا 
رب شتآ  يور  زا  سپس  دیآرد  بالگ  بارش  یگتسب  هب  ات  دنزپیم  سپـس  دنیازفایم  لسع  نآ ، زا  یمین  يهزادنا  هب  دنریگیم  ار  نآ  بآ 

ياجب مدرم  زا  یهورگ  دـنک و  رتشیب  ار  مکـش  یگدـننکمرن  ات  دـنزیریم  ریجنا  يهباریـش  مرد  ود  لـطر  ره  رد  مدرم  زا  یخرب  دـنرادیم .
. تسا رتهب  شش  هنیس و  يارب  دراد و  رتشیب  یگدننکمرن  رتمک و  یمرگ  هک  دنزیریم  دیناف )  ) دیناپ نآ  رد  لسع 
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: نوخ ندنار  نوریب  نایز  دوس و 

اهتـشا نداتفاورف  اقـستسا و  يرامیب  و  جازملا ) ءوس   ) هنوگراـمیب دـب و  يهزیمآ  يراـمیب  هب  یمدآ  نت ، زا  نوخ  نتفر  نوریب  يزیرنوخ و  رد 
یلک روطب  دراد . یپ  رد  هتکـس  جـلف و  هزرل و  لد و  رگج و  هبمکـش و  یتسـس  ورین و  نداتفاورف  سردوز و  یگدوسرف  هک  دوشیم ، راچد 

رد نوخ )  ) نآ نتفرن  نوریب  زا  دنکیم . ناوتان  تسس و  ار  یعیبط  ياهورین  همه 
261 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(، بنجلا تاذ   ) ماسرب هقبطم ،)  ) ریگارف بت  و  كروک ، سامآ و  هنوگ  همه  اـهلمد ، نوچمه  رگید  ییاـهيرامیب  دـشاب  زاـین  هک  یتروص 
ندـش هایـس  زبـس و  شهارمه  هب  هک  ینوخ  هتکـس  و  [ 799] نوعاط یناهگان ، گرم  هنیـس ، طلخ  ناـهد ، زا  ندـمآرب  نوخ  هلبآ ، ماـسرس ،

تـشادهاگن يارب  گرزب  فرگـش و  ینامرد  هدیدبیـسآ  هاگیاج  ندز  گر  دنوشیم . ادـیپ  [ 801] ماذج و  [ 800] قانخ تسا ، تروص 
. دراد رب  رد  اهيرامیب  دوبهب  یتسردنت و 

نوگمدـنگ و هرهچ  يوم  نایامن و  ياهگر  اب  دـنمونت  ینت  ناگدـنراد  دـنریذپب : یبوخ  هب  ار  نامرد  نیا  دـنناوتیم  هک  یناـسک  نیرتشیب 
گر دیابن  ار  ناریپ  ناکدوک و  یلو  دنـشابیم . نالاسنایم  ناناوج و  لماش  هک  دنایبرچیب  یتشوگ  باداش ، خرـس ، گنر  هب  ینت  تسوپ 

. گرزب رایسب  يراک  يارب  رگم  دز 
ندروخ هب  هک  یهورگ  دهدیم و  يور  رتشیب  اهبت  لمد و  كروک و  شوج و  اهنآ  رد  هک  دنراد  یناسک  يریگنوخ  رد  ار  زاین  نیرتشیب 

. دناهتفرگ وخ  ینیریش  بارش و  تشوگ و 
دیابن دنزیهرپب و  دیاب  ندز  گر  زا  دنراد  ار  يدرس  زا  یشان  ياهيرامیب  شریذپ  یگدامآ  دنراد و  یتسس  رگج  هبمکش و  رد  هک  یناسک 

رتهدرتسگ شدوخ  شخب  رد  ار  نآ  ندز ، گر  رتشیب  تخانش  يارب  دنروآیب . يور  نادب  دنتسه ، گرزب  يرطخ  راچد  هک  یماگنه  رد  زج 
. درک يراددوخ  دیاب  درس ، یلیخ  ای  مرگ و  یلیخ  ياهزور  رد  رایسب  نوخ  ندیشک  نوریب  زا  نامگیب  میاهدرک . وگزاب 

: اهنآ دربراک  شور  اههدننکناور و  نایز  دوس و 

هراشا

زا ار  نت  اـت  دوـشیم  مهارف  ناـکما  نیا  نآ ، هلیـسو  هـب  دراد . فرگـش  یناـمرد  یتسردـنت  تشادـهاگن  رد  اههدـننکناور  هـب  يروآيور 
زا ای  دناهدمآ و  دیدپ  ییاذغ  زیهرپ  نتشاذگ  رانک  زا  ای  هدش و  هدروخ  هابتشا  ياهنوگ  هب  هک  تسپ  ییاهیکاروخ  زا  هک  يایگتخیمآ 

262 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ار ییاناوت  نیا  نت  دیاب  ورنیازا  دننک . نوریب  نت  زا  یناسآ  هب  ار  هدوب ، گنهامهان  نآ  تخاس  يهزادـنا  یلو  نت  هب  هتـسباو  هک  یگتخیمآ 

. دیاین درگ  نآ  رد  يرامیب  شیادیپ  یگدامآ  ياراد  هدمآ و  درگ  يهدنامسپ  هنوگچیه  دشاب . كاپ  هراومه  هک  دشاب  هتشاد 
هب رظن  دروم  یگتخیمآ  هکنیا  ای  دنیزگرب و  هدنهد  رازآ  اهیگتخیمآ  ندنار  نوریب  يارب  بسانم  ياهدـننکناور  يوراد  سکره  تسا  رتهب 

يهزیگنا دـشاب ، هدوب  كاروخ  ندروـخ  شور  رد  یهابتـشا  اـی  دـبای و  شیازفا  نآ  تخاـس  ياهنوـگ  هب  نت  رد  ییاـسران  یناوتاـن و  لـیلد 
يوسنآ یگتخیمآ ز  ندنار  نوریب  اب  بسانم  يوراد  زا  دیابن  نآ  نامرد  يارب  هک  دوشیم  مهارف  یگتخیمآ  نآ  يهزادـنا  زا  شیب  تخاس 

ناور ياهدـننکناور ، ياهوراد  هلیـسوب  هک  ار  اهیگتخیمآ  زا  مادـکره  ام  دوشیم . نیگنـس  رایـسب  وا  رب  نآ  نایز  اریز  دـنک  هدافتـسا  نآ 
. میاهدرب مان  دوخ  شخب  رد  دنوشیم 

همه رد  [ 802 (] ّرز  ) يروـخرپ دنیاهتـشارپ و  هـبرف و  یلیخ  دـنمونت و  یمادـنا  ياراد  هـک  دـناینانآ  اههدـننکناور  هـب  مدرم  نیرتدـنمزاین 
. دناشزرو شبنج و  مک  زین  دننکیم و  اههویم  اهیکاروخ و 
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هژیو هب  جحس )  ) ياهدور مخز  يوسب  يدنت  هب  تسا و  رایسب  اهنآ  رد  لاخیپ  يور  نوریب  دنراد و  شورمکـش  هک  هتـسد  نآ  تسا  هتـسیاش 
. دنزرو يرود  اهنآ  ندرب  راکب  زا  دنوشیم ، هدیشک  نآ  تخس  رایسب 

نت هـک  یناـسک  رد  هژیو  هـب  یگدرمژپ  يرغـال و  نآ  یپ  رد  تخـس و  شورمکـش  زج  يدـمآیپ  اـهوراد ، نـیا  ندرب  راـکب  رد  يورهداـیز 
. تشاد دهاوخن  يدروآهر  دنراد ، یکشخ 

دربراک يریگیپ  زا  شیپ  زور  ود  دوشن . هتفرگ  راکب  هدـننکناور  يوراد  یبرچرپ ، ياـهتشروخ  اـب  مکـشم  ندرک  مرن  زا  شیپ  تسا  رتهب 
ماجنا ندرک ) مرن   ) راک نیا  نیبجنکـس  ندیـشون  مرگ و  بآ  رد  نتـسشن  نت و  رب  مرگ  بآ  نتخیر  رایـسب  ندرک و  ینتبآ  اـب  وراد )  ) نآ

. دریذپ
ندش مرن  زاغآ  رد  صخش  هک  تسا  رتهب  دنیامن . يرود  نآ  دربراک  زا  رایسب  يامرس  امرگ و  ماگنه  رد  دنمورین  رایـسب  ياههدننکناور  زا 

هنوگره ندروخ  زا  دباوخب و  مکش 
263 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زا دـشابن ، یناشن  ندـش  ناور  زا  ات  نینچمه  دـنک و  ساسحا  دوخ  ناـهد  رد  ياهزم  ندز  غورآ  اـب  هک  یماـگنه  اـت  دزرو  يرود  یکاروخ 
. دوش لابند  ندرک  ناور  راک  نتفای  نایاپ  ات  دیاب  یلو  دوشیم  رامیب  ندش  تسس  ببس  راک  نیا  هک  دنچره  دزیهرپب . ندروخ  هنوگره 

ریـس دیابن  ندـش  ناور  زور  دوش و  هدروخ  یمک  کبـس  هکرـس ) ماداب و  رکـش و  زا  [ ) 803] جاب ریز  شآ  دـشاب  هنایم  ندـش  ناور  هچنانچ 
تقو رد  نآ  زا  شیپ  دـشاب و  ياهروغ  اـی  يراـنا  اـی  [ 804] یقامـس شآ  دیاب  دروخیم  هک  یکاروخ  دـشاب  هنـسرگ  یلیخ  هچنانچ  دـشاب ،

. درب راکب  ار  نوگانوگ  ياههناد  [ 805 (] فوفس  ) ردوپ بسانم 
بالگ تبرش  هلیسو  هب  بآدرز  ندرک  ناور  یپ  رد  هک  يدرف  زین  دوشیم و  غاد  یلیخ  هدننکناور  يوراد  زا  سپ  هک  یـسک  يارب  بارش 

دیاب وا  دش ، هتسویپ  رامیب  شورمکش  هچنانچ  دنکن و  ادیپ  شورمکـش  یلیخ  نآ  نمـض  رد  هکنآ  طرـش  هب  هتبلا  تسا  بوخ  دوش ، نامرد 
. تسا دنمدوس  رایسب  رامیب  يارب  هک  دروخب  نآ  دننام  رانا و  يهدناشوج  يهرشفا  ای  هداس  هب  بیس و  يهدناشوج  يهرشفا 

يرود ینتبآ  زا  دیاب  هدرک  ناوارف  ریثأت  وا  رب  هدننک  ناور  يوراد  هک  یسک  دزیهرپب . بآلسع  نیبجنکس و  بالگ و  تبرش  ندیـشون  زا 
رد ندش  ناور  هچنانچ  دشاب  بآخلت  مغلب و  ندنار  نوریب  فده  رگا  دنکن و  مرگ  یلیخ  ار  وا  ینتبآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـیامن و 

. تسا دنمدوس  نامرد  نیا  دشاب ، رایسب  شورمکش  هک  ییاج  رد  هچ  دشونب  دیاب  بارش  ياجب  ار  بآ  دشاب  هدش  تخس  یلیخ  وا 
رد هدننکناور  درکراک  هچنانچ  دهد . رییغت  دیاب  بآلسع  هب  ار  بارـش  دماشآیب و  بارـش  دناوتیمن  ضیرم  دشابن  یلیخ  ندـش  ناور  رگا 

رانا يهناد  ردوپ  وا  هب  هنرگو  رتهب  هچ  دـش ، يریگولج  مکـش  یناور  زا  رگا  دـیربب ، هبامرگ  هب  ار  راـمیب  دوش ، رتشیب  هاوخلد  يهزادـنا  زا  وا 
. دیهدب ار  ردوپ  نیا  ودب  دشن ، هدنسب  مه  زاب  رگا  دیهدب 

: مکش يهدنروآدنب  ياهردوپ 

غمص ینمرا و  لگ  ردنک و  مرد و  دص  یماش  کشخ  نان 
264 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنرادرب مرد  هد  مادکره  زا  دیبوکب و  بوخ  همرس  دننام  هب  ار  همه  رانا ، يهناد  شمـشک و  يهناد  و  [ 807] بونرخ طولب و  و  [ 806] یبرع
دننام رانلگ و  صرق  رامیب  هب  دشن  هدنسب  رگا  دنناروخب و  هدشهدرآ )  ) ردوپ تروصب  ار  نآ  راب  هس  دنزیمآیب و  مرد  جنپ  دیپس  گنب  مخت  اب 
نامرد تفر  شوه  زا  و  [ 808 (] طاقستسا  ) داتفاورف وا  يورین  هدش و  تسـس  رامیب  هچنانچ  دنهدب  دش  هتفگ  شورمکـش  شخب  رد  هک  نآ 

. تسا هدمآ  باتک  نیا  غارفتسا  ینوخ و  شورمکش  شخب  رد  وا 
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: نآ يدنمدوس  و  یق )  ) ندروآ الاب  دربراک 

ار ییانیب  کبـس و  ار  رـس  دـنکیم . باداش  ار  نت  وکین و  ار  شراوگ  كاپ و  ار  هبمکـش  دور  راکب  هناـیم  ياهنوگهب  ندروآ  ـالاب  هچناـنچ 
اهگر اسبهچ  دناسریم و  بیسآ  مشچ  هبمکش و  شش و  هنیس و  رگج و  هب  هتخاس و  رازن  ار  نت  دوش  يورهدایز  رگا  دیامنیم . ناشخرد 

يارب میدرک  داـی  ار  نآ  ياـههناشن  دـیآ و  درگ  ناوارف  مغلب  وا  هبمکـش  رد  هـک  یـسک  دزیگنارب . ار  يزیرنوـخ  دـنک و  هراـپ  دفاکـشب و  ار 
. دراد ندروآ  الاب  هب  زاین  یتسردنت  تشادساپ 

دریگیم و ماجنا  راوشد  یگتشابنا ، نودب  ندروآ  الاب  نوچ  دنروآیب ، الاب  دیاب  ءالتما )  ) یگتـشابنا زا  سپ  راب  ود  ای  کی  هام  ره  هورگ  نیا 
. دوب دهاوخن  یبوخ  تلاح  هک  دریذپیم  تروص  رایسب  شالت  یتخس و  هب  رگم  دشابیم  زین  دنیاشوخان 

. دزادنایمورف ار  ورین  هابت و  ار  هبمکش  دشاب ، یگشیمه  رایسب و  ندروآ  الاب  رگا 
دنهد وشتسش  درس  بآ  اب  ار  هرهچ  سپس  دنریذپ  نایاپ  يزاسیهت  ات  دندنبب  يراتسد  راون و  اب  ار  اهمشچ  ندروآ  الاب  ماگنه  تسا  هتسیاش 
دیاب دنراد ، تشوگ  زا  یهت  گنت و  يهنیس  هدزنوریب و  ییولگ  زارد و  یندرگ  هک  یناسک  دنیامن . هیوشناهد  نیبجنکس  ای  بآلسع  اب  و 

. دنزیهرپب ندروآ  الاب  زا 

: نآ تسرد  شور  ندرک و  یکیدزن  نایز  دوس و 

هب دنکیم و  دونشوخ  دنسرخ و  ار  ناور  کبس و  ار  ءالتما )  ) هتشابنا نت  یکیدزن ،
265 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

کبس ار  ساوح  رس و  مه  زاب  دشابن  هناقشاع  ندرک  یکیدزن  دنچره  دناشنیمورف ، ار  ناگدادلد  قشع  شتآ  دیازفایم . یمدآ  یگدنزرس 
ندرک یکیدزن  رد  هک  یناسک  منک ، يروآدای  تسا  هتـسیاش  دزاـسیم . یهت  يدـنت  هب  یگتـشابنا ، يرایـسب  زا  ار  نت  یلک  روطب  دـنکیم .

هب نآ  زا  دنراد  کشخ  نت  هک  یهورگ  دوشیم و  دوگ  ناشیا  نامـشچ  دتفایمورف و  ناشیا  توهـش  ورین و  يدنت  هب  دـننکیم ، يورهدایز 
نارامیب و دـناهتفای و  دوبهب  هزات  هک  یناسک  دـیاب  دنـسریم . ندـش  رغال  هب  نآ  رد  يورهدایز  تروص  رد  هچ  دنـسرتب  نمـشد  کی  دـننام 
. دـننک يرود  نآ  زا  دـنراد ، فیعـض  باصعا  رامیب  تسا و  رغال  تشوگ و  وک  هاگیهت  مکـش و  نوماریپ  هک  سکره  اهرازن و  ناـناوتان و 
هب ار  يو  يدنت  هب  دیاسرفیم و  ار  نت  دزادنایمورف و  ار  ورین  دناسریم و  مشچ  اهیپ و  هب  تخس  ینایز  ندرک  یکیدزن  رایـسب  هتـسویپ و 

هدـید رتمک  ومرپ  خرـس و  تسوپ  گـنر  داـشگ و  ياـهگر  اـب  نوخرپ  ولاتـشوگ و  قاـچ و  دارفا  رد  اـهنایز  نیا  دـناشکیم  یگدوسرف 
. دناسریم رایسب  نایز  ناشیا ، يوسنآ  نت ز  ناگدنراد  يارب  دوشیم .

شورمکش ای  ندروآ و  الاب  یپ  رد  هبامرگ و  رد  بارش و  كاروخ و  زا  هبمکش  یگدنکآ  ای  یگنسرگ  تلاح  رد  یکیدزن  تسین  هتـسیاش 
هب دهاکب و  هبامرگ  رد  ندرک  قرع  نوخ و  ندنار  نوریب  ندش و  هتسخ  زا  دیاب  درک  يورهدایز  نآ  رد  یـسک  هچنانچ  دشاب . ندز  گر  ای 

. دیازفیب اههدننکوبشوخ  دربراک  باوخ و  رب  دروآیب و  يور  نیریش  رایسب  يهباشون  هنادرم و  بآ  يهدنیازفا  ياهیکاروخ 

: نآ دربراک  شور  ینتبآ و  نایز  دوس و 

ندرک رومن  هب  زاین  تسا و  هدیکـشخ  کشخ و  رازن و  هک  یناسک  نت  يارب  دـیامن . کشخ  اـی  رومن و  ار  نت  دـناوتیم  ینتبآ )  ) هباـمرگ
راخب ات  دنزیرب  ناوارف  مرگ  بآ  دنریگ و  رارق  لدتعم )  ) هنایم ییاج  رد  هکلب  دننکن  قرع  هک  تسا  رتهب  هورگ  نیا  دشابیم . دـنمدوس  دراد 
یگنت راچد  یمک  دنک و  داب  امرگ ) زا   ) ناشیا نت  هک  ات  دنزیرب  دوخ  نت  يور  مرگ ، بآ  هزادنا  نآ  ینعی  دـنهد . شیازفا  ار  دوخ  نوماریپ 

دنورورف و درـس  بآ  رد  هاتوک  یتدم  رد  رابکی و  سپـس  دنیامن  يراددوخ  مرگ  بآ  ندرب  راکب  زا  رگید  ماگنه  نیا  رد  هک  دنوش ، سفن 
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درآ اب  ار  نت  نداد  شلام  قیرعت و  دیاب  دـهاوخیم  ار  نت  ندـش  کبـس  یکـشخ و  هک  سک  نآ  یلو  دـننک  یلامنغور  ار  نت  نآ  زا  سپ 
رتشیب نانشأ  ای  هروب  ای  دوخن  یلاقاب و 

266 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ زا  نغور  هشفنب ، نغور  اب  نت  شلام  ماگنه  هک  دشاب  ياهنوگهب  دیاب  نت  شلام  دروخن . كاروخ  زارد  یتدم  نآ  زا  سپ  دـهد و  ماجنا 

. دکچب
كاپ اهنآ  زا  ار  هدـنام  ياهكرچ  دـنکیم  زاب  ار  تسوپ  ياهخاروس  هزاـت و  ار  نت  هراومه  نتفرگ ) هباـمرگ   ) ینتبآ ياهيدـنمدوس  زا 

زا دشابیم ، اهیگتخیمآ  يهدننکیکبآ  لش و  اهدرد و  هدننکمارآ  روآباوخ و  دناشنیم ، ورف  ار  اهداب  کبس و  ار  یگتشابنا  دزاسیم و 
. دیامنیم هدامآ  كاروخ  يارب  ار  نت  دزاسیم و  رود  ار  یگتسخ  دنکیم  يریگولج  شورمکش 

يارب یهار  دنازیگنایمرب ، ار  ندروآ  الاب  دـماجنایب ، یـشوهیب  هب  اسبهچ  دـنکیم  غاد  ار  لد  دزادـنایمورف ، ار  ورین  نآ  ياهنایز  رگید  زا 
سامآ ای  هچیهام  تخـس  یگتفرگ  یتسـس و  ای  ینارگن  ای  یکرچ  مخز  ای  بت  هک  یـسک  تسا  رتهب  ورنیازا  دراذـگیم . داوم  دـنت  شزیر 
ریزگان يریس  زا  سپ  هک  یسک  دوش . هبرف  دهاوخب  هک  نآ  رگم  دنک  يرود  يریس  تلاح  رد  ینتبآ  زا  دزیهرپب و  ینتبآ )  ) نآ زا  دراد ،

. دنک لابند  هنایوجمرن  یشور  دزیهرپب و  نیگنس  ياهیکاروخ  زا  دماشآیب و  نیبجنکس  يزور  دنچ  دیاب  دشابیم  ینتبآ  هب 

: تسردنت نت  کی  تسرد  تخیر 

ریزارـس نآ  يوسب  ار  رایـسب  ییاهيرامیب  نت  یگزات  رت و  رایـسب  نوچ  مینکیمن  شیاتـس  ار  رغال  رایـسب  ای  هبرف و  باداش و  رایـسب  نت  ام 
. دنکیم

. دشابیم ندرک  یکیدزن  ناوت  ندش  مک  شبنج و  رد  یتخس  قتف و  اهگر ، یگراپ  یناهگان ، گرم  سفنت ، یتخس  نآ : يهنومن 
يامرـس امرگ و  زا  ندـید  بیـسآ  دوز  اهيرامیب و  رد  ورین  نداتفاورف  زاغآ  و  قد )  ) مزـال بت  لـس و  يراـمیب  نتفرگ  یگداـمآ  رغـال  نت 

. دراد رایسب 
. درادن ار  اهيرامیب  شریذپ  یگدامآ  نت  نیا  نوچ  مییاتسیم ، تسا  کیدزن  یباداش  هب  یکدنا  هک  ار  تشوگشوخ  نت  ام 

: ندز كاوسم 

دزاسیم و دنمورین  ناشخرد و  ار  اهنادند  دوش  هدز  گنهامه  هنوگ  هب  كاوسم  هچنانچ 
267 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رـس و یکدنا  دنکیم . ناهد  ییوبـشوخ  هب  کمک  يریگولج و  نادـند )  ) یگدیـسوپ زا  دـیازفایم ، شاهزادـنا  هب  دـشخبیم و  ورین  ار  هثل 
كاوسم تسا ، ياهژیو  یخلت  یتخـس و  نآ  رد  هک  كاوـسم ) هژیو  [ ) 809] بوچ اب  تسا  رتهب  دزاسیم  کبـس  ار  هبمکـش  هناهد  ناهد و 

نابنج و ار  اهنآ  هتفر  اهنادند  يوسب  يدنت  [ 810] هب اهمرج  سپ  دیادزیم ، ار  اهنادند  یناشخرد  ندز  كاوسم  رد  يورهدایز  دوش . هدز 
. دنکیم هاتوک  تسس و  ار  هثل  هدرک و  كزان 

: اهنادند تشادهب 

هراشا

( اولح یعون  [ ) 811] فطان امرخ و  دننام  رادشک  كانبسچ ، تفس ، ياهیکاروخ  ندیوج  رایسب  تخس و  ياهزیچ  نتـسکش  زا  تسا  رتهب 
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الاب شیپ  ماگنه  اهنآ  يزاسکاپ  نتسش و  هب  هجوت  و  دزاسیم . هابت  ار  نادند  هک  دزیهرپب  ندروآ  الاب  رایـسب  زا  دنک ، يراددوخ  نآ  دننام  و 
يهدنهدوشتـسش داوم  [ ) 812] نونـس و  دـشاب . هتـشاد  بآلسع  ای  نیبجنکـس  ریـش و  هژیو  هب  هدنبـسچ  ياـهیکاروخ  ندروخ  اـی  ندروآ ،

هژیو هب  خی  بآ  خی و  دننام  اهنادند  يهدننکتخرک  دنک و  ياهزیچ  زا  درب و  راکب  هنایم  گنهامه و  ياهنوگهب  ار  كاوسم  و  اهنادـند )
. دنک يرود  مرگ  كاروخ  زا  سپ 

: دنرادیم هاگن  ار  اهنادند  تشادهب  هک  ییاههدنهدوشتسش  يهرازگ 

کمن شخب  مراهچ  کی  هزادنا و  کی  هب  بیطلا  لبنـس  خرـس و  لگ  دعـس و  كزامزک و  و  ناوختـسا ، يهتخوس  نزوگ ، خاش  يهتخوس 
. دشابیم بوخ  رایسب  اهنادند  تشادهگن  يارب  هک  هداد  وشتسش  نآ  اب  هدیبوک و  یناردنا ،

: نآ يزاسکاپ  شور  مشچ و  تشادهب 

هراشا

هاگن ناشخرد و  ياهگنر  هب  ندرک  هاگن  هتسویپ  زا  دود و  رابغ و  یناتسبات و  باتفآ  زا 
268 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تـشپ رب  ینالوط  باوخ  هیرگ و  يرایـسب  زیر و  راگن  شقن و  طخ و  رب  هزادـنا  زا  شیب  هجوت  ناگدزتهب و  دـننام  زیچ  کـی  هب  ینـالوط 
رایـسب یکیدزن  اهيروش و  سدـع و  دـننام  هدـننککشخ  رایـسب  ياهیکاروخ  ندروخ  ندوب و  زارد  ینامز  درـس  داب  ربارب  رد  و  زاـبقات ) )
كزیت هرت  ریـس و  لدرخ و  زاـیپ و  دـننام  دـنت  هدنبـسچ و  نیگنـس و  ياـهیکاروخ  اهیندیـشون و  یتسم و  هراومه  زا  نینچمه  دـنزیهرپب .

دیلبنـش و هرت ، اـمرخ ، دـننام  هب  دنتـسه  ازدردرـس  هک  ییاـهیکاروخ  يروخرپ  دـننک . يرود  دنتـسه ، روآناـیز  مشچ  يارب  هک  ریجرج ) )
. دنکیم انیبان  ار  مشچ  يورهدایز  نیا  دوش  يروخرپ  رگا  جورداب . هژیو  هب  اقوقدنح و 

يارب دنروآ  کشا  هک  ییاههمرـس  ندرب  راکب  دراوم  یخرب  رد  دـنروآنایز . رایـسب  يرادـیب  ای  ندـیباوخ  رایـسب  سدـع و  ملک و  نینچمه 
. دنک يریگولج  اهنآ  نورد  هب  ییاهزیچ  نتفرورف  زا  دنمزال و  مشچ  یتسردنت 

هک ییاهراک  زا  دنکیم . يریگولج  مشچ  نوردـب  اهزیچ  نتفرورف  زا  هک  دـیناکچب ، مشچ  رد  راب  هس  یهام  دـنزیمآیب و  بآ  اب  ار  ضـضح 
نآ ندش  دنمورین  فاص و  ببس  هک  دییاشگب  ار  دوخ  نامـشچ  زارد  یتدم  هتفرورف  لالز  بآ  رد  هک  نآ  یکی  دنکیم  ناشخرد  ار  مشچ 
زا زیر  یتاـکن  ندروآ  نوریب  ياتـسار  رد  شـالت  رگید  يوـس  زا  وـس و  کـی  زا  تشرد  طـخ  اـب  ياـهباتک  ندـناوخ  يریگیپ  ددرگیم .

. دوشیم مشچ  ندرک  رتدنمورین  هچره  يهزیگنا  دشابیم ، ییاهراگن  شقن و  ياراد  هدش و  هتشاگن  زیر  طخ  اب  هک  ییاهباتک 
تسا نآ  يهدننکناشخرد  هچنآ  تسا . شوگنزرم  بآ  رد  هدرورپ  يایتوت  دنکیم  ناشخرد  درادیم و  هاگن  ار  مشچ  یتسردنت  هک  هچنآ 

: تسا نینچ  نآ  يهرازگ  دشابیم . هدش  درس  رانا  بآ  ای  هزات  يهنایزار  بآ  ندیلام 

: رانا يهرشفا  يهرازگ 

مشش هام   ) ناریزح هام  زاغآ  زا  هتشاذگ و  تسا  هتسب  ناشرس  هک  هشیش  ود  رد  هتفرگ و  هناگادج  دیاب  شرت  رایـسب  نیریـش و  رانا  يهرـشفا 
دوشیم ادج  نآ  نیشنهت  زا  یتمـسق  هام  ره  دنراذگیم و  باتفآ  ربارب  رد  تسوگآ ) يدالیم  متـشه  هام   ) بآ هام  رخآ  ات  يالوژ ) يدالیم 

هدیبوک هک  مرد  ود  مادـکره  زا  رداشون  لفلفراد و  لفلف و  ربص و  نآ  لطر  ره  هزادـنا  هب  دـننک و  اج  کی  رد  مه  اب  ار  هشیـش  ود  ره  داوم 
دنچ هلیسونیدب  هدرک و  ورف  ياهلیم  نآ  رد  رگا  دوب و  دهاوخ  رتهب  دوش  رتهنهک  هچره  هتشاذگ . رانک  ار  نآ  سپـس  و  دنزیر ، نآ  رد  هدش 
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. تسروآتفگش مشچ  ششخرد  يارب  وراد  نیا  دنناکچ ، مشچ  رد  نآ  زا  هرطق 
269 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنکیم يریگولج  زین  ندروخ  امرس  دوزهبدوز  زا  درادیم و  هاگن  ار  مشچ  تشادهب  هک  ياهمرس  يهرازگ 

ماجنا ناوتیم  زین  ایتوت  اب  ار  راک  نیمه  دییاسب و  ار  نآ  ناراب  بآ  اب  هتفه  کی  دعب  هتـسش  راب  نیدنچ  ینواه  رد  ار  دـمثا )  ) همرـس گنس 
ؤلؤل مرد و  تشه  هتسش  ياشیشقرم  زا  مرد و  هدزاود  مادکره  هدناسیخ )  ) هتسش يایمیلقا  ایتوت و  زا  مرد و  تسیب  همرس  نیا  زا  سپـس  داد .

تـسخن دیریگرب . گناد  کی  کشم  مرد و  هس  روفاک  مرد و  کی  مادکره  نارفعز  يدنه و  جذاس  مرد و  ود  مادـکره  دـسب  کچوک و 
. دینک مرن  دییاسب و  بوخ  ار  یگمه  هرابود  دیراذگب . رانک  ار  نآ  زور  هس  دیزیرب و  نآ  يور  ار  ناراب  بآ  سپس  دیبوکب  مرن  ار  اهگنس 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  رایسب  هک  دیلامب ، اهکلپ  يور  هاگماش  زورمین و  ار  هدمآ  تسدب  يوراد  نونکا 

: ییاونش ندییاپ 

ياهیکاروخ زا  دـشاب و  هتـشاد  میدرک ، دای  نآ  شخب  رد  هک  ياهنوگهب  شوگ  نورد  ياـهمرج  يزاـسکاپ  هب  یهجوت  هک  تسا  هتـسیاش 
و درس ، داب  ربارب  رد  تدم  زارد  ندنامن  نینچمه  دنناکچب . خلت  ماداب  نغور  زا  ياهرطق  شوگ  رد  هتفه  ره  دنک و  يرود  كانبسچ  تفس ،
. دـنامب رود  نتفرگ  درد  زا  شوگ  ات  دوشیم  ياهزیگنا  نآ ، زا  یـشوج  كروک و  ندـمآ  نوریب  ای  نآ و  رد  يزیچ  نتفرورف  زا  يریگولج 

نآ نیتسخن  درد  ساسحا  اب  دیایبرد  شوج  شوگ  نوماریپ  نوچ  دینک و  بآ  هکرـس  رد  ار  اثیمام  فایـش  يرادقم  شوگ  یتسردـنت  يارب 
شریذـپ و یگدامآ  هراومه  هک  یناـسک  يارب  دـیناکچب و  نآ  زا  ياهرطق  شوگ  رد  دـشابیم ، هرهچ  رـس و  باـهتلا  اـب  هارمه  هراومه  هک 
كاروخ و ندـیراوگان  زا  دوش و  هدـناکچ  نآ  یتسردـنت  تلاح  رد  راب  کـی  ياهتفه  دـنراد ، ماـکز  یگدروخامرـس و  هب  ندـش  راـتفرگ 

. دینک زیهرپ  مکش ، ءالتما )  ) یگتشابنا اب  نتفخ  يروخرپ و 

: ياهبمکش ياهيرامیب  زا  يریگشیپ 

يالاب يدنلب و  زارف  رب  ار  نآ  دیاب  دـشاب ، یهاگودرا  یناگداپ و  ای  هناخ  رگا  دـنزیرگب . ناگدرم  هدزنوعاط و  ياهرهـش  زا  تسا  هتـسیاش 
. دنزاسب داب  شزو 

270 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نیـشنمه گنت  ياههناخ  ای  داب و  ریـسم  رد  اهنآ  ناگدـنراد  اب  هچناـنچ  سرقن  لـس و  و  [ 813] ییابو بت  لاگ و  ماذـج و  ياـهيرامیب  رد 

نیکرچ ياهمخز  دنکیم و  تیارـس  نارگید  هب  ندرک  هاگن  اب  هینرق  سامآ  ای  [ 814] دمر یهاگ  دیوشیم . راتفرگ  اهيرامیب  نیاب  دیشاب ،
نآ داب  يالاب  رد  ای  درک و  يرود  نآ  يهدنراد  زا  دیاب  دـشاب  داب  هارمه  دـب و  يوب  ياراد  هک  يرامیب  ره  یلک  روطب  دناهدننکتیارـس ، زین 

. تفرگ رارق 

: نآ زا  ندنام  رود  هنوگچ  ابو و  يرامیب 

بونج ياهداب  شزو  اب  يربا  هتـسویپ  نآ  زور  بش و  دشاب و  نارابرپ  یناتـسبات  هچنانچ  دـهدیم . خر  زییاپ  نایاپ  ناتـسبات و  نایاپ  رد  ابو ،
ینتبآ و هزات و  نیریـش  ياـههویم  ینیریـش و  بارـش و  تشوگ و  ندروخ  زا  دـیاب  دنـشاب ، هتـشاد  یجرـش  يهداتـسیا  ياوه  دولآراـبغ و 

نوچ شرت  ياههویم  يهدـناشوج  يهرـشفا  دوشیم و  هدرورپ  نآ  اب  هچنآره  هکرـس و  ندرب  راـکب  رد  دـننک . زیهرپ  مرگ  بآ  اـب  وشتـسش 
تـشوگ ندروخ  زا  ریزگان  هچناـنچ  دـننک . يروخرپ  شرت  نیبجنکـس  تبرـش  شرت و  جـنرت  و  قامـس ، بیـس و  راـنا و  ساویر و  هروغ و 
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ماله و و  صیرق ، نوچ  قامس  هروغ و  بآ  اب  ای  هدرورپ  هکرـس  رد  هک  هلاسوگ  هلاغزب و  تشوگ  ناگدنرپ ، هجوج  جاّرد ، تشوگ  دنوش ،
. دنروخب اهنآ  دننام  صوصم و 

اهرد و هک  يدرـس  ياهاج  رد  دـنرادن و  هاگن  و  دـنروآ ، نوریب  ار  نآ  اج  نامه  رد  دوش  هدـید  ینوخ  شبنج  نیرتمک  ناـشیا  نت  رد  رگا 
ياهمخز نوعاط و  و  هبـصح ، و  هلبآ ، ياهيرامیب  ياوه  زا  دـنناوتیم  راک  نیا  اـب  هک  دننیـشنب  دوشیم  زاـب  لامـش  يوس  هب  شیاـههرجنپ 

ییاوه نینچ  رد  ار  دنراد  خرـس  یگنر  باداش و  نت  هک  یناسک  ناناوجون و  ناکدوک و  دـیاب  دـنوش . رود  هقبطم )  ) ریگارف بت  نیکرچ و 
. دییاپ نارگید  زا  شیب 

، تخس يامرس  ناراب و  ندیراب  درکرید  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  رابغرپ  کشخ و  يزییاپ  هتـشاد ، تخـس  ییامرگ  هک  یناتـسبات  نایاپ  رد  رگا 
اههناخ و ناشیا  تسا  رتهب  دشاب . هارمه 

271 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دوخ دیاب  دنیامن و  كانمن  رومن و  ار  اضف  یـشاپبآ ، و  [ 815 (] شویخ  ) یناتک فایلا  ندرک  سیخ  اب  دننک و  درس  ار  دوخ  ياههاگتـسشن 

ماگنه دنشونب . خی  بآ  دننک و  ینتبآ  درـس  بآ  اب  دنیامن . يرود  ندرک  یکیدزن  ندش و  هتـسخ  زا  دننک و  اهر  دازآ و  هتـشاذگاو و  ار 
يرود ناوارف ، درـس  بآ  اب  زجب  بارـش  ازامرگ و  ياهیکاروخ  زا  دنرب و  راکب  خی  اب  يهدـش  درـس  بآ  رکـش و  اب  هارمه  ار  ناخلت  راهان 
شبات زا  دـننک و  يورهدایز  ازيدرـس  ياـهیکاروخ  زا  نآ  زج  و  هفرخ ) [ ) 816] نیفرف ودـک و  رایخ و  ربنچ و  راـیخ  ندروخ  رد  دـنیامن .

دـنیامن و راداو  درـس  ياـج  رد  هـنازور  باوـخ  هـب  ار  دوـخ  دـنزیهرپب و  یگنـشت  یگنـسرگ و  رب  یگداتـسیا  زا  يرادهزور و  دیــشروخ و 
مرگ يهزیمآ  ناگدنراد  يارب  هژیو  هب  ناشیا  يارب  دنماشآیب ، وجبآ  هزور  ره  رگا  دـنروخب و  میدرب  مان  نیا  زا  شیپ  هک  ار  ییاهیکاروخ 

دنمدوس دنبای ، ییاهر  تخـس  يهدنزوس  ياهبت  زا  دنناوتیم  نآ  اب  دنتـسه و  ینامرد  نینچ  هب  مدرم  نیرتدنمزاین  هک  اهنآ  [ 817] کشخ
. دوب دهاوخ 

رامیب يرامـشیب  نارادـناج  مدرم و  اهنیا ، يهمه  سپ  رد  ماگنه  نیا  رد  دوب  زین  داـب  شزو  تفاـی و  شیازفا  يدرز  يراـمیب  كروک و  رگا 
وربور گرم  اـب  يدوز  هب  دوـش  راـچد  يراـمیب  نیا  هب  سکره  هک  ددرگیم  ناـیامن  ییاـهوترپ  اـهبش  ماـگنه  نآ  لاـبند  هب  دـنوشیم و 

ینارگن و هودـنا و  دوخ  نورد  رد  دوشیم و  یگدرـسفا  راچد  رامیب  دـنکیم و  وبدـب  ار  ناهد  دروآیم  سفن  یگنت  يرامیب  نیا  دوشیم .
اجب ناشیا  لاخیپ  رد  دیلپ  ياههدنامسپ  دروآیم و  الاب  دـنکیم و  ساسحا  دوخ  نوماریپ  رد  امرـس  زین  یگنـشت و  تخـس و  یگتخورفارب 

نیـشنهناخ دنک ، يرود  نیمز  يور  ياهبآ  ندیـشون  ماگنه و  نآ  رد  هدـییور  اهيزبس  اههویم و  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم . هتـشاذگ 
یشاپبآ هب  دزیرگب و  درس  ياوه  زا  دوش و 

272 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
بالگ دهد و  روخب  روفاک  لدنـص و  دیاب  دـشاب  وبدـب  هدـیدنگ و  ياوه  هچنانچ  دزادرپب . هکرـس  اب  هتخیمآ  بآ  هلیـسو  هب  هناخ  يهنازور 

هروغ ماله و  صیرق و  قامـس و  سدع و  هکرـس و  زا  ار  اهیکاروخ  دنک و  نازیوآ  هدش  سیخ  بالگ  اب  هک  یـششوپ  هناخ  رد  رب  دشاپب .
. دنک يرود  بارش  زا  دشونب و  هکرس  بآ و  دنیزگرب .

یکشزپ ناگنازرف  زا  یکی  تسا . دنمدوس  وا  يارب  درس  بآ  اب  ینتبآ  خی و  بآ  روفاک و  صرق  کی  هنازور  ندروخ  ییاهزور  نینچ  رد 
هتخیمآ بارش  هیقو  کی  اب  طاریق  هدزاود  هنازور  ابو »  » ماگنه رد  هتخیمآ  ار  ّرم  نارفعز و  شخب  کی  ربص و  شخب  ود  هک  هدرک  دای  نهک 

. دوشن تسردنت  دروخب و  ابو »  » ماگنه ار  وراد  نیا  هک  هدیدن  ار  یسک  وا  دناسریم . ناوارف  يدوس  وا  هب 
رهز رهزداپ  نینچمه  تسا . دـنمدوس  دوش  هدیـشون  بآ  هکرـس و  ینمرا و  لگ  زا  ياهباشون  رگا  یماگنه  نینچ  رد  دـیوگیم : سونیلاـج 

، لدنـص دوع ، هعیم ، ردـنک ، طسق ، روخب  دـب )  ) هدـیدنگ ياوه  يارب  روآدوس  ياهروخب  زا  تسا و  بوخ  رایـسب  یعافالا ) قاـیرت   ) اـهرام
یماگنه نینچ  رد  تسا  رتهب  تسا . هدنـشک  تخـس  هک  دوشیم  ناوارف  اهلاس  یخرب  راهب  رد  قانخ  اسبهچ  دشابیم . ّرم  روفاک و  کشم ،
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اب هدـناسیخ و  نآ  رد  قامـس  هک  یبالگ  اب  بش  زور و  ره  دروآ و  يور  مکـش ، ندرک  مرن  اپ و  قاـس  زا  يریگنوخ  ندز و  گر  هب  مادـقا 
. دنک هیوشناهد  ودرگ  توت و  يهدناشوج  يهرشفا 

ماجنا یپ  رد  ییاهلاس  نینچ  رد  تسا  رتهب  هک  دیآیم  دـیدپ  نآ  زج  جـلف و  هتکـس و  دـننام  هب  اهيرامیب  هنوگنیا  زا  ناتـسمز  رد  یهاگ 
ياهنغور اب  ار  نت  زین  تسا و  هدش  دای  مادکره  يهژیو  شخب  رد  هک  دشاب  هسطع  ندرک و  هیوشناهد  و  ضفن )  ) تخس ياهنداد  ناکت 

. دنیزگرب مرن  دنک و  مک  ار  كاروخ  دنک و  یلامنغور  دوخ ، ياج  رد  هدش  دای 

: لصف راهچ  رد  نت  يرادساپ 

[ راهب ]

بارـش و دـنروآ . يور  اههدـننکناور  ندرب  راـکب  نت و  زا  يریگنوـخ  ندز  گر  هب  اوـه  ندـش  مرگ  یلیخ  زا  شیپ  راـهب  رد  تـسا  رتـهب 
مرن و ياهیکاروخ  دنشابیم . هارمه  هراومه  ءالتما )  ) یگتشابنا ياهيرامیب  اب  هک  یناسک  هژیو  هب  دنهاکب  ار  ینیریـش  تشوگ و  ندروخ 

. دراد ياهژیو  دربراک  ناتسبات  رد  هک  دنرب  راکب  ار  ازيدرس 
273 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ناتسبات

، دراذگ رانک  ار  نیگنـس  مرگ و  ياهیکاروخ  دهاکب ، ار  ندنام  دیـشروخ  ربارب  رد  ندـش و  هتـسخ  شبنج و  دـیاب  ناتـسبات  ندیـسرارف  اب 
بآ رکش  اب  ناخلت  دنک . وشتسش  نآ  اب  دشونب و  درس  بآ  دیامن . شخب  راب  دنچ  هب  ار  ندروخ  هکلب  دنکن ، هتـشابنا  كاروخ  زا  ار  هبمکش 

اهیشرت و درب . راکب  شرت  ياههویم  يهدناشوج  يهرشفا  بالگ و  تبرش  نیبجنکـس و  نینچمه  دماشآیب و  زور  مین  ره  خی  بآ  اب  هدش و 
یـشرت و هب  اـهنت  دـنک . زیهرپ  يروـش  يدـنت و  یبرچ و  ینیریـش و  زا  دروـخب و  قامـس  هروـغ و  نوـچ  شرت  ياـهزیچ  زا  هتفرگرب  هزبرخ 

. دنک يرود  بان  هنهک و  بارش  زا  دیآزفیب و  بارش  یگتخیمآرب  دنک . هدنسب  هزمیب  ياهزیچ 

: زییاپ

زورمین ماگنه  رد  دیشروخ  رون  ربارب  ندنام  نامز  نینچمه  دنهاکب و  اههویم  ندروخ  يهزادنا  دنناوتب ، هک  اجنآ  ات  دیاب  زییاپ  ندیـسرارف  اب 
ندش و هتـسخ  نآ و  اب  وشتـسش  درـس و  بآ  ندیماشآ  زا  دنزیهرپب . امرـس  تهج  هب  نادادماب  بش و  رد  رـس  ندـناشوپن  زا  دـننک و  مک  ار 

ندوب رپ  زا  سپ  ای  دـتفیب و  نت  رد  شزرل  ساسحا  هک  ییاج  رد  ندـیباوخ  زا  دـننک . ینتبآ  مرلو  بآ  اب  دـنیامن . يرود  ندرک ، یکیدزن 
يور دیابن  ندروآ  الاب  هب  یماگنه  نینچ  رد  دنیامن . يراددوخ  دروآرد  شزرل  هب  ار  نت  هک  درس  بآ  اب  ینت  بآ  كاروخ و  زا  هبمکـش ) )

، دننکن رپ  بآ  كاروخ و  زا  ار  هبمکـش  هرابکی  دنیامنن و  يرابدرب  یگنـشت  یگنـسرگ و  رب  دوب ، دـهاوخ  روآبت  يدـنت  هب  نوچ  دـنروآ 
دنرادناو و ندش  نیگنـس  ندمآ و  شک  هب  ار  هبمکـش  دنماشآیب . دنک  یتحار  ساسحا  ناور  هک  ياهزادـنا  هب  رایـسب و  یگتخیمآ  اب  بارش 

. دنراذگ اهر  دازآ و  ار  نت 
. دشاب یناتسبات  يوگلا  ندرب  راکب  ماجنا و  يهیاپ  رب  رتشیب  دیاب  درف  ره  ياهمانرب  وگلا 

. دوریم نایم  زا  زییاپ  ياهنایز  رتشیب  ناراب  ندیراب  اب  درابب . ناراب  هک  نآ  ات 
نتخاس گنهامه  یگتخیمآ و  ندناشنورف  هب  شیارگ  دیاب  دنیاپب . رتشیب  ار  دوخ  مدرم  دیاب  هک  دیآیم  زارد  یناتـسبات  زا  سپ  زییاپ  یهاگ 

شیپ گنردیب  دیاب  دوش  هدید  يرامیب  يهناشن  نیرتمک  هچنانچ  دشاب . ندز  گر  اههدننکناور و  اب  ندرک  یهت  هب  شیارگ  زا  رتشیب  نآ ،
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رد دیاب  لصف  نیا  رد  ینامرد  فده  دـنامیخدب . تخـس و  لصف  نیا  ياهيرامیب  اریز  دـنروآ . يور  نآ  نامرد  هب  يرامیب  ندـش  هنهک  زا 
. ناتسبات رد  ات  دراد  يرتشیب  زاین  نت  یکانمن  هب  یمدآ  لصف  نیا  رد  اریز  دشاب  نت  ندرک  كانمن  ياتسار 

274 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دوب دهاوخن  یتفریذپ  بت  نامرد  رد  یهاتوک  هابتشا و  مادقا  هنوگره  هک  تسا  ياهنوگهب  لصف  نیا  رد  هزیمآ  يدب 

: ناتسمز

لـصف نیا  هراومه  دـشابیم . ینتفریذـپ  تشوگ  نیگنـس و  ياهیکاروخ  ندروخ  رد  يورهداـیز  يزیرهماـنرب و  رد  هابتـشا  لـصف  نیا  رد 
. گرزب هابتشا  کی  رثا  رد  رگم  دوش  کیدزن  یسک  هب  دناوتیمن  نآ  رد  يرامیب  تسا ، نت  یتسردنت  نابهاگن 

يرامیب ره  يهژیو  يهدـننکناور  اب  نآ  نامرد  هب  دوش  هتخیگنارب  بت  هچنانچ  دـنزیهرپب ، اههدـننکناور  ندرب  راکب  رد  يورهدایز  زا  دـیاب 
. دنوشیم دنمورین  هدرتسگ و  دنوشن  یهت  زاغآ  رد  هچنانچ  دنشابیم . ءالتما )  ) یگتشابنا ياهنوگ  زا  رتشیب  اهبت  هنوگنیا  دنروآیب . يور 

. درب راکب  ار  اهینشاچ  زایپ و  ریس و  دننام  هب  مرگ  ياهیکاروخ  دناوتیم  دراد ، درس  هزیمآ  هک  یسک 
دـشابن ازيراـمیب  شیارب  رگا  اریز  دـهد . شهاـک  ار  اـهیکاروخ  هنوـگنیا  تسا  نآ  تـسرد  دراد ، مرگ  يهزیمآ  تـسا و  ناوـج  یـسک 

ندرب راکب  ندز و  گر  هب  دیاب  نآ  نایاپ  ای  راهب  زاغآ  رد  دیوشن  وربور  یتخـس  يرامیب  اب  ناتـسمز  رد  هچنانچ  دوب . دهاوخن  زین  دـنمدوس 
نیا دـننکیم  يورهدایز  ندـیماشآ  ندروخ و  رد  هک  یناسک  يارب  اـهیگتخیمآ و  شیازفا  يارب  تسا  رتهب  دـیروآیب . يور  اههدـننکناور 

. دریگ ماجنا  راک 
. دیامن تردابم  ندز  گر  هب  دیاب  دنک  يورهدایز  ندیماشآ  ندروخ و  رد  دهاوخیم  هک  یسک 

. دربب دوس  اههدننکناور  زا  هشیمه  تسین  زاین  دروخیم  دب  نیگنس و  ياهیکاروخ  هراومه  هک  یسک 

: وا نایور  رادراب و  مناخ  يرادهگن  شور 

هناهام نوخ  يهدـنهدشزیر  روآبآشیپ و  هچ  ره  نآ و  زج  سران و  نوتیز  سمرت ، ربک ، نوچ  خـلت  دـنت و  ياهیکاروخ  زا  رادراب  ناـنز 
يرادراب و نایاپ  تسخن و  نارود  رد  هژیو  هب  یگدیدبرـض  ای  ندروخ  نیمز  ای  ندیرپ  زا  دننک . زیهرپ  بادس  هژیو  هب  ایبول ، دوخن ، نوچ 

. دنیامن يرود  تسا ، نایور  نداتفا  رد  راذگریثأت  لماع  هک  ندرک  یکیدزن  زا 
275 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هب هبمکـش  يهناهد  یـشخبورین  یبوشآلد و  يهدننکمارآ  بوخ و  یگتخیمآ  هدـننکنیزگیاج  و  کبـس ، مرن ، رایـسب  ياهیکاروخ  دـیاب 
شرت و ياههویم  يهدناشوج  يهرـشفا  دشونب . یکدنا  ار  وبشوخ  ياهيزبس  يهباشون  دیاب  درب و  راکب  هلاغزب  جاّرد ، غرم ، تشوگ  دننام 

هنایم يهزادنا  هب  ار  شزرو  شبنج و  دیاب  دـنک . مارآ  وا  رد  ار  یبوشآلد  و  رایو »  » تلاح ات  دروخب  اتـشان  دوع  صرق  اب  هارمه  هدـنروآدنب 
کبـس و ار  كاروخ  دـیاب  دـیازفیب . دوخ  ندرک  وبشوخ  باوخ و  حـیرفت و  هب  دـیاب  دزیهرپب . هبامرگ  رد  ینالوط  ندـنام  زا  دـهد . ماـجنا 

دنت ياهزیچ  یکدنا  وا  هب  دننیـشنورف  وا  ياهتـشا  هچنانچ  دناباین و  ار  هبمکـش  هرابکی  دنک و  شخب  رایـسب  ياهتبون  رد  ار  نآ  يهزادـنا 
زا دروخب . جنرت  رانا و  هب و  دوجب و  یکطـصم  ردنک و  دیاب  دـنهدب  وا  هب  دـنکیم ، زاب  رادـیب و  ار  اهتـشا  هک  ییاهنآ  لدرخ و  زایپ و  نوچ 

هچنانچ دوش . اهر  يرادراب  يهرود  ياهيرامیب  زا  دـناوتیم  شور  نیا  اب  دزیهرپب . ناوارف  ياهیگتخیمآ  يهدـنزاس  تسپ ، ياهیکاروخ 
. دروآ يور  اههدننکناور  ندرب  راکب  يریگنوخ و  هب  نایور  يراگدنام  هب  هجوت  اب  رایسب و  ینیبكزان  اب  دیاب  دش  رامیب 

: وئاز هب  یگدیسر  ییازناسآ و 
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تشپ مکش و  دنیـشنب و  [ 818] نزبآ نورد  هتفر و  هبامرگ  هب  تعاس  کی  يزور  رادراب  هک  تسا  بوخ  دـش ، کـیدزن  شیاز  ماـگنه  رگا 
هدش هتخاس  ياهینیریش  و  تشوگ ) عون  ره  يابروش   ) جابدیفسا نوچمه  کبـس  مرن ، اراوگ ، ياهیکاروخ  زا  دنک و  یلامنغور  ار  دوخ 

. دیوج دوس  ماداب  نغور  رکش و  اب 
نینچمه دنک و  یلامنغور  تسا ، هدننکغاد  هک  هویج  و  درز ) يوببش   ) يریخ نغور  اب  ار  دوخ  تشپ  دیایب  وا  غارـس  هب  نامیاز  درد  رگا 

ياهنوگ هب  دنک . تفر  دمآ و  یمرن  هب  دریگرب و  دوخ  هب  دـیامن و  فایـش  ار  نآ  زا  یکدـنا  دـلامب و  نآ  زا  اهولهپ  نیرـس و  فان و  ریز  هب 
ار دوخ  دیاب  دریگب  وا  سفن  دبای و  شیازفا  نامیاز  درد  هک  یماگنه  دزیخرب . اهاپ  رب  يدنت  هب  سپـس  دنک  زارد  ار  اهاپ  دـناوتب  هک  دنیـشنب 

ياـبروش هب  دـیاب  دـشک  ازارد  هب  ناـمیاز  هچناـنچ  دـهد . لـه  نییاـپ  هب  ار  وا  جـنرآ  هاـگیهت و  هدرک ، دـنلب  ار  وا  تشپ  اـمام  دریگب و  لـش 
كدناكدنا كدرا ، راورپ و  غرم  یبرچ  هجوج و  زا  هدش  هتخاس  برچرپ  جابدیفسا 

276 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
کی دیاب  تشگ  رادیدپ  ردام )  ) وا یتسردنت  يارب  ینارگن  ياج  دـش و  رتتخـس  نداز  هچنانچ  دـنناماشآیب . یهایگ  يهباشون  دـنناروخب و 

یگدروخ مهب  لاح  ببـس  ات  دنهد  وا  هب  راب  هس  ای  ود  رد  ار  هدش  هدیناکچ  نآ  رب  ماداب  نغور  یکدنا  هتخپ و  يامرخ  دیلبنـش و  بآ  لطر 
. دوش هداد  وا  هب  ّرم »  » صرق بادس و  يهرشفا  سپس  دوشن و  وا 

یتخـس ضیرم  هچنانچ  دـنرب ، راکب  ناسکی  مرد  ود  نزو  هب  هنق  و  ریـشواج )  ) ریـشواگ و  هزگنا )  ) تیتلح زا  دوش  تخـس  وا  رب  نامیاز  رگا 
تشوگ و بآ  اب  دماشآیب و  ات  دـنهدب  وا  هب  هتخیر و  یهایگ  هباشون  رد  [ 819 «] هیلاغ  » لاقثم کی  دیایب  شدب  نآ  يوب  زا  دشاب و  هدیـشکن 
ات دـنریگب  ار  وا  ینیب  دـنربورف و  سدـنک  بآ  رد  دـیاب  ار  وئاز  دـنام ، اـجب  [ 820] تفج هچنانچ  دوش . دـنمورین  اههدـننکوبشوخ  بارش و 

روخب ار  يو  درگوگ  دزراب و  ریـشواگ و  و  ّرم »  » اب زین  دـنربب و  راکب  دـیاب  وا  يارب  هرابود  ار  هدـش  دای  ياهوراد  هنرگو  دـیآیب  نییاپ  تفج 
. دنهد

نآ يور  دنهد و  رارق  شتآ  يور  هدـش ، خاروس  یتشت  ریز  رد  نادـشتآ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  دـننک و  ریمخ  واگ  بآدرز  اب  ار  قدـنف 
هدرم و نایور  دروم  رد  شور  نیا  دزادنایب . نوریب  ار  هدرم  نایور  نآ  زا  هدمآ  نوریب  روخب  هک  دنراذگب  ار  وئاز  نژاو  هدـش  مهارف  خاروس 

. دوریم راکب  تسا ، نآ  نداز  ماگنه  هک  ینایور  ناکترپ و  شبنجرپ و  نایور  ناکتیب و 
نوخ زا  يریگولج  شخب  رد  هچنآ  اب  دیاب  ددرگ  وا  يورین  نداتفاورف  ببـس  دـشاب و  هتـشاد  يدایز  يزیرنوخ  نامیاز  زا  سپ  وئاز  هچنانچ 

كدنا وا  يورنوخ  ای  هتشادن  يزیرنوخ  هچنانچ  دزاس . دنمورین  ار  دوخ  اهوبشوخ  بارـش و  تشوگ و  بآ  اب  دنک و  نامرد  میتفگ ، هناهام 
. دیامن نامرد  میتفگ  هناهام  نوخ  شیازفا  شخب  رد  هک  یشور  اب  اهنآ  زا  دهد  روخب  میدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهروخب  اب  دیاب  دشاب 

اسبهچ هک  دشاب  رازن  ناوتان و  رامیب  هکنآ  رگم  درامشن  کچوک  دراذگن و  رانک  ار  نآ  زگره  و  درب ، راکب  زین  فایـش  ناونعب  ار  شور  نیا 
نتـشاذگ یکی  دزاسیم  ناسآ  ار  نامیاز  هک  ییاـهزیچ  زا  دـنیوگیم  اـمام )  ) ناکـشزپ دروآ . دـیدپ  شیارب  يدـب  تخـس و  ياـهيرامیب 

. دشابیم رادراب  هاگیهت  نوماریپ  فان و  يور  هنهک  ياههاچ  زا  هتفرگرب  بآدنگ 
277 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دازون شرورپ 

ماگنه رد  دازون  شوگ  هب  ریـش  نتفرورف  زا  دریگ . ماجنا  راک  نیا  زین  مه  نآ  زا  سپ  دوش و  هدـیکم  دازون  شوگ  شیاز  ماـگنه  تسا  رتهب 
رد هتسویپ  دننک و  كاپ  نغور  مرگ و  بآ  اب  ینیب  دنیامن و  هتشغآ  لسع  هب  ار  دازون  ماک  دیاب  دوش . يریگولج  شوگ  نورد  هب  نداد  ریش 

دازون ندـیچیپ  نوگانوگ و  ياهتهج  رد  اهمادـنا  شـشک  ندرک و  یلامنغور  نداد و  شلاـم  دنـشاب . دازون  ینیب  یبآ  نتفرگ  يهشیدـنا 
نمیا اـهيرامیب  يرایــسب  زا  ار  وا  شور  نـیا  اـب  دـنیامن  يریگیپ  هتــسویپ  ار  كدوـک  یناـشیپ  ینیب و  رــس و  ندرک  راوـمه  و  قادــنق ) )
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دازون ندروخ  ریـش  هزادـنا  زا  شیب  هک  دـیاین  نوریب  نآ  زا  داب  دوشن و  هدیـشک  شمکـش  هک  دروخب  ریـش  ياهزادـنا  اـت  دازون  دـنادرگیم .
ماگنه نامه  دـمآ ، دـیدپ  اههناشن  نیا  هچنانچ  دروآیم . ناغمرا  هب  وا  يارب  ندروآ  الاب  هیرگ و  یمارآان ، یگدولآباوخ ، یلبنت ، یتسس ،
شمرگ مرگ  بآ  اب  دـهد و  شیازفا  ار  وا  باوخ  دوش ، يریگولج  وا  یهدریـش  زا  وا  نداد  ریـش  یگـشیمه  تداع  زا  رتینـالوط  تدـم  هب 

هب شباوخ  ندش  ینالوط  يارب  ردخم  ياهوراد  یمک  دوش ، هدنادرگرب  شدوخ  تداع  هب  سپس  دهد ، ریش  يو  هب  شتداع  زا  رتمک  دنک و 
رب دریذـپ و  ماـجنا  رتمرن  رتمارآ و  ندروـخ  ریـش  زا  سپ  راـک  نیا  دـهد  ناـکت  هناـیم  ياهنوـگهب  ار  وا  هراوـهگ  هک  تسا  بوـخ  دـهد . وا 
ای هرهم  يو  ولج  دیاب  دراذگ و  دـیابن  رون  ییانـشوررپ و  ياج  رد  ار  وا  دوش و  هتـشاذگ  ياهچراپ  شیاز  نیتسخن  ياهزور  رد  شنامـشچ 

دنک دورب ) رو   ) يزاب نآ  اب  دهد و  شلام  ار  وا  نابز  هیاد  دیارسب . هنارت  نتفگ  نخس  ماگنه  ات  وا  يارب  دنک و  نازیوآ  گنراگنر  ياهچراپ 
دیوگ و نخس  يو  اب  ورردور  دشاب . دنک  نتفگ  نخـس  رد  رگا  هژیو  هب  دهد  لام  تشم و  یناردنا  کمن  لسع و  اب  ار  نابز  نییاپ  شخب  و 

دهد شلام  غرم  يهیپ  هرک و  اب  ار  وا  يهثل  دیسر  ارف  اهنادند  شیور  ماگنه  هچنانچ  دیامن . يروآدای  وا  يارب  ار  کبـس  ناسآ و  ياههژاو 
. دراذگب نآ  رب  وج  درآ  و 

بآ هکرس و  یمک  رد  ار  خرـس  لگ  هریز و  درک  ادیپ  شورمکـش  هچنانچ  دننک . یلامنغور  رایـسب  بوخ و  ار  دازون  ندرگ  نغور  اب  دیاب 
. دنلامب مکش  يور  ار  نآ  سپس  دنناسیخب 

دوش و تفس  دازون  مکش  رگا  دنزیمآیب . ار  [ 821] ینمرا لگ  یبرع و  غمص  هیاد  ای  ردام  ریش  اب 
278 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

راکب شیارب  [ 822] فایـش ناونعب  دنریگب و  ار  شوم  لکـشپ  یکدنا  ای  هروب  و  فطان )  ) اولح یمک  دنرب . راکب  فایـش  وا  يارب  دـیآ ، دـنب 
رکش ریـش و  دیپس و  درآ  زا  هدش  هتخاس  هک  ناکدوک ) يارب  یتشگنا  ياولح  [ ) 823] هطیلب دیسرارف  دازون  نتفرگ  ریش  زا  ماگنه  رگا  دنرب .

ای هجوج  هنیـس  مرن  شخب  زا  وا  هب  دوش و  هدز  نآ  زا  كدـناكدنا  دوجب و  دـکمب و  ار  نآ  دـنک و  يزاب  نآ  اـب  اـت  هداد  وا  تسد  هب  تسا 
اهزور ندروخ  ریش  زا  كدناكدنا  دش  هتسباو  نآ  هب  تفرگ و  تسدب  تساوخ و  ار  نآ  دمآ و  ششوخ  نآ  زا  هچنانچ  دوش ، هداد  جاّرد 

. دیرادن زاب  ندروخ  ریش  زا  ار  وا  زگره  مرگ  ياهزور  رد  درک  دهاوخ  هدنسب  اهبش  هب  اهنت  هدیشک و  تسد 

: هیاد شنیزگ  يهویش 

دشابن و رامیب  دـشاب و  هتـشذگن  رایـسب  مه  شنامیاز  زا  هدرکن و  نامیاز  هزات  دـنزب و  یخرـس  هب  هک  دـیپس  تسوپ  اب  ناوج  ینز  دـیاب  هیاد 
یـشرت و يدـنت و  يروش و  زا  دـیاب  دـشاب و  هنایم  وا  نت  یباداـش  هتـشاد و  خارف  ياهنیـس  گرزب ، یناتـسپ  دـنکن . هلگ  يراـمیب  زا  هراومه 
هب هیاد  تـسین  بوـخ  دـیامن و  يرود  سفرک  هژیو  هـب  كزیت و  هریت  ریـس ، زاـیپ ، هرت ، دـننام  ازاـمرگ  رایـسب  ياهینـشاچ  اههدـنروآدنب و 

. دنک هدنـسب  هدش ، هتخپ  بوخ  هدش و  كاپ  ناوج ، روناج  تشوگ  جنرب و  مدنگ و  زا  ییاهیکاروخ  رب  دوش و  کیدزن  هدش  دای  ياهزیچ 
نان نان و  جنرب و  یلاقاب و  درآ  زا  هتفرگرب  يابروش  دبای  شهاک  وا  ریـش  هچنانچ  دـیامن . يرود  هناهام  ياهيزیرنوخ  ندرک و  یکیدزن  زا 

، دوش ظیلغ )  ) تفـس یلیخ  شریـش  هچنانچ  دـنهدب . هداد  وا  هب  هتـشاذگ  نآ  رب  هنایزار  مخت  یمک  هک  رکـش  ریـش و  هدـش و  کشخ  دـیپس 
یلیخ وا  ریـش  هچنانچ  دنناشونب . یکبآ  يهباشون  نیبجنکـس و  وا  هب  دـنیامن و  شزرو  یکدـنا  زین  وا  دـننک و  مرن  دـیاب  ار  وا  ياهیکاروخ 

. دننک رایسب  زین  ار  وا  باوخ  تدم  دنهد و  رایسب  وا  هب  نیگنس  شخبورین  ياهیکاروخ  دیاب  دشاب  یکبآ 
زین هیاد  دنرب و  راکب  هدنروآدنب  ياهیکاروخ  دیاب  دشاب  مرن  دازون )  ) كدوک مکش  رگا 

279 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زیهرپ ازامرگ  ياهیکاروخ  ینیریـش و  زا  دشونب و  وجبآ  امتح  دنزب  كروک  هیاد  ندـب  رگا  دـنک و  يرود  یبرچ  ینیریـش و  ندروخ  زا 

يهرابرد تماجح  يریگنوخ و  دشاب ، زاین  رگا  یگهام  راهچ  زا  سپ  دیامن و  هیذغت  لکلایب ) نیریـش  ياهیندیـشون   ) تاروزم اب  و  دنک .
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. دوب دهاوخ  ریذپماجنا  كدوک 
نینچمه دشاب . نیگنس  تفس و  یلیخ  هن  لش و  یکبآ و  یلیخ  هن  دیاب  دوش  هتشاذگ  نخان  رب  نآ  زا  ياهرطق  رگا  تسا  يریش  ریش ، نیرتهب 

. دوشن هداد  كدوک  هب  وبدب  روش و  ریش  تسا  رتهب  دشاب . نیریش  اراوگ و  وبشوخ و 

: ینس ياههرود  رگید  ندییاپ 

: ناکدوک

و شکداب ) نتـشاذگ   ) تماجح نامرد  هکلب  دـننک  نامرد  دـنمورین  ياههدـننکناور  ندرب  راکب  ندز و  گر  اـب  ار  ناـکدوک  دـیابن  زگره 
. ددرگن ناوارف  ناشیا  ياهيرامیب  ات  دوشیم  ياهزیگنا  اههویم  اهینیریش و  ندرکن  يراوخدایز  ياهویم  بآ  ياههدننکناور  ندرب  راکب 

. دنوشن هدرگ  گنس  راچد  ات  دوشن  يورهدایز  نیگنس  ياهیکاروخ  رینپ و  ریش و  ندیشون  رد  نینچمه 
زا دوشن  ادـیپ  گنـس  اـهنآ  رد  هک  ددرگ  هزیکاـپ  ناـشیا  یبآـشیپ  هاگتـسد  اـت  دوش  هداد  اـهنآ  هب  رکـش  هدـنکتسوپ و  هزبرخ  مخت  یهاـگ 
رود ندرگ ) یفنل  ددـغ  سامآ   ) ریزانخ يرامیب  هب  ندـش  راـچد  زا  اـت  دـنیامن  يرود  رگید  كاروخ  زا  سپ  كاروخ  ندروخ  يروخرپ و 

. دننامب

: ناناوج ناناوجون ،

، ار دنمورین  ياههدننکمارآ  اههدننکناور و  ندز و  گر  ناشیا  يارب  دیـساره و  یمرگ  ياهيرامیب  زا  دـیاب  ناناوج  ناناوجون و  يهرابرد 
. دنرب راکب  نآ  ندش  رتهدرتسگ  تفرشیپ و  زا  شیپ  يرامیب و  ياههناشن  ندش  راکشآ  ماگنه 

: نالاسنایم

رایـسب ياهراک  زا  دنراد و  هاگن  بوخ  ار  دوخ  دیاب  اهنآ  تسا . زاین  يریگنوخ  زا  رتشیب  اهوراد  هلیـسو  هب  يزاسیهت  هب  شیارگ  ناشیا  رد 
يارب يریپ  یگتـسکش  نارود  دـنامب و  اجب  ناشیا  يارب  راوتـسا  ینت  اـت  دـنهاکب  ار  يرتسبمه )  ) اـهندرک یکیدزن  دـننک  يرود  تخـس  و 

. دوشن هدیشک  ازارد  هب  ناشیا 
280 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نالاسنهک

نیرتمک اب  دیاب  ار  نآ  هزات  هک  زاین  ماگنه  زجب  دنراذگ  رانک  ار  يریگنوخ  ندرک و  یکیدزن  ندش و  هتسخ  رایـسب و  راک  نداد  ماجنا  دیاب 
. دنهد ماجنا  هزادنا 

. دراذگ دوخ  يهنازور  يهمانرب  زا  یشخب  ار  دوخب  يراذگاو  باوخ . ینتبآ ، دنروخب . راوگناسآ  بوخ و  ياهیکاروخ 
زارد یتدـم  دـنناوتب  نیا  اب  ات  دـنهد  شیازفا  دـیاب  ار  رایـسب  یگتخیمآ  اب  ای  هدـش  فاص  یکبآ و  هناـیم و  هزمشوخ  ياـههباشون  ندیـشون 

. ددرگن دوبان  هدوسرف و  يدوزب  ناشیا  نت  دننک . رود  دوخ  زا  ار  یگدرمژپ  یتسس و  ینارگنلد و 

: کشزپ شیامزآ 

ار دوخ  یگدنز  وا  رگا  دنیامن . يریگیپ  ییاهنت  رد  ار  وا  شالت  یگنوگچ  دننک و  یسررب  ار  کشزپ  هتـشذگ  یگدنز  نارذگ  تسا  رتهب 
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وا هب  بوخ  دید  اب  دیاب  دراد ، اهنآ  راک  یـسررب  رد  شالت  زین  ییاهنت  رد  هدنارذگ و  ناسانـش  تسیز  ناکـشزپ و  ياهباتک  ندز  قرو  اب 
يراوخبارـش يزاب و  ییاهنت  ماگنه  رد  يو  شـشوک  دشاب و  هدوبن  میدرک  دای  ام  هچنآ  وا  یگدنز  رذـگ  هچنانچ  تسیرگن . وا  یگدـنز 

. تسیرگن وا  هب  دب  یهاگن  اب  دیاب  دشاب ،
نانادنخـس و نیـشنمه  هراومه  وا  ایآ  دـید  تسیرگن و  وا  یکریز  هشیدـنا و  هب  تسا  رتهب  دـشاب  باـتک  اـب  هتـسویپ  یکـشزپ  رگا  نینچمه 

؟ تسا هدرب  ناشیا  زا  ياهرهب  و  تسا ؟ هدوب  ناگدننکهرظانم 
اب ینالوط  ینیـشنمه  رگا  هن ؟ ای  دـشابیم  ناشیا  ارآ  رد  نداد  رظن  وگتفگ و  ناوت  هتخادرپ و  نافوسلیف  ياهباتک  یـسررب  هب  ایآ  نینچمه 

. تسا بوخ  تسا ، هدرب  نداد  رظن  وگتفگ و  رد  ياهرهب  اهنآ  زا  هتشاد و  هورگ  نیا 
؟ دشابیم نآ  يوسنآ  ای ز  تسا  هدیمهف  هدناوخ  هک  ار  ییاهزیچ  ایآ  دوش  هدید  نینچمه 

يهدش هنیاعم  دروم  ایآ  هنیاعم ؟)  ) هدرک ور  ریز و  ار  رامیب  ایآ  و  هتـشاد ؟ دروخرب  رامیب  اب  ایآ  هک  دید  دیاب  هدیمهف  هدناوخ و  ار  هچنآ  رگا 
تفـص ود  نیا  وا  رد  سکره  هن ؟ ای  تسا  ناوارف  ياهيرامیب  وزج  وا  يهدرک  دروخرب  يراـمیب  نیا  اـیآ  دـناهدید ؟ رگید  یناکـشزپ  ار  وا 

. تسا دنمشناد  وا  سپ  دیآ  درگ 
رامـشب کشزپ  يارب  یتساک  هنوگ  کی  هک  دـشاب  ناراـمیب )  ) هنیاـعم رد  یتساـک  نیا  دوشن و  هدـید  هدـش  هتفگ  دراوم  زا  یکی  وا  رد  رگا 

. دیآیم
281 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، دـشاب هارمه  شناد  نیا  ناگتـشذگ  ياهباتک  شزومآ  اـب  یتساـک  نیا  رگا  اریز  دـشابیم . ندـیدن  زگره  زا  رتهب  ندـید  راـمیب  مک  هتبلا 
یکشزپ شناد  اهباتک و  یسررب  تخانش و  اب  يربارب  نارامیب  يهنیاعم  یمک  نوچ  تسا  بوخ  دوخ  زین  نیا  دوب . دهاوخن  یمهم  لاکشا 

. دنکیم يربارب 
زین شناد  نیا  ناگتسجرب  اب  ینیـشنمه  دنـشاب و  هدیمهفن  ار  بلاطم  هدوب و  یماع  داوسیب و  رگا  دنروآیم  يور  شناد  نیا  هب  هک  یناسک 

رد نوچ  دش . دهاوخن  هدید  ناشیا  زا  زین  یتسرد  نامرد  هک  تسناد  دـیاب  تشادـن و  رواب  ناشیا  تخانـش  هب  هک  تسا  رتهب  دنـشاب  هتـشادن 
. دیازفیب يزیچ  نآ  هب  زین  دوخ  دریگب و  دای  ار  ناگتشذگ  ياهشور  يهمه  دناوتیمن  سک  چیه  یکشزپ )  ) نف نیا 

زا رتشیب  رایـسب  یکـشزپ  شناد  يهزادنا  نوچ  تشاد  دـهاوخن  ار  نآ  ییاناوت  مه  زاب  دـشاب ، هدـنراذگ  نآ  رد  ار  دوخ  رمع  يهمه  رگا  وا 
. دنشابیم نینچنیا  اههتشر  رتشیب  هکلب  شناد  نیا  اهنت  هن  تسا ، یمدآ  رمع 

هدیسر هطقن  نیا  هب  ات  هدیخرچ  هنیس  هب  هنیس  هتفرگ و  ماجنا  سک  نارازه  اب  لاس  نارازه  رد  هدوب  یندیمهف  هزادنا  نیا  ات  اهشناد  زا  هچنآ 
یناـمز هاـتوک  رد  ار  اـهنآ  يهمه  هک  تسا  نیا  دـننام  هب  دـیامنب ، اـهشور  نیا  اههتـشون و  اـهوگلا و  نآ  يورهلاـبند  اـهنت  رگا  سپ  تسا 

. تسا هتشاد  هدنسب  یهجوت  اهنآ  هب  هدنراذگ و  ار  اهلاس  نآ  يهمه  هک  تسا  نیا  دننام  هب  تسا و  هدیمهف 
، دشاب هدـناوخن  ار  اهنآ  دـشاب و  هدـنکفین  یهاگن  دوخ  زا  شیپ  ناکـشزپ  ینعی  ناگتـشذگ  ياهباتک  هب  یکـشزپ  دـینیبب  وس  کی  زا  رگا 
هب دوخ  یـصخش  ياـهنومزآ  هبرجت و  هب  هزادـنا  هچ  دـنیبب و  دـناوتیم  یکـشزپ )  ) دروم دوـخ  رمع  همه  رد  کـشزپ  نیا  يربیم  ناـمگ 

. دشاب مدرم  نیرتكریز  نیرتدنمدرخ و  وا  هک  دنچره  دباییم  تسد  يرامیب  ره  تخانش 
دـشاب هدیمهفن  يرامیب  ره  دروم  اب  دروخرب  زا  شیپ  ار  اهيرامیب  لکـش  دشاب و  هتخادـنین  ناگتـشذگ  ياهباتک  هب  یهاگن  یکـشزپ  رگا 

رذگ نآ  رانک  زا  هتخانشن  هدیمهفن و  تسا  نکمم  یهاگ  دزادنایم . هابتشا  هب  ار  يو  زاب  دشاب  هدرک  دروخرب  دروم  نآ  هب  اهراب  وا  دنچره 
. دنک دهاوخ 

. تفای نایاپ  نایناهج  دنوادخ  ساپس  اب  مراهچ  راتفگ 
282 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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شیارآ مجنپ  راتفگ 

: دیادزیم ار  [ 824 (] زازح  ) رس هروش  هچنآ 

هراشا

. دشابیم رس  يوم  ندیشارت  هتسویپ  دربیم ، نایم  زا  ار  مخز  درز  رس و  هروش  هچنآ 
زور هس  ره  هنرگو  چیه  هک  دش  هدنـسب  هچنانچ  دیوشب  رایـسب  مرگ  بآ  اب  هناخ  رد  ای  هبامرگ  رد  ادرف  دـیامن و  یلامنغور  ار  رـس  بش  ره 

. دیوشب هروب  یکدنا  اب  [ 825] قلس يهتخپ  اب  ای  یمتخ و  هکرس و  هدیبوک و  دوخن  اب  ار  رس 

(: زازح  ) رس يهروش  نامرد  يارب  دنمورین  يهدنهدوشتسش  يهرازگ 

هد یمتخ  مرد و  هدزناپ  مادکره  زا  لدرخ  هدش و  درآ  دیپس  يهشیـش  نان و  قروب  و  سوبـس )  ) هلاخن دیلبنـش و  درآ  مرد و  دص  دوخن  درآ 
نیا اـب  نتــسش  هراوـمه  اـب  مـخز  درز  هچناـنچ  داد . وشتــسش  نآ  اـب  ار  رــس  هـتفه  رد  دـنریگرب و  دــیاب  بآ  هکرــس و  یکدــنا  اـب  مرد ،
هاگن هراومه  ار  مکش  یمرن  دوش و  هدراذگ  رس  رب  سران  يهکرس  یکدنا  اب  خرس  لگ  نغور  بش  ره  تسا  رتهب  دنامب . اههدنهدوشتـسش ،

. دراد
283 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 826] بلعثلا ءاد  وم و  شزیر 

هراشا

یتخس هب  زایپ  اب  سپس  دوش  خرس  هک  دیهد  شلام  ياهنوگهب  ربز  ياهچراپ  اب  ار  نآ  ياج  دنک ، ادیپ  شزیر  وربا  ای  شیر  ای  رـس  يوم  رگا 
شور نیا  رگید  زور  دینک و  اهر  ار  نآ  زورهنابـش  کی  سپـس  دنک  یگتخورفارب  شزوس و  ساسحا  نآ  ياج  رد  رامیب  هک  دیهدب  شلام 

رگا دوش ، مارآ  ات  دینک  اهر  يزور  دـنچ  ار  نداد  شلام  دـینک و  كاپ  غرم  ای  كدرا  یبرچ  اب  ار  نآ  دز  لوات  رگا  دـیربب ، راکب  هرابود  ار 
ياهنوگ  ) موصیق زا  هک  ینغور  دـیهدب و  لاـم  تشم و  هچراـپ  اـب  زور  ره  دـینزب و  غیت  راـب  نیدـنچ  ار  نآ  تفاـی  شیور  وم  نآ  ياـج  رد 

هب دینک و  شیالاپ  ار  نآ  بآ  سپـس  دنوش  هل  هکنآ  ات  هتخپ  مارآ  بآ ، اب  هارمه  هیقو  کی  مادکره  زا  هنوباب  ناشوایـس و  رپ  و  فساجنرب )
راکب ار  هدمآ  تسدب  مهرم  سپس  دبای ، شهاک  نآ  بآ  دزپب و  مارآمارآ  ات  دییازفیب  نآ  هب  ناب  نغور  لطر  کی  نآ ، لطر  کی  يهزادنا 
مادـک مینیبیم  میتفگ . نیا  زا  شیپ  هک  میزادرپیم  هنوگ  ناـمه  راـمیب  يهراـبرد  هنرگو  تفاـی  شیور  وم  ناـمرد ، نیا  اـب  هچناـنچ  دـیرب .

رد وا  يدربراک  ياهیکاروخ  یسررب  هب  بوخ ، یکاروخ  يهمانرب  کی  نتشاد  يارب  نینچمه  تسا . هدرک  ادیپ  یگریچ  نت  رب  یگتخیمآ 
، دوشیم گنر  دـیپس  وا  وم  شزیر  ياج  تسوپ  دـشاب ، هدروخ  مغلب  يهدـنزاس  ياهیکاروخ  هتـسویپ  رامیب  هچنانچ  میزادرپیم ، هتـشذگ 

. دیهدب وا  هب  ار  صرق  نیا  سپ 

: نازیر ياهوم  شیور  يارب  یصرق 

ای هس  هک  دوشیم  هداد  نآ  مرد  هس  ات  ود  يهزادنا  هب  رابره  هک  مرد ، موس  کی  هس و  لظنح  يهیپ  مرد ، هد  ارقیف  هرایأ  مرد ، هد  دیپس  دبرت 
ییاهوراد هب  سپـس  دـنرب  راکب  تسا  بوخ  یگتخیمآ  هدـنزاس  هک  دنمـشزرا  ياهیکاروخ  دوش . هدرب  راکب  هام  کی  رد  نآ  زا  راب  راهچ 

يو يور  گنر و  هدروخیم و  بآدرز  يهدنزاس  ياهیکاروخ  هتـسویپ  رامیب ، هچنانچ  دنروآ . يور  تسا ، وم ) شزیر   ) هدننکنامرد هک 
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رد ار  وا  ناـمرد  دـش و  دـهاوخ  بوخ  یگتخیمآ  يهدـنزاس  دنـشاب ، راودـیما  دـنهد و  وا  هب  ار  صرق  نیا  زا  سپ  هدـش ، درز  نآ  دـننام  هب 
. دننک يزیرهمانرب  تسا ، درس  یگتخیمآ  يهدنروآ  دیدپ  هک  هچنآ  ياتسار 

284 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنراد وم  شزیر  هک  ینارامیب  يارب  بوخ  ياهیگتخیمآ  يهدنزاس  صرق 

کی اهنآ  یگمه  هک  مرد  مراهچ  کی  اینومقـس  مرد و  مین  هدـش  بایـسآ  خرـس  لگ  مرد و  کی  جـلیله )  ) درز يهلیله  يرطوقـس و  ربص 
: نآ هاوگ  هک  دروخیم  بآخلت  يهدـنزاس  ياهیکاروخ  هتـسویپ  رامیب  هچنانچ  تسا . راب  کی  یکاروخ  يهزادـنا  نآ  دـنوشیم و  صرق 

ودـب نومیتفا  يهتخپ  سپـس  دـینز  گر  ار  وا  سپ  دـشابیم . وا  رد  رایـسب  یکـشخ  و  يرغال ، وم و  شزیر  ياج  گنر  یگریت  وا و  گنر 
ياهیکاروخ دیرب . راکب  میتفگ  بآخلت  ندنار  نوریب  هرابرد  ایلوخیلام  شخب  رد  هک  ار  هچنآ  دـننام  نومیتفا و  رد  رینپ  بآ  ای  دـیناروخب ،

. دیزادرپب دنایوریم  ار  وم  هک  یندیلام  يوراد  اب  وم  شزیر  ياج  نامرد  هب  سپس  دیهد  وا  هب  دنمشزرا 

: وم ندنایور  يارب  یندیلام  يوراد 

اب دـیزپب و  مرد ، کی  مادـکره  حـیرارذ  جزیویم و  مرد و  ود  مادـکره  زا  نویبرف  انـس و  درگوگ و  لدرخ و  قروب و  مرد و  هد  اـیرد  فک 
سپس دینک  اهر  ار  نامرد  يزور  دنچ  دز  لوات  نآ  ياج  هک  ماگنه  ره  دینک و  یلامنغور  ار  وا  زایپ ، اب  شلام  زا  سپ  هنهک  نوتیز  نغور 

. دیهد ماجنا  ار  نامرد  نامه  هرابود  دشاب  زاین  هچنانچ  دوش . مارآ  ات  دیزادرپب  نآ  نامرد  هب  جادیفسا  مهرم  كدرا و  یبرچ  اب 

: دوشیم هتساوخ  هک  ییاج  رد  وم  ندنایور 

هراشا

هاگیاج نآ  دییامن و  ریمخ  هنهک ، نوتیز  نغور  اب  هتفرگرب  ار  موصیق  رتسکاخ  ایرد و  کفک  دـشاب . مک  وربا  شیر و  يوم  شیور  هچنانچ 
لابند هنایم  يامرگ  هب  ندیـسر  ات  ار  دنور  نیا  دیماشآیب و  بان  بارـش  دیلامب و  ار  ریمخ  نیا  نآ  رب  بش  ره  دیهد و  شلام  مهرم  نیا  اب  ار 

. دییامن

: وم ندنایور  يارب  دنمورین  يوراد 

هـشیش نییاپ  رد  دیزیرب و  نآ  رب  نغور  دیریگب و  هدیدرگ  درآ  هدش و  هدز  ناشلاب  رـس و  هک  حیرارذ  مرد و  هس  نزو  نابنغور ، هیقو  کی 
وبشوخ ربنع  کشم و  یکدنا  اب  هتـشادرب و  ار  نآ  سپـس  دوش . تفـس  نغور  ات  دـینز  مهب  ار  نآ  یبوچ  اب  هتـشاذگ  میالم  شتآ  يور  رب 

. درک دهاوخ  ندییور  هب  زاغآ  وم  اجنآ  رد  دنوادخ  دیما  هب  دنزب و  لوات  ات  دییامن  رارکت  دیهد و  شلام  دیلامب و  اج  نآ  رب  هدرک 
285 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: یلچک نامرد  نآ و  ندرک  دنلب  وم و  شزیر  زا 

: وم يهدنهدوشتسش  يهرازگ 

، هلمآ يهدناسیخ  اب  رـس  ندرک  رت  زا  سپ  دیزیمآیب  لسع  اب  هدیبوک و  هتفرگ ، ار  هلمآ )  ) جلما ّرم و  هزات و  ناشوایـس  رپ  تخردازآ و  گرب 
. دیناشوپب ار  رس  نآ  اب 
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: وم ندرک  دنلب  يارب  ياهدنهدوشتسش ، يهرازگ 

یلامنغور سآ ، نغور  اب  سپـس  دیوشب ، نآ  اب  ار  وم  دییازفایب و  نآ  هب  لدرخ  یمک  دیریگب  ار  هدش  هتخپ  نآ  رد  ردنغچ )  ) قلـس هک  یبآ 
. دنکیم دنلب  ار  يوم  هک  دییامن 

: دنکیم يریگولج  وم  شزیر  زا  هچنآ 

. تسا سآ  نغور  اب  وم  نداد  شلام  هتسویپ 

: دنایوریم زین  ار  وم  دنکیم و  يریگولج  وم  شزیر  زا  هچنآ 

اب هبامرگ  رد  ادرف  دینک و  برچ  نآ  اب  ار  وم  يهشیر  بش  ره  دیروآ و  تسدب  ینغور  سآ ، نغور  اب  سپس  هدرک  زاب  بارـش  رد  ار  ندال 
. دییوشب مرگ  بآ 

: وم یناشیرپ  زا  يریگولج  يارب  دنمورین  ییوراد 

سآ هلمآ و  بآ  لطر  کی  و  سران ) نوتیز   ) قافنا نغور  لطر  کی  دوش ، گنر  خرـس  بآ  ات  دـیزپب  بآ  اب  هتفرگ  ار  سآ  گرب  هلمآ و 
. دیهد شلام  نآ  اب  ار  وم  يهشیر  دییازفایب و  بارش  اب  هتخیمآ  ندال  هیقو  کی  نآ  رب  سپس  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  بآ  ات  دیزپب  زین  ار 

: دشابیم وم  يهدننکهایس  شخبورین و  نآ  يهتسویپ  دربراک  هک  ینغور 

لطر هس  رد  تشم  کی  يهزادنا  هب  هلمآ  سفرک و  و  ردنغچ )  ) قلس مخت  دعس ، بیطلا و  لبنس  ناشوایس و  رپ  سآ و  گرب  قیاقـش و  لگ 
اب زور  ره  هتـشادرب و  سپـس  هتخیر  نآ  رد  ار  ربونـص  تسوپ  رتسکاخ  نآ  نزومه  ایقاقأ و  هیقو  مین  دورب و  تسد  زا  نآ  بآ  ات  دیزپب  بآ 

. دینکیم یلامنغور  نآ 

: دنکیم نامرد  ار  دشاب  شزاغآ  يهلحرم  رد  يرامیب  نیا  رگا  دنکیم و  يریگولج  یلچک  زا  هک  یندیلام  ییوراد 

ندال نآ  رب  سپس  دوش  هل  هک  نآ  ات  دیزپیم  دیریگیمرب و  ناسکی  ياهنوگهب  ردنک  ربونص و  تخرد  تسوپ  سآ و  گرب  ناشوایس و  رپ 
نیا دیهد و  وشتـسش  اهزور  دیلامب و  رـس  يور  اهبش  دینکب و  مرن  برت  نغور  هنهک و  بارـش  اب  دییازفایب و  شخب  کی  مادکره  زا  ّرم  و 

. دربیم نایم  زا  ادخ  تساوخ  اب  ار  نیزاغآ  یلچک  هک  دیهد  ماجنا  هتسویپ  ار  راک 

(: هروخوم  ) وم يهنایاپ  ندش  هخاش  ود  کیراب و 

نغور بآ و  دیآ  دیدپ  وم  رب  دنیآرف  نیا  رگا 
286 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مخت و  ناتک ) [ ) 827] باتک مخت  باعل  نوچ  هدنبـسچ ، ياهباعل  اب  دـیلامب و  نآ  هب  هتـسویپ  ار  هتـشگ  تخاونکی  بوخ  هتخیمآ و  مهرد 
اب دنیآرف  نیا  رگا  دییازفیب . ینتبآ  بارش و  كاروخ و  ییاسآنت و  رب  دشن  هدنسب  هچنانچ  دییوشب و  نآ  دننام  دجنک و  گرب  هزرفـسا و 
هب دـشاب  رتشیب  هکناـنچ  دریگ و  ماـجنا  یناـمرد  هک  تسین  زاـین  تسا و  مک  يراـمیب  يهزادـنا  سپ  دـشاب  نآ  ندـش  یبوخ  نت و  یباداـش 

. دیروآ يور  ندز  گر  اههدننکناور و 
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: وم شچیپ 

هراشا

. دیناشوپب ار  رس  هتسویپ  وزام  ای  دیپس  ردس  گرب  اب 

: رگید ياهرازگ 

. دیناشوپب نآ  اب  ار  رس  دینک و  ریمخ  ار  گنسادرم  هرون و  وزام و  ردس و  هدش و  درآ  دیپس  گنب  مخت  ّرم و  دیلبنش و  درآ 

: وم ندرک  راومه  مرن و 

رب ناوارف  مرگ  بآ  سپـس  دییامن و  یلاممهرم  هدش  مرلو  لخ  نهد  اب  نآ  ياج  دـینک و  نامرد  هروخوم ، زا  هدـننکيریگولج  ياهوراد  اب 
. دیزیرب نآ  يور 

: وم ندرک  هایس 

هراشا

يور  ) جتخسر دنلامیم و  رس  يور  ار  نآ  سپـس  دوش ، هل  هک  نآ  ات  دنناشوجیم  هباتیهام  رد  هک  ینوتیز  نغور  اب  وزام  لطر  موس  کی 
، دـنزیمآیم بوخ  دنـشرسیم و  مرگ  بآ  اب  مرد  کی  گاز  مرد و  ود  یناردـنا  کمن  مرد و  جـنپ  مادـکره  زا  اریتک  گاز و  و  هتخوس )

گنر وراد  نیا  اب  هدرک ، کشخ  هتـسش و  ار  هرهچ  رـس و  ياهوم  نآ  زا  سپ  دـشکیم . ازارد  هب  تعاس  راهچ  نتـشرس  نیا  هک  ياهنوگهب 
. دنیوشب مرلو  بآ  اب  نآ  زا  سپ  ددرگن . کشخ  ات  دنناشوپب ، گرب  اب  ار  نآ  سپس  دنیامن  اهر  ار  نآ  تعاس  شش  و  دننک ،

: وم ندرک  هایس  يارب  رگید  ییوراد  يهرازگ 

نیشنهت زا  سپ  کهآ )  ) هرون گنسادرم و 
287 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نیا اب  دیشرسب . بآ  اب  سپس  دینیزگرب  هزادنا  کی  هب  مادکره  زا  برـس  بآدیفـس  مرگ و  لگ  دیریگرب . هزادنا  کی  هب  مادکره  زا  ندش 
اجب ار  یبوخ  هایس  گنر  دییوشب ، اهباعل  یخرب  اب  سپـس  دینک  اهر  ار  نآ  تعاس  هس  ات  دیراذگب و  یگرب  نآ  رب  دیناشوپب و  ار  وم  ریمخ 

. تشاذگ دهاوخ 

: رگید ياهرازگ 

هس دینک و  اهر  باتفآ  شبات  ریز  رد  دییازفیب و  بآ  نآ  ربارب  هس  دیریگیمرب  هزادنا  کی  هب  ار ، هدش  نیشنهت  کهآ )  ) هرون گنـسادرم و 
هب نآ  رد  هدرک  فاـص  هراـبود  ار  نآ  دـشن ، هایـس  رگا  دـینکیمورف  یمـشپ  نآ  نورد  هب  هتفرگ و  نآ  بآ  سپـس  دـینزب  ار  نآ  مـهب  زور 

امشب ار  هایس  گنر  دینزب ، وم  هب  دینک و  ریمخ  نآ  رد  ار  انح  سپس  دوش  هایـس  مشپ  ات  دیزیرب  هرون  گنـسادرم و  بآ  مشـش  کی  يهزادنا 
. دیلامب اهوم  يهشیر  يور  مشپ  نآ  سپس  تسا و  بآ  نآ  رد  یمشپ  ندرک  ورف  دوشیم  هدرب  دوس  نآ  زا  هک  یشور  دهدیم .
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: رگید ياهرازگ 

مرن درخ و  هکنآ  ات  هتـسب  دـمن  هکت  کی  رد  ار  نآ  دوش و  هایـس  ات  دـیزپب  هباتیهام  رد  هتخادـنا و  نوتیز  نغور  رد  هتفرگ  ار  وزام  اـت  یس 
بآ اب  هدـیبوک  ار  ياهکم  يانح  لاقثم  کی  یناردـنا و  کمن  هزادـنا  نامه  هب  ینمی و  گاز  مرد  مین  هتخوس و  سم  مرد  ود  سپـس  دوش 

رس سپس  دیآ  شوجب  بوخ  ات  دیراذگب  يزلف  هقالم )  ) فرظ کی  رد  سپس  دیشرسب  هدمآ ، رد  هدناشوج  يهرشفا  دننام  هب  هک  هتخپ  سآ 
دادماب ات  نآ  اب  دیدنبب  ار  رس  كات  تخرد  گرب  ردنغچ و  گرب  اب  سپس  دینک  کشخ  هتسش و  ار  رـس  نآ  زا  سپ  دینک و  گنر  نآ  اب  ار 

. ددرگیم هایس  یبوخب  هک  دینک  یلامنغور  هتسش ، لگ  اب  ار  نآ  دمآ  دادماب  نوچ  دیباوخب و 

: دنوش سردوز  يریپ  راتفرگ  دنهاوخیمن  هک  یناسک  يارب  ییامنهار 

هراشا

دنک ار  يریپ  ندـمآ  دـنور  هک  ییاـههار  زا  دـسریم . ارف  رترید  یخرب  رد  رتدوز و  دـنراد  هک  ياهزیمآ  تـهج  هـب  ناـسک  یخرب  رد  يریپ 
. تسا زور  ره  رد  هخسن  نیا  ندرب  راکب  کچوک و  [ 828] لفیرطا ندرب  راکب  هتسویپ  دنکیم ،

: کچوک لفیرطا  يهرازگ 

هب ار  هلما  هلیلب و  یلباک و  هایس و  يهلیله  کچوک و  لفیرطا 
288 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نآ زا  یکی  زور  ره  دیدروآرد و  ودرگ  دننام  هب  دیزیمآیب و  لسع  اب  هتـشاذگ  نوتیز  نغور  رد  ندیبوک  زا  سپ  دـیریگرب  ناسکی  ياهنوگ 
اهینیریـش و میله و  یچاک و  اهدیرت و  تسام و  ریـش و  زا  دیربب . راکب  هدش  هتخپ  زپبآ و  يهنوگهب  ار  اهكاروخ  رتشیب  دـیرب و  راکب  ار 

. دیشونب لسع  بآ  ای  هنهک  بان  بارش  یکدنا  دینیزگ . يرود  ینتبآ  رد  يورهدایز  خی و  بآ  ندیشون 
هکرس و اب  ار  نآ  دمآ ، دیدپ  یمرگ  رگا  دیرب  راکب  لدرخ  اب  ار  ردنغچ )  ) قلس دیروخب و  اتشان  ار  یطبن  يرم  دیروخب و  نیکمن  يهماکبآ 

. دیزیهرپب اهوم  يور  رب  دشاب ف  روفاک  اب  رگا  هژیوب  بالگ  نتخیر  زا  دیهد و  شهاک  ار  یکیدزن  ینتبآ و  دیناشنورف ، نیبجنکس 
. دینک شالت  نآ  ندرک  كاپ  ياتسار  رد  دیربب  راکب  ار  نآ  هچنانچ 

. دیامن يرود  میدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  ینغور  نوچ  اههدنروآدنب  اهینـشاچ و  هارمه  هب  هدـش  هتخپ  ياهنغور  ندرب  راکب  هتـسویپ  زا 
ار نآ  ندروخ  ناتـسمز  رد  درب و  راکب  ار  رذالب  كدناكدنا  تسا  رتهب  دـشاب . هتـشاد  هجوت  رایـسب  شخب  نیا  عوضوم  هب  یـسک  هچنانچ 

. دنک زاغآ 

: وم ندرک  ییامرخ  خرس و 

يدرد اـب  دوشیم  هتفگ  [ 829 (] جروش  ) هروـش هک  یغاـبد  کـمن  نآ  دـننام  هب  مرد و  جـنپ  ّرم  مرد و  هد  هدـیبوک  سمرت  يرـصم  يـالقاب 
مزیه رتسکاخ  نینچمه  دروآیم و  ییامرخ  گنر  هک  دـینک  گنر  ار  وم  نآ  اـب  هدرک  ریمخ  ار  هدـش  هتخپ  راـب  هس  بارـش  يهدـشکشخ 
سپس هتشادهاگن  بش  کی  دیناشوپب و  نآ  اب  ار  وم  دیزیمآیب ، اهوراد  اب  فاص و  ار  نآ  سپـس  هتـشاذگ  زور  کی  بآ  اب  ار  كات  تخرد 

. دروآ دیهاوخ  تسدب  ار  ییامرخ  گنر  دیهد . ماجنا  ار  نآ  هرابود  هتسش و 

: وم ندرک  دیپس 
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یبآدرز يهسیک  اب  هدش  کشخ  ربک  يهفوکش  درگوگ و  هدشکشخ ، نیرسن  لگ  برت ، مخت  شام ، هدش ، کشخ  نسار  وتسرپ ، زوغلچ 
. دیزیمآیب مهب  ار  بارش  هکرس و  واگ و 

289 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ درگوگ  اب  هرابود  دیهد و  شلام  رایسب  ار  نآ  هکلب  دییوشن  ار  رس  دیناشوپب . نآ  اب  ار  رـس  سپـس  دیهد  روخب  درگوگ  اب  ار  رـس  تسخن 

. دینک كاپ  نیمسای  نغور  اب  ار  نآ  دش  دیپس  رگا  دیهد  ماجنا  راب  نیدنچ  ار  راک  نیا  دیهد  روخب  ار 

: دنکیم يریگولج  نآ  شیور  زا  دنکیم و  كزان  دیادزیم و  ار  وم  هچنآ 

همرـس نوچمه  هدـش  هدـییاس  درز  [ 830 (] خـینررلم  ) خـینرز دـنبوکیم و  مه  اـب  ار  یهاـمشوگ )  ) فدـص هارمه  هب  دـنمورین  دـیپس  هرون 
هب ای  ایرد و  فک  یهامشوگ  اب  سپـس  دنراذگیم . رانک  تعاس  ود  يارب  دنیازفایم  نادب  بآ  نآ ، متـشه  کی  هزادـنا  هب  دـنریگیمرب و 

. دش دهاوخ  وم  يهدننکدیپس  هک  دنراذگیم  اهوم  يور  هک  چگ  هارمه 

: دنادرگیم كزان  مرن و  ار  وم  هچنآ 

زا سپ  تسا ، رتـهب  دـننک . اـجباج  وروریز و  رایـسب  نت  يور  ار  نآ  نوچ  دـشابیم و  هرون  رد  قروب  اـی  كاـت  تخرد  رتسکاـخ  نتـشاذگ 
. دنهدب شلام  هزبرخ  مخت  یلقاب و  وج و  درآ  اب  ار  نآ  ياج  هرون  نتسش 

: دنازیریم ار  وم  هرابکی  هک  یمهرم  يهرازگ 

کی هزادنا  هب  دننکیم و  فاص  سپـس  دنراذگیم ، رانک  زور  هس  دنیازفایم  بآ  نآ  ربارب  شـش  دـنریگیم و  ار  ياهزات  دـنمورین  يهرون 
باتفآ رد  هرابود  هدوزفا ، نآ  رب  هدش  هدـییاس  درز  خـینرز  مرد  هس  سپـس  دـنهدیم  ماجنا  راب  هس  ار  راک  نیا  دـنیازفایم . هرون  نآ ، مشش 

اب ار  نآ  ياج  سپـس  دـنکیم  ار  وم  يدـنت  هب  دـنهدیم . شلام  نیمـشپ  يهچراپ  اب  ار  نت  دـعب  ددرگ . نازیوآ  وم  يهشیر  اـت  دـنراذگیم 
. دنیامنیم یلامنغور  خرس  لگ  نغور 

: دنازیریم ار  وم  هچنآ 

نوخ ای  یبآدرم و  هغابروق  نوخ  ندـیلام  ای  و  دـشابیم . دـنت  هکرـس  ای  گنب و  كاـیرت و  اـب  هکرـس  هزرفـسا و  مخت  راـب  نیدـنچ  ندـیلام 
[831 (] ذفنق  ) شوم نآ  رد  هک  ینغور  ای  هدش و  هل  هتخپ و  رامـسوس ) دننام  هب  ياهدنزخ   ) هیاظع نآ  رد  هک  ینغور  ندـیلام  ای  تشپكال .

. دوش هدیلام  دیاب  نآ  ياج  يور  اهوم  ندنک  رابره  زا  سپ  هک  دشاب  لسع  رتسدیبدنگ و  ای  و 
290 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنکیم يریگولج  زارد  یتدم  لغب  ریز  هناچ و  فان و  ریز  رد  وم  شیور  زا  هچنآ 

اب ار  گنب  مخت  ای  دـنیاسیم و  هزات  گنب  بآ  اب  دـنریگیمرب و  اهنآ  مود  کی  رولب  گاز  هزادـنا و  کی  هب  ار  یبرـس  بآدیفـس  اـیمیلقا و 
دروآیم دیدپ  گنرد  وم  شیور  رد  دنهدیم  ماجنا  هتـسویپ  ار  راک  نیا  دنلامیم و  ار  وراد  نیا  هدربمان  ياههاگیاج  يور  دـنزپیم  هکرس 

. دنایورن يوم  زگره  اسبهچ  و 

: دنکیم يریگولج  نآ  ياج  یگتخوس  زا  دیادزیم و  ار  هرون  يوب  هچنآ 
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هرون شزوس  زا  هک  هچنآ  دـیهد . شلام  ار  نت  مه ، اب  یگمه  ای  ییاهنت  هب  کس  دعـس و  انح و  رفـصع و  تخرد  ای  وله و  تخرد  گرب  اب 
لگ نغور  اب  هرون  اـب  ندرک  هتـشغآ  زا  شیپ  ار  نت  تسا . نآ  نتـسش  سپـس  نت و  يور  نآ  ندرک  وروریز  رتمک  ره  دـنکیم ، يریگولج 

كاپ بوخ  ات  تسا  غاد  بآ  اب  نت  نتـسش  دیامن ، يریگولج  نت  رد  ندمآرد  كروک  ندز و  شوج  زا  هک  هچنآ  دینک . یلامنغور  خرس 
سناـش هشیمه  هک  ییاـهاج  يور  رب  هژیو  هب  وا  رب  درـس  یلیخ  بآ  دـنناشنب و  زارد  یتدـم  درـس  بآ  رد  ار  نآ  يهدـنربراکب  سپـس  دوش 

. دنزیرب تسا ، یگتخوس  نداد  خر  ای  شوج  ندمآ  نوریب 
تـشوگ ای  دنزب و  لوات  هچنانچ  دنهن و  نآ  رب  ياهچراپ  دنراذگب و  هتخوس  ياج  رب  دـنیاسب و  بالگ  هکرـس و  اب  ار  هدـننکتسوپ  سدـع 

يریگولج نت  رد  شوج  ندز  نوریب  زا  ات  دـنهد . شلام  ار  هاگیاج  خرـس  لگ  نغور  رد  هدرورپ  گنـسادرم  بآدیفـس و  مهرم  اـب  دزوسب 
. دوب دهاوخ  دنمدوس  دنهد ، شلام  بوخ  خرس  لگ  نغور  و  رمخ ) لخ   ) سران هکرس  اب  نآ  ياج  هرون ، دربراک  زا  سپ  هچنانچ  دنک .

(: هفعس  ) رس یتسوپ  يرامیب 

هراشا

زیرس نآ  زا  هک  دشاب  ياهبانوخ  نآ  رد  دیاش  گنر و  دیپس  کشخ و  یهاگ  دنـشابیم ، رـس  رد  هیـشیرکشخ )  ) هشیرکشخ اهشیر ، نیا 
هک مادـکره  شوگ  تشپ  ای  رـس  تسوپ  ياهگر  زا  یکی  درک . نامرد  رـس  و  هرقن )  ) هناـچ يدوگ  زا  يریگنوخ  اـب  ار  نآ  دـیاب  دوشیم .

دنمـشزرا ياهیکاروخ  رب  اهنت  دـنراذگب . يدـنت  ینیریـش و  يروش و  زا  زیهرپ  ار  رامیب  یکاروخ  يهمانرب  دـننکیم . زاب  ار  دـشاب  رتگرزب 
ار رامیب  ناوتیم  هنوگنیا  دننک . هدنسب  هزمیب ،

291 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک یمهرم  نآ  يور  هب  سپـس  دینک و  راداو  اینومقـس  ربص و  اب  ای  هلیله و  يهتخپ  اب  ندرک  هیقنت  هب  ار  وا  دهد ، نت  رامیب  رگا  درک . نامرد 

. دیلامب ار  دش ، دهاوخ  هتفگ 

: دوشیم هدید  ناکدوک  رد  هک  نآ  يهزات  يهنوگ  زا  هفعس  نامرد  مهرم  يهرازگ 

نآ يور  خرس  لگ  نغور  سران و  هکرس  اب  سپس  دنریگرب  ار  رانا  تسوپ  گنـسادرم و  دنوارز و  انح و  و  هبوچدرز ) [ ) 832] رفص قورع 
. دنلامب

: هنهک هشیرکشخ  مهرم  يهرازگ 

سران و يهکرـس  اب  هدیبوک و  هتفرگرب ، ار  دنوارز  گنـسادرم و  رفـص و  قورع  وزام و  هویج و  كاخ  درگوگ و  هتخوس و  گاز  کمن و 
. دنلامب هشیرکشخ  يور  ار  نآ  دنزیمآیب و  خرس  لگ  نغور 

هشفنب و نیریش و  ماداب  ودک و  نغور  درک و  راداو  ازيرومن  ياهیکاروخ  ندروخ  هب  ار  رامیب  دیاب  دشاب ، دیپس  کشخ  هشیرکشخ  رگا 
. دیناکچ وا  ینیب  رد  ار  نآ  زج 

اب سپـس  دوش  نکهشیر  ات  دنراذگب  دنت  يوراد  نآ  رب  دیایب و  نوخ  ات  دنـشارتب  دراک  اب  ار  نآ  دـشاب  گرزب  تفلک ، هشیرکشخ  هچنانچ 
( ياهبانوخ  ) رت يهفعس  هک  ییاهزیچ  زا  دننک . ار  وا  نامرد  هدش ، هتفرگ  [ 833] قورع نوتیز و  نغور  هکرس و  گنسادرم و  زا  هک  یمهرم 

. دزیرورف دوش و  کشخ  هک  نآ  ات  تسا ، زبس  نانشأ  کمن و  هکرس و  اب  هرابنیدنچ  نداد  شلام  دنکیم ، نکهشیر  دربیم و  نایم  زا  ار 

: دنکیم راومه  مرن و  ناشخرد و  ار  تسوپ  دیپس و  ار  هرهچ  هچنآ 
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هراشا

بآ اب  شیادرف  زا  دنلامب و  هراسخر  يور  اهبش  ار  نآ  سپس  دنشرسب  ریش  اب  ار  برت  مخت  اریتک و  هتـساشن و  وج و  یلقاب و  دوخن و  درآ 
[834 .] دنیوشب هرهچ  يور  بش  هد  هتخپ  کشخ  هشفنب  سوبس و  نآ  رد  هک  مرگ 

ص291 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 

: رگید ییوراد 

يهشفنب هنوباب و  تخپمد  اب  اـهزور  دـنلامب و  هرهچ  رب  اـهبش  رفـصع »  » بآ هارمه  هب  ار  اریتک  هتـساشن و  نیریـش و  يهدـنکتسوپ  ماداـب 
، دش کشخ  هک  ماگنه  ره  هتفه ، کی  ات  دنلامب  هرهچ  يور  دنزیمآیب و  ریـش  اب  ار  نیریـش  ماداب  اریتک و  هتـساشن و  ای  دـنیوشب و  هدـناسیخ ،

. دنیوشب مرگ  بآ  اب  سپس  دنهد و  ماجنا  ار  ندیلام  راک  هرابود 
292 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنکیم گنر  خرس  ار  هرهچ  هچنآ 

هراشا

. دنناشوپب نآ  اب  هتفه  کی  ار  هرهچ  دنزیمآیب . ریش  اب  سپس  دننک  درآ  دنریگرب و  ناسکی  ياهنوگهب  خرس  خینرز  دیپس و  لدرخ 

: رگید ییوراد 

یلو دـنلامب  هرهچ  هب  اهبش  دـنزیمآیب و  سوبلب ) زایپ   ) زایپ بآ  اب  ناـسکی  ياهنوگهب  ار  یکطـصم  ّرم و  ردـنک و  غبـصلا و  هّوف  نارفعز و 
. دنیوشب اهزور 

: دنکیم خرس  ار  هرهچ )  ) گنر هک  رگید  ییوراد 

مخت يهدرز  ندروخ  اراوگ و  مرگ  بآ  اب  ینتبآ  هتسویپ  نیریش و  بان و  خرس  بارش  تشوگ و  نیریـش و  رانا  ریجنا و  دوخن و  ندروخ 
. دراد ار  هرهچ )  ) گنر ندرک  خرس  یگژیو  هزگنا  ریس و  نینچمه  دشابیم . هزگنا  کمن و  اب  غرم 

: هرهچ گنر  ندرک  خرس  يارب  رگید  ییوراد 

. دیرب راکب  ار  نآ  زا  مرد  ود  يزور  دیزیمآیب  مه  اب  مرد  هدزیس  رکش  مرد و  هس  نارفعز  مرد و  هد  کشخ  يافوز 

: دنکیم گنر  درز  ار  هرهچ  هچنآ 

هریز و زا  مهرم  ندـیلام  هکرـس و  ندروخ  هتـسویپ  و  یبآدرم )  ) هداتـسیا ياهبآ  ندـیماشآ  و  یجرـش )  ) رومن مرگ و  ياـهاج  رد  ندـنام 
يورهدایز هریز  ندروخ  رد  هچنانچ  دوشیم . ور  يدرز  ببـس  هودنا  يرادهدـنز و  بش  لگ و  ندروخ  هرهچ و  هب  [( 835] قدرز  ) كدرز

. دش دهاوخ  درز  ناشیا  هرهچ  گنر  دنباوخب ، دبای ، شیور  رایسب  هریز  هک  ییاج  رد  ای  دنیوبب  ار  نآ  هتسویپ  دننک و 
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: دنک هایس  ار  تسوپ  هچنآ 

دشابیم ینتبآ  زا  يرود  یگتسخ و  و  روش ، ياهیکاروخ  ندروخ  و  ندوب ، داب  دیشروخ و  ربارب  رد  هتسویپ 

: دنکیم هایس  ار  تسوپ  هک  ییوراد 

نیدنچ رگا  هک  دننک  هتشغآ  گنسادرم  هرون و  هب  ار  نآ 
293 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

اب دیاب  دـشاب  یهایـس )  ) نآ نتـشادرب  هب  زاین  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  تخـس  نآ  ندرب  نیب  زا  دـنکیم و  هایـس  رایـسب  ار  نآ  دریگب ، ماجنا  راب 
نیشیپ گنر  هب  ات  هتـسش  راب  نیدنچ  ار  نآ  هکرـس ، هارمه  هب  دوخن  درآ  ای  شرت  جنرت  ای  زایپ  اب  هدیناشوج و  نآ  رد  زبس  نانـشا  هک  هکرس 

. ددرگزاب دوخ 

: دیادزیم ار  [ 836 (] فلک  ) تسوپ ياهکل  هچنآ 

هراشا

نآ اـب  هدـییاس  ار  نیچراد  و  طـسق )  ) تسک دوـش و  تفـس  اـت  هـتخپ  ار  رفـصع  يهلاـفت )  ) كدرز اـی  كزیت و  هریت  مـخت  اـی  برت و  مـخت 
، نآ ندیلام  زا  شیپ  هتبلا  دنلامب ، رادکل  ياج  يور  دـنبوکب و  ریجنا  اب  ار  لدرخ  ای  دـنلامب و  کل  يور  سپـس  دـنزیمآیب  مهرم  يهنوگهب 
ات هتـشاذگ  نآ  يور  ار  ریجنا  لدرخ - مهرم  سپـس  دـیآرد ، خرـس  گنر  هب  ات  دـننک  امرگ  سرپمک  دـنزیرب و  کل  ياـج  يور  مرگ  بآ 
زا دنراذگب . شیور  ار  مهرم  نآ  رابود  هدرک و  سرپمک  ار  کل  ياج  مرگ  بآ  اب  سپس  دوشن  هتشادنرب  وراد  دنازوسب ، کل  هک  یماگنه 

ددرگزاب نیتسخن  تلاح  هب  دنک و  تحارتسا  ات  هتشادرب  کل  يور  زا  وراد  يدنت  هب  دیاب  دیزیهرپب و  ندرک  مخز 

: تسا کم  کک و  بوخ  رایسب  يهدنیادز  وراد 

نآ يور  دـننک و  تسرد  یمهرم  دـنریگرب و  ناـسکی  ياهنوگهب  هوـیج  كاـخ  هدـنکتسوپ و  هزبرخ  مخت  برت و  مخت  بلحم و  مخت  زا 
. دنلامب نآ  يور  دنیاسب و  مرن  هکرس  اب  ار  دوهیلا  لقم  ماداب و  بلحم و  مخت  ای  دنراذگب 

: تسا دنمدوس  رایسب  کم  کک و  ندودز  يارب  هک  رگید  يوراد 

كدرز بآ  رد  ار  لقم  دـنرادیمرب و  ربارب  ياهنوگهب  ار  لقم  لفلف و  هروب و  خـلت و  ماداب  طسق و  برت و  مخت  كزیتهرت و  مخت  سمرت و 
. دنلامب نآ  ياج  رب  سپس  دنشرسب  ار  اهوراد  نآ ، اب  هدرک  زاب 

[: 837] شمن شرب و 

هراشا

. تسا نومیتفا  يهتخپ  نومیتفا و  اب  رینپ  بآ  ندناروخ  بآخلت و  يهتـسویپ  ندرک  یهت  ندز و  گر  دیادزیم ، ار  شمن  شرب و  هک  هچنآ 
. دنریگ راکب  ار  وراد  هرابود  هدشنهدودز ، مهرم  کی  اب  رگا  کم  کک و  دننام  هب  تسا  رتهب  نینچمه 

294 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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: شمن شرب و  يارب  یمهرم 

دنـشاب هدرک  سرپمک  مرگ  بآ  اب  ار  تروص  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  هدومن ، مهرد  ار  دیلبنـش  باعل  اب  برت  مخت  قروب و  هدـنکتسوپ و  ماداب 
. دنلامب هرهچ  يور  هبامرگ  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  تسا ، رتهب  هک 

: رگید یمهرم 

شرب ياج  يور  نوباص  اب  ای  اهنت و  هک  هدش  هتخاس  یمهرم  نآ  اب  هدروآ  درگ  هتخپ ، ریجنا  اب  ملک  مخت  و  خـلت ، ماداب  سمرت و  يهدـیبوک 
رد ار  قشا  ای  دنهد . ماجنا  ار  راک  نیا  هرابود  سپـس  دنلامب و  ماداب  نغور  نآ  يور  هتـسش ، ار  نآ  دش  شزوس  ساسحا  هک  هاگره  دنلامب .

لاخ و يارب  هک  یمهرم  هنوگره  دـنلامب و  نآ  يور  سپـس  دـننک  زاب  دیلبنـش  باعل  رد  ار  لقم  اـی  دـنراذگب و  نآ  يور  هدرک  زاـب  هکرس 
هک ياهنوگهب  دشاب ، مرگ  بآ  اب  رادکل  ياج  رایـسب  ندرک  سرپمک  زا  سپ  ای  ینتبآ  زا  سپ  دـیاب  دوریم  راکب  فلک  شرب و  شمن و 

. دنربب راکب  ار  مهرم  سپس  دوش  كزان  گنر و  خرس  نآ  تسوپ 

: مخز كروک و  ياج  ندودز 

اب دیپس  نان  ریمخ  سپس  دنلامب و  نآ  يور  كدرا  یبرچ  هتسویپ  ای  دوش ، هدیلام  خرس  لگ  نغور  دیپس و  گنـسادرم  زا  یمهرم  نآ  يور 
. دننابسچب نآ  يور  امرخ 

: هرهچ رد  هدمآدیدپ  [ 838 (] هفعس  ) یخرس

هراشا

. دنزیم شوج  هدش و  گنر  خرس  هرهچ  زا  یشخب  دهدیم . يور  ناتسمز  رد  يرامیب  نیا 

: نآ نامرد  يارب  دنمدوس  ییاهراک  زا 

نآ ياج  ندناراخ  رایسب  زین  نآ و  يور  ولاز  نتشاذگ  سپس  یناشیپ و  گر  ندز  مرلو و  بآ  ندرب  راکب  رایسب  ندرک و  ینتبآ  هتـسویپ 
نآ يور  گـنر  خرـس  مهرم  نتـشاذگ  نآ  زا  سپ  نآ و  ياـج  نداد  شلاـم  هکرـس  کـمن و  اـب  سپـس  دـنک و  يزیرنوخ  هک  ياهنوـگهب 

نوباص ندـیلام  نآ ، يارب  رگید  دـنمدوس  ياهزیچ  زا  تسا . هدـمآ  هراسخر  رـس و  یتسوپ  ياـهيرامیب  شخب  رد  نآ  يهرازگ  دـشابیم .
. دنهد ماجنا  راب  دنچ  دیاب  ار  راک  نیا  تسا . نتسش  مرگ  بآ  اب  نآ  زا  سپ  دنازوسب و  درد ، اب  ار  نآ  هک  نآ  ات  شندرک  اهر  نآ و  يور 

295 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هبرض زا  هدمآدیدپ  يدوبک  يزبس و  ندودز 

هراشا

يهندوپ ای  برت  ای  ملک  گرب  اب  دیاب  دـشاب ، نآ  زبس  گنر  ندودز  هب  زاین  اهنت  دـشاب و  هدـنام  یکرچ  هن  یمرگ  هن  هاگیاج  نآ  رد  هچنانچ 
. دناشوپ ار  نآ  يور  تسرتاراک  همه  زا  هک  هزات 

: رتاراک یمهرم 
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بآ اـب  تسا  رتـهب  هتبلا  دـنلامب . نآ  يور  هدـییاس و  بآ  اـب  وزج  مـین  ردـنک  و  [« 839] لفلفلا رجح   » وزج کـی  درز و  خـینرز  وزج  کـی 
. دنراذگب نآ  يور  قشا  اب  ای  ییاهنت و  هب  ار  درز  خینرز  ای  [ 840] زینشگ

: یبوکلاخ ندودز 

رد تسا و  نهآ  زا  هتـشابنا  هک  یمهرم  ای  دنک . نامرد  ار  هدمآدیدپ  مخز  سپـس  دوش . یمخز  ات  دـناشوپب  رذالب  لسع  اب  ار  لاخ  هاگیاج 
تخرد يهباریـش  اب  هدادشلام  هتـسش و  غاد  بآ  ینمرا و  يهروب  اب  ار  لاخ  ياج  ای  دـنلامب . نآ  يور  ار  هدـش ، دای  یکت  ياهوراد  شخب 

هس زا  سپ  دندنبب و  نآ  يور  زور  هس  ات  دنراذگب  نآ  يور  ار  هدش  دای  مهرم  سپس  دنیامن  وشتسش  دننک و  مرن  [ 841 (] مطبلا کلع   ) مطب
نیا دـیادزب و  ار  یتسوپ  يرامیب  هبرـض و  ياج  ات  دـنلامب  نآ  يور  میتفگ  هک  ییوراد  اب  دـنهد و  شلام  رایـسب  کمن  اـب  دـننک و  زاـب  زور 

ماجنا راب  نیدنچ  شور  نیا  دیاب  هتبلا  دنیوشب . ینمرا  يهروب  اب  سپس  دوش . ماجنا  راب  هس  يزور  زور و  هد  رد  راب  هد  دیاب  نتـشاذگ  مهرم 
. دوش هدودز  بوخ  یبوکلاخ  ات  دریگ 

: هلبآ ياج  ندودز 

هلیــسوب اـهمخز  رثا  ناـمرد  شور  اـب  ار  نآ  دــیاب  دــشاب  هدــنام  هرهچ  تسوـپ  اـب  راوـمه  ياهنوـگهب  هـلبآ  گـنر  هایــس  ياـج  هچناــنچ 
هبرف و ار  نت  تسوپ ، اب  اهنآ  ندرک  راومه  يارب  تسا  زاین  دشاب  هدروآ  دیدپ  یگتفرورف  هلبآ  رگا  یلو  دنک . نامرد  دیپس  ياههدننکگنر 

هک ییاهشور  زا  دوشیم . راک  ود  ره  هب  زاین  دشاب  هایس  یگتفرورف  رگا  یلو  دنک  باداش 
296 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دشابیم نآ  يور  وراد  يهتسویپ  نتشاذگ  هتسویپ و  ندرک  ینتبآ  یکی  تسا  دنمدوس  هلبآ  ياج  يارب 

: هلبآ ياج  ندودز  يارب  اراک  مهرم 

ناب و يهناد  هدنکتسوپ و  هزبرخ  مخت  جنرب و  درآ  هدش و  درآ  درخ و  ناوختسا  دوخن و  درآ  کشخ و  ین  يهشیر  هدرورپ و  گنسادرم 
. دنیوشب ار  نآ  اهزور  هدناشوپ و  نآ  اب  ار  هرهچ  اهبش  سپس  هدروآ  درگ  ار  ناتک  مخت  دیلبنش و  باعل  هارمه  هب  تسک )  ) طسق

: لاگ شراخ و 

هراشا

لسع ریس و  مرگ و  ياهینشاچ  هماکبآ و  کمن و  نوچمه  نوخ  يهدننکهابت  ياهیکاروخ  هتسویپ  هک  یناسک  رد  شوج  لاگ و  يرامیب 
رایـسب دنهدیم ، شهاک  ار  ینتبآ  دننکیم و  يرادهدنز  بش  دنوشیم و  هتـسخ  یلیخ  هک  یهورگ  رد  دـنروخیم . هنهک  بان  بارـش  و 

. تسا دنمدوس  هتخپ  يهلیله  ندروخ  سپس  ندز و  گر  ناشیا  يارب  دیآیم . دیدپ 

: هتخپ يهلیله  يهرازگ 

خرـس و لگ  ینـساک و  مخت  مرد و  ود  ینیچ  ناریماـم  مرد ، جـنپ  مادـکره  زا  نومیتفا  هرتهاـش و  انـس و  مرد ، هدزناـپ  نزو  هب  درز  يهلیله 
نتخپ رد  بآ  موس  ود  هک  یماگنه  دـیاب  هک  نومیتفا  زجب  هتخپ  ار  یگمه  بآ  لـطر  هس  اـب  مرد  هس  مادـکره  زا  نیتنـسفا  فلع  هیاپـسب و 

رد ار  هتـشرس  نیا  رامیب  دیاب  دیازفیب . نیبجنرت  مرد  هد  نآ  رب  هدرک و  شیالاپ  نآ  زا  سپ  تخیمآ و  بوخ  سپـس  دوزفا و  نادب  هدناماجب 
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. دروخب راب  نیدنچ 

: لاگ شراخ و  يارب  یصرق  يهرازگ 

يارب صرق  کی  نآ  زا  دنزیمآیب و  ار  هدش  درآ  خرس  لگ  مرد  مراهچ  کی  اینومقـس و  مرد  مین  درز و  يهلیله  مرد  کی  ربص و  مرد  کی 
ياتـسار رد  اههدـننکناور  ندرب  راـکب  ندز و  گر  اـب  ار  نت  هچناـنچ  دـنروخب . صرق  نیا  زا  راـب  نیدـنچ  تسا  رتـهب  دـنرب . راـکب  راـبره 

. دشابیم زاین  نت  يهتسویپ  ندرک  رومن  دش . هتفرگ  ماجنا  رامیب  يزاسیهت 

: صرق نآ  يهرازگ 

دنراذگ رانک  بش  کی  دنزیرب ، ناشوج  بآ  لطر  موس  ود  نآ  يور  دنزیمآیب و  دزربت  رکـش  مرد  هد  اب  يدنه  رمت  مرد  هد  ولآ و  ات  هدزناپ 
يهزادـنا دـنیازفایب . زین  هرتهاـش  انـس و  نآ  رب  یهاـگ  دـهاوخ و  رتهب  دوش ، هتخپ  رگا  دنـشونب . دـننک و  شیـالاپ  دـننز و  مهب  ار  نآ  سپس 

. تسا هیقو  راهچ  يزور  نآ ، یکاروخ 
297 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: يرگ شراخ و  يارب  یبیکرت  يوراد  يهرازگ 

یکاروخ يهزادنا  دنوش . هتخیمآ  مه  اب  هک  ياهزادنا  هب  نیبجنکس  وزج و  مین  مادکره  زا  نیتنسفا  هرتهاش و  انس و  وزج ، کی  درز  يهلیله 
. دشابیم هنازور  غرممخت  کی  نآ 

. تسا دنمدوس  هبامرگ  رد  سفرک  يهرشفا  خرس و  لگ  نغور  سران و  يهکرس  اب  نت  شلام  مرلو و  بآ  اب  ینتبآ  کشخ ، شراخ  يارب 
رگراک نامرد  یلو  دریگ  ماجنا  رایسب  نت  يزاسیهت  يرامیب  نیا  رد  هچنانچ  تسروآدوس ، زین  رکش  هلیله و  اب  رینپ  بآ  ندیشون  نینچمه 

زا ندیزگ  يرود  دنروخب . يواگ  شرت  تسام  ناوارف و  بآ  اب  دیپس  رکـش  مدنگ و  درآ  هزادنا  کی  هاگماش  دادماب و  زور  ره  دیاب  دـتفین 
. تسا دنت  نیریش و  روش و  ياهیندروخ  زا  زیهرپ  نیرب  نوزفا  دوب . دهاوخ  دنمدوس  دنشراخ ، لاگ و  راچد  هک  یناسک 

يهمانرب کبـس ، ياهتشوگ  اهیـشرت و  درـس و  ياـهيزبس  رب  كاروخ  ندرک  هدنـسب  نت و  ندرک  يزاـسیهت  هب  راـمیب  راداو  نینچمه 
. دشونب بارش  دیاب  دشاب ، هتشاد  ناوارف  ياهزیمآ  تارییغت  رامیب  هچنانچ  دوب . دهاوخ  رامیب  ینامرد 

: کشخ لاگ  يارب  یندیلام  ییوراد 

هزادنا هب  خرـس  لگ  نغور  سران و  يهکرـس  مرد و  شـش  هلیاس  هعیم  مرد و  کی  مادـکره  زا  سدـنک  و  تسک )  ) طسق کمن و  قروب و 
ار وا  سپـس  هدرک  اهر  ار  رامیب  تعاس  کی  زا  سپ  دریگ و  ماجنا  هبامرگ  رد  دیاب  ندیلام  نیا  درب . راکب  نت  يهمه  هب  ندـیلام  يارب  یفاک 

. دنیامن وشتسش 

: رومن لاگ  يارب  یندیلام  ییوراد 

نآ اب  دنزیمآیب و  خرس  لگ  نغور  سران و  يهکرـس  اب  هدیبوک  ار  گنـسادرم  یلق و  سدنک و  یلفد و  گرب  ياهرقن و  ایمیلق  هدرم و  هویج 
دنهد و شلام  ار  نت  زبس  نانـشا  هکرـس و  اب  دنورب و  هبامرگ  هب  سپـس  هدـیباوخ  نآ  اب  بش  کی  دـنلامب و  نت  هب  هدرک و  تسرد  یمهرم 

. دنیآ نوریب  هبامرگ  زا  دننک و  یلامنغور  خرس  لگ  نغور  اب  دنزیرب و  درس  بآ  نت  رب  سپس  دنهد  وشتسش  بآ  اب  نآ  زا  سپ 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


: دب هنهک و  لاگ  يارب  ییوراد 

دیآ دیدپ  هدور  يرامیب  هچنانچ  دوش . هدروخ  راب  هس  هرابود  زور  هس  زا  سپ  تسا ، دـنمدوس  زور  هس  رد  ربص  لاقثم  کی  هنازور  ندروخ 
. دنکیم نکهشیر  ار  شراخ  لاگ و  وراد ، نیا  دنوادخ  تساوخ  اب  دنیامن . نامرد  ار  جحس »  » دراذگ و رانک  ار  ربص  ندروخ 

: تسروآكرچ هن  ازلوات و  هن  هک  دنمورین  ياهتشرس 

ياهنوگهب ار  درز  گاز  گنسادرم و 
298 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنرب راکب  ار  نآ  زاین  ماگنه  دنراذگب و  هتفه  کی  دیشروخ  ربارب  رد  دنیاسب و  هکرس  اب  ادجادج  ناسکی 

[: 842 (] يرش  ) ریهک

هراشا

نیریـش شرت و  رانا  بآ  ندیـشون  هب  راداو  ار  يو  تشاد  شورمکـش  هچنانچ  و  دینزب ، گر  ار  وا  دیاب  دـشاب ، ریهک  ياراد  یـسک  هچنانچ 
اهنت ار ، وا  كاروخ  دیناشنب و  غاد  بآ  رد  راب  هس  زور ، ره  ار  يو  دیربب و  راکب  ار  اهیندناسیخ  تشادن ، شورمکـش  رگا  دـینک و  سلم ،) )

. دیهد رارق  نآ  دننام  صوصم و  صیرق و  ماداب و  نغور  زا  هدش  هتخاس  يابریز  شآ  ماداب و  نغور  نوتیز و  نغور  هکرس و 

: تسدنمدوس يرش  يارب  هک  ییاهزیچ 

يهتخپ نوچ  ياهدـننکناور  دـشاب  رایـسب  خرـس  ياههناد  هچناـنچ  راـنا و  بآ  هب  هتـشغآ  يروفاـک  ریـشابت  صرق  ندروخ  شرت و  تساـم 
ار دزربت  رکـش  هارمه  هب  شاهدیبوک  تسوپ  رانا و  زا  هدش  هتخاس  يهرـشفا  دشاب ، هتـشاد  زین  یگتخورفارب  رگا  دـیربب . راکب  ار  درز  يهلیله 
مرد و هـس  مادـکره  زا  هـفرخ  مـخت  بـالگ و  تبرــش  اـب  هزرفــسا  مـخت  زین  تـسا و  بوـخ  وا  يارب  رینپ  بآ  نـینچمه  دـیناروخب . يوـب 

. دنتسه دنمدوس  شرت )  ) ياهسیک تسام  کشک و  قامس و  هروغ و  اب  هدش  هتخاس  ياهیکاروخ 

[: 843] فصح

هب سران  يهکرـس  بالگ و  ندـیلام  درـس و  بآ  اب  وشتـسش  درـس و  ياهاج  رد  ندـنام  دـیآیم . دـیدپ  ندرک  قرع  رایـسب  رثا  رب  فصح 
ندیلام دش ، ادیوه  فصح  رگا  نینچمه  دنکیم . يریگولج  فصح  ندـمآ  شیپ  زا  دـنزیم ، نوریب  اجنآ  زا  فصح  هشیمه  هک  ییاهاج 
هبامرگ رد  هکرـس  کمن و  انح و  يهتخیمآ  ندـیلام  زین  دـشابیم و  دـنمدوس  نآ  نامرد  يارب  خرـس  لگ  نغور  هکرـس و  قورع و  وزام و 

تسا دنمدوس  نداد ، شلام  سوپس )  ) هلاخن اب  نتسش و  سپس  ندومن و  يرابدرب  یتعاس  ندیلام و  نآ  يور 
299 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 844 (] ءابوق  ) لوات

هراشا

یبرچ غرم و  یبرچ  اب  هچنانچ  دشاب ، هدـشن  راوتـسا  هدرکن و  هنخر  تشوگ  رد  زونه  ینعی  دـشاب  نآ  تسخن  يهرود  رد  یتسوپ  لوات  رگا 
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نآ يور  مرلو  بآ  نتخیر  اب  نامزمه  هرک  ای  یناویح  نغور  ای  مدنگ  نغور  ای  ولآ  غمـص )  ) هباریـش اب  ای  اریتک  نغور و  موم و  اب  ای  كدرا 
هدـش و راوتـسا  تشوگ )  ) رد رگا  دومن  زیهرپ  دـیاب  ماگنه  نیا  رد  بآـخلت  هدـنزاس  ياـهیکاروخ  زا  دـباییم . يدوبهب  دـنهد ، شلاـم  ار 

يهمه اب  نومیتفا و  رینپ و  بآ  ای  نومیتفا  يهتخپ  اب  ای  ندز و  گر  اب  ار  نت  يزاس  یهت  تسا  رتهب  سپ  دشاب  هشیرکشخ  يربز و  ياراد 
نآ زا  سپ  دکمب  ار  نوخ )  ) ات هتـشاذگ  [ 845] ولاز هاگیاج  يور  سپـس  دوش  هداد  ماجنا  میدرک ، داـی  اـیلوخیلام  يرگ و  شخب  رد  هچنآ 

مهرم نآ  رب  سپـس  دـهد . ماـجنا  ار  نوخ  ندـیکم  بوخ  ولاز  اـت  دزادـنا  ولاز  نآ  رب  راـب  نیدـنچ  دـهد و  شلاـم  ار  نآ  غاد  بآ  اـب  دـیاب 
ییوراد نآ  رب  سپس  دیایب . نآ  زا  نوخ  ات  داد  تخـس  یـشراخ  دیاب  ار  لوات  نآ  دشن  بوخ  لوات  رگا  دراذگ . ار  هفعـس )  ) رـس ياهشیر 

. دیآ تسدب  يدوبهب  ات  درک  نامرد  ار  مخز  دنمورین  ياهمهرم  اب  هاگنآ  دوش ، راکشآ  گنر  خرس  ملاس  تشوگ  هک  نآ  ات  تشاذگ  دنت 

: یتسوپ لوات  يهدنربنایم  زا  يوراد 

نغور دنلامب . نآ  يور  هک  هکرـس  تاغم و  ای  هکرـس و  رد  هدش  هدییاس  هیوبجنز ) [ ) 846] هیوبجنس ای  هکرـس  هارمه  هب  قشا  ای  شرت  جنرت 
. تسا دنمدوس  هزات  یتسوپ  لوات  يارب  مدنگ 

: مدنگ نغور  تخاس  شور 

زین ار  لطر  کی  شیاجنگ  دنـشاب و  هدرک  هدولآلگ  نآ  يهنت  هک  دزیرب  [ 847 (] هلیطر  ) ياهشیـش فرظ  کی  رد  دیاب  ار  هدش  كاپ  مدنگ 
، فرظ ندرک  هنوراو  ماگنه  ات  دراذگب ، فرظ  نیا  هناهد  رد  دروآرد  هرک  لکش  هب  كزان  سم  ای  يور  سنج  زا  یشوپرد  دشاب و  هتـشاد 

نآ يهنایم  هک  یلگ  یقاجا  سپس  دزیرن . نوریب  نآ  يهناهد  زا  مدنگ 
300 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ار نآ  نوماریپ  دـشاب . نییاـپ  يوسب  شرـس  هک  دراذـگ  ياهنوگهب  خاروس  نآ  نورد  ار  هدـش  هنوراو  فرظ  دوـمن و  هداـمآ  هدـش  خاروـس 
نغور تارطق  هک  هداـهن  رگید  یفرظ  فرظ ، يهناـهد  ربارب  رد  قاـجا  ریز  رد  دراذـگب  شتآ  نتخورفا  يارب  هدـش  کـشخ  [ 848] نیگرس

. دراد يروآتفگش  يدوبهب  هک  دلامب  یتسوپ  لوات  يور  ار  هدمآ  تسدب  نغور  دیآ . درگ  نآ  رد  مدنگ  زا  هدش  زیرس 

[: 849 (] قهب  ) دیپس کهب  یسیپ ،

: دیپس کهب  يارب  یمهرم 

ار سوبلب  زایپ  ای  دیلامب . کهب  يور  باتفآ  ربارب  رد  هدییاس و  زیت  دنت و  هکرـس  اب  ار  لدرخ  سدنک و  هّوف و  برت و  مخت  يدنه و  جرطیش 
مرد مراهچ  کی  هرایا و  مرد  کی  دبرت و  مرد  کی  کچوک و  لفیرطا  مرد  ود  دشن  هدنسب  هچنانچ  دیـشکب . نآ  يور  راب  نیدنچ  هنازور 

شخب رد  هک  یـشور  دـیلامب . نآ  رب  لفیرطا  مرد  هس  اـهنت  اـهزور  رگید  رد  دـیرب و  راـکب  راـب  راـهچ  یهاـم  هدرک  مهرد  ار  لـظنح  يهیپ 
. دیهد ماجنا  زین  ار  هدش  هتفگ  يریپ  يریگولج 

[: 850] صرب

هراشا

سررید شخب  رد  هک  هدـننککشخ ، ياهیکاروخ  ندروخ  ندروآ و  الاب  هب  ار  رادصرب  رامیب  دوشیم . نامرد  زین  صرب  شور  نیمه  اـب 
: دیراذگب دوشیم  هتفگ  هک  یندیلام  مهرم  نآ ، يور  دییامن و  انشآ  يرذالب  ندروخ  هب  ار  وا  زین  دینک و  راداو  دش ، هتفگ  يریپ  ندرک 
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: صرب يارب  یمهرم  يهرازگ 

سوبلب زایپ  اب  هک  نآ  زا  سپ  ار  هوف  تخپمد  دیرب و  راکب  ربارب  ياهنوگهب  ار  حیارذ  هدور ) لد و   ) نوردـنا جزیویم و  جـکیبک و  جرطیش و 
رگا دـیهد . شلام  هایـس  رام  نوخ  اب  ار  شیاج  تسه  یـسیپ )  ) نآ رد  هک  یگژیو  اب  دـیراذگب . نآ  يور  هداد ، شلام  بوخ  ار  نآ  ياـج 

دوبهب ات  دییامن  نامرد  سپس  دینک و  غاد  دشاب  کچوک  نآ  ياج 
301 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیآ تسدب  يدوبهب  ات  دیامن ، نامرد  سپـس  دروخ و  کلومرام  تشوگ  دوش و  نیکرچ  ات  تشاذگ  نآ  يور  رذالب  دهـش  ناوتیم  دبای .
. درک یبوکلاخ  هایس  ای  زبس  گنر  اب  ار  نآ  ياج  ای 

: تسوپ صرب  ياج  يارب  یگنر 

یـسیپ نآ  ات  دیلامب  نآ  يور  راب  نیدـنچ  دـیروآ  درگ  ار  هروب  گاز و  هوف و  و  [ 851 (] هرغم  ) خرـس لگ  بارـش و  يدرد  ّرم و  جزیویم و 
دنلامب نآ  يور  هدننکدیپس  گنـسادرم  تسا  رتهب  ار  تماجح  ياج  رد  هدناماجب  رثا  دنامیم . زور  تسیب  گنر  نیا  دوش  تسوپ  گنرمه 

دیراذگب هتفرگ  نوخ  ياج  يور  تماجح  نایاپ  زا  سپ  هشیمه  ار  شوگنزرم  يهرشفا  دنلامب و  نآ  يور  هکرس  دننک و  گنر  هوف  اب  زین  و 
دیلامب مهرم  هتفرگ  نوخ  ياج  رب  تماجح ، ناـیاپ  زا  سپ  دـیزیمآیب  لـثامزوج  تخرد  هویم  بآ  اـب  هک  جرطیـش  هوف و  دـنامب . یتعاـس  اـت 

. دینک يریگیپ  ار  ندز  مهرم  هتشاذگ و  رانک  ار  تماجح  دیامن ، یگداتسیا  اهيریذپگنر  ربارب  رد  هچنانچ 

[: 852 (] دوسا قهب   ) هایس کهب 

كزیت هرت  مخت  ای  سدنک  برت و  مخت  سپس  دربیم ، راکب  ار  نومیتفا  راب  نیدنچ  دوشیم و  هدز  گر  تسا ، هایس  کهب  راچد  هک  یسک 
ناگدنراد ینامرد  شور  دیاب  نینچمه  دوشیم . راداو  هدننکرومن  ياهیکاروخ  ندروخ  ینتبآ و  هب  دوش و  هدیلام  نآ  يور  ار  هکرس  اب 

. دوش لابند  ناشیا  هرابرد  زین  ار  ایلوخیلام 

[853] ماذج

هراشا

دسرب اهنآ  لکش  ندش  هابت  اهمادنا و  ندش  نیکرچ  هب  رگا  دراد و  ار  نتفای  دوبهب  ندش و  اتـسیا  ناوت  دشاب ، زاغآ  رد  هچنانچ  يرامیب  نیا 
وا قرع  هدرک و  ادـیپ  اوآ  یگتفرگ  هدـش و  دوبک  وا  مشچ  يدـیپس  هک  دـیدید ، ار  یـسک  رگا  دوب . دـهاوخن  يرامیب  زا  ییاهر  دـیما  رگید 

نآ لابندب  هدش و  رتخرس  كزان و  وا  تسوپ  هدرک و  داب  وا  يهرهچ  هدش و  وبدب  رایسب 
302 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، لحکا گر  زا  يریگنوخ  اب  ار  ناـمرد  تسا . هدـش  كزاـن  شهاـک و  وربا  ياـهوم  هتـشگ و  زاـغآ  تسوپ  [ 854 (] رجعت  ) ندـش كورچ 
اب یکبآ و  بارـش  ندیـشون  هلاـغزب و  هرب و  تشوـگ  ندـناروخ  هزور و  نیدـنچ  تحارتـسا  هب  سپـس  دـینک . زاـغآ  تسار  تـسد  يوزاـب 

يهیاـپ رب  یکاروخ  يهماـنرب  هزور و  نیدـنچ  تحارتـسا  پچ و  تسد  زا  يریگنوخ  سپـس  هزورره و  ندرک  ینتبآ  رایـسب و  یگتخیمآ 
دـیراذگب و تحارتـسا  هرود  نآ  ناـیم  دـیناروخب و  ودـب  راـب  نیدـنچ  ار  هتخپ  نومیتـفا  نـینچمه  دروآ . يور  میتـفگ ، هتـشذگ  رد  هـچنآ 

يهمانرب رد  هک  ياهیکاروخ  يهمه  دینامب . رود  یباوخیب  یگتـسخ و  زا  دییاپب و  زور  ره  ار  يو  دیناروخب و  وا  هب  ازيرت  ياهیکاروخ 
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هک دینک  نومنهر  یهار  يوس  هب  ار  وا  زین  دینک و  رکـش  اب  رینپ  بآ  ندیـشون  هب  راداو  ار  وا  دیهدب ، وا  هب  تسایلوخیلام  يرامیب  ناگدنراد 
ناوارف مرلو  بآ  رد  دـیهد و  شلاـم  ار  وا  نت  هباـمرگ  رد  نانـشا  قروب و  یلقاـب و  دوـخن و  درآ  اـب  دـیاب  دـشاب و  يروـمن  شیازفا  نآ  رد 

. دیروآ نوریب  هبامرگ  زا  ار  رامیب  هاگنآ  دییامن و  یلامنغور  ار  وا  نت  هشفنب  نغور  ودک و  نغور  اب  دیربورف و 
يزور دنچ  دوش  نامرد  هویش  نیا  هب  هک  یسک  دنوش و  نامرد  رام  تشوگ  اب  دیاب  هدش ، راوتسا  رادیاپ و  اهنآ  رد  يرامیب  نیا  هک  یهورگ 

تـسدب اب  دوشیم . هتـسوپهتسوپ  نت  كزان  مرن و  ياهتشوگ  سپ  یلایخ .) ناـشیرپ   ) دـهدیم تسد  زا  ار  شدرخ  دـنکیم و  داـب  وا  نت 
يرامیب نیا  هدیـسر  ام  هب  رود  نادـنچ  هن  ياهتـشذگ  اـم و  يهرود  رد  نینچمه  ناگتـشذگ و  زا  هک  یتسرد  ياـهیهاگآ  هبرجت و  ندـمآ 
يدوبهب دندرک و  نامرد  شور ، نیا  اب  ار  دوب ، هدش  یتخـس  ماذج  يرامیب  راچد  هک  ار  ینز  دناهدرک  دای  ناگرزب  زا  یخرب  دباییم . دوبهب 

دروآ تسدب 

: رام تشوگ  اب  نامرد  شرازگ 

رد هچره  هدـنک و  ار  ناـشمد  رـس و  هدرک  راکـش  دـشابن  رازهروـش  ناشهاگتـسیز  هک  یناتـسهوک  ياـهرام  راـم : تشوـگ  تخاـس  شور 
بآ و نآ  رب  هدیشاپ و  [ 855] ناجلوخ یمک  دیوش و  کمن و  نآ  رب  شدوخ  يهزادـنا  هب  نتـسش  زا  سپ  هتخیر و  نوریب  تسه  ناشنورد 

شتشوگ هارمه  هب  كدناكدنا  ار  تشروخ  نیا  سپس  دوش  هل  ات  دنزپیم  هتخیر و  نوتیز  نغور  یمک 
303 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

لابند ار  نامرد  هرابود  دیاب  هنرگو  دیامن  هدنـسب  ندروخ  هزادنا  نامه  هب  دـتفاورف ، دوش و  جـیگ  وراد  نیا  يهدـنروخ  هچنانچ  دـنروخیم 
. دنک داب  دوش و  هتشهورف  جیگ و  هدنروخ  ات  درک 

اب مکـش  ندرک  ناور  ندز و  گر  اـب  نازیر . شیوم  دوـب و  يدوباـن  ندـش و  كزاـن  مرن و  لاـح  رد  شاهرهچ  تشوـگ  هک  یناوـجون  نم 
هنایم رد  ازيرت و  ياهیکاروخ  ندروخ  نزبآ و  رد  ندناشن  ندرک و  ینتبآ  هتسویپ  بآخلت و  يهدننکنوریب  ياههناد  نومیتفا و  يهتخپ 

نیا مدروآ  يور  اههدـننکناور  هب  هرابود  نآ  زا  سپ  مدرک . ناـمرد  بوخ  یکاروخ  هماـنرب  کـی  هارمه  هب  نداد ، تحارتسا  يزور  دـنچ 
داهن ندش  بوخ  هب  ور  وا  هرهچ  تسوپ و  گنر  دش . نامرد  وا  يوم  شزیر  مداد . ماجنا  راب  لهچ  زا  شیب  زور  دنچ  هام و  جـنپ  رد  ار  راک 

هام شـش  زا  سپ  ار  يو  دش . هدیرب  وا  ندش  دـیدپان  یپ  رد  وا  هب  ام  ندـییاپ  سپـس  دـش  کیدزن  لماک  يدوبهب  هب  تشگ و  لالز  مشچ  و 
بآ زج  ياهدـننکناور  يوراد  هکنیا  زج  درکیم . يریگیپ  ار  ام  ینامرد  شور  ندوبن ، ماگنه  رد  يو  هتبلا  دوب  هتفای  لماک  يدوبهب  مدـید 

. دربیمن راکب  رینپ 

[856 (] لولؤث  ) لیگز

يور ندناراخ و  ار  نآ  ای  هزات و  ربک  گرب  اب  ای  تسا . سآ  گرب  اب  هرابنیدنچ  تخس و  شلام  دزادنایمورف ، ار  لیگز  هک  ییاهوراد  زا 
ای کیدربکید و  يوراد  اب  نآ  نداد  شلام  شارخ و  ای  هدش و  دای  شدوخ  شخب  رد  هک  دنکیم  زاب  ار  اهلمد  هک  یمهرم  نتشاذگ  نآ 
اب ای  دراذگ و  هکرس  هب  هتشغآ  [ 857] كزامزک ریمخ  نآ  يور  هداد  شلام  راب  نیدنچ  زور  ره  کمن  هکرـس و  اب  ای  دشابیم و  نویدلقلق 

. دهد شلام  ار  نآ  هزات  یطبن  بونرخ 
يهمه اـت  دنـشاپب  دـنت  يوراد  نآ  رب  هتفاکـش و  ییاـهنت  هب  ار  لـیگز  ره  تسا  رتـهب  دنرایـسب  ییاـههشیر  ياراد  هک  ییاـهلیگز  دروم  رد 
يوراد اب  رابکی  نغور و  اب  رابکی  راک  نیا  دنراذگب و  یهایـس  يهدنربنایم  زا  نغور  نآ  يور  سپـس  ددرگ  هایـس  هدش و  هدروخ  اههشیر 

ندنایور نامرد  هب  دشاب  هدش  هدروخ  نآ  ياج  هچنانچ  دنهد . ماجنا  راب  نیدنچ  دنت 
304 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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شخب رد  هدـش  دای  ياههدـننکناور  ندرب  راکب  هتـسویپ و  ياهندز  گر  اب  دوش  رایـسب  نت  رد  نآ  ناگرامـش  رگا  دـنروآ . يور  تشوگ 
. دشابیم ماذج  ینامرد  شور  يریگیپ  اهنآ و  نایم  ینتبآ  ازيرت و  یکاروخ  همانرب  ایلوخیلام و 

: دنایوریم [ 858 (] رافشا  ) هژم هچنآ 

هراشا

. دیازفایم دنایوریم و  ار  هژم  همرس )  ) لحک

: هژم يهدننایور  يهمرس  يهرازگ 

مرد هد  [ 859] دروجال گنس  مرد و  هس  ناسلب  مخت  مرد و  هس  يدنه  لبنـس  مرد و  راهچ  ردنک  يهدود  مرد و  جنپ  هتخوس  يامرخ  هتـسه 
شلام لیم  اب  ار  نآ  دوش  ادیپ  اههژم  رد  بلعثلا  ءاد  هچنانچ  دنلامب  اههژم  يور  ياهلیم  اب  زور  ره  مشچ ) يوراد   ) همرـس ناونعب  دـنزیمآیب و 

. دنراذگب نآ  يور  میدرک  دای  هتشذگ  رد  هک  ییاهریمخ  زا  یخرب  زین  دنهد و  شلام  هدش ، هدربورف  راب  نیدنچ  ریس  ای  زایپ  بآ  رد  هک 

: اههژم رد  هدمآدیدپ  شپش 

هراشا

. داد وشتسش  ار  نآ  کمن  بآ  اب  سپس  درک . يزاسکاپ  اهشپش  زا  ار  اههژم  دیاب  تسخن 
وراد نیا  ندرب  راکب  غاد و  بآ  اب  ندرک  كاپ  هتـسویپ  دشاب ، رایـسب  هچنانچ  دیلام . اهکلپ  يور  ار  هدش  هدییاس  ینامی  گاز  نآ  زا  سپ 

. درک لابند  دیاب  ار 

: اههژم شپش  يهدننکيزاسكاپ  يوراد  يهرازگ 

دنزاسیم و ار  يوراد  نآ  اب  دنزیمآیم و  مه  اب  وزج )  ) شخب مراهچ  کی  مادکره  زا  غمص  جزیویم و  خرـس ، خینرز  گاز ، هویج ، كاخ 
کی دنیامنیم و  زیمت  دسرن ، بیسآ  مشچ  هب  هکنیا  زا  ندییاپ  رایسب  یمرن و  اب  ار  اههژم  هشیر  نآ  اب  هدرک و  زاب  بآ  رد  ار  نآ  زاین  ماگنه 

. دتفین مشچ  يور  کلپ  هک  دنرادیم  هاگن  ياهنوگهب  ار  اههژم  تعاس 

[: 860 (] هریعش  ) هژملگ

دننام هب  زارد ، شوگ  راهچ  سامآ  کی  نآ  دوش و  ادیپ  ياهژملگ  کلپ  يور  هچنانچ 
305 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هدنسب رگا  درک و  راداو  مکـش  ندوب  رپ  ماگنه  رد  باوخ  ماش و  زا  يرود  ندرک و  ینتبآ  هب  زور  ره  ار  رامیب  دیاب  تسا . سرواگ  وج و 
نآ رد  هدرک  بآ  ار  موم  دـیاب  تسا . هدـش  هتفگ  ریزانخ  يرامیب  شخب  رد  نآ  يهرازگ  هک  تشاذـگ  نولیخاید  مهرم  نآ  رب  دـیاب  دـشن ،

ریمخ یبوخ  هب  تخپ ، زا  شیپ  ار  نان ) نورد  ریمخ   ) نان زغم  تشاذگ . نآ  يور  ار  نآ  تسا  مرگ  هلیم  هک  یلاح  رد  دومنورف و  ار  ياهلیم 
. مینکیم غاد  بآ  روخب و  ندرب  راکب  ینتبآ و  هب  راداو  ار  رامیب  و  میلامیم ، هلیاس  هعیم  شیور  ای  میراذگیم  نآ  يور  هدرک ،

(: باوخ زا  سپ  مشچ  تخس  ندرک  زاب  [ ) 861] ءاسج
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نداد روخب  رس و  رب  نغور  نتخیر  مرگ و  بآ  اب  ینتبآ  ماجنا  هب  دیاب  دیاشگب  یتخس  هب  ار  دوخ  نامـشچ  باوخ  زا  سپ  یـسک  هچنانچ 
هدرک و بآ  غرم  یبرچ  خرـس و  لگ  نغور  اب  ار  غرممخت  يهدیپس  دروآ . يور  هچراپ  اب  اهکلپ  ندرک  مرگ  سرپمک  رایـسب  غاد و  بآ  اب 

. دلامب نآ  يور  هشفنب  نغور  هارمه  هب  هدیبوک  ینساک  ای  دراذگ و  اهکلپ  رب  باوخ  ماگنه  دزیمآیب و  شیالاپ ، زا  سپ 

[: 862] مشچ یگدزنوریب 

ماگنه نامه  رد  دیاب  دنک ، ادیپ  یگدزنوریب  نآ  دننام  هبرـض و  ای  ندز  دایرف  ای  تخـس  ییامرگ  لابندـب  ای  ندروآ ، الاب  یپ  رد  مشچ  رگا 
دهد و شلام  [ 863] سیتلا هیحل  يهرشفا  ایقاقا و  ضضح و  ربص و  زا  يریمخ  اب  ار  مکش  دروآ و  يور  مکـش  ندرک  ناور  گر و  ندز  هب 

نامشچ نآ  اب  دراذگ و  نآ  يور  [ 864] قوبد مان  هب  یکانبسچ  يوراد  دوریم و  راکب  مخز  نتـسب  يارب  هک  ياهچراپ  زا  يراون  نآ  يور 
دراذگ و ناهد  رد  دشکیم ، ار  مغلب  هک  ییاهیکاروخ  دنک . يرود  ندروآ  الاب  و  هشونـش )  ) هسطع زا  دباوخب و  زابقات  ددنبب و  تخـس  ار 

. دنک يرود  زین  بارش  زا  دهد و  شهاک  ار  كاروخ  دیامن و  هیوشناهد 
306 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ینیبدب يوب 

: ینیب دب  يوب  يهدنیادز  يوراد 

هراشا

هدییاس و هتشادرب و  ار  ربارب  هزادنا  هب  گاز  و  گاز ) ياهنوگ  [ ) 865] دنقلق کس و  ّرم و  دیفس و  گاز  دشاب  دب  يوب  ياراد  ینیب  هچنانچ 
کی نآ  زا  سپ  دـیامن ، قاشنتـسا  یکدـنا  ینیب  اـب  ار  یناـحیر  بارـش  نآ ، ندیـشک  ینیب  هب  زا  سپ  داـهن و  ینیب  ربارب  رد  تخیمآ و  مـهب 

. دنکورف ینیب  رد  هتشغآ  نآ  اب  ار  ياهلیتف 

: رگید ییوراد 

مهب ار  هناد  کی  کشم  مرد ، مین  مادکره  زا  ّرم  وزام و  مرد ، کی  مادـکره  زا  لفنرق  خرـس و  لگ  مخت  نیرـسن و  مخت  هریرذ و  ین  هقاس 
. درب راکب  هتخیمآ و 

: رگید ییوراد 

. دنک قاشنتسا  ینیب  اب  ار  نآ  هتخیمآ ، مهب  ار  هدیبوک  لفنرق  کشم و  گاز و 

: رگید ییوراد 

الاب دیاب  ینیب  اب  ار  یشخب  بارش  نیا  زا  نآ  زا  سپ  هتخپ  یناحیر  یبارش  لطر  هس  اب  هیقو  کی  مادکره  زا  لفنرق  کشم و  بیطلا و  لبنس 
. دیامن ورف  ینیب  رد  هدرک و  هتشغآ  نآ  رد  زین  ار  ياهلیتف  دنک و  هیوشناهد  ار  یشخب  دشک و 

: ناهد دب  يوب 

هراشا

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب هدرک  كرچ  هثل  رگا  دروآرد و  ار  نادند  دیاب  دشاب ، نیکرچ  ياهثل  و  هدش ) هابت   ) هدیـسوپ ینادند  ناهد ، دب  يوب  هارمه  هب  هچنانچ 
ساسحا نآ  دوش و  دراو  ناهد  هب  هزم  دب  زیچ  ماک  ای  ولگ  هت  زا  هچنانچ  دنک . نامرد  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نویدـقلق  اب  ار  نآ  تسا  مزال 

ناهد هدش ، هتخپ  دعس  لبنس و  کشم و  لفنرق و  نآ  رد  هک  یبارش  اب  سپس  دیامن ، هیوشناهد  لدرخ  نیبجنکس و  اب  زور  ره  دیاب  ددرگ ،
دیوش لدرخ و  ای  نیکمن  ياهیکاروخ  اب  ندروخ ، سپ  ار  رامیب  دشابن ، میتفگ  هک  ییاهزیچ  ناهد ، دـب  يوب  هارمه  هب  هچنانچ  دـیوشب . ار 

ار نیگنس  برچ و  ياهیکاروخ  دناشون . ارقیف  يهرایأ  يهباشون  راب  نیدنچ  ودب  دنک . ندروآ  الاب  هب  راداو  بآلسع  ندیشون  ردنغچ و  و 
شیپ دروخب و  یکدنا  اتشان  تلاح  رد  ات  دومن  هیکت  هماکبآ )  ) یطبن يرم  رب  درک . هدنـسب  اهیندرک  خرـس  اههدش و  زپبآ  هب  دربن و  راکب 

هدش هتخاس  ابروش  ياهنوگ  [ ) 866] ءانحص بوخ و  نان  ياهمقل  دنچ  كاروخ  زا 
307 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. درب راکب  ار  صرق  نیا  دزیرب و  لفنرق  لبنس و  دعس و  یکدنا  زین  دوخ  بارش  رد  نینچمه  دروخب . تایب ) هدنام و  یهام  اب 

: ناهد ییوبدب  يهدنیادز  صرق  يهرازگ 

ولآدرز بارـش  اـب  کـشم  یکدـنا  ربارب و  ياهنوگهب  دوع  جـنرت و  تسوپ  لبنـس و  دعـس و  نارفعز و  اوبزوج و  هفرق و  لـفنرق و  کـس و 
ار نآ  بآ  دـنک و  هزمهزم  دوجب و  ار  نآ  ياـت  هس  زور  ره  درک و  تسرد  اـهنآ  زا  دوـخن  يهزادـنا  هب  یـصرق  هتـشرس و  مه  اـب  وـبشوخ 

. دهد تروق 

: ناهد يوب  يارب  هدش  شیامزآ  رگید ، ییوراد 

. دنک يورهدایز  سفرک  ندروخ  رد  دیاب 
رد ار  نآ  زا  یکی  دروآرد . ودرگ  يهنوگهب  دزیمآیب و  ار  ود  ره  دیامن و  مرن  هتسهیب  شمـشک  شاهزادنا  هب  هدیبوک  ار  هزات  سآ  يهناوج 

. درب راکب  باوخ  ماگنه  رد  یکی  اتشان و 

: ناهد يهدننکوبشوخ  يهیوشناهد 

اب ار  هتخوس  کمن  یکطصم و  و  [ 867] دوع دابق  و  نمومآ )  ) امامح خرـس و  لگ  لفنرق و  جنرت و  تسوپ  يدنه و  جذاس  دعـس و  لبنس و 
. دیوشب ار  ناهد  نآ  اب  هتخیمآ و  مهب  هدییاس  ربارب  يهزادنا  هب  لسع 

: هتخوس کمن  تخاس  يهرازگ 

نوریب ندـش  درـس  زا  سپ  هک  هتـشاذگ  رونت  رد  هدومن و  لاملگ  ار  هچراپ  هدـیچیپ و  یناتک  هچراپ  رد  هتـشرس و  مهرد  لسع  اب  ار  کمن 
. دراد مان  هتخوس  کمن  هدمآ ، تسدب  نیا  هک  هدییاس  مرن  ار  نآ  هدرک و  ادج  نآ  زا  ار  هدش  کشخ  ياهلگ  هدروآ ،

: دیادزیم ندروخ  زا  سپ  ار  اهنآ  زج  هرت و  زایپ ، ریس ، يوب  هچنآ 

هراشا

نآ زا  سپ  هتخیر و  هدـش ، هدـییاس  لـفنرق  نآ  رب  دوش . هدـناشوج  سراـن )  ) قاـفنا نوتیز  نغور  اـب  هدـیرب و  كزاـن  ياـهشرب  رد  ار  رینپ 
ار هدـش  زپبآ  سدـع  یلقاب و  ای  دوش ، هداد  تروق  ار  نآ  بآ  زا  یـشخب  دوش و  هدـیوج  یلیخ  ار  کشخ  هزات و  زینـشگ  ای  دوش ، هدروخ 
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هداد تروق  ار  نآ  زا  یشخب  هدیوج  ار  دابنرز  ای  دیادزیم ، بوخ  ار  وب  هک  دوش  هدروخ  سپـس  هدیوج  الماک  ار  باذس  ای  دوش و  هدروخ 
هدیـشون نآ  رب  هکرـس  یکدنا  هدیوج و  جنتوف )  ) ار هندوپ  ای  عانعن  ای  دوش . هدیـشون  ینابر  بارـش  نآ  اب  هدیوج و  ار  قیلع  گرب  ای  دوش و 

. دوش
308 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دیادزیم ای  دهاکیم  ار  بارش  يوب  هک  ییوراد 

. دهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  رتهنادنمورین  دشاب  هبابک  شهارمه  هب  هچنانچ  دهاکیم . ار  نآ  يوب  هک  بارش ، زا  سپ  دعس  ندیوج 

: رگید ییوراد 

شرت ییاهیکاروخ  ندروخ  دهدیم  شهاک  ار  ناهد  دـب  يوب  هچنآ  نینچمه  دـنیوشب . ار  ناهد  نآ  اب  هدـیوج  ار  دابنرز  هبابک و  دـعس و 
. دشابیم نآ  زا  سپ  زینشگ  ندیوج  هکرس و  ندیشون  ای  یشرت )  ) هکرس رد  هدرورپ  زایپ  مغلش و  دننام 

: دنکیم يریگولج  باوخ  يرادیب و  رد  ناهد  بآ  شزیر  زا  هچنآ 

لفیرطا دـنک و  هیوشناـهد  ار  نآ  بآ  دـشک و  ازارد  هب  ندز  كاوسم  تدـم  دوـش ، هدروـخ  اتـشان  زور  نیدـنچ  کـمن  اـب  هزاـت  ینـساک 
دنمدوس شیارب  زور  ره  دادماب  رد  غاد  بآ  یمک  ندیشون  دنکیم . نکهشیر  ار  نآ  هک  دروآ ، الاب  هتسویپ  درب و  راکب  هنازور  ار  کچوک 

نان ندروخ  هب  اهبش  دزیرب و  ناهد  رد  ار  کشخ  قیوس  دروخب و  یهوک ) هبنپ  [ ) 868] قلط و  هماکبآ )  ) یطبن يرم  یکدنا  رگا  دشابیم و 
. تسا دنمدوس  نامرد  يارب  درب ، راکب  هتسویپ  ددنبرب و  لد  یطبن  يرم  اب  کشخ 

: دیادزیم ار  یگدیسوپ  دنکیم و  ناشخرد  كاپ و  ار  اهنادند  هچنآ 

: اهنادند يهدننکناشخرد  يوراد 

هک ییاههار  زا  یکی  دیرب . راکب  ار  هدییاس  قامـس  ایرد و  ککفک  ای  دـییوشب  ار  اهنادـند  نآ  اب  هدـییاس  ایرد  ککفک  ار  یناردـنا  کمن 
. دشابیم اهنادند  هب  نغور  هنابش  ندیلام  دنکیم ، اهنادند  یگدیسوپ  زا  يریگولج 

: رگید يوراد 

نآ اب  دریگرب  ار  هدرک  مرن  هدییاس و  هزادنا  کی  هب  مادـکره  زا  [ 869] یلق و  سخرس ) مخت   ) لیبنق یماش و  هشیـش  زبس و  يهدنچیپ  فزخ 
. درادهگن رود  ار  اههثل  وراد  نیا  اب  اهنادند  نتسش  ماگنه  هب  دیاب  دنزب . اهنادند  هب  ار  نآ  نوچ  دنک  كاپ  ار  اهنادند 

: دنکیم يریگولج  اهنادند  یگدروخ  زا  هچنآ 

: اهنآ ندرک  رپ  يارب  ای  اهنادند و  یگدروخ  زا  هدننکيریگولج  يوراد 

دیپس و گاز  یکطصم و  اب 
309 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ای دیهد ، شلام  هدش  هدییاس  لفلف  دعس و  اب  ار  نآ  زور  ره  دشاب  یگدشهدروخ  زاغآ  رگا  دینک ، رپ  ار  نادند  يهدش  هدروخ  شخب  کس ،
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، دریگارف ار  يرتشیب  ياهنادند  دشاب و  رایسب  یگدشهدروخ  هچنانچ  دنلامب . نادند  يور  ار  نآ  هدییاس و  ار  كزامزک  ورسلا و  زوج  ّرم و 
زا دـنایارگب و  نت ، ندرک  رومن  هب  ار  نآ  دـنک و  تسرد  ار  دوخ  كاروخ  يهمانرب  دـنرب و  راکب  راب  نیدـنچ  ار  یبآدرز  ياههدـننکناور 

. دشاب هتشاد  روتسد  رد  ار  نت  یگدننکباداش  هک  دشاب  ياهمانرب  یپ  رد  دنک و  يرود  يروش  اهيدنت و  اهینیریش و 

: دنکیم يریگولج  نابنج  ياهنادند  نداتفا  زا  هچنآ 

: نابنج ياهنادند  نداتفا  زا  هدننکيریگولج  يوراد 

نآ اب  ار  قل  نادـند  يهشیر  هدـیبوک ، اهنآ  سپـس  هدومن  ادـج  هزادـنا  کی  هب  ار  سادیطـسافویه  و  ایقاق ، و  کس ، و  دـیپس ، گاز  رانلگ و 
. دهد شلام 

: رگید ییوراد 

ماگنه و  هدروآرد ، صرق  لکش  هب  هدییاس  هکرس  هارمه  هب  هتـشادرب  ربارب  ياهنوگهب  ار  کمن  دیپس و  گاز  وزام و  و  هرون ، و  درز ، خینرز 
. ددنبب یهاگهیکت  هب  نیرز  یمیس  اب  ار  اهنآ  دنشاب  قل  رایسب  اهنادند  هچنانچ  دلامب . قل  نادند  هشیر  هب  ار  هدییاس  نآ  زاین 

: شوگ مرج  يزاسکاپ 

ياـههبامرگ رد  هک  [ 870 (] مامحلا قباـط   ) يرمرم گنـس  يور  هتفر ، هباـمرگ  هب  دادـماب  دـیزیرب و  مرلو  ینغور  شوگ  رد  باوخ  ماـگنه 
ياهنوگهب دشابیم  دوخ  نوماریپ  زا  رتالاب  هدش و  مهارف  یمومع 

311 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رود ياهبنپ  سپـس  دـیآ  نوریب  يو  شوـگ  زا  هدـش  ناور  هچنآ  اـت  دریگ  رارق  گنـس  يور  هتخیر  نغور  نآ  رد  هک  یـشوگ  هـک  دـباوخب 

. دیامن يزاسکاپ  ار  شوگ  نآ  اب  هدناچیپ ، یلالخ 
رد راک  نیا  راب  نیدنچ  سپس  دنامب  تعاس  کی  ات  دیراذگب  هتخیر و  هکرـس  قروب و  شوگ  رد  شوگ : يزاسکاپ  يارب  ییوراد  يهرازگ 

. دینک كاپ  ار  شوگ  هدش  هدیچیپ  یلالخ  رود  هبنپ  اب  سپس  دوش  هداد  شوگ  هب  مرگ  بآ  روخب  تعاس  کی  زین  دیهد و  ماجنا  ار  هبامرگ 
. دنکیم يریگولج  شوگ  مرج  ندش  رایسب  زا  ندرک  ینتبآ  هتسویپ 

: لغب ریز  يوب  ندودز 

هراشا

، هداهن خرـس  لگ  گرب  نآ  يور  ریز و  هک  دزاسب  ار  ییاهصرق  نآ  زا  دزیمآ و  مه  رد  هدزروفاک  بـالگ  اـب  هدرک ، دـیپس  ار  گنـسادرم 
. درب راکب  هتشادرب و  ار  نآ  سپس  دوش  کشخ  یتعاس  ات  دراذگب  سپس 

: لغب ریز  يوب  يهدنیادز  يوراد 

اب ار  نآ  زاین  ماگنه  هتخاس و  ییاهصرق  هتفرگرب  هیقو  کی  مادـکره  زا  دـیپس  گاز  دعـس و  لبنـس و  کـس و  خرـس و  لـگ  لـطر  کـی 
. درب راکب  یندیلام  يهنوگ  هب  دزیمآیب و  بالگ 

312 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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: دنکیم يریگولج  اپ  ندرک  قرع  زا  هچنآ 

. دهد شلام  نآ  اب  ار  اپ  هتخیمآ ، نآ  اب  ار  سآ  يهرشفا  ای  افرط  گرب  ای  سوس  گرب  و  دنک . لح  بآ  رد  ار  دیپس  گاز 

: دزاسیم وبشوخ  ار  نت  قرع  هچنآ 

ای میدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  خرس  لگ  صرق  اب  نت  شلام  هخیلـس و  ای  لهبأ و  درگ  زور  ره  ندرب  راکب  رگنک ،) [ ) 871] فشرح ندروخ 
. درک وبشوخ  ار  نت  ناوتیم  سفرک  ای  وبشوخ و  يولآدرز  ندروخ  کشم و  اب 

: دیادزیم ار  لاخیپ  باشیپ و  دب  يوب  هچنآ 

، هزگنا هلیلبنش ، زا  دیرب  راکب  رایسب  ناجنلوخ  نیچراد و  ینشاچ  اهیکاروخ  رد  دروخب و  هخیلـس  لهبا و  دشونب ، یناحیر )  ) یهایگ بارش 
. دزیهرپب يروخرپ  كاروخ و  ندیراوگان  زا  دیامن و  يرود  زاغرتشا  لدرخ ، زایپ ، هرت ، ریس ، كزیتهرت ، غرممخت ، نادجنا ،

: دنکیم يریگولج  ناگدرم  ندیدنگ  نتفرگ و  وب  زا  هچنآ 

دیناباوخب حطس  کی  رد  دیهد و  ناکت  رایسب  ار  وا  سپس  دینک  هیقنت  ار  هدرم  ندوب ، الود  هنوراو و  تلاح  رد  خرـس  هروب  لظنح و  يهیپ  اب 
. دیآ نوریب  هیقنت  نیا  اب  هدنام ، اههدور  رد  هدنامسپ  هچره  هکنآ  ات  دیهد  ماجنا  راب  نیدنچ  ار  هیقنت  سپس  دیروآ  راشف  وا  مکش  يور  و 
وراد نیا  هب  هتـشغآ  ياهبنپ  اب  ار  هاگنمیـشن  خاروس  دـییامن و  هیقنت  هدرک ، زاب  بـالگ  رد  ار  روفاـک  کـمار و  اـیقاق ، ّرم ، ربص ، نآ  زا  سپ 
همه دـیزیرب و  باـن  هوـیج  ینیب  رد  دـیزادنیب . کـمن  یمک  بـالگ و  هکرــس و  رد  ار  هشـال  دـیلامب و  اهدـنب  يهـمه  هـب  ار  وراد  دـیدنبب .
هدرم هک  یلاح  رد  دیرادرب و  هزادنا  کی  هب  کمن  دـیپس و  گاز  و  کس ، و  ّرم ، و  ربص ، دـیدنبب . میتفگ ، هک  هنوگ  نامه  نت  ياهخاروس 

زغم هک  دیزیرب  هدرم  ینیب  نوردب  ياهنوگهب  ار  هویج  درک . دهاوخن  داب  دریگ ، رارق  رمد  هک  ياهدرم  ره  دینکورف . هشال  نورد  هب  تسا  رمد 
. دیاین نییاپ  وا 

313 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دشابیم هشال  هب  [ 872] نارطق ندیلام  دنکیم  يریگولج  هدرم  ندیدنگ  زا  هک  ییاهوراد  زا 

: دنکیم يریگولج  ناکرتخد  ناتسپ  ناناوجون و  هیاخ  ندش  گرزب  زا  هچنآ 

دشابیم نآ  رب  بآ ، اب  هتخیمآ  هدییاس و  هریز  زا  هدش  هتخاس  يوراد  نتشاذگ  درادیم . ساپ  رتگرزب )  ) ندش رتهتسجرب  زا  ار  ناتسپ  هچنآ 
. تسا هام  ره  رد  راب  هس  راک  نیا  نداد  ماجنا  زور و  هس  ات  نآ  ندرکن  زاب  بآ و  هکرس و  هب  هتشغآ  ياهچراپ  اب  الاب  يوسب  نآ  نتسب  و 

ار اهنآ  هیاخ  ناتسپ و  يور  هدییاس و  هکرـس  بآ و  رد  ار  ینکزیت  وقاچ  گنـس  ود  ناکرتخد : ناتـسپ  نتـشادهاگن  کچوک  يارب  ییوراد 
هتشرس و لسع  اب  هدییاس  ار  زبس  سران  يوزام  شخب  کی  لگ و  شخب  کی  ای  دنامیم . کچوک  زارد  یتدم  ات  ناتسپ  راک  نیا  اب  دلامب .

یتدم ات  نآ  يهزادنا  یکچوک  دهد  ماجنا  هام  رد  راب  هس  ار  راک  نیا  دیوشب  درـس  بآ  اب  سپـس  دنک  اهر  زور  کی  دـلامب و  ناتـسپ  يور 
. دنام دهاوخ  رادیاپ  زارد 

314 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اههیاخ يهدنرادساپ  يوراد 
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ندش گرزب  زا  دیلامب ، نآ  يور  دیزیمآیب و  سآ  نغور  گنب و  يهرـشفا  اب  هتـشادرب  هزادـنا  کی  هب  ار  یبرـس  بآدیفـس  و  [ 873] ایلومیق
. دنکیم يریگولج  هنیرن  نوماریپ  فان و  ریز  رد  وم  شیور  زا  دنکیم . يریگولج  هنیرن  هیاخ و 

: اهنخان ياهیراومهان  نامرد 

هراشا

. ددرگ راومه  ات  دنشارتیم  ار  نآ  دشاب  هدش  مرن  هچنانچ  دننک . كاپ  ار  نآ  سپس  هتشاذگ ، یبرچ  زور  هس  جک  رـس  ياهنخان  يور  دیاب 
. دوش راومه  تسار و  نخان  ات  داد  ماجنا  هرابود  دیاب  ار  راک  نیا  دشاب  رارکت  هب  زاین  هچنانچ 

: نخان ياهيراومهان  نامرد  يارب  ییوراد 

هکرس يدرد  کمن و  مشیرس و  اب  ای  دنلامب و  هتشگ  هتسوپ  هتسوپ ، هدش و  هدیـشک  ياهنخان  يور  هکرـس  و  [ 874 (] شارس  ) مشیرس دیاب 
. دنلامب اهنآ  يور  هکرس  نغور و  اب  هارمه  یتشد  زایپ  اب  ای  و  رمخ ) لخ   ) سران

يهدنراد نت  ندرک  رومن  بآخلت و  يزاسیهت  ياتسار  رد  یبآخلت  ياههدننکناور  دنرادیمرب  فاکش  دنروخیم و  كرت  هک  ییاهنخان 
ياراد هک  ییاهنخان  دـنناشوپب . کمن  یبرچ و  نغور و  موم و  اب  ار  نخان  دوخ  نینچمه  تساـهنآ و  یناـمرد  يهماـنرب  زا  یـشخب  نخاـن 

. دنزادنایب اهنآ  هب  [ 875] تفز راب  نیدنچ  دنادیپس ، ياههطقن 
هک ینخان  سپـس  دـتفیب  دوش و  مرن  هکنآ  ات  دـنراذگب  نآ  يور  میتفگ ، نخان  شخب  رد  هک  هچنآ  زا  تسا ، هدـش  امندـب  رایـسب  هک  ینخان 

. ددرگن تخیردب  زین  هدییورهزات  نخان  نیا  ات  دوشن ، يراکتسد  دیوریم  نیا  زا  سپ 

: تسد تشپ  بل و  هرهچ و  كرت 

: بل كرت  يارب  ییوراد 

شیالاپ كدرا  یبرچ  هزات و  يافوز  خرس و  لگ  نغور  درز و  موم 
315 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نآ يور  دیهاوخیم  هک  ار  رگید  ياهزیچ  دینک و  بآ  ار  یبرچ  نغور و  موم و  تسخن  دـیروآ . درگ  ار  هناد  هب  باعل  هتـساشن و  هدـش و 
دیلامب كرت  يور  ار ، هتشرس  نیا  سپس  هتخیر و  اههدرک  بآ  يور  ار  نآ  سپس  ددرگ  ناسکی  ات  دییامن  مرن  دیبوکب ، نواه  رد  ار  دیزیرب 

، دناشوپب بوخ  ار  نآ  ات  دیزیرب  نآ  يور  ار  همرـس  نوچمه  هدیبوک  ياریتک  دش ، مرن  یگدروخكرت  ياج  رگا  دیورب . هبامرگ  هب  رامیب  و 
. دیهدب وشتسش  ار  نآ  سپس 

: بل رایسب  كرت  يارب  ییوراد 

دننام ار  وزام  دـیلامب . نآ  يور  هدروآدرگ  كدرا  یبرچ  مطبلا و  کلع  نوتیز و  نغور  يدرد  ای  دـییاسیم و  لسع  اـب  ار  صفع )  ) وزاـم
یکطـصم و مطبلا و  کلع  ای  دـیلامب . بل  كرت  يور  دیـشاپب و  نآ  يور  ار  وزام  هدرک  بآ  نغور  رد  ار  مطبلا  کلع  دـینک و  مرن  همرس 

. دینابسچب [ 876] ضیب قرع  نآ  رب  دیاب  دشاب  هدنهدرازآ  بل  كرت  رگا  دیلامب . بل  يور  هدروآ ، درگ  ار  لسع  رت و  يافوز 

: ناتسمز زییاپ و  نیزاغآ  ياهزور  دادماب  رد  ناتشگنا  شراخ  سامآ و 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


شراخ سامآ و  رگا  دـینک . یلامنغور  نآ ، زج  ناب و  نغور  اـب  اـی  دـیراذگب ، ردـنغچ  يهتخپ  نآ  رب  اـی  دـیزیرب ، روش  غاد  بآ  نآ  يور 
. دیناشوپب بوخ  ار  اهنآ  يور  بارش  زایپ و  اب  ای  و  قافنا )  ) سران نوتیز  نغور  رد  هدیبوک  ریجنا  اب  دوش  رایسب 

: دنکیم باداش  هبرف و  ار  نت  هچنآ 

هراشا

الاب یکاروخ  شزرا  اب  نیریـش و  برچ و  ياهیکاروخ  ندروخ  هب  راداو  ار  يو  تسا ، نت  ندرک  هزات  رت و  یگبرف و  ناـهاوخ  هک  یـسک 
ار كاروخ  هک  ياهزادنا  هب  زج  يدنت  يروش و  یـشرت و  ندروخ  زا  ار  وا  و  دییامنب . دئاصع )  ) اههیلق و  ءاسحا )  ) اهابروش میله و  نوچمه 
كاـنمن و کـنخ و  ياـهاج  ندـیزگرب  ندرک و  تحارتسا  ندـیباوخ و  هب  راداو  ار  وا  و  دـینازیهرپب . دزیگنارب ، ار  اهتـشا  دـنک و  هزمـشوخ 

زیت دنت و  ياهشبنج  زا  يرود  ندروخ و  زا  شیپ  ینالوط  مارآ و  نتفر  هار  ینتبآ و  زا  سپ  نت  یلامنغور  و  كاروخ ، زا  سپ  ینتبآ 
هدیبوک و بوخ  زین  ار  يو  رتسب  دشاب و  يریگناسآ  دیاب  دییامنب .

316 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دیاب وا  دوش . خرـس  یکدنا  ات  دیهد  شلام  ياهنوگ  هب  ار  نت  كاروخ ، زا  شیپ  هنازور  دشاب . يداش  یـشوخ و  ریگیپ  هراومه  دـشاب و  مرن 

. دنیزگرب نیریش  هزات و  خرس و  بان و  یبارش  ار  دوخ  بارش  دور . هبامرگ  هب  نیتسخن  كاروخ  زا  سپ  دزادرپب و  ندروخ  هب  رابود  يزور 

: یگدننکهبرف يوراد 

دیپس نان  زا  هک  ییابروش  دنـشابیم . هدـننکهبرف  رایـسب  ياهیکاروخ  دوش  هتخاس  ریـش  اب  رگا  هژیوب  میله  یلاقاب . و  جـنرب ، مدـنگ ، اههناد :
زین دور ، راـکب  رکـش  اـب  رگا  هتـسپ  قدـنف و  ماداـب و  ياـهزغم  و  دوـش ، هدروـخ  رکـش  اـب  رگا  ریـش  جـنرب و  یلاـقاب و  درآ  هدـش ، کـشخ 
رکش  ) بذاوج زپبآ ، غرممخت  غرم ، هرب ، تشوگ  نینچمه  نیریش و  يهزات  روگنا  هزات و  رینپ  دنکیم . باداش  ار  نت  ریش ، دناهدننکهبرف .

ندیشون هتسویپ  نینچمه  تسا . نت  هدننکباداش  ینشاچ  مک  يابدیفسا  و  ینارق ، و  نغوررپ ) مرن  هنکشا  [ ) 877] هقبلم تشوگ ) جنرب و  و 
ربارب رد  یباوخیب و  یگتسخ و  ینتبآ و  اههدننکناور و  ندرب  راکب  يریگنوخ و  ندرک  رتمک  و  ندومن ، ینامداش  یشوخ و  هراومه  و 

. دناهدننکقاچ یگمه  ندرکن  یکیدزن  رایسب  ندیشک و  یگنشت  یگنسرگ و  رتمک  ندوب و  دیشروخ 

: یگبرف يارب  بوخ  ییوراد 

کچوـک ياـهصرق  تروـصب  ار  نآ  دـش  هتـشرس  مرن و  بوـخ  هکنآ  زا  سپ  دـیزیرب  ریـش  هدـنکتسوپ  عورخ )  ) ریجنا دـیب  يهناد  يور 
جنرب یلقاب و  دوخن و  درآ  زا  ییابروش  دیرب . راکب  رکش  ریـش و  اب  ار  نآ  يهدشكاخ  هدیبوک و  ار  نآ  هیقو  کی  نادادماب  ره  دیروآرد و 

. تسا هدننک  هبرف  هک  دیروخب  کشخ  ینیریش  نان  دیپس و  نان  نغور و  ریش و  و 

: هدننکهبرف يابروش 

سپس دیروخب  زور  ره  دیزاسب و  رکش  ریـش و  اب  ییابروش  نآ  زا  هدروآ  درگ  ار  هدنکتسوپ  ماداب  کشخ و  نان  دوخن ، یلقاب ، جنرب ، درآ 
. دیروخب راهان  نآ  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  دیورب  هبامرگ  هب 

: روآتفگش وکین و  ياهدننکهبرف 
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نغور اـب  ار  همه  رکـش  واـگ و  نغور  ءارـضخلا و  ۀـبح  و  [ 878] هنمـس يهناد  ربونـص و  يهناد  شاخـشخ و  قدنف و  هدـنکتسوپ و  ماداب 
. دیروخب بش  زور و  ره  هتشرس  نیا  زا  دیزیمآ . مه  رد  ار  هدش  بآ  رکش  اب  دیبوکب و 

317 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هدننکهبرف يهیقنت 

هب مدـنگ و  لطر  مراـهچ  کـی  ریـش و  لـطر  ود  دنفـسوگ و  هبند  لـطر  مین  نآ  رب  دـیبوکب و  بوخ  هدرک  هزیکاـپ  ار  قاـچ  دنفـسوگ  رس 
نغور زا  هیقو و  ود  یبرچ  زا  هیقو و  هس  نآ  يهدش  شیالاپ  بآ  زا  دوش . هل  ات  دـیزپب  دـیزیرب و  ناوارف  بآ  جـنرب و  دوخن و  نآ  يهزادـنا 

دوخ سپس  دیهد و  ماجنا  اههدنامسپ  ندنار  نوریب  زا  سپ  ار  راک  نیا  تسا  رتهب  دیباوخب . دینک و  هیقنت  هاگنابش  هیقو  کی  ماداب  ودرگ و 
رت و ار  نت  هک  ییاهزیچ  زا  و  دوب . دهاوخ  رتهب  دوش  رتشیب  هچره  هک  دـیهد  ماجنا  هام  رد  بش  جـنپ  ار  راک  نیا  دـیباوخب . دـیراد و  هاگن  ار 

. میاهدرک يروآدای  هبمکش  شخب  رد  هک  دشابیم  نهآ  راگنز  درادیم . هاگن  هزات 

: دنکیم رغال  ار  نت  هچنآ 

هراشا

ریـش بارـش و  اهینیریـش و  تشوگ و  الاب و  ییاذـغ  شزرا  اب  ياهیکاروخ  زا  دـیاب  تسا  نت  تشوگ  شهاک  يرغال و  ناهاوخ  سکره 
مکـش و ندرک  ناور  يدـنت و  و  یـشرت ، يروش ، ياههزم  ندرب  راکب  رد  و  دـهد . رارق  اهيزبس  زا  ار  دوخ  یکاروخ  يهمانرب  دـنک . زیهرپ 
زا دـناوتیم  ات  دـیاب  وا  دـیزیهرپب . هبامرگ  رد  رایـسب  ندـنام  زا  كاروخ و  زا  شیپ  دـنت  ياهشبنج  ماـگنه  رایـسب ، ندرک  قرع  بآـشیپ و 

دیامن و هدنـسب  زورهنابـش  رد  ندروخ  راب  کی  هب  دباوخب و  مک  دیامن و  یگداتـسیا  یتدم  یگنـسرگ  ربارب  رد  دـنک و  يراددوخ  ندروخ 
. دهد ماجنا  ار  یگبرف  يارب  هدش  هتفگ  ياهراک  يوسنآ  ز  دماشایب . یکبآ  خلت  هنهک  بارش  و  دناشک . ازارد  هب  ار  يرادیب 

يهمانرب رد  ینومک  یلفالف و  دـننام  روآبآشیپ  ازیمرگ و  ياهوراد  کچوک و  لفیرطا  ندروخ  دـنکیم ، رغـال  ار  نت  هک  ییاـهوراد  زا 
یگنـسرگ و رب  يرابدرب  دناشنیمورف و  ار  هدـش  هتخیگنارب  ياهتـشا  ات  اهنآ  زا  سپ  كاروخ  ندروخ  رد  گنرد  دراذـگب . دوخ  یکاروخ 
رد زین  دشاب و  هتشادن  یشرف  هک  يرتسب  رب  باوخ  هدننکرغال و  ياهوراد  ندروخ  ندنام و  هبامرگ  رد  دایز  یگتسخ و  امرگ و  یگنـشت و 

. دنکیم رغال  ار  یمدآ  مرگ  ياهاج  اههناخ و  رد  ندنام  ندوب و  دیشروخ  ربارب 

: نت يرغال  يوراد 

. دیروخب رابکی  ياهتفه  دیزیمایب و  دیدروآ و  درگ  ار  دبرت  مرد  کی  و  ارقیف ، يهرایأ  مرد  کی  و  کچوک ، لفیرطا  مرد  هس 

: نت يهدننکرازن  يوراد 

ینامرک هریز  باذس و  سفرک و  مخت  هنایزار و  مخت  هاوخنان و 
318 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يارب بوخ  ییوراد  هک  دیرب  راکب  ار  نآ  لاقثم  ود  يزور  هتخیمآ ، مه  اب  اهنآ ، مراهچ  کی  قروب  کشخ و  شوگنزرم  هزادـنا و  کی  هب 
. تسا الاب  نآ  رطخ  یلو  دشابیم  زین  هدننکرغال  رایسب  نت و  ندرک  کشخ  ندش و  رازن 

: دیازفایم ار  یسنج  يورین  هچنآ 
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هراشا

: تسا نینچ  نآ  يهرازگ  تسا و  هنادرم  بآ  يهدنیازفا  یهایگ  زغم  دنچ  يهتشرس 
ار ءارضخلا  هبح  و  زیزعلا ) بح  [ ) 879] ملز يهناد  لفلف و  يهناد  ربونـص و  ماداب و  هدنکتسوپ و  لیگران  قدـنف و  ماداب و  تخاس : شور 
اب دیروآ و  درگ  ار  یناتـسیس ) دیناپ   ) يزجـس دیناف  شخب و  موس  کی  مادـکره  زا  ار  کشمران  لفلفراد و  لیبگنز و  ناسکی و  ياهنوگهب 

. دیروخب غرممخت  کی  يهزادنا  هب  زور  ره  ناهاگماش  نادادماب و  دینک  هتخیمآ  مه  رد  هکرس 

: تسا هنادرم  بآ  يهدنیازف  هک  یناهایگ  مخت  يهتشرس 

ناـبز و  همادـق )  ) يردوـت مـلز و  يهـناد  لـفلف ، يهـناد  ربونـص ، يهـناد  تسپـس ، كزیترت ، هبوچراـم ، برت ، زاـیپ ، مغلــش ، جـیوه ، مـخت 
ناسکی يهزادنا  هب  هزگنا ، و  نادنپـس )  ) فرح لیبگنز و  لفلفراد و  نیریـش و  تسک )  ) طسق نادـیزوب و  و  نمهب ، ود  و  [، 880] کشجنگ
دنمدوس رایسب  هک  دنربیم  راکب  نیریـش  هزات و  بارـش  یهاگ  دنروخیم . ریـش  هیقو  کی  اب  نآ  مرد  هس  دنـشرسیم . لسع  اب  دنریگیمرب 

. تسا

: دنتسه کشخ  يهزیمآ  ای  مرگ و  يهزیمآ  ياراد  هک  یناسک  يارب  دنمدوس  يوراد 

نآ رب  دینزب و  سیل  اتـشان  ار  نآ  مرد  تسیب  يزور  دوش  لسع  دننام  هب  تفـس  ات  دیزپب  هتخیر  نیبجنرت  هیقو  ود  واگ  ریـش  لطر  کی  يور 
. دیشونب هنایم  یگتخیمآ  اب  نیگنس  بارش  دیروخب . زایپ  هارمه  هب  دشاب  غاد  هک  تشوگ  بابک  هدش و  نایرب  هزات  یهام 

: دیازفایم ار  نآ  یگدننکتسار  يورین  هک  هنیرن  هب  یندیلام  ییوراد 

کی و  ینمرا ) هروب   ) نورطن لدرخ و  لفلف و  نآ  دننام  هب  نوبیرف و  مرد  کی  هک  نسوس  نغور  هیقو  کی 
319 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( هنیرن هاگنمیـشن و  خاروس  نایم  تسوپ   ) ناجع و  نار ) ود  هنایم  رمک و   ) نطق نوچ  نآ  نوماریپ  هنیرن و  نآ  اب  دـیزیمایب و  ار  کشم  طاریق 
. دینک یلامنغور  ار 

: دیازفایم ار  هنیرن  یگدشتسار  هک  ییوراد 

. دنربیم راکب  بارش  هیقو  کی  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  زاین  زا  شیپ  تعاس  ود  دنشرسیم و  لسع  زا  ربارب  ياهزادنا  اب  هزگنا 

: یسنج يورین  يهدنیازف  يهیقنت 

ود مادکره  هبطر  مخت  هبوچرام و  مخت  زایپ و  مخت  دیلبنـش و  كزیتهرت و  مخت  مغلـش و  مخت  تشم  ود  ات ، هس  کشخ  ای  هزات  کسخراخ 
بآ و یمین  زا  زیربل  ار  اهنآ  فرظ  سپـس  هدروآ  درگ  ار  دنفـسوگ  عاخن  زغم و  تسد و  فک  کی  مادکره  مدنگ  دوخن و  تسد و  فک 

هیقو کی  اب  هدرک  ادج  ار  نآ  هیقو  راهچ  دوش . تفـس  ات  دـیزپب  ار  نآ  يهدـییالاپ  دـییامن و  شیالاپ  سپـس  دوش و  هل  ات  دـیزپب  هدرک ، ریش 
هک دـییامنن  یکیدزن  بش  هد  دـیباوخب و  دـینک و  هیقنت  ياهدور  ياههدـنامسپ  ندـنار  مکـش و  ندـش  یهت  زا  سپ  بش  دـنچ  مطب  نغور 

. دشابیم زاسراک  رایسب 
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: یسنج يورین  شیازفا  يارب  رگید  ییوراد 

هدروخسیخ يامرخ  مغلش ، جیوه ، هدش ، [ 881] زپبآ مین  غرممخت  کمن ، لیبگنز ، لفلف ، اب  رگا  یلاقاب  زایپ ، دوخن ، دنفـسوگ ، تشوگ 
لپـشا و  وگیم )  ) نایبور عاـنعن و  كزیتهرت و  روگنا و  میله و  و  زاـیپ ) کـمن و  هلاـغزب و  اـی  هرب ، تشوگ  كاروخ  [ ) 882] طبه ریـش و  رد 

ار یـسنج  يورین  دـنوش ، هدروـخ  میدرب ، ماـن  هک  یناـهایگ  مـخت  اـههناد و  رگید  دـیناپ و  لـیگران و  کـشجنگ و  مـخت  یهاـم و  مـخت ) )
. دنیامن هنایم  يهزادنا  هب  ار  بارش  ندیشون  رتمک و  ار  ینتبآ  دنزیهرپب و  ندش  هتسخ  يریگنوخ و  زا  دنیازفایم .

. دنیازفایم ار  یسنج  يورین  ماخ  زایپ  اب  هزات  یهام  هجوج و  ندروخ 

: بذاوج

. دیازفایم ار  یسنج  يورین  زیگناتفگش  ياهنوگهب  هک  تشوگ ) جنرب و  رکش و  زا  یکاروخ   ) بذاوج
يهجوج اب  ای  یکدرا و  اب  هتخیر و  شیور  هزات  لیگران  بآ  نآ  مرد  کی  ربارب  هدناسیخ و  هب  رکش  ریش و  رد  هدش  درخ  نان  نآ : يهرازگ 

. دنراذگیم نآ  رد  ار  قاچ 
320 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنکیم گرزب  ار  هنیرن  هچنآ 

: هنیرن يهدننکگرزب  ياهوراد 

ای دینک . یلامنغور  نغور ، موم و  اب  هتخیر  مرلو  بآ  نآ  رب  سپـس  دوش  خرـس  رابره  هک  ياهنوگهب  دیهد  شلام  ار  هنیرن  راب  دنچ  يزور 
ار نآ  دـییاسب و  قبنز  نغور  اب  دـینک  کشخ  ار  نیطارخ )  ) یکاخ مرک  ای  دـیلامب . نآ  يور  دنفـسوگ  ریـش  دـیهد و  شلام  راـب  هد  يزور 
زا سپ  دیهد  شلام  بوخ  ار  هنیرن  نآ  اب  سپـس  دینک و  هل  دیراذگب و  تفز  نآ  يور  هدیزگرب  ار  کشم  هکت  کی  ای  دییامن ، یلامنغور 

، دـیهد ماجنا  راب  نیدـنچ  هنازور  ار  راک  نیا  هتـشادرب و  نآ  يور  زا  دوش ، درـس  نوچ  دینابـسچب  هنیرن  يور  تسا  مرگ  هک  یماگنه  ات  نآ 
. دشابیم دنمدوس 

: دنکیم گنت  ار  نژاو  هچنآ 

: نژاو يهدننکگنت  يوراد 

هدومن و تسرد  ار  يریمخ  بارـش ، هیقو  کی  اب  هدرک  هل  بوخ  طاریق  کی  کشم  لاقثم و  کی  کخیم  هلمآ ،) يهرـشفا   ) کس مرد  هس 
. دنریگرب دوخ  هب  سپس  هتشغآ  نآ  هب  ار  ياهچراپ 

: دنکیم هزیشود  ار ، ناگویب  هک  يدنمورین  يوراد 

دزپب و بآ  اب  ای  دریگرب ، دوخب  هدرک و  مرن  هدیزگرب  هزادـنا  کی  هب  ار  نایبنیریـش  گرب  رخذا و  بارـش  و  دعـس ، و  دـیپس ، گاز  وزام و 
ار کیراب  يهدور  زا  کچوک  ياهکت  دروآیم . درگ  ار  نآ  دـشکیم و  ار  نژاو  تسوپ  دوش  تفـس  رگا  دنـشنب . نآ  نورد  زور  نیدـنچ 

. دراذگب نژاو  رد  یکیدزن  زا  شیپ  دزیرب و  هجوج  نوخ  نآ  رد  هتفرگ 

: دیادزیم ار  نادهز  ياهبازیل  شوارت  هچنآ 
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یبآ اب  دیراذگب . نژاو  رد  ار  هدش  مرن  دیپس  گاز  یناردنا و  کمن  ای  هدرک و  مرن  درخ و  هتـشادرب ، ربارب  يهزادنا  هب  همرـس  دیپس و  گاز 
( ینیمزریز کشم   ) دعـس دیپس و  گاز  ربونـص و  يهتـسوپ  ای  دـییوشب  ار  نژاو  تسا ، رانلگ  طولب و  ینورد  يهتـسوپ  وزام و  نتخپ  زا  هک 

. دینکورف نژاو  رد  هتشاذگ  ياهچراپ  رد  دیزپب و  بارش  اب  ار  همه 
321 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنک رتمرگ  ار  نژاو  هچنآ 

هراشا

. دیریگرب دوخب  ياهچراپ  اب  دوش و  تفس  ات  دیزیرب  قبنز  نغور  نآ  يهزادنا  هب  دیبوکب و  و  دینکب ، تسوپ  ار  [ 883] هنادمرک

: نژاو يدرس  هبازیل و  يهدنرب  نایم  زا  يوراد 

. دیریگرب دوخب  ياهچراپ  اب  دیزپب و  بارش  اب  ار  دعس  لفلف ، هنادمرک ،

: دیازفایم ندرک  یکیدزن  ماگنه  هب  ار  یشوخ  هچنآ 

هراشا

هب سپـس  دنراذگ  رانک  زور  نیدنچ  دنیازفایب و  قبنز  مرد  هد  نآ  رب  هک  هزگنا  مرد  کی  ای  اتـشان . دادـماب و  رد  احرقرقاع  ای  هبابک  ندـیوج 
دنزیم هرگ  تخـس  وا  رب  ار  دوخ  يوزاب  ود  دشک و  الاب  هب  تسد  ود  اب  ار  نز  نیرـس  درم  یکیدزن  ماگنه  رد  دنرب . راکب  یندیلام  يهنوگ 

. تسا زیگناتفگش  سب  نآ  یشوخ  تسا و  روآیشوخ  رایسب  ود  ره  يارب  هک 

: ندرک یکیدزن  ماگنه  هب  یشوخ  يهدنیازف  يوراد 

يهنوگهب سپـس  دـیزیمآیب  مه  رد  هدـش ، بآ  غمـص  یکدـنا  نآ  رد  هک  یبآ  اب  دـیریگرب و  هزادـنا  کی  هب  نیچراد  لیبگنز و  احرقرقاع و 
. دراد هگن  ناهد  رد  زاین  ماگنه  رد  دیروآرد و  صرق 

(: یکیدزن ماگنه  هب  لاخیپ  نتشادهاگن  رد  یناوتان  [ ) 884] طویذع

هراشا

دنایلاخ اههدور  هک  یماگنه  دروخب و  مکـش  هدـنروآدنب  ياـهزیچ  دـنار و  نوریب  ار  ياهدور  ياههدـنامسپ  یکیدزن  زا  شیپ  تسا  رتهب 
. دریگب دوخب  ار  فایش  نیا 

: طویذع نامرد  يارب  فایش 

اههاـگ رگید  رد  و  دریگرب . دوخب  هدروآرد و  هتـسه  يهزادـنا  هب  هدرک و  ادـج  ربارب  ياهزادـنا  اـب  غمـص  و  ردـنک ، راـنلگ ، کـمار ، اـیقاق ،
. دلامب دوخ  هب  دریگرب و  دوخب  ار  نیدران  نغور  هتسویپ  ندرکن ) کیدزن  )

322 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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: دنتسه ناوتان  رایسب  ندرک  یکیدزن  رد  هک  یناسک  نامرد 

ندرک وبشوخ  هب  نینچمه  دنـشونب . میالم  يوبـشوخ  یناحیر  بارـش  یکدنا  دنروخب ، تشوگ  بآ  و  دنیوشب ، درـس  بآ  اب  ار  دوخ  دیاب 
. دنشاب مرن  يرتسب  رب  ندیباوخ  ییاسآنت و  دوخ و 

: تسا هنیرن  یگدشتسار  هنادرم و  بآ  يهدنهدشهاک  هچنآ 

: دهدیم شهاک  ار  هنادرم  بآ  هچنآ 

. دشابیم اهنیا  زج  هفرخ و  وهاک و  دننام  درس  ياهيزبس  اهنآ و  دننام  ساویر و  هروغ ، هکرس ، نوچمه  اههدنروآدنب  اههزمشرت و 

: دهاکیم ار  هنیرن  یگدشتسار  هچنآ 

. دشابیم هاوخنان  هریز و  هندوپ ، [، 885] تشکنجنف بادس ، نوچمه  ییاهنکشداب 

: تسا ندرک  یکیدزن  ناوت  يهدنهدشهاک  هچنآ 

هراشا

مه اـب  مرد  ود  مادـکره  زا  راـنلگ  دعـس ، بادـس ، هندوپ و  کـشخ  گرب  مرد ، هد  تشکنجنف  مخت  یکیدزن ، يهدـنهدشهاک  ياـهوراد 
. دنربب راکب  بش  یکی  زور و  رد  تسد  فک  کی  تسد ، فک  ود  يهزادنا  هب  نآ  هب  دنزیمآیم .

: دنتسه ندرک  یکیدزن  ناهاوخ  رایسب  ای  الاب  ترارح  ناگدنراد  يارب  ییوراد 

ادج ار  نآ  مرد  هس  دنریگرب  مرد  ود  رفولین  لگ  مرد ، ود  رانلگ  مرد ، هس  مادـکره  زا  کشخ  زینـشگ  هزرفـسا و  مخت  مرد ، هد  وهاک  مخت 
. دنرب راکب  يزور  دنچ  روفاک  لاقثم  مراهچ  کی  اب  دننک 

. دنربب هرهب  هدنروآدنب  هزمشرت و  ياهیکاروخ  زا  نینچمه 

: دنکیم کمک  ندش  رادراب  هب  هچنآ 

هراشا

سپ یکیدزن  دشک و  ازاردب  یکیدزن  زا  شیپ  ناشنایم  يزاب  یخوش و  دنـشابن و  تسم  دشاب و  هتـشذگ  یلیخ  درم  نز و  نایم  یکیدزن  زا 
دشاب و هتشارفارب  نز  رس  هک  ياهنوگهب  دشکب  الاب  یلیخ  یکیدزن  ماگنه  رد  ار  نز  نیرس  لفک و  درم  دشاب و  یگزیکاپ  زا 

323 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
سفن اـهمشچ و  زا  ناوـتیم  ار  نیا  دریگ و  ارف  توهـش  ار  نز  اـت  دوـش  هدیـشک  ازاردـب  یکیدزن  زا  شیپ  رگیدـمه  شلاـم  یلاـمتسد و 

ياهوراد زا  دـنناوتیم ، نینچمه  دـنمارآیب . یکدـنا  سپـس  دـنک  هنادرم  بآ  نتخیر  گنهآ  ماـگنه ، نآ  رد  سپـس  تخانـش ، وا  ندیـشک 
. دنریگ هرهب  ازامرگ 

: دنکیم کمک  ندش  رادراب  رد  هک  یفایش  [ 886] هجزرف

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـنک و  بآ  بارـش  رد  ار  لقم  لبنـس و  و  تسک )  ) طسق ناسلب و  يهناد  ریـشواگ و  و  دزریب )  ) دزراب رتسدـیبدنگ و  هزاـت و  هلیاـس  هعیم 
. دراذگب نژاو  رد  یکیدزن  زا  شیپ  تعاس  راهچ  اهبش  رتشیب  هدروآرد و  طولب  لکش 

: دزادنایم ار  نایور  دنکیم و  يریگولج  ندش  رادراب  زا  هچنآ 

هراشا

يرادراب زا  دلامب  نارطق  یکیدزن  ماگنه  درم  هنیرن  هب  ای  دراذگب  نژاو  نورد  نارطق  یکدـنا  توهـش  ندـش  هتخورفارب  زا  سپ  نز  هچنانچ 
یتخـس ياهشهج  نز  رگا  دریگیم . ماجنا  یکیدزن  زا  سپ  لفلف  بادـس و  يهرـشفا  نتـشاذگ  اب  راـک  نیا  نینچمه  دـنکیم . يریگولج 

توهـش و نتخیگنارب  زا  شیپ  درم  هچناـنچ  دزیریم . نوریب  نز  زا  هنادرم  بآ  دنـشاب  هدـش  زاـب  تشپ  تمـسب  اـهاپ  هک  ياهنوگهب  دـیامنب 
. دش دهاوخن  رادراب  نز  دزیرورف ، وا  رد  ار  شیوخ  هنادرم  بآ  دهد و  ماجنا  ار  یکیدزن  لمع  یکیدزن  يارب  نز  یگدامآ 

: دزادنایم ار  نایور  هچنآ 

. دربب راکب  میدرک  دای  نداز  ندرک  ناسآ  يارب  هک  ار  ییاهوراد 
دزادنایم نوریب  ار  نایور  هک  ییاهوراد  زا  دشونب  ار  بادس  بآ  دریگرب و  دوخ  هب  ار  اثینطرع  لطنح و  يهیپ  بادـس و  دوع و  نارطق و  اب 

لهبا يوب  ات  دراذـگب  دوخ  یکاروخ  يهمانرب  زا  یـشخب  ار  نآ  دروخب و  لهبا  مرد  هس  يزور  مه  رـس  تشپ  زور  هد  رادراب  نز  دربب . هرهب 
میتفگ نداز  ندرک  ناسآ  هناهام و  نوخ  يهدـنهدشزیر  شخب  رد  هک  ییاهوراد  رگید  اب  نینچمه  دـسرب . ماشم  هب  وا  قرع  باـشیپ و  رد 

. دیامن نامرد  ار  دوخ 
. دنناروخب ودب  شیادرف  هدناسیخ و  بش  کی  تدم  هب  ياهساک  رد  ردنک  مرد  هد  ای  دوش و  هداد  تیتلح  يوراد  وا  هب  دیاب 

: نایور نتخادنا  يارب  زاسراک  رایسب  يوراد 

عیشمارطکشم و  نومدارق )  ) انامدرق و  سانور )  ) غبصلا هوف  مرد  تسیب  مادکره  بادس  گرب  کشخ و  هندوپ  لهبا و  مرد  دص  دیاب 
324 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زور و راب  کی  غرممخت  يهزادنا  هب  دنزیمآ و  مه  رد  هدـناشوج ) بآ  رد  ریجنا  يهریـش   ) ریجنا يهباریـش  اب  مرد ، هد  مادـکره  یتوکاک ) )
. دنرب راکب  زور  نیدنچ  رد  زین  نآ  بش و  راب  کی 

: دنکیم کمک  بارش  یشونهدایز  هب  هچنآ 

هراشا

و دروخن ، ینیریش  دنکن و  هدنکآ  یلیخ  كاروخ  زا  ار  هبمکش  تسا ، هتسیاش  دنک ، يورهدایز  ندیشون  بارش  رد  دراد  تسود  هک  یـسک 
هزاـت دوشن و  هتـسخ  اذـغ  زا  شیپ  زور  نآ  رد  دروخب و  هناـیم  ار ، مرن  دـیپس  تشوگ  برچ و  مک  ياـهشروخ  دروـخن و  برچ  ياـبروش 

. دشاب هتشادن  ینیگنس  نیشیپ  كاروخ  زا  وا  هبمکش  دشاب و  هدیباوخ 

: دنکیم کمک  امرخ  یم »  » یشونرپ رد  هچنآ 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یتـالقنت  دزادرپب و  یـسدع  و  نوتیز ) ماداـب و  نغور  هارمه  هب  یملک  زا  رگید  یکاروخ   ) هیطیبنق و  ملک ) زا  یکاروخ   ) هیبـنرک ندروخ 
. دشابیم روش  ياهزیچ  هب و  ساویر و  شرت و  جنرت  يهنوگ 

: دناشکیم ازارد  هب  ار  یتسم  هچنآ 

ماداب هاوخنان و  کشخ و  بادـس  نیتنـسفا و  و  هایـس )  ) یطفن کمن  هندوپ و  هدـنکتسوپ و  ماداـب  یطبن و  يهریز  یطبن و  ملک  مخت  دـیاب 
يرود نآ  زا  دشاب ، دنت  مرگ و  یم ، هک  یتروص  رد  دروخب  اتشان  رد  درـس  بآ  اب  ار  نآ  زا  مرد  ود  نزو  هب  شخب  کی  مادکره  زا  نیریش 

. دنک

: دوشیم یتسم  يهزیگنا  رتدوز  هچنآ 

طاریق کـی  مادـکره  دوع  کـس و  اوب و  زوج  مرد و  مین  نزوب  ربارب  يهزادـنا  هب  هایـس  گـنب  كاـیرت و  حوربی و  يهشیر  تسوپ  زا  دـیاب 
. دوب دهاوخ  ازیتسم  رایسب  هک  دنروخب  ار  نآ  بارش  ندیشون  ماگنه  هتخاس و  یصرق  دنریگرب و 

دنزیمآرد و امرخ  یم  اب  ار  نآ  زا  یـشخب  دوش  گنر  خرـس  ات  دنزپیم  بآ  رد  ار  حوربی )  ) هایگرهم تسوپ  هایـس و  گنب  رگید : ياهرازگ 
. دنشونیم

دیناسیخب و امرخ ، بارـش  رد  يدنه  دوع  ای  و  دیزیمآیب ، هنـشا  بآ  ملیـش و  بآ  امرخ ، یم )  ) بارـش اب  تسا : رتکبـس  هک  رگید  ییوراد 
. دیشونب

325 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
[888] طاریق کی  مادکره  لفنرق  کس و  و  [ 887 (] قناد  ) گناد کی  مادکره  هایـس  گنب  هرتهاش و  نویفا و  هعیم و  ّرم و  رتاراک : ییوراد 

. دیماشایب دیزیرب و  بارش  رد  ار 

: دروآیم رتدوز  ار  يرایشوه  کبس و  ار  یتسم  هچنآ 

ای تروقهرق )  ) لصم نآ  رد  هک  یبآ  دروایب و  الاب  راب ، نیدـنچ  دـماشایب و  بآ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  سردوز  يرایـشوه  هب  زاین  یـسک  رگا 
. دزیرب خرس  لگ  نغور  و  رمخ ) لخ   ) سران هکرس  وا  رس  يور  رب  دیاب  دشونب . دناهدرک  زاب  شرت  یلیخ  تسام 

بآ رد  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دروایب و  الاب  دشاب  بارـش  وا  هبمکـش  رد  رگا  دیوبب . بالگ  روفاک و  تسا ، تسم  هک  یـسک  دـیاب  نینچمه 
. دروخب دیبنق  ملک و  سدع و  هروغبآ و  یکدنا  دهد و  شلام  کمن  اب  دراذگب و  غاد 

: يرامخ نامرد 

هراشا

زا سپ  دزیرب و  دوخ  رـس  رب  رایـسب  مرلو  بآ  دنیـشنب و  هنایم  مرگ  ياج  رد  دور و  هبامرگ  هب  سپـس  هتـشاد  زارد  یباوخ  تسم ، تسا  رتهب 
تـسوپ تشوگ و  زا  یکاروخ   ) ماله و  یهایگ ) مخت  تاجیزبس و  هکرـس و  تشوگ و  زا  یـشروخنان   ) صیرق هروغ و  بآ  ندـمآ  نوریب 

سران و يهکرـس  شیوخ  رـس  رب  دـبایب  دوخ  رد  يدردرـس  هچنانچ  دـباوخب . هرابود  دروخب و  نآ  زج  و  دـنزپیم ) شدوخ  رد  هک  هلاسوگ 
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یگتخیمآ اب  بارش  یکدنا  تفای ، شهاک  دردرس  دش  مارآ  رگا  دباوخب  هرابود  دراذگب و  خی  يور  هدش  درس  بالگ  خرـس و  لگ  نغور 
. دماشآیب مک 

لگ و  دـیب ) ياهنوگ   ) فالخ هشفنب و  ندـییوب  زارد و  مارآ و  يورهداـیپ  ییوگرپ و  دـنکیم  بوخ  ار  دردرـس  هنوگنیا  هک  ییاـهراک  زا 
. دشابیم لدنص  بالگ و  روفاک و  خرس و 

: یتسم دردرس  يارب  رگید  رتاراک  يوراد 

مرد هس  هک  تسا  ریشابت  خرس و  لگ  هدنکتسوپ و  سدع  قامس و  دوخ و  يهناد  زا  هدش  كاپ  کشرز  ملک و  مخت  ینساک و  مخت 
326 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دروخ ساویر  ای  شرت  رانا  بآ  ای  شرت  جنرت  يهدناشوج  يهرشفا  هیقو  کی  دیاب  روفاک و  طاریق  کی  اب  ار  اهنآ  زا  [ 889 (] مهرد )

: رگید بوخ  يوراد 

. درب راکب  دیاب  رکش  شاهزادنا  مه  هدیبوک و  کشخ  زینشگ  ردوپ  هیقو  هس 

؛ دیادزیم ار  یتسم  يرامخ  يهدنیادز  هک  ییاهیندیشون 

. تسا ساویر  شرت و  جنرت  هروغبآ و  يهدناشوج  يهرشفا 

: رگید رتاراک  يوراد 

هدرب راکب  سپس  هتخیمآ  دزربت  رکش  نآ  موس  کی  اب  دوش و  تفـس  ات  هتخپ  ار  شرت  جنرت  يهرـشفا  ولآ و  يدنه و  رمت  هدناسیخ و  قامس 
. دوشیم

. دیسر نایاپ  هب  وا  نادناخ  دمحم و  رب  دورد  وا و  قیفوت  دنوادخ و  ساپس  اب  مجنپ  راتفگ 
327 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يرگشدرگ تسرد  شور  مشش  راتفگ 

نآ ياهدمایپ  یگدزامرگ و  زا  نارگشدرگ  ندییاپ 

دـشاب و هدروخن  ماگنه  نآ  رد  یبارـش  هتـشادن و  كاروخ  زا  هبمکـش  یگتـشابنا  تسا  رتهب  دـنکیم ، رفـس  تخـس  يامرگ  رد  هک  یـسک 
هار تسا  نیگنـس  هبمکـش  اب  رگا  تسا  رتهب  دشاب . هدـیراوگان  وا  كاروخ  هکنآ  رگم  دـشابن ، زین  یندـیماشآ  ای  كاروخ  زا  یهت  نینچمه 

، كاروخ یکدنا  دراد ، كاروخ  هب  ياهتـشا  هدرکن و  يروخرپ  هچنانچ  ددرگ و  کبـس  ات  دـشک ، ازاردـب  ار  باوخ  دـمرآیب و  هکلب  دورن 
نوتیز نغور  هکرس و  هروغبآ و  ماله و  صیرق و  نوچ  یگنشت  يهدنناشنورف  دروخ و  ازيدرس  ياهیکاروخ  زا  مک  هب  کیدزن  هنایم و 
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ناخلت يهباشون  یکدنا  دیامن ، ساسحا  یگنشت  امرگ و  ینوزف  دشاب و  هتـشادن  اهتـشا  كاروخ  رگا  دربب . راکب  ار  اهازيدرـس  نیا  دننام  و 
رگا نوچ  دشاب ، هدیشون  یلیخ  بآ  رگا  هژیو  هب  دیاسآیب ، یمک  دوش و  هدوسآ  نآ  زا  ات  دورن  هار  یتعاس  دشونب و  درس  بآ  رکش و  هارمه 

راچان هچنانچ  تخیر . دـهاوخ  مهب  شراوگ  درک و  دـهاوخ  خـفن  هدروخ و  ناـکت  یتخـس  هب  هبمکـش  رد  كاروخ  دـبنجب  تلاـح  نیا  رد 
شباـت زا  ار  رـس  هژیو  هب  اهمادـنا و  يهمه  تسا ، رتهب  دـشابن . هتـشادن  دـنت  تکرح  یتدـم  يارب  دورب و  هار  یمارآ  هب  تسا ، رتـهب  دـشاب ،

، هار رد  ندنام  زارد  نایز  دشاب . هتشاد  زارد  یهار  رگا  هژیو  هب  درادهگن . رود  دیشروخ 
328 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دوس ییاناوت  هبرف  نت  دوشیم . هدـید  رتمک  ناگبرف  رد  رتشیب و  رازن  ياهنت  رد  كاروخ  زا  هبمکـش  ندوب  یهت  اب  تخـس  ياـمرگ  ماـگنه 
. دراد زین  ار  تلاح  نیا  زا  ندرب 

رد دشابیم . هژیوان  رتریگهمه و  لئاسم  یـسررب  هکلب  تسین  هنانیبکیراب  یـسررب  شهوژپ و  باتک  نیا  شراگن  رد  ام  فده  میاهتفگ  ام 
رتدنمورین و نآ  زج  یگنسرگ و  یگتسخ و  امرس و  امرگ و  هب  هتفرگ  وخ  نت  ورنیازا  تسا  هتفهن  گرزب  یمهس  زیچ  ره  هب  نتشاد  تداع 

تحارتسا دیاب  دتسیاب ، نتفر  هار  زا  سپ  یسک  هچنانچ  دشاب . هتفرگن  وخ  اهنآ  هب  هک  یـسک  ات  دنیبیم  یجنر  رتمک  تساهنآ و  رب  رترابدرب 
هاگیاج رد  دروخب  ازيرت  و  يدرـس ، ياهیکاروخ  هویم و  نآ  زا  سپ  دیوشب و  ار  دوخ  اراوگ  هزات و  مرلو  بآ  اب  سپـس  دـیامن ، یهاتوک 

( رمخ لخ   ) سران يهکرس  خرس و  لگ  نغور  بالگ و  اب  تشاد  يدردرـس  رگا  دیامن . يرود  ندرک  یکیدزن  زا  دباوخب و  میـسن  ندیزو 
نغور ای  هشفنب  نغور  دنک و  رتشیب  ازيرت  درـس  ياهیکاروخ  يوسب  ار  دوخ  تساوخ  دـهد ، شیازفا  ار  بآ  اب  يوشتـسش  دـیامن ، نامرد 
نامرد رگا  دبای . يدوبهب  هدمآ  شیپ  يرامیب  هک  نآ  ات  دتـسیاب  هار  همادا  زا  دیآ  دیدپ  یبت  هچنانچ  دنک . وب  فالخ  نغور  ای  ودـک و  مخت 

ازورین و ياـهزیچ  تـکرح  زا  شیپ  دراد و  هاـگن  رود  رتـشیب  ار  دوـخ  دیــشروخ  شباـت  زا  دتــسیا و  زاـب  يرگــشدرگ  زا  تـفرگن  ماـجنا 
زا نداتسیا  ماگنه  دروخب . وجبآ  بالگ و  تبرش  هزرفسا و  مخت  باعل  ای  درس  بآ  رکـش و  اب  وج  ناخلت  نوچمه  ترارح  يهدنناشنورف 

زوغآ هرک و  ریش و  هب  دشاب ، هتشاد  بت  رگا  یلو  دنک  لوانت  ریـش  هویم و  درـس و  ياهیکاروخ  دشاب  هتـشادن  بت  هک  یتروص  رد  تکرح 
بت رگا  دـشابیمن . روآنایز  تلاح  نیا  رد  تروقهرق  شرت و  تسام  دروخن . ار  نآ  شرت  رگم  تسام  دروآ و  يور  [ 890 (] أبل  ) دنفسوگ

ریز دنیبب و  ار  وا  هک  دراد  زاین  یکشزپ  هب  دوب و  دهاوخ  باتک  شخب  نیا  شراگن  فده  زا  نوریب  نآ  نامرد  رد  نتفگ  نخس  تفای  همادا 
رد ار  نآ  ام  دـناجنگب . دوخ  ینامرد  شور  رد  تفگ  میهاوخ  اـهبت  ناـمرد  شخب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ار  وا  يراـمیب  هراـچ  دریگ و  رظن 

. دروآ میهاوخ  دنوادخ  تساوخ  اب  دوخ  ياج 
329 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نآ یبیسآ  ياهدمایپ  نامرد  و  [ 891] اهرهز زا  زیهرپ 

اب دنکن و  يورهدایز  بآ  ندیـشون  رد  دروخب و  یبرچ  زا  هنایم  یکاروخ  تسا ، هتـسیاش  تسا ، باتفآ  رد  يورهدایپ  زا  ریزگان  هک  یـسک 
اجنآ ات  دش  وربور  ییاهداب  اب  دوخ  هار  رد  رگا  و  دریذپب . يرابدرب  اب  ار  نآ  دناسرن ، ودب  يرازآ  باتفآ )  ) دنچره دناشوپب  ار  رس  يراتـسد 
رازآ هچنانچ  دشاب . کنخ  هک  نآ  رگم  دماشاین  نآ  زا  دـناخرچب و  ناهد  رد  ار  بآ  تعاس  ره  دـیامن و  يریگهشوگ  نآ  زا  دـناوتیم  هک 

. دشک وب  رایسب  ماداب  ار  نغور  نیریش و  ودک  نغور  دیامن و  يریگهرانک  داب  زا  دنکورف و  اهسابل  نوردب  ار  رس  دیاب  دش  رایـسب  داب )  ) نآ
يهقاس هچنانچ  و  دلامب . هدـش  هدز  غرممخت  يهدـیپس  ودـک و  مخت  نغور  اب  هک  هفرخ  يهرـشفا  ای  هزرفـسا  مخت  باعل  اب  ار  مکـش  هنیس و 

زا شیپ  نغور  تسام و  اب  ار  نآ  يهتخپ  هژیو  هب  تسا . رایـسب  نآ  دوس  هک  دـکمب  ار  نآ  كدـنا  كدـنا  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  ار  هفرخ 
نایز يهدـننکرود  كاروخ  نیا  نوچ  دزیرب  نآ  يور  نغور  ياهسیک و  تفـس و  تساـم  دوبن ، یکبآ  تساـم  رگا  دروخب  ناوارف  تکرح 

يهدـننکرود هک  دروخب  ودـک  مخت  نغور  تکرح  زا  شیپ  هچنانچ  دـشابیم . یگنـشت  يهدـنرب  ناـیم  زا  و  دیـشروخ ) ياـهوترپ   ) اـهرهز
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تسام رد  زورهنابش  کی  هدش و  درخ  زایپ  ندروخ  تساهنایز ؛ نیا  هدننکرود  هک  ییاهیکاروخ  زا  نینچمه  دوب . دهاوخ  اهرهز  بیـسآ 
هعرجهعرج دیاب  هکلب  دشونب . نآ  رب  یبآ  دیابن  تسام ) زایپ و   ) ندروخ نامز  رد  يو  دشابیم . تسام  نامه  ندیـشون  سپـس  هدـناسیخ و 

نآ زا  سپ  دروخب . دـناوتب  هک  ياهزادـنا  هب  ازيدرـس  یکاروـخ  نآ  رب  سپـس  دـهد  تروـق  نآ  زا  یکدـنا  دـناخرچب و  ار  بآ  ناـهد  رد 
. دوشیم رودب  هدنشک  یگنشت  زا  هنوگنیدب  يو  دشونب . بآ  كدناكدنا 

: نآ نایز  ندرک  رود  یگنشت و  ندناشنورف 

هراشا

یکدـنا هـکلب  دـنروخن  رفـس  زا  شیپ  ار  دوـخ  كاروـخ  يهـنازور  يهریج  هـمه  تـسا  رتـهب  دنتـسه ، هار  رد  یگنـشت  نارگن  هـک  یناـسک 
( یشرت  ) شرت ياهازيدرس  درس و  ياهيزبس 

330 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رد دوسکمن و  هزات و  هژیو  هب  یهام  يدـنت و  ینیریـش و  يروش و  ندروخ  زا  دنـشونب و  درـس  رایـسب  بآ  اب  ار  رکـش  ناخلت  اـی  دـنروخب و 

، نوـتیز ربـک و  یخلت ، هژیو  هب  و  يروـش ، اهیـشرت و  اـههماکبآ و  دنتـسه . ازیگنـشت  اـهیهام  يهمه  دـنزیهرپب . نآ  يهدـناباوخ  هـکرس 
. دنناشنیمورف ار  یگنشت  هک  اهیشرت  زا  نآ  زج  هدرورپ و  هکرس  رد  زایپ  یلو  دنروآیگنشت 

نیرتاراک نیا  دوشیم و  گرزب  هتـسویپ و  دـنت و  ندیـشک  سفن  دورب  ناباتـش  رگا  دـیامیپب . ار  هار  یمرن  اـب  هکلب  دورن  ناباتـش  تسا ، رتهب 
ار شیاوآ  دیاب  دشاب  ییوگرپ  هب  راچان  هچنانچ  دوشیم . ازیگنشت  زین  نیا  هک  دنکن  ییوگرپ  دشابیم . یگنـشت  یگتخیگنارب  يارب  هزیگنا 

. دربیم الاب  رایسب  ار  یگنشت  ترارح و  دنلب ، يادص  نوچ  دیامن  مارآ  دناوتیم ، هک  اجنآ  ات 
نیریـش هک  ياهزبرخ  رایخ ، ودـک ، وهاک ، هفرخ ، شرت ، تسام  دـنکیم . رود  ار  نآ  زارد  یتدـم  دـناشنیمورف و  ار  یگنـشت  هک  ییاهزیچ 

ساویر و هروغ و  شرت و  جنرت  شرت و  ياههویم  زا  اهنآ  دننام  بیس و  رانا و  مک و  نیریـش  اب  یـسگ و  یکدنا  اب  بآرپ و  یبالگ  دشابن و 
. دنناشنیمورف ار  یگنشت  دنوش ، هدروخ  تکرح  زا  شیپ  رگا  هک  دنتسه  ییاهیندروخ  اهنیا  دنشابیم ، ولآ 

هک شرت  کـشخ  يولآ  دـننام  دـنکیم ، رود  ار  یگنـشت  دـنوجب ، ار  نآ  هار  ندومیپ  ماـگنه  رد  هتـشادهگن و  ناـهد  رد  هک  ییاـهزیچ  زا 
دوش بآ  ات  هتـشاذگ  ناهد  نورد  كدناكدنا  [ 892 (] لصم  ) ياهسیک تسام  ای  شرت و  رانا  يهناد  يدـنه و  رمت  دوش . هدـیوج  هنادهناد 

. دنتسین بوخ  راک  نیا  يارب  قامس  نینچمه  شرت و  غود  یلو 

: رگید دنمدوس  ياهراک  زا  نینچمه 

هار زا  ندیـشک  سفن  دـشاب  ناوت  هک  اجنآ  ات  بل و  ود  نتـسب  ناهد و  رد  ناشخرد  بان ، يهرقن  ای  فدـص  اـی  رولب  هکت  کـی  نتـشادهگن 
. تسا ازيدرس  ياهنغور  ندرب  راکب  اهيزبس و  اهلگ و  ندیشک  وب  تعاس  هب  تعاس  دنچ  ره  ناهد و 

نآ دشاب و  ایلق )  ) هایس جاز  بآ  رد  رگا  دیلام . نت  يور  دش ، هتفگ  مومس »  » رد هک  ياهتشرس  اب  ای  روآيدرس  تاجیزبس  اب  مکش  ندناشوپ 
ياهنایز يهدننکرود  یگنشت و  يهدنهدشمارآ  دشابیم  اراک  رایسب  یگنشت  ندرک  شکورف  يارب  نآ  زا  یکدنا  دوش ، هتخیمآ  هکرـس  اب 

. تسا نآ 

: دناشنیمورف ار  یگنشت  ترارح و  هک  یصرق 

یناگمه دوس  نازوس  تخس و  ياهبت  رد  و 
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331 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
بوـخ رایــسب  ار  ـالاب  ياـمرگ  یگتخورفارب و  یگنــشت و  هـک  هداـهن  ناـهد  رد  ار  نآ  زا  صرق  کـی  هتــسویپ  هار  ندوـمیپ  ماـگنه  دراد .

دناشنیمورف

: صرق يهرازگ 

ار یگمه  زیمت  بان و  نایبنیریش  يهرشفا  شخب ، مین  مادکره  زا  هفرخ  مخت  وهاک و  مخت  شخب ، کی  مادکره  ودک و  مخت  رایخ و  مخت 
رد دننکیم و  تسرد  بونرخ )  ) سمرت لکش  هب  کچوک  ییاهصرق  نآ  زا  هدرک ، ریمخ  هزرفسا  مخت  باعل  ای  هفرخ  بآ  اب  دنبوکیم و 
نآ بآ  ددرگ و  بآ  ناهد  رد  مارآمارآ  ات  دنراذگیم  هکلب  دنوجیمن ، یلو  دـنراذگیم  ناهد  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  تکرح  ماگنه 

. دنهدیم تروق  ار 
مان هک  اههویم  یخرب  يهرـشفا  اب  ار  نآ  مرد  هس  دـیاب  مینک ، هدافتـسا  نآ  زا  میهاوخب  داح  بت  ندرک  مارآ  يارب  تکرح  زا  شیپ  رگا  یلو 

بآشیپ شزوس  يارب  اهصرق  نیا  دروخب . هشفنب  يهباشون  ای  بالگ  تبرـش  اب  ار  نآ  دوش  هدـید  هنیـس  رد  يربز  هچنانچ  درب . راکب  میدرب 
دناخرچب ناهد  رد  ار  بآ  هکلب  دماشاین ، بآ  یتعاس  دیاب  دش ، هنشت  یلیخ  هار  رد  یسک  رگا  دشابیم . هدش  شیامزآ  هدوب و  اراک  رایـسب 

بآ رد  ار  هرهچ  تشاد  تسود  رگا  دیوشب و  ار  دوخ  هرهچ  دنکورف و  بآ  رد  ار  دوخ  ياهتسد  دماشایب و  كدناكدنا  هعرجهعرج ، و 
دیازفیب و مکمک  ار  ندیشون  دروخب و  ار  میدرک  دای  هک  ییاهیکاروخ  یخرب  سپس  هعرج  کی  هزادناب  رگم  دماشآین  نآ  زا  یلو  دنکورف 

. دنامب رود  زین  نآ  دب  ياهدمایپ  رگید  زا  دیامن و  اهر  هدنشک  یگنشت  زا  ار  دوخ  دناوتیم  شور  نیا  اب  دوشن . بآریس  هرابکی 

: فرب امرس و  رد  هناریزگان  يرگشدرگ  شور 

هراشا

دوجو اهبیسآ ، نیا  زا  نآ  دننام  بت و  دردرس و  نت و  تسوپ  ندیسالپ  ندش و  نیکرچ  تخـس  يامرگ  رد  هار  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه 
یتخرک و یتخل و  ساره و  هتکس و  یشوهیب و  یگنسرگ و  یگدزخی و  نوچ  رگید  ییاهبیسآ  هار  رد  درس و  ياوه  رد  نینچمه  دراد 

تسراکشآ دیآیم . دیدپ  مکش  ندمآ  دنب  و  [ 894] اهاپ اهتسد و  ندیدنگ  و  [ 893] زازک
332 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تبـسن راوتـسا  ياهزیمآ  هک  يدارفا  رد  زگره  ددرگیم و  نایامن  یبوخب  دنراد ، ار  نآ  شریذپ  یگدامآ  هک  یناسک  رد  اهيرامیب  نیا  هک 
ياهامرس رد  كدنا و  رایسب  دراوم  رد  رگم  دوشیمن  راکـشآ  دناهتفرگ ، وخ  تخـس  يامرـس  هب  هک  ییاهنت  زین  دنراد و  اهيرامیب  نیا  هب 

هک تسا  رتهب  دیامیپب ، ار  یهار  تخس  يامرـس  رد  دش  راچان  سکره  مییوگیم : زاب  میاهتفگ  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  تخـس . رایـسب 
شمارآ دیامن و  مرگ  ار  وا  كاروخ  هک  دتسیاب  ياهزادنا  ات  تکرح  زا  دنک و  هتشابنا  تسرد  يهزادنا  هب  بارـش  كاروخ و  زا  ار  هبمکش 

تخس رایسب  امرس  رگا  مه .) اب  ود  ره   ) دشاب ازامرگ  لعفلاب  هوقلاب و  شکاروخ  دیاب  دیآیم  شیپ  نت  رد  گنردیب  هک  ییاهدادخر  دهد 
. دیامیپب هار  یتعاس  هک  تسریزگان  وا  دشاب ،

دیاب دـشونب  دزیمآیب و  مرگ  بآ  یمک  اب  ار  دریگ  مارآ  نآ  اب  هک  ياهزادـنا  هب  بارـش  ای  دـشونب و  باـن  بارـش  دروخب و  بوخ  دـیاب  يو 
درس داب  شزو  ربارب  رد  دناوتب  هک  دناشوپب  ياهنوگهب  ار  دوخ  دشاب . هتشاد  یگدنروآدنب  یشرت و  هکنآیب  دشونب  اراوگ  دنمورین و  یبارش 

ندربورف اب  نانیا  اریز  دسارهب . رتشیب  دیامن ، یناوتان  شـش  هنیـس و  رد  ای  دنیبب و  هفرـس  يربز و  يرامیب و  هنیـس  رد  رگا  دیامن . یگداتـسیا 
. دنوشیم اهشش  زا  ندمآرب  نوخ  تخس و  ياههفرس  دردرس و  راچد  يدنت  هب  درس ، ياوه 
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ياراد ریس  دشاب . نغور  زایپ و  ریـس و  ودرگ و  زا  هدش  هتخاس  درـس ، رایـسب  ياوه  رد  هار  ندومیپ  زا  شیپ  رد  هدش  هتفرگرب  ياهیکاروخ 
نت يهمه  رد  يزیرغ  ترارح  نتخورفارب  نت و  ندرک  مرگ  نآ  راـک  تسا ، یکاروخ  يهماـنرب  نیا  رد  ياهدـش  هتخانـش  يرترب  یگژیو و 

. تفر دهاوخ  نت  هنایم  زا  رتشیب  اهاپ  اهتسد ، ياهتنا  هب  هدش  هتخاس  يامرگ  دشابیم .
. تسا دنمدوس  درب ، راکب  بآلسع  ای  بان )  ) دنمورین بارش  لطر  کی  اب  مرد  کی  نزو  هب  رگا  هزگنا  نینچمه 

رایـسب ینـشاچ ، اب  هدـش  هزمشوخ  جادیفـسا  هرت و  ماخ و  زایپ  ندروخ  زین  بآلسع و  ندیـشون  كاروخ و  رد  لفلف  ندرب  راکب  نینچمه 
هکلب دورب  باوخ  ای  هبامرگ و  ای  شتآ و  اب  دوخ  ندرک  مرگ  يوسب  گنردیب  تسین  هتسیاش  دش ، هدومیپ  هار  هک  یماگنه  دنشابیم . اراک 
دشاب هدش  هدزامرـس  هچنانچ  هار  رد  دوش . کیدزن  شتآ  يوس  هب  مکمک  دریگ و  مارآ  دنـشاب  هتخورفارب  شتآ  هک  مرگ  ییاج  رد  یتعاس 

دیامن و مرگ  مزیه ، اب  ار  هناخ  تفاین  هبامرگ  رگا  دهد . تخس  شلام  ار  نت  دشک و  ازاردب  ار  اجنآ  رد  ندنام  دور و  هبامرگ  هب  دیاب 
333 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هک تسا  یهار  نیا  دبـسخب . مرگ  يرتسب  رد  مرن و  یـششوپ  اـب  سپـس  دوش و  خرـس  نت  تسوپ  هک  ياهنوگهب  دـهد  شلاـم  ار  نت  نآ  رد 
. دبای ییاهر  بت  زا  دناوتیم  نآ  هلیسوب 

: یگدزامرس نامرد 

درک و ادیپ  وا  يارب  ار  داب  زا  هدیشوپ  ییاج  تسا  هتسیاش  دوش ، یگدزامرـس )  ) یگدزخی راچد  ياهدننکدیماان  يهزادنا  هب  هک  یـسک  رگا 
. دومن مرگ  ار  يو  تخورفا و  یمزیه 

نت کی  هک  تسا  زاین  مرن ، شلام  زا  سپ  دومن . سرپمک  مرگ  هچراپ  اـب  ار  رـس ، زجب  ار  نت  همه  یمرن  يدـنت و  هب  مرگ  یناتـسد  اـب  سپس 
وا هب  يرگید  مرن  نت  يامرگ  ات  دبـسچب  مه  هب  بوخ  ود  ره  ياههنیـس  تشپ و  مکـش و  هک  ياهنوگ  هب  درادهگن  لغب  رد  ار  وا  مرن  مرگ و 

ابدیفس و شآ  وا  هب  رگا  ددرگرب ، وا  سفن  یمک  دبای و  دوبهب  ات  داد  وا  هب  تشوگ  بآ  بان و  بارش  اب  هتخیمآ  لفلف  رم و  هزگنا و  دسرب .
ات دومن  تدـم  زارد  ندـیباوخ  هب  راداو  ار  وا  درک و  مهارف  مرن  یـششوپ  يرتـسب و  وا  يارب  دـیاب  تسوکین . رایـسب  دوش  هداد  بارـش  یمک 
ار وا  دیاب  دنامب . زارد  یتدـم  اجنآ  رد  دوش و  هدرب  غاد  ياهبامرگ  نورد  هب  ندـش  رادـیب  نآ  زا  سپ  دروآ و  تسدـب  لماک  يدوبهب  هکنآ 
، تسا نوـیبرف  کـشم و  رتسدـیبدنگ و  تسک و  نآ  رد  هک  سگرن  نغور  نسوـس و  نغور  اـب  ار  شنت  دـنهدب و  شلاـم  رایـسب  اـجنآ  رد 

. دننک یلامنغور 

: یگنسرگ زا  یشوهیب 

دهاوخ یشوهیب  راتفرگ  دروخب ، یکاروخ  ات  دنکن ، گنرد  رگا  دوشیم و  یتخس  یگنـسرگ  راچد  هاکناج ، يامرـس  رد  رگـشدرگ  یهاگ 
. دریذپ نایاپ  گرم  هب  اسبهچ  هک  دش 

بان و یبارش  برچ و  يابدیفس  يابروش  دنمورین و  یبارش  رد  هدناسیخ  نان  ندروخ  ندیـشونب و  گنردیب  دش ، زاغآ  یگنـسرگ  هچنانچ 
وا رب  غاد  بـالگ  تسا  هتـسیاب  تفرگارف ، ار  وا  یـشوهیب  دـشن و  ناـمرد  رگا  دروآ . يور  دـناهدناشفا ، لـفلف  یمک  نآ  رب  هـک  هدـننکغاد 

شوخ يوب  یعون   ) هیلاغ شیاهلیبیس  هب  دیمد و  [ 895] هریرذ کشم و  وا  ینیب  رد  هدیشاپ و 
334 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رایـسب ار  وا  نآ  زا  سپ  دوش و  خرـس  ات  داد  شلام  تخـس  ار  وا  ياپ  تسد و  و  نت )  ) هدعملا مف  دیلام ، کشم  و  ربنع ) کشم و  زا  بکرم 
هچنانچ دـنربب ، راکب  شیارب  میتفگ  شیپ  رد  هک  ار  ینامرد  یـشور  تفای ، ییاهر  یـشوهیب  زا  رگا  دـندنبب . كاـندرد  ياهنوگهب  تخس و 

دایرف داد و  اب  ار  وا  دنـشاپب و  بآ  وا  رب  دنهد و  هتـسویپ  شلام  ار  وا  دـنزیرب . تشوگ  بآ  بارـش و  وا  ناهد  رد  راب  نیدـنچ  دـشن ، بوخ 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


دنهدب و ناکت  دننزب و  کنوخیس  يزیت  زیچ  اب  ار  وا  راب  دنچره  دندنبب و  كاندرد  ياهنوگهب  یتخس و  هب  ار  شیاپ  تسد و  دننک . رایشوه 
شتآ هب  ار  وا  دـنناروخب . وا  هب  هزگنا  ای  اینرجـش  یکدـنا  دـنناشونب و  ودـب  لفلف  اب  هدـننکغاد  یبارـش  سپـس  دـننزب  دایرف  وا  رب  دـننابنجب و 

. دننک برچ  نویبرف  تسک و  نغور  اب  ار  وا  نت  دنیامن و  کیدزن 

: اهنآ یهابت  زا  يریگولج  یگدزامرس و  زا  ناتشگنا  تشادهگن 

يور هک  دیناشوپب  ياهنوگهب  ياهچراپ  اب  ار  نآ  سپ  دینک  یلامنغور  هنهک  نوتیز  نغور  اب  سپس  هداد و  شلام  ار  اپ  ناتشگنا  تسا  رتهب 
دیهاوخب رگا  دـیربورف . بسانم  مرگ و  یباروج  نورد  ار  اپ  سپـس  دـیراذگ  مرن  ییوم  اپ ، فک  يالاب  ریز و  نییاپ و  الاب و  ینایم و  شخب 

. دریگ رارق  رتالاب  نیمز  زا  ياهنوگهب  شفک  دیاب  سپ  دیشاب ، نارگن  اپ  ندش  رومن  رت و  زا  دشاب  درس  اوه  دینک و  اپب  شفک 
نسوس و ناب و  یقزار و  قبنز و  نوچ  ازامرگ  ياهنغور  يهمه  دنک : یگدزامرس  زا  يریگولج  ات  دوشیم  هدز  ناتشگنا  هب  هک  ییاهوراد 

یهابت زا  يریگولج  يهزیگنا  امرـس  رد  ناتـشگنا  ندرک  یلامنغور  يهمانرب  دـیرب . راکب  تسا ، رتاراک  همه  زا  هک  ار  نارطق  راـغ و  نغور 
. دنکیم يریگولج  امرس  زا  اهنآ  ندش  هدیدنگ  زا  هکلب  ناتشگنا  یهابت  زا  اهنت  هن  شور  نیا  دوشیم . اهنآ 

یهاـبت هزیگنا  اـسبهچ  دـیامن . يراـبدرب  هدـنهد ، رازآ  يامرـس  رب  دـهد و  رارق  یگدزخـی  ربارب  رد  ار  دوـخ  رگـشدرگ  هک  تـسین  هتـسیاش 
هکنآیب هدـش  رتمک  رتکبـس و  هدـنهدرازآ  يامرـس  هک  دـنکیم  ساـسحا  راـمیب  تسا . نینچ  نآ  يهناـشن  هک  دوشیم  اـهنآ  ماـگنهدوز 

سح زا  شهاک  نیا  هکلب  هتفاین  شهاک  امرـس  ماگنه  نیا  رد  هک  تسنادب  دیاب  دشاب ، هدوزفا  نآ  رب  ای  دـشاب و  هداد  رییغت  ار  دوخ  شـشوپ 
رازآ امرس  زا  وا  هک  یماگنه  دشابیم . تسوپ  هسمال 

335 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ دنناشوپب و  ار  نآ  هرابود  دهدب و  شلام  یمرن  هب  ار  نآ  هکلب  دهد  رییغت  ار  ناتـشگنا  شـشوپ  تسین  مزال  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  دنیبیم 

تیعـضو هچناـنچ  تسین . اـهنآ  ندوب  نازیوآ  دـننام  ناتـشگنا  هب  امرـس  رازآ  ندـناسر  دوز  رد  يزیچ  چـیه  دـهدب . ناـکت  دـنابنج و  هب  ار 
مدنگ و هاک  يهتخپ  رد  ار  اهنآ  دناهدماینرد ، هایس  ای  زبس  گنر  هب  هک  یماگنه  ات  دنتفریم و  سح  شهاک  ندیسامآ و  يوس  هب  ناتـشگنا 
ییاهنت و هب  مادکره  دیلبنش  ای  ناتک و  مخت  ای  کلملا و  لیلکا  ای  و  ماخ ، ای  و  هنمرد ، ای  و  هنوباب ، ای  و  دیوش ، ای  و  ملک ، مغلـش و  يهتخپ  ای 

دنرادهاگن ار  هدزامرـس  ياپ  ای  تسد  شتآ  کیدزن  رد  راب  نیدـنچ  دـنیامن و  ورف  میدرک  دای  هک  اهنغور  یخرب  رد  ای  مه و  اب  یگمه  ای 
دوش و نایامن  نآ  تشوگ  ات  دنهد  فرژ  یفاکـش  ار  نآ  زا  ییاج  يدنت  هب  تسا ، رتهب  سپ  دشاب . هدش  هایـس  ای  زبس  ناتـشگنا )  ) رگا یلو 
زا هک  دوشن  دـمجنم )  ) هتخل فاکـش  يهناهد  رد  نوخ  هک  دـنهد  ماـجنا  غاد  بآ  رد  راـک  نیا  تسا  هتـسیاش  دزیر . نوریب  نوخ  دـنراذگب 
نآ يور  هدرک  لح  هکرس  یکدنا  اب  بآ  رد  ینمرا  لگ  دیآ  دنب  نوخ  نایرج  دوش و  لیکشت  هتخل  هچنانچ  دیامن . يریگولج  نوخ  شزیر 
نآ يور  یندـیلام  ياهوراد  هرابود  دـنیوشب و  ار  نآ  هکرـس  بآ و  ای  مرلو  بارـش  اب  سپـس  دـنک  اهر  زور  کی  بش و  کـی  دراذـگب و 

نتفاکـش زا  شیپ  يرامیب  دنور  هچنانچ  دنیآ . درگ  دنوش و  تخـس  هدش ، هایـس  ییاهاج  ات  دـهد . ماجنا  راب  هس  ای  ود  ار  راک  نیا  دـنلامب و 
ياـج ندرک  ادـج  زا  ریزگاـن  درادـن و  يدوس  اـجنآ  نتفاکـش  رگید  ماـگنه  نیا  رد  دورب  ندـیدنگ  ندـش و  وبدـب  يوسب  هدزامرـس  ياـج 

. دنکن تیارس  دوخ  رانک  ملاس  ياهتفاب  هب  هک  نآ  تهج  هب  دریگ ، ماجنا  يدنت  هب  ار  نآ  ندیرب  تسا  زاین  دشابیم . هدزامرس 
. دنشارتیم زاین  دروم  يافرژیب  یحطـس و  ياهنوگ  هب  ار  هدیدنگ  ياج  دنربیم و  وقاچ  اب  ار  اهاج  هنوگنیا  نادان  نارگنامرد  زا  يرایـسب 

يدایز شرب  اب  هک  دننکیم  ادج  ار  دنمـشزرا  ییاهیپدرز  باصعا و  نآ  اب  هک  دـنهدیم  شرب  ار  نآ  هزادـنا  زا  شیب  رگید  یهورگ  یلو 
. دوشیم تخس  ياهيرامیب  ندروآ  دیدپ  ببس 

تلاح اب  غاد  نغور  گرزب  قشاق  کی  اب  هدش  زپبآ  ملک  ردنغچ و  زا  ياهتـشرس  دـیاب  هکلب  تشادرب ، دراک  اب  ار  هدـیدنگ  تشوگ  دـیابن 
يزیچ يزبس  ای  یهایس و  شخب  زا  دتفیب و  دوش و  ادج  هدیدنگ ، شخب  ات  دنهد  ماجنا  راب  نیدنچ  زور  ره  دنلامب و  نآ  يور  رایـسب  یغاد 
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. دوب دهاوخ  تشوگ  شیور  ياتسار  رد  نامرد  يهلابند  دش ، هدنک  ناوختسا  یکیدزن  ات  هدیدنگ  شخب  هکنیا  زا  سپ  دنامن .
336 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ای و  دنهدیم ) شارخ  دننکیم و  ار  نآ  تسوپ   ) دنناراخیم ار  ناوختسا  ای  دشابیم  زاین  راک  ود  هب  دیـسر  ناوختـسا  ات  ندش  هدیدنگ  رگا 
باتک فده  زا  نوریب  اج  نیا  رد  نخـس  دننک . ادج  دـنب  ات  ار  ناوختـسا  يهمه  ای  دـنزادنایم و  نوریب  دـنربیم و  هرا  اب  ار  نآ  زا  یـشخب 

. دشابیم نیبزیت  دنمشیدنا و  يرگنامرد  دنمزاین  رما  نیا  دنشابن ، نف  لها  هک  دتفیب  یناسک  تسدب  هک  دوریم  نآ  میب  اریز  تسام .

[: 896 (] رمق  ) یگدزخی زا  مشچ  يروک 

نآ رب  وا  هاگن  ات  دناشوپب  هایس  ياهچراپ  اب  ار  اههنوگ  ریز  دنیزگرب و  هایس  ار  دوخ  راتسد  ششوپ و  دیاب  دراد  يروکفرب  سرت  هک  یسک 
نوماریپ رد  هچره  دـیاب  نینچمه  دزادـنیب . نآ  رب  هتـسویپ  ار  دوخ  هاگن  دریگب و  هایـس  ياهچراپ  دوخ  تسدـب  نینچمه  دـتفیب . هایـس  هچراپ 

مد [ 897] يوم زا  هدـش  هتفاـب  گـنر  هایـس  ياهچراـپ  اـب  مشچ  نتـسب  دـنمدوس  رایـسب  ياـهزیچ  زا  دروآرد . هایـس  گـنر  هب  ار  دراد  دوـخ 
. دندنبیم ار  نآ  رفس  ماگنه  رد  ناکرت  هک  تسا  هایس  نایاپراهچ 

: دیآیم دیدپ  مشچ  رد  تخس  داب  امرس و  زا  هک  يدرد  شزوس و 

هراشا

زین مشچ  یخرـس  یهاگ  دیآیم و  شیپ  نآ  ندـش  تفلک  یهاگ  کلپ و  ندـیبنج  یتخـس  اب  هاکناج  يدرد  شزوس و  یماگنه ، نینچ  رد 
نآ يرادهگن  مشچ و  ندناشوپ  اب  ماگنه  نیا  رد  دوشب . زین  مشچ  يهینرق  تخس  رایـسب  سامآ  يهزیگنا  دناوتیم  نینچمه  دوشیم و  ادیپ 

يراتـسد اب  تسا ، ندـید  يارب  ریزگان  هک  یـشخب  زجب  ار  نآ  يهمه  دـیاب  درک . شالت  دـیاب  نآ  زا  يرادـساپ  رد  دـشاب  ناوت  هک  اجنآ  اـت 
مـشچ هب  ینابور  اب  دراد  مشچ  هقدـح  ربارب  رد  یخاروس  هک  ار  یـششوپ  هچنانچ  دومن . يریگهرانک  دوشیم  هک  اجنآ  ات  داب  زا  دـیناشوپ و 

دهاوخ رتدنمدوس  رتاراک و  مه  زاب  دریگارف  ار  هرهچ  يهمه  دشاب و  رتگرزب  ششوپ  نآ  رگا  دشابیم و  دنمدوس  ددنب 
337 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دوشیم مرگ  ندومن  سرپمک  اب  اریز  تسا . گرزب  یهابتشا  راب ، دنچ  ره  مشچ  ندرک  سرپمک  یلو  تسا  بوخ  زین  بارش  ندیـشون  دوب .
ای مدـنگ و  هاـک  يهدـناشوج  روـخب  دـیآ ، دـیدپ  یبیـسآ  مشچ  يارب  میتـفگ  هک  یتلاـح  نـینچ  رد  رگا  ددرگیم . رتـشیب  زین  امرـس  شزگ 

. تسا بوخ  مشچ  يارب  مه  اب  یگمه  ای  ییاهنت  هب  مادکره  دیوش  هنوباب و  شوگنزرم و 

: زاسراک ییوراد 

نآ راخب  اـب  اـی  دنـشاپب و  بارـش  نآ  زا  مشچ  يور  رب  دـنراذگب و  تسرتاراـک ) نآ  يهزاـت   ) هنهک روگنا  بارـش  رد  دـننک  غاد  ار  یگنس 
گر زا  يریگنوخ  هب  دش  ادـیپ  مشچ  یخرـس  هچنانچ  دـشابیم . ندرک  هسطع  رگید  دـنمدوس  ياهراک  زا  دـنهد و  روخب  ار  مشچ  بارش ،
رگا دـنروآ . يور  زارد  باوخ  بان و  بارـش  دـنمورین و  ياهیکاروخ  هب  دـنور و  هبامرگ  هب  زور  نآ  يادرف  سپـس  دـنروآیب  يور  لافیق 

ياههدـننکناور اـب  دـنیامن . لاـبند  ار  نآ  ناـمرد  ندز  گر  زجب  رگید  ياـهنامرد  رایـسب و  ندرک  سرپـمک  اـب  دـنام  یخرـس  زا  یکدـنا 
. دننک ناور  ار  مکش  دنمورین ،

: شپش يهدننکدوبان  يهتشرس 
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هدرک اهر  ار  نآ  یتعاس  نت ، هب  هتشرس  نیا  ندیلام  زا  سپ  دوشیم . هیهت  هکرس  اب  هروب  سدنک و  كزیوم و  خرس و  خینرز  زا  هتـشرس  نآ 
كاخ ای  دوش و  هداد  روخب  تسک  ای  تخاردزآ  گرب  اـی  سمرت  اـی  سدـنک  اـب  ار  اـهشوپنت  دوشیم و  هداد  وشتـسش  غاد  بآ  اـب  سپس 

. دنلامب نت  هب  هتشرس  نغور  رد  ار  سدنک  ای  دنلامب  نت  هب  ار  نآ  هتشرس  نغور  اب  ار  هویج 
342 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نآ نامرد  یگدنام و  یگتسخ و 

یـسرتسد هبامرگ  هب  هچنانچ  دور و  هبامرگ  هب  سپـس  دـمآرایب  یتعاس  ندـمآ ، دورف  ماگنه  دوش ، یگدـنام  یگتـسخ و  راچد  یـسک  رگا 
. دلامب نغور  ار  اهدنب  يور  دهد و  یمارآ  شلام  ار  ندب  نآ  زا  سپ  دوش و  خرس  مرن و  تسوپ  ات  دورورف  غاد  یمک  بآ  رد  تشادن 

دـهد و ماجنا  هشفنب  نغور  اب  راک  نیا  ناتـسبات  رد  دـلامب و  ار  اهدـنب  هدـش ، هتخپ  هنوباب  دـیوش و  نآ  رد  هک  ینغور  اب  ناتـسمز  رد  سپس 
یلامنغور ینتبآ و  شلام و  هرابود  دوش و  رادیب  باوخ  زا  هک  نآ  ات  دیازفیب  ار  دوخ  شـشوپ  رتسب و  دورب و  زارد  یباوخ  هب  دـمارآیب و 

. دسرب دوخ  هتشذگ  يوخ  هب  ات  دهد  ماجنا  ار 

: يرگشدرگ رد  كاروخ  شنیزگ  نت و  يزاسهدامآ 

رفس اهتدم  رگا  هژیو  هب  دروآیب . ور  ندرک  ناور  ندز و  گر  هب  رفس  زاغآ  زا  شیپ  تسا ، زارد  يرفـس  هشیدنا  رد  هک  یـسک  تسا  رتهب 
یتسوپ نوچ  دبای  ییاهر  نآ  زا  دنچره  دبای و  ییاهر  اهبت  یخرب  زا  دناوتب  راوشد  دنک ، رفس  هزیکاپان  نت  اب  هچنانچ  دشاب . هدرکن 

338 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک تسا  هتـسیاش  دوـشیمن . اـهر  یگدروخامرـس  نوگاـنوگ و  ياـهسامآ  یتـسوپ و  ياـهشوج  لـمد و  زا  دراد  تسـس  گـنهامهان و 

. دهد رییغت  ار  شبنج  ای  ندیباوخ و  نوچ  تساهنآ  رییغت  زا  ریزگان  رفس  رد  هک  ییاهتداع  گنرد  اب  كدناكدنا و 
هب ار  دوخ  ندروخ  یگـشیمه  هاگ  ندرک  اجباج  دـهد و  وخ  يرادهدـنزبش  هب  مکمک  ار  دوخ  دـشاب  يرادـیب  هب  راچان  رفـس  رد  هچناـنچ 

. دنک نوگرگد  دراد ، رفس  رد  هک  ینامز 
هب ار  دراد  وخ  اهنآ  هب  رفـس  زا  شیپ  هک  ییاهوراد  دیامن و  رابدرب  ندرکن  یکیدزن  رد  ار  دوخ  دـهد . شیازفا  ار  شیوخ  شبنج  شزرو و 

ورین رپ  ار  شیوخ  كاروخ  دروخن . نآ  زا  دنک و  رتمک  دیآیم  رامشب  تداع  وا  يارب  دوخ  رهش  رد  هک  ییاهیکاروخ  دشاب . هتشاد  هارمه 
دنچ دشاب ، ندروخ  زا  ریزگان  رگا  و  دیامن . تحارتسا  دمآرایب و  دهاوخب  ییاج  رد  هک  نآ  رگم  دروخن  كاروخ  دـهد . رارق  هزادـنامک  و 

. دروخن اجکی  ار  دوخ  كاروخ  همه  دروخب و  همقل 
شزرا دـننزاسیم و  رپ  ار  مکـش  نوچ  دـیامن . يرود  هزات  ياههویم  هژیو  هب  تاجیزبس  زا  دـماشآین . ندـش  هداـیپ  ياـج  رد  رگم  ار  بارش 

، دشاب هتـشاد  زاین  نآ  هب  دشاب و  مرگ  اوه  هک  یماگنه  رگم  تسا  دب  ماخ و  دیآیم ، دـیدپ  نآ  زا  هک  یگتخیمآ  دـنراد و  ینییاپ  یکاروخ 
تحارتـسا هک  یناـمز  هب  ار  نآ  ندروخ  دروخب و  ماـش  دـیابن  دـشاب  بش  رد  تکرح  رگا  درب . راـکب  میدرک ، هرازگ  هک  ياهنوـگهب  ار  نآ 

سامآ و اهيرامیب و  يهدنروآدیدپ  هک  دیامن  زیهرپ  هبمکش  یگتشابنا  ماگنه  رد  شبنج  رفـس و  همادا  يروخرپ  زا  دزادنیب . دراد ، يدایز 
. دنک ینتبآ  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  تسا و  نیکرچ  ياهلمد 

: دزاسیم رود  ار  نوگانوگ  ياهبآ  نایز  هچنآ 

نینچمه دنزیمآیب . دوخ ) یگـشیمه  هاگتماقا   ) نیـشیپ هاگیاج  بآ  اب  هکلب  دنماشآین  ییاهنت  هب  ار  هار  رد  ای  هاگتحارتسا  ره  بآ  تسا ، رتهب 
ینوگانوگ نایز  ناوتیم  دنزیمآیب . هکرـس  اب  ای  دننک و  هدامآ  شیپ  زا  ار  تسا  رگـشدرگ  هار  رد  هک  ینوگانوگ  ياهبآ  تسا ، دـنمدوس 
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دـشاب و هتـشاد  هارمه  هب  ار  دوخ  رهـش  كاخ  رگـشدرگ ، نینچمه  درک . رود  نآ  زا  سپ  وهاک  هکرـس و  ریـس و  زایپ و  ندروخ  اب  ار  اـهبآ 
. دماشآیب سپس  دوش و  فاص  ات  دراذگب  مارآ  ار  نآ  دزیرب و  بآ  رد  ار  نآ  زا  یشخب  دسرب  یبآ  هب  نوچ 

339 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. درک تسرد  ناوتیم  مییوگیم  هک  ياهنوگهب  ار  دشابیم  راکشآ  اهنآ  يرهاظ  ياهیگژیو  هک  ار  تشلپ  ياهبآ 

هدننکلالز شیالاپ و  فرظ  اب  ار  نآ  دشاب  تخس  رگا  درک و  شیالاپ  ندرک  فرظ  هب  فرظ  راب  نیدنچ  اب  ار  هریت  نیگنس و  بآ  ناوتیم 
يدـنت هب  ار  نآ  هک  دوـش  هـتخیر  هدـش ، درخ  ینمی  گاز  نآ  رد  اـی  دوـمن و  شیـالاپ  تـسه ، ياهدروـخ  سیخ  کـشخ  ناـن  نآ  رد  هـک 

. دنکیم لالز  دیالاپیم و 
زا شیپ  ای  دوش و  هتخادنا  خرـس  لگ  ای  رورعز  ای  سآ  يهناد  ای  بونرخ  نآ  رد  ای  دنـشونب . هکرـس  اب  ار  نآ  دیاب  دـشاب  روش  بآ  هچنانچ 

. دزاسیم رود  ار  روش  بآ  نایز  هک  دوش ، هدروخ  هب »  » هویم نآ  ندیشون 
هزیکاپ هدش و  هتخاس  خرس  لگ  زا  هک  [ 898 (] مارب  ) یگید رد  ار  نآ  دیاب  دشاب ، ندیماشآ  زا  ریزگان  رگشدرگ  دشاب و  خلت  رایسب  بآ  رگا 
نادشتآ يور  ار  گید  دنهد . رارق  زیمت  هدش  هناش  مشپ  ياهتـسد  نآ  رب  دنراذگب و  نآ  يانهپ  رد  ییاهبوچ  نآ  يور  دـنهد . رارق  تسا ،

. دیشون ناوتیم  ار  هدمآ  تسدب  بآ  هدنالچ ، ار  نآ  دوش  سیخ  مشپ  هک  یماگنه  دنهنب . ینشور 
. دشابیم بوخ  رایسب  راک  نیا  يارب  نیبجنکس  نینچمه  دنکشیم . ار  بآ  يروش  يهزم  هکرس 

ات دوش  هتخیمآ  بیس  رانا و  هروغ و  نوچ  هدنروآ  دنب  شرت و  ياههویم  يهدناشوج  يهرـشفا  اب  دشاب  یبادنگ  ياهکرب و  ياتـسیا  بآ  رگا 
دشونن بارش  دنیامن . يرود  روش  يازامرگ  ياهیکاروخ  زا  دیاب  تسا ، بآ  نآ  ندیماشآ  هب  راچان  هک  یماگنه  ات  ددرگ و  دنمدوس  یبآ 

. دوشیم ازبت  دوز  یلیخ  یبآ  نینچ  هک  دشاب  ياهوهق  بآ  هک  نآ  رگم 
يهدنروآدیدپ بآ  رگا  دوش و  هدیـشون  نیریـش  ياهیکاروخ  اب  رکـش و  بالگ و  تبرـش  اب  دیاب  دـشاب  یخلت  يهزم  ياراد  بآ  هچنانچ 

. وسنآ دنروآ و ز  يور  مکش  يهدنروآ  دنب  ياهیکاروخ  هب  دوش  شورمکش 
دیاب هک  تسا  دب  دنت و  یبآ  دشاب ، كانرطخ  یناروناج  كاشاخ و  سخ و  بآ  رد  رگا 

340 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هژیو هب  دنماشآیب  ار  نآ  یندروخ  ره  زا  شیپ  دنشاب و  هتشاد  نآ  شیالاپ  هب  هجوت  دیاب  دنیامن . يورهدایز  برچ  ياهیکاروخ  ندروخ  رد 
مخت يهتخپ  اب  ای  بارـش و  اب  ار  نآ  دـیاب  دوش . ندرک  بآشیپ  یتخـس  يهزیگنا  هدیـشون ، هک  یبآ  هچناـنچ  دـشاب . [ 899] وـلاز نآ  رد  رگا 

ياهدنیآرف هب  هجوت  دیاب  دـنماشآیب . رانا  يهدـناشوج  يهرـشفا  اب  ار  نآ  دـیاب  دوش  ندروآ  الاب  ببـس  بآ  رگا  دنـشونب . هنایزار  سفرک و 
. دننیزگرب بسانم  یشور  اههدیدپ ، نآ  يوسنآ  يارب ز  سپس  دنشاب و  هتشاد  هدش ، هدیشون  بآ  زا  هدمآدیدپ 

: نایرکشل هاگودرا  شنیزگ  شور 

دریگ و رارق  لامش  داب  ربارب  رد  ات  دنریگ ، رارق  ياهنوگ  هب  اهرداچ  دبای و  رارقتسا  اههپت  اههتشپ و  يور  هاگرکـشل  ناتـسبات  رد  تسا ، رتهب 
. دنشاب مه  زا  رود  اهرداچ 

اهیگتفرورف رد  رارقتسا  دشابیم . نآ  يوسنآ  ناتسمز ز  رد  شنیزگ  شور  دنوش . هداد  اج  رود  اهرداچ  زا  دوشب  هک  اجنآ  ات  نایاپراهچ 
اهنآ هب  کیدزن  زین  نایاپراهچ  دنشاب و  مهب  کیدزن  رواخ و  بونج و  يوس  هب  رداچ  دشاب و  اههوک  اههپت و  يهنماد  هب  تسپ  ياهنیمز  و 

ار ندرک  شزرو  دنراذگ و  رانک  ار  بارـش  دنهاکب و  دـیاب  ار  كاروخ  دـشاب ، رومن  یبونج و  كانمن ،)  ) یجرـش اوه  هاگره  دـنریگب . اج 
. دننک راتفر  دیاب  نآ  يوسنآ  ز  دشاب ، کشخ  دولآكرچ  اوه  هچنانچ  دنیازفیب .

نییاپ هن  دنریگ  رارق  داب  يالاب  رد  هک  ياهنوگهب  دنیامن ، قارتا  رود  یتمـس  رد  دیاب  دـنوش ، رامیب  يرامـشیب  دارفا  ییاوه  بآ و  رد  هاگره 
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رود ياهوراد  دـننارب و  دـنناوتیم  هک  ییاج  ات  ار  اهنآ  دـشاب ، هدـنهدرازآ  هدـنزگ و  ناروناج  زا  رپ  دـناهدش  هدایپ  هک  ییاج  هچناـنچ  نآ .
، دـناهدنهدرازآ دـنت و  يوب  ياراد  هک  تشلپ  ناتخرد  كاشاخ و  سخ و  رگا  دـنربب . راکب  ار  میاهدرک ، دای  هک  اـهنآ  يهدنـشک  هدـننک و 

يهدـنروآدیدپ يهزیگنا  كاروخ و  یـسررب  هب  نینچمه  دننیـشنب . داب  شزو  رذـگ  يالاب  رد  ای  دـننازوسب و  ار  اهنآ  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو 
. دننک يرود  اهنآ  زا  دنزادرپب و  تسا ، هدرک  رامیب  ار  نایرگشل  زا  يرایسب  هک  يرامیب 

341 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: يدرونایرد يهویش 

، هدرک وخ  اهنآ  هب  هک  ییاهوراد  اههویم و  يهدناشوج  يهرشفا  زا  ار  دوخ  يهشوت  دزادرپب  يدرونایرد  هب  دهاوخیم  هک  یسک  تسا ، رتهب 
هک يزور  و  دـهد . رارق  هبمکــش  شخبورین  يهنوـگ  زا  ار  نآ  دـهاکب و  رفــس  زاـغآ  زا  شیپ  زور  دـنچ  ار  شیوـخ  كاروـخ  دــنیزگرب .

ياج رد  هک  ار  یبوشآلد  يهدننکمارآ  ياهوراد  هاگدنچ  زا  ره  دیوبب و  ار  اههدننکوبشوخ  دـنکن . هاگن  بآ  هب  دور  ایرد  هب  دـهاوخیم 
شیارب اریز  دروآ ، الاب  راب  نیدـنچ  دـیاب  دـش  هتخیگنارب  ندروآ  الاب  یبوشآلد و  اـهنیا  يهمه  اـب  هچناـنچ  دروخب . میاهدرک ، داـی  شدوخ 

تشگ دایز  یلیخ  رگا  دروخب . نآ  دننام  رانا و  يهناد  قامس و  اههویم و  يهدناشوج  يهرـشفا  دش ، رتشیب  شندروآ  الاب  رگا  درادن ، ینایز 
. دهد ماجنا  ار  ابو )  ) هضیه يرامیب  نامرد  دیاب  دش ، ازینارگن  و 

: دزاسیم دوبان  ار  اهنآ  دنکیم و  يریگولج  شپش  شیادیپ  زا  هچنآ 

زا هچنآ  دیآیم . دـیدپ  شپـش  نت ، كاشوپ  ندرکن  ضوع  ینتبآ و  شهاک  ندوب و  فیثک  ندرک و  قرع  یگتـسخ و  اهبآ و  رییغت  زا 
ندرک ضوع  نینچمه  دشاب . هتشادن  یگنرد  هنوگچیه  نآ  ماجنا  رد  دنک و  وشتسش  ینتبآ و  دناوتب ، هک  اجنآ  ات  دنکیم ، يریگولج  نآ 

. دنکیم دنک  ار  شپش  نتسیز  زا  نآ  دوپ  رات و  هک  تسا  ناتک  ندیشوپ  اهشوپنت و 
گرب اـی  دزاـسیم و  دوباـن  ار  شپـش  دـنزیوآیب ، ندرگ  هب  ار  نآ  دـنزیرب و  مشپ  زا  ياهقلح  يور  دـنزیمآیب و  نغور  اـب  ار  هدرم  هوـیج  رگا 

نت هب  زور  هد  ار  هتـشرس  نیا  ای  دـننک و  یلامنغور  ار  نت  نآ  اب  دـنراذگب و  نغور  رد  ار  رانچ )  ) یلفد گرب  ای  تخرد ) دازآ   ) تخرادزا
: دنلامب

: دنکیم يریگولج  داب  دیشروخ و  ربارب  رد  هرهچ  یگریت  زا  هچنآ 

غمـص و هتـساشن و  اریتک و  دـیاب  دـشابن  نینچنیا  رگا  دـنکیم . يریگولج  اهبیـسآ  هنوگنیا  زا  هرهچ  ندـناشوپ  نتفرگ و  رارق  هیاـس  رد 
دنلامب و هرهچ  هب  هار  لوط  رد  ار  هدش  هتخیمآ  هلجر  بآ  ای  غرممخت  يهدیپس  اب  هک  هب  يهناد  باعل  هزرفـسا و  يهدـش  کشخ  مخت  باعل 
. دشابیم دنمدوس  دنرب ، راکب  مه  اب  ار  یگمه  ای  ییاهنت و  هب  ار  داوم  زا  مادکره  الاب  يهرازگ  نیا  زا  دـنهد . وشتـسش  تحارتسا  ماگنه  رد 

هارمه هب  ار  غرممخت  يهدیپس  ای  و  دشابیم . روآدوس  دـنلامب ، هراسخر  هب  ار  هدـش  هل  بوخ  هک  بآ  رد  کشخ  نان  يهدـناسیخ  نینچمه 
ادرف دنلامب و  نآ  رب  ار  نانز  ریش  غرم و  یبرچ  و  [ 900] یطوریق اب  بش  کی  ار  نآ  دش  هدیرپگنر  امیـس  رگا  یلو  دنلامب . هرهچ  هب  اریتک 

. دننک نامرد  میدرب ، مان  شیارآ  شخب  رد  هک ، ییاهمهرم  اب  ار  نآ  دشاب  رایسب  یگریت  رگا  دنیوشب . دوخن  درآ  غاد و  بآ  اب 

: دنکیم يریگولج  اپ  فک  هنشاپ و  یگدروخكرت  زا  هچنآ 

ياریتک درگ  نآ  زا  سپ  دوش . مرن  یبوخ  هب  ات  دنراذگب  غاد  بآ  رد  ار  نآ  اپ ، فک  ندش  مرن  يارب  هنـشاپ و  یگدروخكرت  نامرد  يارب 
يارب رگید  ییوراد  دـیادزیم . یبوـخب  ار  نآ  هچ  دـنهدب ، یتخـس  شلاـم ، نآ  زا  سپ  دـنراذگب . نآ  يور  ار  هدـش  تسرد  همرـس  نوـچ 
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دنشوپب یباروج  دنراذگب و  اپ  فک  ریز  هدناسیخ  نغور  رد  ار  ياهچراپ  ای  دشابیم ، تفز  ندیلام  اپ ، هنشاپ  یگدروخكرت  زا  يریگولج 
. دنزیهرپب رابغ  درگ و  زا  و 

: اپ فک  هنشاپ و  كرت  يارب  اراک  ییوراد 

ياهفاکـش يارب  دنناکچب . اهیگدروخكرت  فاکـش  رد  ار  نآ  يهدش  بآ  دـنزیمآیب و  هدـییاس  مرن  يوزام  اب  هدرک و  بآ  ار  زب  یبرچ 
هک دـنزیمآیب  ناـنچنآ  دـنزپب و  یلیتاـپ  رد  ار  نوـتیز  نغور  مرد  تسیب  اـب  مرد  جـنپ  هدـییاس  گنـسادرم  هتفرورف ، تشوـگ  رد  هـک  فرژ 
نآ دـش و  درـس  هک  یماگنه  دوش و  تفـس  ات  دـنزپب و  دـنزیرب و  تسا ، دزراب  نامه  هک  هنق  مرد  هس  نآ  يور  سپـس  دوش  نارطق  نوچمه 

. دـنناکچب فاکـش  رد  تسا ، هدـش  بآ  تروص  هب  هک  نآ  زا  ییاـههرطق  سپـس  دـشاب . هدیـسر  لـش  تفز  یگتـسب  هب  هک  تسا  یماـگنه 
، تشوگ رد  هتفرورف  هنهک و  ياهفاکش  يارب  نینچمه 

343 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یکدنا اب  ار  هچاپ  نغور  ای  دنناکچب . ییاههرطق  نآ  رد  سپـس  دنک ، ادیپ  یتفـس  یگتـسب  ات  دنزپب  مه  اب  ار  نآ  مخت  نغور و  سوردـنس و 

رد نامرد  زا  شیپ  ار  هدروخكرت  ياپ  هک  تسا  هتسیاش  دنرب . راکب  ار  نآ  سپس  دوش  نایامن  نآ  رد  یتفـس  یگتـسب  ات  دنزپب  هتـسهآ  هنق 
اپ هب  یـشوپاپ  نآ  زا  سپ  دـنرب . راکب  ار  هدـش  هتفگ  ياهوراد  زا  ندرک  کـشخ  زا  سپ  دوش ، مرن  هزیکاـپ و  مرگ و  اـت  هتـشاذگ  غاد  بآ 

. دننک

: ییاپمد شوپاپ و  زا  يراکراوس و  زا  هدمآدیدپ  شیاس 

رایسب نآ  يور  دتـسیایم ، زاب  هار ، ندومیپ  زا  هک  یماگنه  دیاب  دهد . خر  نت  تسوپ  رد  نآ  زج  يراکراوس و  زا  یگدییاس  شارخ و  رگا 
اب ار  یناتک  ياهچراپ  دشن ، مارآ  هچنانچ  دیامنب . یتحار  ساسحا  ات  دراذگ  ششوپیب  ار  نآ  دنک و  شکورف  نآ  یغاد  ات  دزیرب  درـس  بآ 
اب درک  شکورف  نآ  يدنت  یمرگ و  یتقو  دوش . رارکت  هرابود  دـش  مرلو  هک  یماگنه  دراذـگب و  شیور  دـنک و  سیخ  هدـش  درـس  بالگ 

راکب یعلق ) بآدیفس   ) بآدیفس مهرم  دشاب  درد  شزوس و  یگدییاس  هارمه  هب  رگا  نآ  يور  دهد و  شراخ  ار  نآ  بالگ  گنـسادرم و 
. درب

ضـضح و ندیلام  نآ  زا  سپ  دشابیم . اهنآ  رب  درـس  بآ  ندیـشاپ  سپـس  اهنآ و  نتفاکـش  شوپاپ ، یگنت  زا  هدمآدیدپ  ياهلوات  نامرد 
. دشابیم نآ  يور  هدش  مرن  رانلگ  ندیشاپ  ای  بآ و  رد  هدییاس  وزام  ای  ینمرا  لگ  ای  ایقاقا 

: نت ياهاج  رگید  رس و  یگدیدبرض  اهندروخ و  نیمز 

هراشا

زا دوش و  هتفرگ  نوخ  هدیدبیـسآ ، فلاخم  شخب  گر  زا  ماگنه  نامه  تسا  رتهب  دیآ ، شیپ  یگدیدبرـض  ای  ندروخ و  نیمز  هچنانچ 
رـس اب  ندروخ  نیمز  رگا  دوش . نامـسناپ  ازورین  ياهمهرم  اب  ار  هدروخهبرـض  ياج  ددرگ و  يراددوخ  بارـش  هژیو  هب  تشوگ و  ندروخ 

هتشاذگ نآ  يور  بالگ  نآ  ربارب  هس  خرس و  لگ  نغور  اب  سران  يهکرس  زا  ياهتشرس  دوش و  هتفرگ  نوخ  هدزلافیق و  گر  دیاب  دشاب ،
رود يزغم  شخب  رد  مرگ  سامآ  ندـمآ  دـیدپ  زا  ات  هداد  وجبآ  اـهنت  راـمیب  هب  زورهنابـش  هس  دوش . هدروخ  زین  اـهنآ  زا  دوش و  هدـیلام  و 

. تسا رامیب  شوه  هشیدنا و  ندشن  ناشیرپ  نآ  یتسردنت  يهناشن  دنامب .
344 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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يو زا  يریگنوخ  تسا  رتهب  دوش ، نایامن  رامیب  رد  درخ  یگتخیرمهب  رـس  هب  یگدیدبرـض  هنوگره  اـی  ندروخ و  نیمز  زا  سپ  هچناـنچ 
رانا تسوپ  رانلگ و  سآ و  گرب  نآ  يور  سپس  دوش و  هتخیر  رتشیب  سران  يهکرس  بالگ و  خرس و  لگ  نغور  وا  رـس  رب  ددرگ . رتشیب 
يور نآ  زا  سپ  دوش . هتشاذگ  نآ  يور  هریرذ  ین  دوع و  کس و  یکدنا  سپس  دوش  هتشاذگ  هدش  هتخپ  هل و  بوخ  بآ  هکرس و  رد  هک 

مرن نآ ، نوماریپ  شلام  میالم و  يهیقنت  هویم و  بآ  اب  ار  مکش  و  دوش ، هتشاذگ  هدنروآدنب ، يهنهک  بارش  بآ و  هکرس و  يهتخیمآ  رس 
یگدیدبرـض موس  زور  زا  ار  غرم  زغم  ندروخ  ددرگ . يریگولج  دوشیم ، زغم  ندروخ  ناکت  رایـسب  يهزیگنا  هک  يراک  ره  زا  دـیامن و 

هک دنک ، هدنـسب  سلم  رانا  بآ  یکدنا  اب  هتخیمآ  وجبآ  ندیـشون  هب  اهنت  نآ  زا  شیپ  دیاب  یلو  دهد  همادا  دناوتب ، هک  اجنآ  ات  دـنک  زاغآ 
. میوگب اجنیا  رد  مهاوخیم  نم  هک  تسا  يزیچ  نیرتاراک 

: نآ نوماریپ  هنیس و  يور  ياهنداتفا  نامرد 

شیادـیپ ای  ندروآ و  الاب  ناهد و  زا  ندـمآرب  نوخ  نآ  هارمه  هب  رگا  دوش . دروخرب  وا  اـب  هناـیوجمرن  دوش و  هتفرگ  نوخ  قیلـساب  گر  زا 
رد هک  ییاج  نامرد  هب  دبای  همادا  اههناشن  نیا  رگا  درب و  راکب  ار  ماهدرب  مان  هک  ار  ییاهوراد  دـیاب  دـشاب ، لاخیپ  ای  رد  بآشیپ و  رد  نوخ 

. دزادرپب تفگ ، میهاوخ  ار  نآ  ياههناشن  اهيرامیب و  زین  ام  هداد و  خر  بیسآ  نآ 
یتخس یلو  دشابیم  نداتفا  یکبس  یتخس و  يهزادنا  هب  نآ  يهزادنا  هک  تسا . هشیدنا  درخ و  یناشیرپ  رـس ، يور  تخـس  نداتفا  يهناشن 

[901 .] دراد یپ  رد  ناهد  زا  ندمآرب  نوخ  دروآیم و  سفن  یگنت  هک  تسا  يهزادنا  هب  مکش  نآ و  نوماریپ  هنیس و  يور  رب  نداتفا 

ص344 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
هارمه هب  شخب  مین  مادـکره  زا  موتخم  لگ  هدـش و  زیمت  کل  هّوف و  شخب و  کـی  ینیچ  دـنوار  تخـس : ياهیگدیدبرـض  يارب  ییور 

. دشابیم مرد  راهچ  ات  ود  هدروخسیخ  دوخن 
. دنناروخب ناشیا  هب  زین  ار  دوخن  سدع و  جنرب و  شام و 

. دشابیم هدنروآدنب  يامرخ  بارش  یکدنا  اب  موتخم  لگ  ییایموم و  ناهد : زا  ندمآرب  نوخ  تخس و  ندروخ  نیمز  يارب  رگید  ییوراد 
کی [ 903] تاغم [(: 902] یثو  ) ندش گرهبگر  هبرض و  تخس و  ندروخ  نیمز  يارب  یندیلام  ییوراد 

345 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياج هب  دنـشرسب و  سآ  بآ  اب  شخب  مراهچ  کی  مادکره  ربص  ایقاقا و  شخبمین و  ینمرا  لگ  شخب و  کی  هدنکتسوپ  شام  شخب و 

. دنلامب هدیدبیسآ 
اثیمام فایش  ینمرا و  لگ  هدنکتسوپ و  سدع  اب  خرـس  لگ  دشاب : هارمه  مرگ  سامآ  بت و  اب  هک  یندروخ  نیمز  يارب  یندیلام  ییوراد 

. دنلامب سامآ  يور  دنشرسب و  بالگ  اب  ار  لفوف  لدنص و  و 
رانلگ و ینمرا و  لگ  ابرهک و  دنوشیم : رایسب  يزیرنوخ  راچد  تخس  ياهندروخ  نیمز  ای  یگدیدبرـض و  زا  هک  یناسک  يارب  ییوراد 

دنزیمآیب هزات  كایرت  گناد  کی  هدناسیخ و  قامـس  هیقو  کی  اب  هک  مرد  هس  نزو  هب  هدرک  مهارف  ربارب  ياهنوگهب  کل  ناشوایـس و  نوخ 
. دشاب هدنروآدنب  ياهیکاروخ  وا  كاروخ  دیاب  دروآیم . دنب  ار  يزیرنوخ  اج  رد  هک  دوشیم  هداد  رامیب  هب  هدمآ  تسدب  يوراد  سپس 
رب دنلامب و  خرس  لگ  نغور  ار  هدیدبیسآ  ياج  نآ : یگدننکمارآ  یشخبورین و  یگنوگچ  نیگنس و  کبس و  ندش  گرهبگر  نامرد 

. دندنبب ار  نآ  مارآ  دنشاپب و  سآ  درگ  نآ 
. دننک نامرد  میاهدرک  دای  شیارآ  شخب  رد  هچنآ  اب  ناوتیم  ار  نداتفا  هبرض و  زا  سپ  هدنام  زبس  گنر 

. دیسر نایاپ  هب  تسوا  نآ  زا  یکین  ساپس و  هک  دنوادخ  کمک  اب  مشش  راتفگ 
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346 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، ...[ یگتخوس اهلمد ، اهمخز ، اهیگراپ ، اهیگتسکش ، نوماریپ   ] متفه راتفگ 

يدنبهتسکش رنه  رد  ییاههشوگ  تایلک و 

هراشا

ياهباتک ندناوخ  یکشزپ و  شناد  يهیاپ  رب  هورگ  نیا  شناد  دنوشیم . هدناوخ  دنبهتسکش  دننکیم ، راک  رنه  نیا  رد  هک  یناسک  رتشیب 
اهنآ ناـیم  رتمک  دـناهتفرگارف . ار  نف  نیا  داوسیب ، یناراـگزومآ  يهبرجت  زا  ناـشیا  رتـشیب  دـشابیمن . لاـح  يهتـشذگ و  گرزب  ناکـشزپ 

ار اـهباتک  نیا  هک  دـنزومآ  هبرجت  اـناد ، يراـگزومآ  زا  اـی  دنـشاب و  هدـناوخ  رنه  نیا  رد  ار  نیـشیپ  نادنمـشناد  ياـهباتک  هک  مینیبیم 
اب هک  دنشابیم  ناییاتسور  اهدرک و  ناداوسیب و  دناهتخاس  دوخ  يهشیپ  دنهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یناسک  رتشیب  هکلب  دشاب . هدناوخ 

نیا زا  یتایلک  نم  دنروآیم . دیدپ  دوخ  يهدرک  نامرد  نارامیب  يارب  ار  يدب  تخس و  ي  اهبیـسآ )  ) اهيرامیب شیوخ  كدنا  تخانش 
رتهب قیقد و  یبوخب و  دوخ  ياجب  ار  هنومن  ره  دناوتیم  دراذـگب  دوخ  راک  يهیاپ  ار  نآ  يدنمـشیدنا  رگا  هک  منکیم  دای  اجنیا  رد  ار  رنه 

ندیـشک سپـس  منکیم و  هرازگ  ار  یکاروخ  يهمانرب  تسخن  دـیامن . راوتـسا  تسرد و  تسار و  ار  دوخ  نامرد  دـنک و  ناـمرد  اـهنآ  زا 
نآ رد  هک  ي  زاب )  ) هتفاکـش ياهیگتـسکش  نامرد  سپـس  اهیپدرز و  یگدیدبیـسآ  نامرد  نآ  زا  سپ  نآ و  نتخادـنا  اج  ناوختـسا و 

کیاکی هچیهام ) ندش  گرهبگر   ) علخ نآ  زا  سپ  دازآ و  ياهیگتسکش  نآ  زا  سپ  دناهدید و  بیسآ  اهیپ  کیراب و  ياهناوختـسا 
. منکیم هرازگ  ار 

ندروخ هب  راداو  ار  تسا  هدمآ  دیدپ  یگدروخچیپ  ای  دنب و  زا  یناوختسا  یگتفررد  ای  یگتسکش  وا  رد  هک  ار  یـسک  ماوع  مدرم  هک  نادب 
اهابروش و هزات و  رت و  ياههویم 

347 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
چیه هک  نادب  دـنیامنیم . بارـش  ندـیماشآ  هدـش و  بابک  كاروخ  ره  ای  هدـش و  [ 904] بابک تشوگ  اولح و  ینیریـش و  زا  ییاـههنوگ 

دیدـپ زاغآ  رد  تسرد  نامرد  يارب  ام  یلو  دـشابیمن . شور  نینچ  اب  ای  ییاج و  نینچ  رد  مرگ  سامآ  نتخاس  يارب  اـهنیا ، زا  رتهب  يزیچ 
رگا مییوگیم  میراذگیم و  رامیب  يراک  يهمانرب  رد  ار  بسانم  یـشور  تسخن  یگتفررد ، ای  اههچیهام و  یگتفوک  ای  یگتـسکش  ندمآ 
داوم ندش  ریزارـس  زا  نمیا  نینچمه  ددرگ . نمیا  ات  دربب  راکب  ار  اههدننکناور  نینچمه  دوش و  هدز  وا  گر  دیاب  دشاب  دنمورین  رامیب  نآ 

هتسناوت رامیب  دنامب ، ناما  رد  هدیدبیـسآ ، ياج  رد  هدیدنگ  تفـس و  گرزب و  سامآ  ندمآ  دیدپ  ای  دوش و  هدیدبیـسآ  ياج  هب  تشلپ 
تسا هچیهام  یگتفوک  یگتفررد و  ياراد  هک  یسک  هب  نم  ددرگ . مرگ  سامآ  ندمآ  دیدپ  زا  نمیا  دنک و  رذگ  طیارـش  نیا  زا  هک  تسا 

یگتسب هک  دراد  زاین  تلاح  نیا  رد  تسا  یگتسکش  ياراد  هک  یـسک  یلو  دیامن . لابند  ار  دوخ  هنازور  یگدنز  يوخ  ات  مهدیم  روتـسد 
هک ییاهزیچ  زا  دشاب . یگتـسکش  ندروخ  شوج  نآ  رد  هک  دوش  هتخاس  ياهدام  نت  تشرـس  رد  ات  دوش  رتكانبـسچ  دور و  الاب  وا  نوخ 

هزات یهام  و  جنرب )  ) زرا و  غرممخت ، واگ ، هبمکـش  هرب ، هلاغزب ، تشوگ  هچاپ ، هلک و  میله ، نوچمه  دوشیم  هدید  نآ  نورد  رد  هدام  نیا 
ماجنا شور  نیا  هچنانچ  دشونب . الاب  یگتـسب  اب  ياهیندیـشون  زین  دروخب و  ار  دـشابیم ، كانبـسچ  نیگنـس و  ياهیکاروخ  زا  نآ  زج  و 

ازیتسم هک  ییاههباشون  ناهایگ و  مخت  درـس و  تاـجیزبس  ندروخب  دـیاب  زاـغآ  رد  دروخیم . شوج  يدـنت  یبوخ و  هب  یگتـسکش  دوش 
. دنک يرود  بارش  زا  دروآ و  يور  هلاغزب  ناگدنرپ و  تشوگ  دنتسین و 

سامآ ندـمآ  دـیدپ  يارب  درد  زا  رتهب  يزیچ  نوچ  دریگ . ماجنا  درد  نیرتمک  اب  مرن و  مارآ و  رایـسب  دـیاب  نتخادـنا  اـج  مادـنا و  ندیـشک 
هک ییاج  دنهدیم و  ماجنا  تخس  ار  نآ  ندیـشک  يراک  دنهد ، ناشن  ار  دوخ  راک  یتخـس  مدرم  هب  هک  نآ  يارب  نانادان  نیا  رتشیب  تسین .
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ندیشک تسد و  اب  ندرـشف  هب  يزاین  هدروخ  چیپ  هتفوک و  ياج  هک  یلاح  رد  دنناچیپیم ، راشف  اب  تسا ، یگدروخچیپ  یگتفوک و  ياراد 
. دوش نامسناپ  اهنت  تسا  رتهب  هکلب  تسین . نآ 

ناشیا رتشیب  دوش . هتسب  هچراپ  اب  دردیب  مارآ و  میتفگ و  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
348 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یگتسکش و بیسآ  هکنآ  لاح  تسا و  هدمآ  شیپ  یگتفررد  ای  یگتـسکش  ایوگ  هک  دنهدیم  ناشن  ياهنوگهب  ار  هدمآدیدپ  ياهبیـسآ 
ندش فرحنم  مادنا و  لکش  رد  ندش  جک  نآ  هارمه  هب  نوچ  دشابیمن . یندش  ناهنپ  تسا و  راکشآ  رایسب  يزیچ  ناوختسا  یگتفررد  ای 

یلو تسین . هدیـشوپ  ياهدننیب  چـیه  رب  هک  دوشیم ، ادـیپ  یگدـشدوگ  یگتفرورف و  رگید  تمـس  زا  وس و  کی  زا  تسوپ  يهرانک  هب  نآ 
دور لغب  ریز  يوس  هب  دیآ و  نوریب  دنب  زا  وزاب  رس  رگا  الثم  دنامیم ، ناهنپ  هدید  زا  كرو  دنب  یگتفررد  هناش و  دنب  وزاب و  دنب  یگتفررد 

زا ار  یگتسکش  نیا  تسا  ناوارف  تشوگ  اجنآ  رد  نوچ  و  دیارگ ، هاگیهت )  ) كرو يوس  هب  تسا  نار  هلاشک  رد  هک  نار  ناوختسا  رـس  و 
ریز رد  هک  تسا  لکـش  يورک  یگتـسجرب  کی  هب  ندرب  یپ  هناش ، دـنب  یگتفررد  تخانـش  يارب  مزال  ناشن  اجنیا  رد  دـنکیم . ناهن  دـید 

ییاههچیهام ندرک  زاب  ناوت  رامیب  تسا . ینوریب  شخب  رد  ای  نار  هلاشک  رد  یگتـسجرب  نار  یگتفررد  یلو  دـشابیم . یندـشسمل  لـغب 
. تشاد دهاوخن  ار  دنب  یگتفررد  ياتسار  رد  تسا  نار  قاس و  نایم  هک 

نآ يور  تسد  ندراذگ  اب  دنـشاب  کچوک  رگا  یلو  دـنام ، دـهاوخن  ناهنپ  مشچ  زا  اهنآ  ندـش  جـک  دنـشابن  کچوک  رگا  اهیگتـسکش 
ندـیلام ماگنه  رگا  دوب و  دـنهاوخن  یندـشناهنپ  داد و  اـهنآ  رگید  يوس  رد  یگتفرورف  وس و  کـی  رد  یگتـسجرب  هب  صیخـشت  ناوتیم 

ياج يور  تسد  ندراذـگ  اـب  هک  یماـگنه  دـشابیم . یگتـسکش  ناـشن  زین  نآ  دـیایب ، نآ  شخشخ  ناوختـسا و  ياوآ  نآ  يور  تسد 
کی یگتـسکش  هن  یگتفررد و  هن  اـجنآ  رد  دوـش  هدـید  شخشخ  ياوآ  هـن  یگتفرورف و  هـن  یگتـسجرب و  هـن  یجک و  هـن  هدیدبیـسآ 
رتهب هک  تسا  یکچوک  هداس و  یگتـسکش  ای  یگتفوک و  نآ  هکلب  دـشاب . هتـشاد  نداد  راشف  ندیـشک و  هب  زاین  هک  دوب  دـهاوخ  ناوختـسا 

هب ار  نایز  هابتـشا و  نیرتگرزب  دنکیم و  رتگرزب  ار  بیـسآ  دهدیم و  رازآ  ار  رامیب  راک ، نیا  نوچ  دنهدن . ناکت  ار  نآ  ندیـشک  اب  تسا 
درک يریگولج  ناشراک  نیا  زا  دیاب  دنروایب ، ندروآ  راشف  ندیشک و  هب  ور  نانادان  نیا  رگا  یتلاح  نینچ  رد  دنناسریم . هدیدبیسآ ، درف 

رامیب هک  درواین  دیدپ  يدرد  نآ  يارب  هک  دندنبب  مارآ  ياهنوگهب  دننک و  نامسناپ  كاپ و  یمرن  هب  ار  هدیدبیسآ  ياج  هک  داد  روتـسد  و 
. درادن زاین  نیا  زج  يزیچ  هب 

: تسا هدوب  نینچ  هک  ماهدید  نادان  هورگ  نیا  زا  هدننکاوسر  زیگناتفگش و  ياهنومن  نم 
یکی هک  یماگنه  دوب ، هدش  وزاب  هنایم  رد  كدنا  یسامآ  درد و  راچد  ندروخ  نیمز  زا  يدرف 

349 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
كدـنا یتخانـش  هزادـنا ، نیا  ات  نادان  نآ  تسا ، هدـش  یگتفررد  راچد  رامیب  يوزاـب  هک  تفگ : دـید ، ار  يو  ناداـن  نادنبهتـسکش  نیا  زا 

دروآ يور  نآ  يوس  ود  زا  ناوختسا  تخس  ندیـشک  هب  ناوختـسا و  يهنایم  رد  هن  دیآیم  دیدپ  دنب  رد  یگتفررد  تسنادیمن  هک  تشاد 
متسب ار  نآ  یمارآ  هب  مدیشاپ و  هدییاس ، سآ  نآ  رب  مدناشوپ و  خرس  لگ  نغور  اب  ار  هدیدبیسآ  ياج  مدرک و  يریگولج  وا  راک  نیا  زا 

. تشادن رگید  نامرد  ای  هرابود  نامرد  هب  يزاین  هک  مدرک  زاب  ار  نآ  نتسب  زور  هس  زا  سپ  متفرگ . نوخ  شرگید  تسد  گر  زا  و 
نیا يهزادـنا  زا  دـهد ، ییاهر  بیـسآ  نیا  زا  نت  زا  یمادـنا  ره  هک  ییاهنامرد  رگید  نتـسب و  نتخادـنا و  اج  ندیـشک و  يهرابرد  نخس 
دوب دـهاوخ  باتک  نیا  ربارب  نیدـنچ  هب  زاین  رتشیب  شواک  یـسررب و  يارب  هتبلا  تسا . نوریب  میراد  نآ  شراگن  رد  ام  هک  یفدـه  باتک و 

، دـننزیم تسد  راک  نیا  هب  هک  ینانآ  مدرم و  يهماـع  زا  ینادنمـشیدنا  هک  تسا  ییاـههتکن  ندروآ  باـتک  نیا  رد  اـم  فدـه  نوچ  یلو 
نامرد سپـس  دـندناوخب  ار  باتک  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  يراـکهدایز  ییوگهفازگ و  يرگنفرژ و  هب  يزاـین  هکنآیب  یگداـس و  هب  دـنناوتب 

. دزومآیب ار  شناد  نیا  اهنآ  هب  دناوتیم  باتک  نیا  سپ  دنهد . ماجنا  رامیب  يارب  ار  یبوخ 
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: یگتسکش نتسب 

دیاب دوش . هدیـشک  یگتـسکش  ياج  يالاب  شخب  هب  نآ  سپـس  دوش و  هدـیچیپ  هچراپ  اب  هتـسکش  ياج  يور  رود  راهچ  اـی  هس  تسا  رتهب 
. دوش رتلش  ددرگیم  رترود  نآ  زا  هچره  یلو  دشاب . روآدرد  هدیدبیسآ و  ياج  يور  تسخن  هدننکيدنبهتسب  راون  تخـس  ياهشچیپ 

ياج يور  ار  رگید  يراتسد  نآ  زا  سپ  دوشیم . شدوخ  ياج  رد  هدیدبیـسآ  ناوختـسا  نتفرگ  رارق  تسرد  يهزیگنا  نتـسب  شور  نیا 
زا سپ  دشاب ، میدرک  دای  هک  نیتسخن  دناب  دننام  هب  نآ  ندیچیپ  کبـس  تخـس و  و  نتـسب ، تلاح  دیآیب . نییاپ  هب  دچیپب و  راب  نیدنچ  درد 

ناسکی یگتسجرب  یگتفرورف و  رظن  زا  ار  ناوختسا  رـساترس  هک  هتـشاذگ  کچوک  یکتـشلاب  دننام  هب  يزیچ  نآ  رب  تسا  زاین  اهراک ، نیا 
مامت راک  نیا  نوچ  ددـنبب و  تخاونکی  هدیدبیـسآ  ياج  همه  رد  ار  نآ  ددـنبب ، یتفـس  زا  ربارب  ياهنوگهب  نآ  يور  يراون  اب  هاگنآ  دـنک 

نآ زا  سپ  ددنبب  بوخ  نآ  ياهاج  همه  رد  نوگمه  ياهنوگهب  ياهچراپ  اب  زین  ار  نآ  هک  دراذگب  ار  يدنبهتـسکش  ياهبوچ  نآ  يور  دش 
. تسا هتسکش  مادنا  کی  ناوختسا  نتسب  تسرد  شور  نیا  دوش . يدنبهتسب  نآ  يالاب  هب  يراون  اب 

نیا هک  دنسرب  روآدرد  هدیدبیـسآ و  ياج  هب  ات  دندنبیم  ملاس  هاگیاج  زا  ار  هدننکيدنبهتـسب  راون  رـس  تسخن  اسبهچ  هاگآان  دارفا  یلو 
نتسب يهنوگ  نیرتدمآراکان  نیرتدب و 

350 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دیدـپ هزیگنا  نآ  دروآیم و  درگ  كاندرد  ياـج  رد  ار  نوخ  هدـش و  هدرـشف  بیترت  نیدـب  يوس  ود  زا  ینوخ  ياـهگر  اریز  دـشابیم .

. دوش هدرم  تفاب  ندمآ  دیدپ  هروخ و  يرامیب  زاغآ  اسبهچ  یگتسکش و  ياج  ندش  نیکرچ  سامآ و  ندمآ 

: یگتسکش نتسب  یتفس  يهزادنا 

هچنانچ دیامنن . ساسحا  ار  نآ  نتـسب  هک  دشابن  لش  ای  دباین و  رتنوزفا  يدرد  یگتـسکش ، زا  درد  زج  رامیب  هک  دشاب  ياهنوگهب  تسا  رتهب 
ماگنه نیا  رد  ددرگ ، نوخرپ  زبس و  هدش  هتـسب  هیحان  نییاپ  تسوپ  گنر  هک  ياهنوگهب  دیآ ، دیدپ  دـیدش  درد  وا  يارب  نتـسب  ماگنه  رد 

. دوش هتساک  درد  تدش  ات  درک  زاب  ار  نآ  يدنت  هب  تسا  زاین 
ار يو  هک  ياهزادـنا  هب  غاد  بآ  دـنک و  زاب  ار  نآ  دـیاب  دـمآ . شیپ  رامیب  يارب  هدیدبیـسآ  ياج  رد  هدـنهدرازآ  تخـس و  شراـخ  رگا 
بالگ و هکرـس و  رد  اهدـناب  اهراون و  ندرکورف  زا  سپ  دـنک و  اهر  یکدـنا  سپـس  دزیرب  نآ  يور  دـناشنورف ، ار  شراـخ  دـیآ و  شوخ 

. ددنبب ار  نآ  هرابود  دناهدش ، هتخیمآ  بوخ  هک  خرس  لگ  نغور 

: یگتسکش نتسب  تدم 

زاـب دـیاب  راـب  کـی  زور  ود  دوبن  رگا  یلو  دوش . هدیدبیـسآ  ياـج  رد  یـسامآ  درد و  رگا  هژیو  هب  دوش . زاـب  زور  ره  تسخن  تسا ، رتهب 
بت و دیاین و  دیدپ  یسامآ  درذگب و  يزور  نیدنچ  رگا  دوش . ادیپ  تخـس  یـشراخ  ای  درد  نوچمه  يروف  ياهدیدپ  هک  نآ  رگم  ددرگ ،

ماجنا ندروخ  شوج  يدنبهتسب و  نیرتهب  هدوب و  زیمآتیقفوم  نامرد  درذگب  نآ  زا  زین  زور  جنپ  ای  راهچ و  دوشن و  هدید  مادنا  رد  یمرگ 
. تسا هتفریذپ 

ندمآ دیدپ  زا  تشذگ و  زور  جـنپ  رگا  دروآین . دـیدپ  هدـنهدرازآ  يدرد  هک  دوش  هتـسب  مرن  ياهنوگهب  زاغآ  زا  نتـسب  تلاح  تسا ، رتهب 
نتفای شیور  هب  زاین  دروخ و  شوج  یگتـسکش  تشذگ و  زور  نیدنچ  هچنانچ  دهاکب و  یمک  نتـسب  یتخـس  زا  دیاب  دوبن . يربخ  سامآ 

، میدرک دای  هتشذگ  رد  هک  الاب  یکاروخ  شزرا  اب  ياهیکاروخ  ندروخ  رب  دهاکب و  ار  نتسب  راشف  كدناكدنا  دش ، ادیپ  يور  تشوگ 
. دیازفایب
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راومه هک  ییاج  يور  يراشف  هنوگچیه  نآ  ياههرانک  هک  ياهنوگهب  دنـشاب  مرن  تسار و  راومه و  رایـسب  دـیاب  يدنبهتـسکش  ياهبوچ 
. دریگارف ار  هدش  جک  ناوختسا  ياج  همه  ات  دنیامن  دایز  دیاب  كدناكدنا  زین  ار  راشف  نینچمه  درواین . تسین 

: زاب ياهیگتسکش 

دریگ و رارق  یگراپ  ییالاب  هناهد  يور  نیتسخن  ژادناب  تسا  رتهب 
351 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نییاـپ يوس  هب  ار  نآ  هتـسب و  مخز  نییاـپ  يهناـهد  يور  ار  مود  ژادـناب  دـنورب و  مخز  يـالاب  يوس  هب  دـنچیپب و  نآ  رود  هب  ار  ياهچراـپ 
ار نآ  نایم  رد  زور  کی  ای  زور  ره  دندنب و  تسـس  لش و  یمک  ار  اهدناب  يهمه  دـنراذگ ، زاب  ار  مخز  ینایم  يهناهد  یلو  دـنربب  یگراپ 

مخز يهناهد  يور  ماگنه  نیا  رد  هک  دوش  هتساک  نآ  یمرگ  هدنار و  سامآ  ياههبانوخ  ات  دنراذگ  هبنپ  یگراپ  يهناهد  يور  دننک و  زاب 
. دنراذگب تشوگ  ندننایور  يارب  یمهرم  دیاب 

: تسا هدرکن  هراپ  ار  تسوپ  یلو  هدش  درخ  اهناوختسا  نآ  رد  هک  ییاهیگتسکش 

مادنا نآ ، يور  ندیـشک  تسد  نداد و  شلام  اب  دیاب  دوشب  هک  اجنآ  ات  دنرادن  رایـسب  درد  یگدـنزگ و  هک  اهیگتـسکش  زا  هورگ  نیا  رد 
يدنبهتسب دراد  هاکناج  رایسب و  يدرد  هک  رگید ، ياهتسد  رد  یلو  دوش . هتسب  مارآ  ددرگ و  راوتسا  تسار و  دوش و  هدیـشک  هدیدبیـسآ 

. دوش هتفاکش  نآ  يور  تسا ، رتهب  دروآیم . دیدپ  ناوختسا  يهمه  رد  هدرم  تشوگ  سامآ و  نوچ  دوشن 
ییاجباج هچنانچ  تخادـنا و  اج  ار  نآ  ییاجباج  تسا ، هتـسیاب  دوش  هدـید  نآ  ییاـجباج  هک  دـشاب  ياهنوگهب  ناوختـسا  یگتـسکش  رگا 

. درک نامرد  زاب )  ) هدش هتفاکش  ياهیگتسکش  نامرد  اب  ار  نآ  دیاب  دشاب . هتشاد  هدنوششخپ  تخس و  درد  دشن و  هدید 

: اهیگتفررد

اهر دوخ  لاح  هب  ار  نآ  هچنانچ  دـنک . ساـمآ  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  دـنزادرپب  نآ  ندرک  درـس  هب  یگتفررد ، ندادـیور  ماـگنه  تسا  رتهب 
نیا رد  رگا  نوچ  دننادرگ ، زاب  دوخ  هتشذگ  يهنوگهب  ار  نآ  ماگنه  نیا  رد  تسا  رتهب  دروآیب  ندرک  سامآ  هب  ور  ای  دیامن  سامآ  ات  دننک 

. دوشیم رامیب  مادنا  یگتفرگ  يهزیگنا  رتشیب  دوش ، هدیشک  تیعضو 
زا ییاهرازآ  اهبیـسآ و  دـندرگن  يریگیپ  دـنوش و  شومارف  رگا  هک  تساـهنیا  میدرک و  داـی  هک  تسا  ییاـهینیبكزان  اـههتکن و  اـهنیا 

دنوشیم و رودب  نادنبهتسکش  نیا  ینادان  زا  دنوش  هدرب  راکب  تاکن  نیا  رگا  یلو  دیآیم  دراو  هدیدبیسآ  درف  هب  دنبهتـسکش  ناهاگآان 
. درب دوس  ناوتیم  ناشیا  شناد  یگدومزآ و  زا  تروص  نیا  رد 

: ندروخ شوج  زا  سپ  اهمادنا  رد  هدناماجب  ياهیگدشتخس  ندرک  مرن 

رگا هژیو  هب  دـنامیم ، یگتـسکش  ياـج  هب  هاـگیاج  رد  اهمادـنا  رد  ییاهیگدشتخـس  هتـسکش ، ياهناوختـسا  ندروـخ  شوـج  زا  سپ 
اسبهچ دشاب . دنب  کیدزن  یگتسکش 

352 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ندرک یلامنغور  غاد  بآ  نتخیر  رایسب  دنکیم ، نآ  يهدننکمرن  ییاهوراد  زا  دنک . يریگولج  یمدآ  ياهشبنج  زا  دشاب و  هدنهدرازآ 

. دـنکیم رتاراـک  رتـهب و  ار  اـهنآ  ندروخ  شوج  تسا و  دـنمدوس  دوـش ، نامـسناپ  ناوختـسا  زغم  یبرچ و  اـب  رگا  دـشابیم . هاـگیاج  نآ 
. درک میهاوخ  هرازگ  ار  نآ  هکنانچ 
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: اهیگدیشک اهیگدشتخس و  ندرک  مرن  و  [ 905] ذبشد ندرک  بآ  مرن و 

: اهمادنا ياهیگدشتخس  ذبشد و  يهدننکبآ  مرن و  يوراد 

هیقو ود  واـگ  قاـس  ناوختـسا  زغم  هیقو و  کـی  هتـشگفاص  هدـش و  بآ  كدرا  یبرچ  هیقو و  شـش  نسوس  نغور  هیقو ، کـی  درز  موم 
. دنرب راکب  دنزیمآیب و  هدروآدرگ 

: دناهدش کیدزن  مهب  هک  ییاهمادنا  ندنادرگرب  رد  دنمورین  رگید : يوراد 

مرن لقم  هیقو و  مین  مادـک  ره  زا  قشأ  ریـشواگ و  دزراب ، هلیاس ،) هعیم   ) ینبل هیقو ، کی  رزب  نغور  يدرد  هیقو ، کی  نسوس  نغور  يدرد 
. دیلامب نآ  يور  دیزیمآیب و  هیقو  ود  سرخ  یبرچ  هیقو و  کی 

اب سپـس  دوش و  هل  ینواه  رد  ییاههباریـش  اب  هیقو  ود  كوخ  یبرچ  نآ  نیرتهب  هیقو  کی  غرم  یبرچ  اـی  كدرا  یبرچ  دـتفین ، لوشد  رگا 
تخیر و ار  اـهوراد  رگید  نآ  رب  دـیاب  هاـگنآ  دوشن . لـش  یلیخ  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  یلو  دزیمآـیب  بوخ  اـت  ددرگ  هتخیمآ  اـمرخ  بارش 

. دوش ماجنا  نآ  اب  نامسناپ  دنوش و  تسدکی  ات  داد  شلام 

: نایاسآنت يارب  وبشوخ  رگید : يوراد 

. دنرب راکب  دنروآ و  درگ  هیقو  مین  مادکره  زا  ریش  هایس و  یکطصم  هیقو ، شش  نابنغور  هیقو ، کی  درز  موم 

: نیکرچ ياهلمد  اهمخز و  اهیگراپ و  نامرد  زا  ییاههشوگ  تایلک و 

هراشا

. میتفگ اهنآ  يهرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  تساهدـنب  هتـسکش  لاح  هب  کیدزن  دنتـسه  طاـبترا  رد  نف  نیا  اـب  ياهنوگهب  هک  يدارفا  تیعـضو 
مینک دای  ار  یلوصا  تسا  رتهب  ورنیازا  تسا . نآ  هب  هتسباو  نامرد  یتسرد  هک  دنتـسه ، ینیناوق  لوصا و  هب  كدنا  یتخانـش  ياراد  ناشیا 

. دراد رانک  رب  گرزب  ياههابتشا  رد  نداتفا  زا  اهنامرد  هنوگنیا  رد  ار  ناشیا  هک 
353 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اهیگراپ

شلاـب ود  زج  يرگید  ناـمرد  هـب  يزاـین  دــنیآ ، مـهب  نآ  ياـفرژ  هناـهد و  اـت  ددــنبیم  يدــناب  اـب  ار  نآ  دــشاب  کـچوک  یگراــپ  رگا 
و دننازیهرپب . یندیـشون  كاروخ و  یگتـشابنا  زا  ار  رامیب  ددنبب و  ار  نآ  رـس  ود  دنراذگب و  نآ  ریز  ور و  هک  درادن  دـپ ) [ ) 906] کچوک

يهرازگ فالخب  هاگآان  ناسک  زا  يرایـسب  درک ، دهاوخ  يریگولج  نآ  ندروخ  شوج  زا  دنامب  ینغور  ای  وم  یگراپ  هبل  ود  نایم  هچنانچ 
ياـهیکاروخ تشوـگ و  ندروـخ  هـب  راداو  ار  راـمیب  دـنراذگیم و  یمهرم  مـخز  يور  هـک  ياهنوـگهب  دـنهدیم ، ماـجنا  ار  ناـمرد  اـم 

اجنآ رد  زارد  یتدـم  هک  تشاد  دـهاوخن  یگراـپ  ياـج  رد  نیکرچ  ساـمآ  زج  يدروآهر  راـمیب  يارب  هـک  دـننکیم  دیـصع )  ) شخبورین
هـس ات  کی  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  اهمخز  نیا  دورب . ناتـسبات  رد  هژیو  هب  ندیدنگ  يوس  هب  یناسآ  هب  مادنا  اسبهچ  دش . دهاوخ  راگدـنام 

. دنباییم دوبهب  دنشاب ، هتشاد  ییوراد  هب  زاین  هکنآیب  زور 
نآ يهرازگ  هک  تشاد  دهاوخ  تشوگ  يهدننایور  ياهوراد  اب  نامرد  هب  زاین  ماگنه  نیا  رد  دوب  فرژ  رایـسب  گرزب و  مخز  یگراپ  رگا 
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: داد میهاوخ  ار 
ازيدرـس و ياهدامپ  نآ  يور  مدره  میراذـگ و  نآ  يور  بآ  هکرـس و  رد  هدـناسیخ  ياهچراـپ  دـنکن و  ساـمآ  اـت  مییاـپب  دـیاب  ار  مخز 
تفرگ و نوخ  ندز ، گر  اب  رامیب  زا  تسا  رتهب  دشاب . هتـشاد  يزیرنوخ  یکدنا  ای  یمرگ و  درد ، هارمه  رگا  هژیو  هب  میراذگ ، هدـننکدرس 

. درک نامرد  ار  رامیب  نآ ، ندرک  درس  اب 
هتسب نآ  يهناهد  ات  دنراذگب  يدامپ  نآ  يهناهد  رب  دوش و  هتـشاد  هاگن  هزیکاپ  تسا  رتهب  دشاب . فرژ  یلو  گنت  یگراپ  يهناهد  هچنانچ 

نکمم هک  دمآ  دهاوخ  درگ  نآ  رد  رایسب  كرچ  هبانوخ و  دشاب ، هدروخن  شوج  نآ  كانفرژ  شخب  دوش و  هتـسب  هناهد  رگا  نوچ  دوشن .
رتهب ورنیازا  دریگ . لکـش  هدننکهابت  نیکرچ و  یلمد  نآ  رد  هتـشگ و  هابت  مادـنا  يهمه  اسبهچ  دـنوش و  هناهد  ندرک  زاب  زا  ریزگان  تسا 

يهناهد ات  دنیامن  سیخ  نغور  یبرچ و  اب  هتسویپ  ار  نآ  دروخب  شوج  دهاوخب  هک  یماگنه  ات  دنراذگب و  ياهلیتف  مخز  يهناهد  رد  تسا 
. دوشن هتسب  نآ 

شوج ناکما  هک  یمخز  نورد  اریز  دوشیم  زاغآ  ناهاگآان  هابتشا  هک  تساجنیا  رد 
354 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يور ار  دوریم  راکب  ندرک  نامرد  ناونع  هب  هک  اهوراد  زا  هچنآ  دیاب  هک  یلاح  رد  دـنزیریم  نوتیز )  ) نغور تسه ، نآ  يهمه  ندروخ 
. دربب دوس  نآ  زا  زین  مخز  نورد  ات  دنراذگب  نآ  يهناهد  رب  ار  هلیتف  سپس  دنلامب  ياهلیتف 

يهمه هک  دوش  هتـسب  ياهنوگهب  هچراپ  رگا  دـنرگنب ، دـیاب  دـشاب . زین  نآ  يهناهد  يداشگ  یگراپ و  ندوب  كاـنفرژ  رایـسب  هارمه  هب  رگا 
بوخ و یلو  دـهدیم . خر  نت  يانهپ  رد  رتشیب  نیا  دـشابیمن و  نتخود )  ) ندز هیخب  هب  زاین  رگید  دروآ ، درگ  بوخ  ار  یگراپ  يهناـهد 

مادنا لکـش  دـیاب  هراومه  دوش . هتـسب  مرن  لش و  نآ  يهناهد  يور  نتـسب  دـیاب  یلو  دریگرب  رد  ار  نآ  ینورد  شخب  هچراپ  نتـسب  تخس 
رگا هچ  دزیر . نوریب  نآ  زا  اههبانوخ  اـت  دـشاب  نییاـپ  هب  یگراـپ  يهناـهد  شیارگ  هک  تسب  ياهنوگهب  تشاد و  رظن  رد  ار  هدـش  هتفاـکش 
هدش هتساک  مخز  یگتفرورف  ایآ  هک  دنیبب  دنک و  گنرد  مخز  نتـسب  زا  سپ  مراهچ  ات  مود  زور  زا  رگنامرد  دیاب  دشاب . هدشن  هتـسب  نینچ 
رگید ینامرد  زاین  سپ  دـشابن  ياهبآكرچ  رگا  هک  دـشاب ؟ هدرکن  ریگ  نآ  رد  یکرچ  هبانوخ و  هنوگچـیه  ایآ  هک  درگنب  سپـس  ریخ ؟ ای 

. داد راشف  الاب  يوس  هب  ار  نآ  نییاپ  شخب  دیاب  دوش . ریزارس  نآ  زا  رایسب  هبانوخ  هچنانچ  درادن و 
. دوش ادیپ  كرچ  نتفر  نوریب  يارب  یهار  هک  دروآ  دیدپ  یفاکش  مخز )  ) یگراپ قمع  نییاپ  رد  تسا  نآ  تسرد  راک 

زا هدیدبیـسآ  ياج  ندومن  درـس  هنایوجمرن و  دروخرب  شور  تسا . يدنبهتـسکش  شخب  رد  ام  درکدای  ناـمه  راـمیب  یکاروخ  يهماـنرب 
ار يو  گر  دـشاب  هدـش  ءالتما )  ) یگتـشابنا راچد  رامیب  هچناـنچ  میتفگ و  شیپ  رد  هک  تسا  ناـمه  زور  نیدـنچ  اـت  ندـمآ  دـیدپ  زاـغآ 

ساـمآ ندادـیور  زا  اـت  دـننکیم  اـهنآ  ندرب  راـکب  هـب  راداو  ار  يو  دـشاب ، هدرکن  هدافتــسا  اههدـننکناور  زا  رود  یناـمز  رگا  دـننزیم و 
. دبای شیازفا  تشوگ  شیور  ات  دننکیم  رتتفس  ار  نتسب  اهزور  رذگ  اب  كدناكدنا و  سپس  دیامن و  يریگولج 

: اهلمد

یگتسجرب رگا  تفاکش . ار  نآ  شخب  نیرتنییاپ  دنناوتب  هک  اجنآ  ات  دیاب  دنشاب . هتشاد  نتفاکش  هب  زاین  منیبب  دنـشاب و  هدیـسر  رگا  اهلمد 
نیچ هک  ياهنوگهب  هدوب و  ربارب  ریـسم  همه  رد  زین  نآ و  يانهپ  هن  دشاب  نت  يازارد  رد  دـیاب  نتفاکـش  نیا  دـشاب  گرزب  ای  کچوک  لمد 
دنب کیدزن  لمد  رگا  دیامیپب . هنوگ  نامه  هب  دیاب  ار  دوخ  هار  زین  فاکش  طخ  تسا ، یگبرف  یگدیمخ و  ياراد  هک  ییاهاج  رد  درادنرب .

دشاب ندرک  قرع  ياج  رد  ای  و 
355 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ار دنب  یپدرز و  دوش و  نایامن  تخل و  نآ  ناوختسا  اسبهچ  دیآ ، شیپ  نتفاکش  رد  یگنرد  هچنانچ  دز و  تسد  نآ  نتفاکـش  هب  دوز  دیاب 
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. دریذپ ماجنا  یبوخب  شندیسر  ات  دوش  اهر  نآ  تسا ، رتهب  دشابیم  یتشوگ  هک  ییاج  رد  یلو  دزاس . هابت 
زا سپ  اسبهچ  دوشیم و  نیکرچ  یلیخ  دـشکیم و  ازارد  هب  نآ  يهبانوخ  يریزارـس  ناـمز  دوش  هتفاکـش  ندیـسر  زا  شیپ  لـمد  هچناـنچ 

هرابکی تسا  نآ  نورد  رد  هچره  تسا  رتهب  دشاب  گرزب  لمد  رگا  دوش . تخـس  نآ  يافرژ  اههبل و  دولآكرچ ، يهبانوخ  ندـش  ریزارس 
. دشاب ناوتان  رامیب  رگا  هژیو  هب  دور  نوریب  كدنا  كدنا  هبآكرچ  تسا ، رتهب  ددرگیم . رامیب  ندش  شوهیب  يهزیگنا  هک  دورن  نوریب 

. دباییم يدوبهب  گنرد ، اب  تخس و  هزیگنا ، دنچ  هب  مخز 
. نت نوخ  ندوب  كدنا  تلع  هب  - 1

نآ ندوب  میخدب  - 2
نورد رد  تخس  تشوگ  نتفرگ  رارق  - 3

دیوریمن نآ  زا  یتشوگ  هک  ییاههبل  - 4
دب تفاب  کی  ندوب  - 5

مخز رد  ناوختسا  ندوب  - 6
مخز ندوب  نیکرچ  يهبانوخ  زا  رپ  - 7

نآ رد  هتفر  راکب  يوراد  ندوبن  راگزاس  - 8
دشاب میخدب  نیکرچ و  لمد  دوخ  - 9

رامیب يهزیمآ  رد  ییاهناسون  ندمآ  دیدپ  - 10
(. نآ يالاب  یلاود   ) سیراو ندوب  - 11

اهنیا دشاب  نوخمک  هدوسرف و  ناجمک ، نت  دـشابن و  کچوک  هدیکـشخ و  سامآ  دـشاب و  خرـس  گنر  یمک  نآ  نوماریپ  لمد و  هچنانچ 
گنر خرـس  وا  تسوپ  ات  دوش  سرپمک  راب  نیدـنچ  يزور  غاد  بآ  اب  دـیاب  هک  تسا  نوخ  یمک  نآ و  نتفای  دوبهب  تخـس  يهناـشن  همه 

نآ نوماریپ  ندرک و  نامرد  هایس  مهرم  اب  ار  نآ  تسا و  نامرد  رد  مزال  يریگتخـس  دوشیم ، ماجنا  رامیب  يارب  هک  ییاهراک  هتبلا  دوش .
. دشابیم نداد  شلام  ار 

نوخ ندوب  تسپ  بیسآ ، تلع  دشاب ، دب  تسوپ  تفاطل  گنر و  رظن  زا  نت  رگا 
356 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دروآ يور  لمد  نامرد  هب  دیاب  سپس  دوشیم  نامرد  اههدننکناور  ندرب  راکب  ندز و  گر  اب  هک  دشابیم 
دوش و هدیرب  دیاب  دشاب  هتشاد  یتفس  رگا  دیایب و  نوخ  نآ  زا  ات  داد  شراخ  ار  نآ  دیاب  دشاب . هدمآ  دیدپ  تخس  یتفاب  هزوس  يهبل  رب  رگا 

ماگنه نآ  رد  دشاب  هدش  كزان  هدیکشخ و  مخز  يهناهد  قمع و  همه  دشاب و  لمد  يافرژ  رد  یتفس )  ) نآ رگا  ددرگ . نامرد  نآ  زا  سپ 
تفاکش و زین  ار  مخز  رتسب  يهمه  دیاب  دریگ . ماجنا  نامرد  سپس  دوش  ندمآ  نوخ  ثعاب  نآ  نورد  هب  ياهلیسو  ندناخرچ  اب  تسا ، رتهب 

ناوتب ات  درک  تیاده  نآ  نورد  هب  تسار  هنوگهب  ار  ياهلیـسو  دیاب  سپ  داد  فاکـش  ار  قمع  يهمه  ناوتن  هچنانچ  درک . نامرد  دناراخ و 
مزال ياهنامرد  رگید  هب  نآ  زا  سپ  دوش . هدروخ  ار  دـب  تفاب  ات  دومن  ناـمرد  ار  نآ  نغور  اـب  سپـس  داتـسرف و  نورد  هب  ار  دـنت  يوراد 

. تخادرپ
، نآ ياـفرژ  رد  دوش ، هدیـشک  ازارد  هب  هتـشگ و  هنهک  دـیآ و  نوریب  یکبآ  يهباـنوخ  نآ  زا  دوش و  روآكرچ  یلمد و  هراـبود  مخز  رگا 
ات ار  مخز  ماـگنه  نیا  رد  دومن . یـسررب  ار  مخز  نآ  ياهلیـسو  اـب  هدرکورف و  مخز  نورد  هب  ار  هلیم  دـیاب  دـشاب . زین  هدـش  هاـبت  ناوختـسا 

هدننایور یهایگ  ياههناد  اب  سپس  دیربب ، ای  دینک و  هرا  ای  دییاسب و  هدرم ، تفاب  يهزادنا  یسررب  هیاپ  رب  ار  ناوختسا  دیفاکشب و  ناوختـسا 
ات دـییامن  نامرد  نغور  اب  دـنت و  ياهوراد  اـب  نآ  زا  سپ  دیفاکـشب . ار  نآ  تفاـین  دوبهب  رگا  دـینک و  ناـمرد  ار  نآ  مرن  تفاـب )  ) تشوگ
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. دیزادرپب میدرک ، دای  هک  ینامرد  هب  سپس  دوش ، نایامن  ناوختسا 
ار نآ  ینغور  ياهوراد  اب  سپس  دوش ، کشخ  تفاب  نآ  ات  دیراذگب  يدنت  يوراد  نآ  رب  دشاب  دب  تسس و  نآ  تفاب  هدیدنگ و  مخز  رگا 
ات دینک  نامرد  ینغور  ياهوراد  اب  سپـس  ددرگزاب  ون  تفاب  شیور  يارب  اضف  ات  دینازوسب  ار  هدش  هابت  تفاب  ای  دینازیرب و  ای  دیربب  نایم  زا 

. دیهد ماجنا  ار  یلصا  نامرد  نآ  زا  سپ  دتفیب و  [ 907] هشیرکشخ دب و  تسوپ )  ) ياهتفاب
يهماـنرب دـینک و  هدافتـسا  نومیتفا  يتخپ  يهدـننکناور  زا  راـب  نیدـنچ  دوش و  هدز  گر  دـیاب  راـمیب  دـشاب  سیراو  نآ  يـالاب  رد  رگا 

نامرد هب  هاگنآ  دینک و  تسرد  ار  وا  یکاروخ 
357 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ماگنه نیا  رد  دشابیم . سامآ  بت  یخرـس و  نآ  ناشن  هک  دنک  غاد  رایـسب  ار  نآ  ای  دـشاب  نآ  اب  راگزاسان  وراد  هچنانچ  دـیزادرپب . مخز 
یگتسب اب  هایس و  ای  زبس  گنر  هب  لمد  ماگنه  نیا  رد  هک  دینک  درس  رایسب  ار  نآ  ای  دیربب و  راکب  ار  درب  میهاوخ  مان  هک  ییازيدرس  مهرم 

. دیآیمرد درس  يهزیمآ  تخس و  الاب و 
لمد و یگتشهورف  يرومن و  نآ  يهناشن  هک  دنشاب  لمد )  ) ندرک کشخ  زا  ناوتان  رگا  دشابیم و  هایس  مهرم  ندرب  راکب  نامرد ، يهویش 
زا هتفرگرب  نآ  زا  ياهنوگ  درب . هرهب  اشگلمد  ياهدامپ  نوچ  هدـننککشخ  رایـسب  مهرم  زا  دـیاب  هک  تسا  نآ  رد  رایـسب  يهبانوخ  ندوب 

. دشابیم وزام  رانلگ و 
ياهوراد اب  نامرد  ماگنه  نیا  رد  تسا  نیکرچ  داوم  هب  لش  دب و  تفاب  ندـیبسچ  ناشن  هک  دـبای  شهاک  نآ  یگهزیکاپ  یناشخرد و  رگا 

یخرـس و درد و  نآ  يهناشن  هک  دوش  دوبان  تفاب  دیآ و  دیدپ  شزرل  مخز  رد  هکنانچ  دیهد و  ماجنا  زبس  مهرم  نوچ  هدننکهزیکاپ  رایـسب 
. دییامن لابند  رتمرن  مهرم  اب  ار  نامرد  دینک و  رتداشگ  زور  ره  ار  مخز  اجنیا  رد  تسا . هزادنا  شیب  يامرگ  بت و  سامآ و 

ماجنا وا  يهزیمآ  اب  يراگزاس  ياتـسار  رد  ار  نامرد  ماگنه  نیا  رد  دـشاب ، زاب  وا  مخز  راـمیب  يهزیمآ  ندوب  ناـسون  رد  تهج  هب  هچناـنچ 
هک تسا  ییاـهوراد  نآ  دوش و  تشوگ  شیور  ببـس  هک  تسا  ییاـهمهرم  هب  رتـشیب  زاـین  کـشخ  یلیخ  يهزیمآ  اـب  نت  رد  سپ  دـیهد .

ياـهتفاب دراد و  زاـین  هدـننک  مرن  مهرم  هب  مخز  دـشاب ، روـمن  يهزیمآ  اـب  نـت  رگا  دنـشابیم و  اراد  ار  ییـالاب  رایـسب  یگدـننک  کـشخ 
ناـمرد و زا  یتاـیلک  ورنیازا  دـشابیم . راـمیب  راـیمه  هارمه و  هدومزآراـک  يرگناـمرد  هـب  زاـین  زین  راـمیب  مـخز  ياـفرژ  رد  هدیدبیـسآ 

: درک میهاوخ  وگزاب  ار  دهدب  يور  تسا  نکمم  هک  ییاههابتشا 
نآ مرگ  بارش  اب  سپ  ددرگ  زاب  دوخ  ياجب  دناوتن  دنک و  داب  دنزب و  نوریب  یگراپ  ياج  زا  یمکـش  هنیرداچ )  ) اههدرپ اههدور و  هچنانچ 

ار شیاپ  تسد و  هدرب و  هبامرگ  هب  ار  رامیب  دـشاب ، درـس  اج  اوه و  هچنانچ  ددرگزاب و  نورد  هب  دنیـشنورف و  نآ  داـب  اـت  دـینک  سرپمک  ار 
. ددرگیم ناـسآ  دوخ  ياـجب  اـههدور  تشگزاـب  سپ  دوـش  هتفرورف  مکـش  هدزـالاب و  هتـسجرب و  يو  تشپ  اـت  دـننک  نازیوآ  ياهنوـگهب 

رگا دینک . ار  وا  يریگیپ  ار  نآ  دیرگنب و  دیاب  دنوش . هداتسرف  مکش  نورد  هب  دیاب  ندش  هایس  زبس و  زا  شیپ  يدنت  هب  ار  یمکش  ياههدرپ 
358 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هتـسب کیراب  هیخب )  ) خن اب  ار  گرزب  ياهگر  هدیرب و  ار  اهنآ  يهدـش  زبس  شخب  ره  دـیاب  دـنوش . زبس  اهنآ  دوشن و  ییوجیپ  رامیب  قتف 
ورف مکش  هب  ندرک  سرپمک  اب  اههدور  هچنانچ  دوش . هتخود  ار  مکش  فاکـش  نآ  زا  سپ  دندرگ و  هناور  مکـش  نورد  هب  سپـس  دنوش و 

یهایگ ياههناد  تخود و  ار  مکـش  سپـس  داد  له  مکـش  نورد  هب  هنوگنیدـب  ار  اهنآ  هدرک و  رتشیب  ار  یگراپ  ياج  دـیاب  دـنوشن ، هدرب 
رد دیاب  دـنورورف و  مهرد  وا  تشپ  ياههچیهام  هک  ياهنوگهب  دـناباوخ ، زابقات )  ) تشپ رب  رامیب  دیـشاپ و  نآ  يور  مخز ، يهدـنهدشوج 

. دوشن هدناروخ  وا  هب  روآداب  ار  یکاروخ  هک  درک  هجوت  رایسب  وا  يرادهگن 
يزور دـنچ  نآ  لابند  هب  دروخب و  شوج  هک  دراذـگن  دـشاب و  گنت  دریگ و  رارق  نآ  نورد  بصع  اـی  بصع  یکیدزن  رد  مخز  هچناـنچ 

رگا دننک . یلامنغور  مرلو  نوتیز  نغور  اب  ار  مادنا  يهمه  دـنراذگب و  هدـننکزاب  ياهوراد  نآ  يور  رب  دوشن  يربخ  سامآ  زا  درذـگب و 
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. دنروآ يور  مرن  تفاب  يهدنهدشوج  ياهوراد  اب  نامرد  هب  دـیاب  ماگنه  نیا  رد  دـشابن  سامآ  دوش و  مارآ  درد  درذـگب و  يزور  هس  ود 
ياههرهم دنزادرپب و  هدش  هدیـشک  انهپ  رد  هک  هتـشر  نآ  ندیرب  هب  سپ  دوش  یگتفرگ  شزرل و  راچد  رامیب  مخز  ياج  رد  یبصع  هچنانچ 

دور شیپ  هروخ  يرامیب  يوس  هب  يدنت  هب  مخز  هچنانچ  دشاب  مرلو  یندیلام  نغور  تسا  رتهب  دنهد . شلام  رایـسب  نغور  اب  ار  رامیب  تشپ 
. دنزادرپب مخز  ياههنوگ  رگید  نامرد  هب  سپس  دنیامن  نکهشیر  دننازوسب و  ار  تفاب  نآ  دیاب  دبای ، شرتسگ  هکنآ  زا  شیپ 

نادـب هتـشادهگن و  ار  اهنآ  رگا  دزاسیم و  دراو  راـمیب  رب  گرزب  یناـیز  دـهدب  تسد  زا  سکره  هک  تسا  ییاـههشوگ  اـههتکن و  اـهنیا 
. دمآ دهاوخ  تسدب  نآ  زا  گرزب  يدوس  دوش ، هدز  گنچ 

(: تشوگ يهدننایور   ) ازتشوگ ياهوراد 

هراشا

. تسا زیگناتفگش  نآ  رثا  دنابسچیم و  ار  هزات  ياهمخز  دنایوریم و  ار  تفاب  هک  ییوراد 

: تشوگ يهدننایور  مهرم 

. دندنبیم هتشاذگ و  مخز  يور  رب  سپس  هتخیمآ و  هدییاس و  هتفرگرب و  ربارب  يهزادنا  هب  ار  ناشوایس  نوخ  تورزنا و  ربص و  ردنک و 

: مرن تفاب  ندنایور  يارب  روآتفگش  یمهرم 

رب هک  هیقو  کی  همرس  نوچ  هدییاس  گنسادرم 
359 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تفز دزراب و  نیرخالا و  مد  تورزنا ، ردنک ، سپـس  دوش و  هتخیمآ  بوخ  ات  دنهدیم  ناکت  دـنزپیم و  هتخیر ، نوتیز  نغور  هیقو  هس  نآ 
. دنربیم راکب  دنرادن  امرگ  هک  ییاهمخز  رد  دوش و  تفس  ات  دنزپیم  هدوزفا ، نآ  رب  مرد  ود  مادکره  زا  کشخ 

: تسازتشوگ امرگ  ياوه  رد  ناتسبات و  رد  هک  یمهرم 

هب هتخیر  خرس  لگ  نغور  نآ  رب  سپس  دوش  مرن  لح و  ات  دننزیم  مه  دنزیریم و  هکرـس  رد  مرد  جنپ  ار  همرـس  نوچ  هدییاس  گنـسادرم 
یمهرم دنک و  داب  ات  دوشیم  هدرورپ  خرـس  لگ  نغور  اب  رگید  راب  هکرـس و  اب  رابکی  یگتخیمآ  نیا  دوش  تفـس  ات  دـنزیمآیم  ياهزادـنا 

. دنرب راکب  ار ، نآ  يهتخیمآ  هتخیر و  روفاک  یمک  هارمه  هب  یبرس  بآدیفس  مرد  جنپ  نآ  رب  سپس  ددرگ و 

: دوریم راکب  کشخ  ياهمخز  رد  هک  یمهرم  هایس : مهرم 

. دنربیم راکب  هدرک ، بآ  ربارب  ياهزادنا  هب  ریق  زقس و  نوتیز و  نغور  موم و 

: رومن رایسب  ياهلمد  رد  مرن  تفاب  يهدننایور  دننکیم و  زاب  ار  نیکرچ  لمد  رس  ياهوراد 

هراشا

سپـس ددرگ و  دـیپس  دـنک و  داب  دوش و  هدـناریم  ات  هدرک  ریمخ  ینواه  رد  نوتیز  نغور  اب  رابکی  هکرـس و  اـب  راـبکی  هدـییاس  گنـسادرم 
يهمه مشش  کی  مادکره  زا  میس ) هتخوس   ) هرقن ایمیلق  دیپس و  گاز  ناشوایس ، نوخ  وزام ، قورع ، رانلگ ، همرس ، جتخسور ،)  ) هتخوسور
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نآ اـب  هک  دـیدنبب  ار  مخز  نآ  اـب  هتـشاذگ  ياهبنپ  يور  رب  ار  نآ  سپـس  دوش و  تخاونکی  اـت  دـیبوکب  مرن  نواـه  رد  دـیریگرب و  ار  اـهنآ 
ياهمخز مهرم  نیا  اب  دشخب  دوبهب  یبوخ  هب  دنک و  تخـس  ار  نآ  ات  دـیدنبب  ار  نآ  یمرن  اب  دوشیم و  هدـییور  هدنـسب  هزادـنا  هب  تشوگ 

. درک نامرد  ناوتیم  ار  نیکرچ  رایسب 

: دنامخز يهدنهددوبهب  هک  يردوپ  ياهوراد 

. دیراذگب لمد  يور  رب  دیریگب و  هزادنا  کی  هب  هدش ، هتسش  جتخسور  هدیبوک و  ایمیلق  رانلگ ، ربص ،

: رگید دنمورین  يوراد 

. تساراک رایسب  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  دیربیم ، راکب  دیریگیمرب و  ربارب  ياهزادنا  هب  وزام  رم و  رانلگ ، قورع ، ربص ،

: دنکیم بآ  دهاکیم و  ار  يدایز  تشوگ  هک  يوراد 

. تسا دنمدوس  هک  دیراذگب  دراد  یفاضا  تشوگ  هک  ییاج  رب  ار  هدش  مرن  نانشا 

: تسا رتدنمورین  هک  رگید  يوراد 

. دیراذگب شیور  هدییاس  ار  راگنز )  ) راجنز ای  دیشاپب . نآ  يور  هدیبوک  ار  یلق 
360 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دنکیم كاپ  ار  نیکرچ  ياهلمد  دروخیم و  ار  تشوگ  هک  زبس : مهرم 

همه هدوزفا  نادب  ار  هیقو  مین  مادکره  زا  قشأ  تورزنا و  مدرم  زا  یخرب  دییاسب . مه  اب  ار  لسع  هیقو  کی  بان و  راجنز )  ) راگنز هیقو  کی 
كرچ زا  ار  یلمد  ره  تسا و  بوخ  شوگ  ریـساوب ) [ ) 908] روسان يارب  نینچمه  مهرم  نیا  دنرورپیم . لسع  اب  دنزیمآیم و  هکرـس  اب  ار 

. دروخیم ار  هدرم  تشوگ  هدرک و  كاپ 

: دوشیم هدیمان  نویدقلق  هک  ییوراد  يهرازگ  نویدقلق : مهرم 

يهرون تسبوخ : نت  رامیب  ياهتفاب  يهمه  ناهد و  هثل و  ياهتنوفع  يارب  دروخیم و  ار  ریساوب  هدش و  هدیدنگ  هایس و  تفاب  هخسن  نیا 
تـسخن بآ  هک  دـیریگرب  هدـش  مرن  بآ  اب  مراهچ ) کـی   ) شخبمین مود  کـی  اـیقاقأ  یلق و  خرـس و  درز و  خـینرز  شخب و  کـی  هدـنز 

بترم ار  هتخیمآ  نیا  زور  هس  رد  دیزیمآیب و  بآ  نآ  ربارب  شـش  اب  هزادنا  کی  هب  یلق  هدروخن و  بآ  يهرون  راک  شور  دوشیم . هدناوخ 
وبشوخ [ 909] قولخ نوچمه  ات  دوش  تفـس  اـت  دـییامن  اـهر  باـتفآ  رد  دـینک و  شیـالاپ  هتـشادرب  ار  نآ  هس  زا  سپ  هدز و  مهب  زور  ره 

نآ هب  يرومن  ات  دیراد ، هاگن  ییاج  رد  سپـس  دوش ، کشخ  بوخ  ات  دیراذگیم  هدروآرد و  ییاهصرق  يهنوگهب  ار  نآ  سپـس  ددرگ ،
. دیربب راکب  هدرک ، مرن  هدیبوک و  ار  نآ  زاین  ماگنه  رد  و  دسرن .

(: نادند يوراد   ) کیدرب کید  یبیکرت  يوراد  يهرازگ  کیدرب : کید  مهرم 

رداشون لطر و  مراهچ  کی  هویج  لطر ، مین  راگنز  لطر ، مین  هرون  و  لطر ، مین  یلق  ردوپ  لطر ، مین  درز  خینرز  هدـنروخ : دـنت و  ییوراد 
ار نارگایمیک  هک  یهاگتـسد  رد  هرابود  دـینک و  کشخ  سپـس  دریمب ، هویج  ات  دـینکیم  بآ  مرن و  تسخن  بآ ، اـب  لـطر  مراـهچ  کـی 
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ار نارگایمیک  هک  یهاگتـسد  رد  هرابود  دـینک و  کشخ  سپـس  دریمب ، هویج  ات  دـینکیم  بآ  مرن و  تسخن  بآ ، اـب  لـطر  مراـهچ  کـی 
روسان رب  دـییامن و  ریطقت  یفرظ  رد  ار  نآ  زا  سپ  دوش ، راـخب  نآ  بآ  اـت  دـیزورفارب  یـشتآ  نآ  ریز  دـیهد و  رارق  دـنیوگیم  [ 910] لاثآ

هک یتفاـب  ره  یلک  روطب  دـیراذگب . لـمد ، ندرک  زابرـس  زا  سپ  دـشابیم ، اـهنآ  يدوباـن  هب  زاـین  هک  ریزاـنخ  يداـیز  تشوگ  هتـسجرب و 
نیا دوش و  هایـس  کشخ و  ات  دینک  غاد  شتآ  اب  ندنازوس  نوچمه  ندنازوس  اب  دییامن  يزاسکاپ  دـینک و  دوبان  دـیربب و  نایم  زا  دـیهاوخب 

. دوشب زین  شتآ  اب  ندرک  غاد  نیزگیاج  دناوتیم  وراد 
361 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دشابن لمد  نتفاکش  هب  يزاین  دنک و  زاب  ار  هدیسر  ياهلمد  رس  هک  یمهرم 

رگا دوش . هتخیمآ  ات  دـننک  غاد  هدروآ  درگ  هقالم )  ) ياهمچمچ رد  ار  شخب  کی  یکبآ  تفز  شخب و  کی  رذالب  لـسع  تخاـس : شور 
ار نآ  دـنلامب و  نآ  رب  وراد  نیا  زا  دـیایب  شیپ  نآ  رد  فاکـش  دـنهاوخیم  هـک  ییاـهاج  رد  دنـشابیم  وقاـچیب  لـمد  نتفاکـش  ناـهاوخ 

لمد كون  يور  دنیامن و  بآ  لقم  یکدنا  [ 911] غالا ریش  رد  ای  دوش . هدروخ  نآ  تفاب  هدیلام ، ياج  يهزادنا  هب  ات  دنیامن  اهر  يزورمین 
. دندنبب ار  نآ  يراون  اب  دنهد و  رارق  ياهبنپ  نآ  يور  دنراذگب و  يریجنا  گرب  ار  نآ 

[: 912] ریزانخ

هراشا

شلام تسد  رد  دینیبب و  ار  یـسامآ  هاگیاج  نیا  رد  هچنانچ  دوشیم . هدید  مدرم  رتشیب  رد  دـیآیم و  دـیدپ  نار  هلاشک  ندرگ و  رد  رتشیب 
ندیراوگ و دب  زا  هک  هدوب  ریزانخ  هک  نادب  دشاب ، یتسیک  هارمه  هب  ودرگ  يهزادنا  هب  دـشابن و  نآ  ندـیرب  ناوت  هک  دـیبایب  تخـس  ار  نآ 

رانک ندیـشک و  یگنـسرگ  هب  راـمیب  ندرک  راداو  اـب  ار  ناـمرد  ددرگ . تفـس  رایـسب  دوش و  گرزب  اـسبهچ  تسا . هدـمآ  دـیدپ  يروخرپ 
يور ندز  گر  اههدـننکناور و  هب  دـشاب  ياهدـنامسپ  يو  نت  رد  هچنانچ  دـینک و  زاغآ  نیگنـس ، ياهیکاروخ  بآ و  ماش و  نتـشاذگ 
بوخ رایـسب  دـیرب ، راکب  ییاهنت  هب  ار  نولیخاید  يوراد  رگا  دـینک و  نامـسناپ  هدـش  هرازگ  نآ  يارب  هک  ییاهریمخ  اب  سپـس  دـیروآیب و 
يور هتـشرس  نیا  نتـشاذگ  سپـس  نولیخاید و  اب  نآ  ندرک  ریمخ  نوگلین و  نسوس  يهشیر  ندـییاس  رتراذـگرثا  رتاراـک و  نآ  زا  تسا .

. دشابیم لمد 

: نولیخاید مهرم 

میزیمآیم میزیریم و  نوتیز  نغور  مین  هیقو و  ود  نآ  رب  هتـشاذگ  یلیتاپ  رد  ار  هدییاس  گنـسادرم  هیقو  کی  نولیخاید : يوراد  يهرازگ 
هیقو کی  ناتک و  مخت  باعل  نآ  نزومه  دیلبنش و  باعل  هیقو  ود  سپس  دوش ، بآ  گنـسادرم  همه  ات  میزورفایم  مارآ  یـشتآ  نآ  ریز  و 

شتآ سپس  دوش  تفس  ات  مینزیم  مهب  هتخیر ، اهنآ  يور  هدروآ  درگ  ار  یمتخ  باعل 
362 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

شتآ يور  زا  ار  نآ  سپ  دـنک  ادـیپ  ياهژیو  یگدنبـسچ  ینیگنـس و  اـت  میـشکیم  مینزیم و  مهب  ياهزادـنا  هب  ار  نآ  و  مینکیم . مـک  ار 
. میرادیمرب

دنربیم راکب  دامپ  نوچ  ار  نآ  سپس  دنزیمآیب و  رگیدکی  اب  ات  دننکیم  مرگ  هتشرس ، ار  لسع  هکرـس و  اب  ار  زب  يهنهک  لکـشپ  هک  نآ  ای 
نهپ ای  دننکیم . تسرد  ندرک ، نامـسناپ  يارب  يدامپ  نآ  زا  دـنبوکیم و  ار  خـلت  ماداب  مخت  اب  ار  برت  مخت  ای  دـشابیم . اراک  یلیخ  هک 

لگ اب  ار  ملک  مخت  ناتک و  مخت  دیلبنـش و  ای  دنروآیم و  درگ  یمتخ  لگ  هارمه  هب  ندرک  کلا  ندییاس و  زا  سپ  ار  واگ  يهدش  کشخ 
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. دنربیم راکب  ندرک ، کلا  زا  سپ  یمتخ 

[: 913] ناطرس

هراشا

هدـش و اتـسیا  اسبهچ  ددرگ ، نامرد  دوش و  یگدیـسر  نآ  هب  زاـغآ  رد  رگا  یلو  تسا . هدـنروآردياپزا  هدـننکناوتان و  يراـمیب  ناـطرس 
. ددرگیم كانرطخ  میخدب و  رایسب  دوش  نیکرچ  رگا  تشاد و  دهاوخن  يدوبهب  هنوگچیه  دنک  تفرشیپ  رگا  دباین و  شیازفا 

شلامتسد ماگنه  رد  دـنکیم و  باریـس  ار  نآ  زبس ، ییاهگر  دـناودیم و  رایـسب  ییاههشیر  نت  رد  هک  تسا  تخـس  یـسامآ  ناـطرس 
زبس خرـس و  یگنر  اب  نوریب  هب  ور  تفـس و  ياهناـهد  ياراد  هک  دـنامیم  لـمد  هب  نآ  نیکرچ  يهنوگ  یلو  دوشیم ، هدـید  نآ  رد  يربز 

. دشابیم
دوش و رتگرزب  ای  گرزب و  ياهزبرخ  يهزادـنا  هب  ات  هتفای  شیازفا  سپـس  هدوب  یلاقاب  اـی  دوخن و  يهزادـنا  هب  زاـغآ  رد  نآ  ساـمآ  اـسبهچ 
زا دسرب  نآ  هب  دراک  هچنانچ  ددرگیم و  رامیب  گرم  ببس  هک  دهد  يور  كاروخ  نداد  تروق  ای  ندیشک و  سفن  ياج  رد  سامآ  دیاش 
هب یـسرتسد  ندـیرب و  یگدامآ  هک  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ییاـج  رد  هک  نآ  رگم  دـیآیمن  تسدـب  يزیچ  نیکرچ  یناطرـس  زج  ناـمرد  نیا 

یپردیپ ندرب  راکب  يرامیب و  زاغآ  رد  وزاب ) گر   ) لحکا گر  زا  يریگنوخ  دشاب . نآ  ندرک  نکهشیر  ندرک و  غاد  سپـس  اههشیر و 
تشوگ واگ و  تشوگ  و  ملک )  ) طیبنق سدع و  دننام  بآخلت  يهدنزاس  ياهیکاروخ  ندروخ  و  هدرک ) مد   ) هتخپ نومیتفا  اههدننک  ناور 

. دنکیم اتسیا  ار  يرامیب  دنرب ، الاب  ار  نوخ  یتفس  هک  اهنآ  دننام  بان و  هایس  بارش  و  یندشنمار ) نارادناج   ) ناگدنرد
363 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هایـس ار  نوـخ  هـک  مرگ  ياـهوراد  اـهیکاروخ و  زا  دـشاب و  یکبآ  بارـش  غرم و  هرب و  تشوـگ  راـمیب  یکاروـخ  يهماـنرب  تـسا ، رتـهب 
. ددرگن نیکرچ  ات  تسین  يرامیب  اب  ندرک  ندروخ  رب  یمرن  اب  ارادم و  زج  يراک  دوش  گرزب  رایسب  هچنانچ  دزیهرپب و  دننکیم ،

ار نآ  كرچ  ناوتیم  نینچمه  دنک . درس  ار  نآ  ات  هتـشاذگ  نآ  يور  هدییاس و  ار  یلاقاب  اهنت  دوش . زیهرپ  وراد  اب  نآ  ندرک  مرگ  زا  دیاب 
. تسا دنمدوس  رایسب  هک  تخیر  نوریب  مهرم  نیا  اب 

: اهبآ كرچ  يهدننارنوریب  مهرم 

ای هزرفـسا  مخت  باعل  ای  يزیرجات )  ) بلعثلا بنع  ای  هفرخ  بآ  خرـس و  لگ  نغور  اب  هزادنا  کی  هب  ار  هتـسش  يایتوت  یبرـس و  بآدـیفس 
نآ ندش  یکرچ  زا  یسرت  رگا  هژیو  هب  دراد  دوس  رایسب  مهرم  نیا  هک  دیهنب  نآ  رب  دینک و  هل  هرت )  ) هرـضخ بآ  ای  رایخ  بآ  ای  ودک  بآ 

. دشاب

[: 914] اهلمد

هراشا

. دیآیم دیدپ  ندروخ  زا  سپ  ياهیگتسخ  زا  ای  يراکراوس و  زا  ای  ینوخرپ و  زا  اهلمد 
اج نآ  رد  ار  گرزب  یلمد  دروآ و  درگ  نت  ياج  کی  رد  ار  نیکرچ  داوم  يهمه  دـناوتیم  اسبهچ  دوش ، یهاتوک  اـهنآ  ناـمرد  رد  دـیابن 

. دروآ دیدپ 
هدـناسیخ و يولآ  ندروخ  هتـسویپ  هرتهاش و  انـس و  درز و  يهلیله  نوچ  ییاههدـننکناور  ندرب  راـکب  ندز و  گر  يریگنوخ و  هتـسویپ 
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هک ياهیکاروخ  هدـنروآدنب و  شرت  ياـهیکاروخ  هب  شیارگ  باـن و  نیریـش  بارـش  اهینیریـش و  ندروخ  مک  يدـنه و  رمت  باـنع و 
دیدپ زا  نآ  زج  صوصم و  ماله و  صیرق و  جابکس و  یبیـس و  یـساویر و  ياهروغ و  شآ  نوچمه  تسا ، یگژیو  ود  نیا  يهدنریگربرد 

. درک دهاوخ  يریگولج  اههزوس  دندمآ 
دیدپ یلمد  هچنانچ  دشونب . هدش  شیالاپ  يامرخ  بارش  دیاب  دوش ، ياهباشون  ندیـشون  زا  راچان  دوش و  ياهزوس  لمد و  راچد  یـسک  رگا 

هباریـش و رپ  [ 915] کلع ریجنا  ندـیبوک  دـنکیم  کمک  لمد  ندیـسر  دوز  رد  هک  هچنآ  درک و  کـمک  نآ  دـنت  ندیـسر  هب  دـیاب  دـمآ ،
نامسناپ

364 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب لمد ، رگا  تسا . نآ  يور  نویلخاید  دامپ  نتشاذگ  ای  نان و  قروب )  ) هروب شمـشک و  ریمخ  زا  ینامـسناپ  ای  دشابیم و  نآ  يور  ندرک 

هچنانچ دنلامب . لمد  يور  ار  نآ  سپـس  هتـشرس  نسوس  نغور  یمک  اب  کلع  ریجنا  اب  ار  لدرخ  ناوتیم  دوش ، هدیـسر  هدنازپ و  يراوشد 
نآ نورد  رد  هچره  نآ  ات  دیرشفب  دیفاکشب و  ار  نآ  دیاب  سپ  دشاب ، هارمه  گنرد  اب  نآ  ندرک  زابرس  یلو  دشاب ، یمارآ  هب  نآ  ندیـسر 

. دیراذگب لسع  هتشرس  نینچمه  نآ  رب  دیراذگب و  بآدیفس  مهرم  نآ  رب  دیآ و  نوریب  تسه 

: لسع مهرم 

تورزنا اـب  سپـس  دوش  تفـس  اـت  دـنزپیم  ییاـهنت  هب  ار  لـسع  موـم  یخرب  دـیراذگ  يراـنک  هدرک ، هل  ار  لـسع  نآ  ربارب  مه  اـب  تورزنا 
لمد رگا  دکمیم . ار  نآ  يهمه  دـنکیم و  هزیکاپ  ار  نآ  يهبانوخ  تسا و  بوخ  یمخز  ره  يارب  هک  دـیآ  تسدـب  يدامپ  ات  دـنزیمآیم 

. دشاب دنک  نآ  ندش  بوخ  رگا  دباییم و  دوبهب  يدنت  هب  دوخ  يدوخ  هب  دوش  كاپ 
تـشوگ ندنایور  يارب  سپ  دشاب  خرـس  رایـسب  نآ  نوماریپ  دنامب و  مرگ  لمد  هچنانچ  دشابیم و  تشوگ  يهدننایور  مهرم  اب  نآ  نامرد 

. دربب راکب  ار  دوخ  شخب  رد  هدش  دای  يهدننکدرس  مهرم  ای  بآدیفس )  ) جادیفسا مهرم  نآ  رب  لمد ، رد 

[: 916] مرگ سامآ 

هراشا

تسد رد  رگا  درک و  زاغآ  ندز  گر  اب  ار  نآ  نامرد  تسا  رتهب  دیآ ، دیدپ  نت  زا  ییاج  رد  دیامنب  مرگ  شلام  تسد  رد  هک  یسامآ  رگا 
گر زا  دـشاب  تسار  ياـپ  رد  رگا  دوش و  هتفرگ  نوخ  نآ  رگید  تمـس  زا  اـی  پچ و  تسد  [ 917 (] لحکا  ) ییوزاب گر  زا  دـشاب  تسار 
يالاب سامآ  رگا  یلو  دیریگب  نوخ  دیاب  لحکا  گر  زا  دوشن ، ادیپ  یسرتسد  نآ  زا  ياهخاش  ای  قیلساب  هب  رگا  تسار  تسد  [ 918] قیلساب

ار یبسانم  یکاروخ  يهمانرب  دوش و  یلامدامپ  هدننکدرـس  ياهریمخ  اـب  نآ  زا  سپ  تفرگ و  نوخ  دـیاب  [ 919] لافیق گر  زا  دشاب  هوقرت 
يورشرت ياهیکاروخ  هب  و  دنک ، يرود  اهيدنت  یبرچ و  ینیریش و  بارش و  تشوگ و  زا  دنیزگرب و  زین 

365 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهدامپ ندراذـگ  اـب  ار  درـس  سرپمک  دوش ، ساـسحا  نآ  سمل  رد  یمرگ  هک  یماـگنه  اـت  دراذـگ و  نآ  يورب  امرـس  سرپمک  دروآ و 

رادنابرـض و یهاگ  سامآ  رگا  دوشیم . يریگولج  سامآ  ندـمآ  درگ  زا  شور  نیا  اب  هک  دـنک ، يریگیپ  ار  نامرد  نآ ، يور  رب  ازاـمرس 
یغاد و یمرگ و  دــیدید  رگا  دروآیم و  درگ  ار  نآ  ارچونوـچیب  ازامرــس  اــهدامپ  ندرب  راــکب  رتــشیب  ییاــج  نـینچ  رد  دــشاب  مرگ 

هرازگ نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  سپس  دروآ . درگ  ار  نآ  ات  دیروایب  يور  روآكرچ  ياهوراد  هب  دنکیمن . شکورف  نآ  یگتخورفارب 
دنوشیم اهلمد  ندیسر  ببـس  هک  دنتـسه  ییاهنآ  نکزاب  لمد  رـس  ياهوراد  دییامن . مادقا  نکزابرـس  لمد  ياهوراد  اب  نامرد  هب  میدرک 
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: دوشیم هدیمان  خرس  مهرم  يوراد  هک  وراد  نیا  يهرازگ  دننکیم و  يریگولج  لمد  ندیسر  يروآكرچ و  زا  ازيدرس ، ياهوراد  یلو 

: خرس مهرم 

فایـش لفوف ، خرـس ، لدنـص  دشابیم : نینچ  يهرازگ  تسا . دنمدوس  دشاب ، مرگ  سامآ  ياراد  هک  نت  ياهمادنا  ياج  ره  رب  نآ  ندـیلام 
هک شخب  مین  مادکره  زا  كایرت  و  هایگ ) رهم   ) حوربی تسوپ  شخب و  کی  مادکره  زا  ینمرا  لگ  یبرس و  بآدیفـس )  ) جادیفـسا اثیمام ،

يهکرـس بالگ و  یکدنا  اب  هدرک  هل  ار  نآ  زاین  ماگنه  دیروآرد و  قدـنف  يهزادـنا  هب  هلولگ و  يهنوگهب  دیـشرسب و  دـیریگرب و  بآ ، اب 
. دشابیم زاسراک  دنوادخ  تساوخ  اب  هک  دیربب  راکب  دینک و  تسرد  ییاهتشرس  نآ  اب  دییامن  سیخ  سران 

[: 920] مرن سامآ 

هراشا

، تسا رتهب  دـیآ ، شیپ  لس  نوچمه  هزیمآ  یهابت  زا  هک  يرامیب  سپ  رد  رگا  دـنوریمورف  نورد  هب  تشگنا  راـشف  اـب  هک  مرن  ياـهسامآ 
وا ینامرد  روتـسد  رد  ار  هدش  نایامن  هزات  هک  مرن  سامآ  نامرد  ياتـسار  رد  ییاهدربهار  ندرک  لابند  هکلب  نآ  هب  اهنت  هن  هژیو  یگدیـسر 
هب سران  سران  هکرـس  اب  دـیاب  ار  دـنیآیم ، دـیدپ  ینالوط  ياهبت  ندرک  شکورف  زا  سپ  ای  زاغآ و  رد  هک  ییاهسامآ  یلو  میناـجنگب .

میراذگب و سامآ  يور  میناسیخب و  نآ  رد  ار  ياهچراپ  میزیمآرد و  سآ  نغور  سآ و  بآ و  بالگ و  خرس و  لگ  نغور  یکدنا  هارمه 
ییاهزیچ زا  میـشکب . سامآ  تمـس  ود  هب  راون  نآ  سپـس  دـشاب و  سامآ  يهنایم  يور  رتشیب  راشف  هک  ياهنوگهب  میدـنبب ، مارآ  يراون  اـب 

. دشابیم رتسکاخ  بآ  دنکیم  دوبان  ار  نآ  هک  رگید 
366 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: رتسکاخ بآ 

ار نآ  هکرـس  اب  دییالاپب و  ار  نآ  سپـس  دینک  اهر  بش  کی  دـیزیرب و  نآ  رتسکاخ  يور  بآ  دـینازوسب و  ار  مرک )  ) كات تخرد  بوچ 
مرن یلیخ  سامآ  رگا  دیدنبب . سامآ  يور  ار  يراون  دـینک و  نامـسناپ  نآ  اب  ار  سامآ  دـیناسیخب و  نآ  رد  ار  ياهچراپ  دـییامن و  رتیکبآ 

هب دییامن و  یلامدامپ  هکرس  ینمرا و  لگ  اب  دینک و  نامـسناپ  رانچ  گرب  سآ و  گرب  افرط و  گرب  اب  هدادشلام  نوتیز  کمن و  اب  دشاب 
. دینازیهرپب بآ  یشونرپ  يروخرپ و  یشراوگدب و  زا  ار  وا  دییامن و  يرتشیب  یگدیسر  رامیب  یکاروخ  يهمانرب 

: تسا دنمدوس  مرن  هتشهورف و  سامآ  يارب  هک  یمهرم 

هکرـس و اب  زاین  ماگنه  رد  دیروآرد و  قدنف  لکـشب  دـیریگرب و  ار  ینمرا  لگ  نارفعز و  دعـس ، اثیمام ، فایـش  ایقاقأ ، ضـضح ، رم ، ربص ،
ار نامرد  راک  هکرـس  یکدنا  ینـساک و  بالگ و  اب  دشاب  اهکلپ  تروص و  رد  سامآ  هچنانچ  دیراذگ و  نآ  يور  هدرک  ریمخ  ملک  بآ 

. دیناسر ماجنا  هب 

[: 921 (] بلص  ) تخس سامآ 

زا دـیاب  دـشابن  زین  یناطرـس  دـیآ و  مـشچ  هـب  نآ  یمرگ  شلاـمتسد  ماـگنه  رد  هـک  دـیآ  دـیدپ  تخـس  یــسامآ  نـت  زا  ییاـج  رد  رگا 
زغم نوچمه  دناییاههدننکمرن ، يهمه  دنکیم  نامرد  ار  سامآ  دوخ  هک  هچنآ  دیامن . زیهرپ  میتفگ  ناطرـس  شخب  رد  هک  ییاهیکاروخ 
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دوبهب زگره  دـشابن  نآ  رد  يرگـسح  هک  دـشاب  ییاج  رد  سامآ  هچنانچ  نآ . زج  دزراب و  ینبل و  قشأ و  مرن و  لـقم  یبرچ و  ناوختـسا و 
بآخلت يهدـننکنوریب  ياههدـننکناور  ندرب  راکب  ندز و  گر  اب  يراـمیب  يهداـم  ندـنار  نوریب  هب  تسا  رتهب  ماـگنه  نیا  رد  دـباییمن ،

. دباین شیازفا  دوشن و  گرزب  ات  درک  هجوت 
هب تسا ، بوخ  دـینک . هل  نواه  رد  نغور  اب  ناسکی  ییاهنوگهب  ار  دزراب  قشا و  مرن و  لقم  دربیم : نایم  زا  ار  تخـس  ساـمآ  هک  یمهرم 
ات هدیبوک  نآ  هارمه  هب  هزادنا  کی  هب  ار  ناتک  مخت  باعل  دیلبنش و  باعل  سپس  دوش  هدرب  راکب  زین  ناب  نغور  ای  نسوس  نغور  نآ  هارمه 
نت ياجک  ره  رد  تخس  سامآ  ره  هب  ار  مهرم  نیا  دینک و  تسرد  ياهتشرس  نآ  زا  دیروآ و  درگ  [ 922] کلع ریجنا  اب  دوش و  تخاونکی 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  دیلامب ،
367 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 923] علس

هدـیبسچن و تشوگ  تسوپ و  هب  دوش و  اجباج  نوگانوگ  ياهتمـس  هب  شلامتسد  رد  هک  دوش  هدـید  ياهدوت  نت  زا  ییاـج  رد  هچناـنچ 
نیا نادب  سپ  دشابیم . ینوناک  هن  ياهشیر و  ياراد  هن  هدش و  ادج  نت  ياهتفاب  زا  هک  دوش  هدید  نینچنیا  دشاب و  هدنوش  اجباج  رایـسب 

هک یتقو  دـشابیم . هدوت  نآ  ندروآرد  نآ  تلاح  ره  رد  ناـمرد  تسا . هزبرخ  کـی  اـت  دوخن  کـی  زا  نآ  يهزادـنا  دـشابیم . علـس  هدوت 
هارمه نابرهم و  هدومزآراک و  يرگنامرد  هب  زاین  نآ  ندروآرد  يارب  هک  ددرگیم  گرزب  دوش ، یهاتوک  ناـمرد  رد  رگا  تسا  کـچوک 

. دراد رامیب  اب 
: میدروآ مهارف  ار  شرازگ  نیا  دنتفا  هابتشا  هب  تسا  نکمم  هک  ینارگنامرد  يارب  ام 

زا يزیچ  ات  دندروآ  نوریب  ار  نآ  يهسیک  اب  هک  تسا  رتهب  دنمانیم و  علس  [ 924] يهسیک ار  نآ  هک  دنتسه  یششوپ  رد  اههدوت  نیا  رتشیب 
شـشوپ نآ  نوریب  زا  ار  نتفاکـش  ياج  دـیاب  ورنیازا  دوشیم  گرزب  دـباییم و  شیازفا  هرابود  دـنامب  نآ  زا  یـشخب  هچنانچ  دـنامن . نآ 

تشوگ هکلب  تفاکش  ار  تسیک  ششوپ  دیابن  ورنیازا  دوش ، دازآ  تسیک  شـشوپ  عضوم ، نتفاکـش  اب  هک  ياهنوگهب  داد ، رارق  تسیک ) )
هنوگ نیرتهب  نیا  دروآ . نوریب  هدرک  ادج  ملاس  دوش ، هدـیرد  هکنآیب  ار  نآ  ياههرانک  هتفرگ و  یبالق  اب  ار  هسیک  هدـیرد و  ار  نآ  يالاب 

شـشوپ ندمآ  نوریب  لماک  روطب  دیاب  دوش  هکتهکت  دنچره  دـنریگب و  بالق  دـنچ  اب  ار  نآ  دوش  هراپ  شـشوپ  نآ  رگا  دـشابیم . نامرد 
نآ ندروآ  نوریب  دـنامب ، اجب  شـشوپ  نآ  زا  یـشخب  رگا  دـننک . نامرد  ار  نآ  اـهمخز  رگید  نوچمه  سپـس  دـنیامن . يریگیپ  ار  یتسیک 
دنت يوراد  هک  ار  هچنآ  ات  دراذگب  نغور  نآ  يور  سپـس  دنک و  کشخ  بوخ  ار  نآ  ات  هتـشاذگ  اجنآ  رد  دـنت  ییوراد  دوشیم . تخس 

. دوشیم ماجنا  نآ  نامرد  اهمخز  رگید  دـننام  هب  سپـس  دوریم  نایم  زا  شـشوپ  نآ  يهمه  راک  نیا  اب  دزادـناورف . نغور  هدرک ، کشخ 
هدیشک ازارد  هب  رامیب  نامرد  ات  دنراذگیم  اج  ار  ششوپ  نآ  زا  یشخب  هناهاگآ  نارگنامرد  یخرب 

368 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دشابیم یلومعم  مخز  کی  نامرد  اهنت  نآ  نامرد  دوشیمن و  هدروآ  نوریب  درادن  ششوپ  هک  ياهدوت  نآ  یلو  دوش .

[925] یتشوگ هدوت 

رد رتشیب  هک  دنزیم  نوریب  علس  نوچمه  رتگرزب  ای  رتکچوک و  یکدنا  ای  قدنف و  کی  يهزادنا  هب  ییاههدوت  نت  ياهاج  یخرب  رد  یهاگ 
هدوت نآ  دـینک  یلامنغور  ار  نآ  ای  دـیروآیب  تخـس  يراشف  هدوت  نآ  رب  رگا  دـیآیم . دـیدپ  هدـننکقرع  ياهاج  اـی  تسد و  فک  تشپ 

نآ تسا  رتهب  لاح  رهب  دشاب . هتـشادن  مه  یتشگزاب  زگره  دیاش  ددرگیمرب و  هرابود  یهاگ  یلو  دوشیم ، ناهن  هدید  زا  هدش و  هدـنکارپ 
برــس هـکت  رگا  ددرگ  تخاوـنکی  تسوـپ  اــب  و  [ 926] دــیآ نوریب  نآ  نورد  بآ  هــک  نآ  اــت  دوــش ، هدز  مــهرم  شیور  درــشف و  ار 
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يارب دیدنبب ، هتـشاذگ و  يدنبهتـسکش  ياهنغور  نآ  رب  دـیدنبب و  بوخ  ار  نآ  زور  هس  دـیهنب و  نآ  يور  دـیریگرب و  ار  [ 927 (] برسا )
هتـسب رگا  نینچمه  ددرگیمن . زاب  هرابود  دوش  هتـسب  هاـگنآ  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  بوخ  نآ  تاـیوتحم  رگا  تسا . دـنمدوس  نآ  ناـمرد 

. ددرگیم زاب  هرابود  دوشن ،

[: 928] هلمن

ماگنه رد  يالاب  يامرگ  شزوس و  شراخ و  اـب  هارمه  هک  دـیآیم  دـیدپ  زیر  ياـهشوج  کـچوک و  یـسامآ  نت  زا  ییاـهاج  رد  یهاـگ 
هب تسا  رتهب  هک  دراذـگیم  نتفای  شرتسگ  ندـش و  نوزفا  هب  ور  درک  زاب  رـس  رگا  دـنکیم . زاب  رـس  يدـنت  هب  هک  دـشابیم  شلاـمتسد 

ياج يور  دشابیم  اههویم  بآ  اینوقمـس و  درز و  يهلیله  دناریم  ار  بآدرز  هک  ییاهوراد  زا  دـیروآ و  يور  بآدرز  ياههدـننکناور 
زاب رس  رگا  دیهن و  بآدیفس  مهرم  شوج  يور  ای  دیراذگب . میاهدرک ، هرازگ  مرگ  سامآ  شخب  رد  هک  یمهرم  ار  هدرک  زاب  رس  كروک 

369 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب تسخن  دوش  هدید  یخرـس  یگرزب و  یتخـس و  يدـنت و  سامآ  هارمه  هب  هچنانچ  دـیراذگب و  مهرم  نآ  ياهشخب  يهمه  يور  هدرکن 

. دینیزگرب اهيدرس  زا  ار  رامیب  كاروخ  دیروآیب و  يور  ینامرد  ياهشور  رگید  هب  سپس  ندز و  گر 

: یسراف [ 929 (] شتآ  ) ران

دیدـپ یکبآ ) عیام   ) زورـس زا  هدـنکآ  ياهشوج  نآ  یپ  رد  هک  دوشیم  نایامن  یندرواین  بات  شزوس  شراخ و  نت  ياهاج  زا  یخرب  رد 
هک تسا . نوخ  رایـسب  ندنار  نوریب  ندز و  گر  تسرد ، يهدش  شنیزگ  ینامرد  شور  دش ، هدید  یمادنا  رد  يزیچ  نینچ  رگا  دـیآیم .
اب دزیر و  نوریب  نآ  نورد  عیام )  ) زورـس ات  تفاکـش  ار  اهلوات  دیاب  سپ  دنزب  لوات  هک  نآ  ات  دوشن  يریگیپ  رگا  دیاهدروآ و  يور  نآ  هب 
لگ اب  ار  نآ  نوماریپ  دیآ . درگ  نآ  رد  بآ  دیراذگن  دوش . یلامدامپ  هدـش ، هتفگ  شتآ  زا  ياهیگتخوس  شخب  رد  هک  جادیفـسا  مهرم 

. دینزب دامپ  هکرس  بآ و  ینمرا و 

: شوجبآ غاد و  نغور  شتآ ، زا  یگتخوس 

هراشا

هدرک درس  درـس ، خی  اب  هدش  درـس  بالگ  اب  ار  یگتخوس  ياج  دوش ، يریگیپ  نآ  نامرد  دیاب  اهیگتخوس ، هنوگنیا  دمآشیپ  ماگنه  رد 
شخب گر  زا  نوخ  دـشاب ، هتفرگارف  ار  هدرتسگ  یـشخب  یگتخوس  هچناـنچ  دوش  کـنخ  اـت  هدرک  ضوع  هداـهن و  خـی  بترم  نآ  يور  و 

. دینک هجوت  تسرد  یهار  ندیزگرب  یکاروخ و  يهمانرب  رد  دیریگب و  نآ  لباقم 
هب تخـس  يدرد  رگا  دـیراذگب  نآ  يور  ياهبنپ  اب  هتخیمآرد ، خرـس  لـگ  نغور  اـب  ار  غرممخت  يهدرز  دـشاب  درد  نآ  هارمه  هب  هچناـنچ 
اب هدش  درـس  بالگ  رد  هدناسیخ  ار  ياهچراپ  دیلامب و  نآ  يور  دیزیمآیب و  هکرـس  اب  ار  جادیفـسا  هدنکتسوپ و  سدع  دیاب  دشابن  هارمه 

. دییامن نامرد  بآدیفس  مهرم  اب  ار  نآ  دز  لوات  رگا  دیزادنیب . نآ  يور  خی 

(: بآدیفس  ) جادیفسا مهرم 

مهب هتخیر و  جادیفسا  دنک  تفـس  ار  نآ  هک  ياهزادنا  هب  هدرک و  بآ  مه  اب  ار  خرـس  لگ  ماخ  نغور  نآ  ربارب  راهچ  هدش و  شیالاپ  موم 
يهدیپس اب  دینز و 
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370 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دییازفیب نآ  رب  زین  روفاک  یکدنا  یهاگ  دوش و  تسدکی  هک  نآ  ات  دیزیمآیب  غرممخت 

. دینک نامرد  هرون  مهرم  اب  ار  نآ  درک  زابرس  هچنانچ 

: هرون مهرم 

زا سپ  دنراذگیم . رانک  تعاس  ود  ار  نآ  سپـس  دروخب  سیخ  نآ  رد  ات  دنزیریم  بآ  نآ  رب  دنریگیمرب و  ار  هدش  كاپ  دـیپس  يهرون 
دوش کشخ  یمک  ات  دـنراذگیم  دـنهدیم و  ماجنا  راب  راهچ  ار  راک  نیا  دـنیازفایم . بآ  نآ  يور  رب  رگید  راب  کی  هدرک و  فاص  نآ ،

. دننکیم یلاممهرم  نآ  اب  ار  رظن  دروم  ياج  سپس  دوش  تخاونکی  ات  دنزیمآیم ، خرس  لگ  ماخ  نغور  اب  سپس 

(: کبرقع [ ) 930] سحاد

هب نآ  درد  دوشیم و  بت  يهدننازیگنارب  هک  دوشیم  نایامن  نابرضرپ  كاندرد و  رایـسب  مرگ و  خرـس و  یـسامآ  اهنخان  رانک  رد  یهاگ 
. دشاب هدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  زارد  ینامز  رگا  هژیو  هب  دوش  هتفرگ  نوخ  رامیب  گر  زا  تسا  رتهب  دسریم . زین  نار  هلاشک  لغب و  ریز 

هتـشاذگ نآ  يور  دامپ  هیال  کی  هک  ياهنوگ  هب  نآ ، يور  هکرـس  كایرت و  راب  نیدـنچ  ندـیلام  رگید  دـنمدوس  ياـهنامرد  زا  نینچمه 
رد هک  ياهچراپ  نآ  رب  دندراذگ و  تشگنا  يور  ار  نآ  هک  تسا  بالگ  هکرـس و  رد  هدـش  هدرورپ  يهزفـسا  مخت  نآ  يورب  سپـس  دوش 

دننکورف و خی  بآ  رد  ار  تشگنا  رگا  تسا . دنمدوس  رایـسب  هک  دنیامن  ضوع  مه  رـس  تشپ  راب  دنچ  دنراذگب و  هدش  هدناسیخ  خـی  بآ 
نامرد و نیا  دـشاب  نابرـضرپ  یلیخ  سامآ  هچنانچ  تساراک . ینامرد  زین  دوش  سحیب  تشگنا  ات  دـنیامن  ضوع  راب  نیدـنچ  ار  خـی  بآ 

هدنازپ ات  دننک  نامسناپ  اهلمد ، شخب  رد  هدش  هتفگ  ياهدامپ  اب  ار  نآ  درکن  شکورف  سامآ  رگا  دنهد . ماجنا  زور  ود  رد  ار  نآ  دننامه 
يهشیر يهمه  رگا  دیامن و  نامرد  ار  نآ  لمد  يهدننکبوخ  مهرم  اب  سپس  دزیر . نوریب  تسه  نآ  نورد  هچنآ  ات  دنک و  زاب  رس  دوش و 

، دـیوریم نآ  زا  سپ  هک  هچنآ  ات  دوشن  يزاب  نآ  اب  دوشن و  هدـینابنج  هک  تسا  رتهب  دوب و  دـهاوخ  ینداتفا  نخان  نیا  دوش ، راتفرگ  نخان 
. ددرگن هدیدنگ 

371 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مخز يزیرنوخ 

هراشا

رارق ياهنوگهب  دوش و  هتـشاد  هاگن  ـالاب  هب  مادـنا  نآ  هک  تسا  رتهب  دـشاب ، ورین  نداـتفا  زا  سرت  و  دوش ، ناور  ناوارف  نوخ  یمخز  زا  رگا 
. دشاب هتشادن  هارمه  هب  يدرد  هک  دریگ 

: نامرد

مخز نورد  رد  هتـشغآ و  نآ  هب  ار  وم  هدـیبوک  ار  ناشوایـس  نوـخ  ردـنک و  ربـص و  هتـشاذگ و  غرممخت  يهدـیپس  رد  ار  شوـگرخ  يوـم 
. دننک رپ  ار  مخز  يهناهد  توبکنع  رات  اب  ای  دنهنب و  مخز  نورد  سپـس  هدناسیخ ، میتفگ  هچنآ  رد  هدیرب  کیراب  ار  مشپ  اب  ای  دـنراذگب و 

يزیرنوخ یناور  رگا  دشابیم . گرخرس  زا  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دیآرد  شهج  هب  هرابود  ددرگزاب و  سپس  دهجب و  نوخ  هچنانچ 
نامرد میدرک ، هرازگ  هچنآ  يهیاپ  رب  دیاب  هک  تسا . هدش  ناور  اهگر  هایـس )  ) زا هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دـشاب  تخاونکی  ناسکی و 
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ار نآ  یکگنچ  اب  دیاب  دوش  هدید  گر  نآ  رگا  هکنیا  ای  دوش و  هدیرب  گر  هایس )  ) ای گرخرـس  نآ  دیاب  دیاین ، دنب  يزیرنوخ  رگا  دوش .
ناوتن ار  راک  نیا  رگا  درک . رپ  میتفگ  هک  ییاهوراد  اب  ار  نآ  ياج  دـیرب و  ار  گر  نآ  سپـس  تشاد  هاگن  الاب  دوشب  هک  اجنآ  اـت  هتفرگ و 
بیسآ زا  یلو  دشاب  هدش  خرس  یلیخ  غاد و  رایسب  دیاب  هدننازوس  يهلیسو  درک و  غاد  ار  نآ  دیاب  سپ  دنشابن  دنمدوس  اهوراد  داد و  ماجنا 

نآ نتـسب  گاز و  هرون و  اب  مخز  هناهد  ندرک  رپ  دروآیم  دنب  ار  نوخ  یمرن  هب  هک  ییاهزیچ  زا  دوش . يرود  نآ  کیدزن  یپ  هب  ندناسر 
. تسا زاسراک  رایسب  زین  ریز  يوراد  دشابیم .

: نوخ يهدنروآدنب  يوراد 

يهدیپس وراد و  نیا  اب  ار  هدیرب  مشپ  تفرگرب و  دیاب  ار  همرـس  دننام  هب  هدش  درآ  چـگ )  ) نیـسبج ربص و  ناشوایـس و  نوخ  راطقلق ، هرون ،
. تسب ار  نآ  دیشاپ و  رایسب  مخز  رد  زین  داوم  نآ  زا  تشاذگ و  مخز  نورد  درک  هتشغآ  غرممخت 

[: 931 (] دصف  ) ندز گر 

هراشا

گر و  [ 932] لافیق گر  يهدنریگربرد  تسا : هدش  اهنآ  ندز  گر  هب  تداع  هک  ییاهگر 
372 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

گر و  [ 938] وـناز ریز  گر  و  [ 937] نفاـص گر  و  [ 936] ملیـسا گر  و  [ 935] عارذـلا لبح  گر  و  [ 934] قیلـساب گر  و  [ 933] لحکا
و [ 944] جادو گر  و  [ 943] ینیب گر  [( 942] مشچ يهشوگ   ) قآـم گر  ود  و  [ 941] هاگجیگ گر  و  [ 940] یناشیپ گر  و  [ 939] اسن

. دنشابیم [ 946 (] كوراهج  ) بل گر  و  [ 945] نابز ریز  گر 
هتفرگ رارق  [ 947 (] یسنا  ) ینورد شخب  رد  هک  تسا  یگر  قیلساب  دشابیم . تسد  ود  جنرآ  یکیدزن  رد  قیلساب  لحکا و  لافیق و  هاگیاج 

زا هک  تسا  یگر  لحکا  دیآیم . تسد  هب  هناش  هیحان  و  [ 948 (] یشحو  ) نوریب يوس  زا  لافیق  گر  دیآیم . تسد  هب  لغب  ریز  يوس  زا  و 
( وزاب بانط   ) عراذـلا لبح  دریگیم . رارق  ود  نیا  نایم  رد  هک  دـیآیم  دـیدپ  لافیق  گر  زا  ياهخاش  قیلـساب و  گر  زا  ياهخاش  لیکـشت 

تشگنا  ) رـصنب و  کچوک ) تشگنا   ) رـصنخ نایم  تسد  فک  تشپ  يور  ملیـسا  گر  هاگیاج  تسا . هتفرگ  رارق  تسد  نیربز  دنز  يور 
. تسا کیتایس  گر  رانک  رد  اپ  [ 949 (] بعک  ) هنشاپ رد  نفاص  گر  ياج  دشابیم . يرتشگنا )

. تسا هتفرگ  رارق  [ 950 (] بقع ناوختسا   ) گنلاتش تسار  تمس  کیتایس )  ) ءاسن گر 
373 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يارجم رد  یکـشا )  ) قآم گر  دـناهدیچیپ . مهب  هاـگجیگ  هیحاـن  رد  یهاـگجیگ  گر  ود  دراد . ياـج  یناـشیپ  يهناـیم  رد  یناـشیپ  گر 
اب هک  نآ  رگم  تسین  راکشآ  ینیب  گر  دوش . هدروآ  راشف  یمدآ  يولگ  يور  هکنآ  رگم  دنوشیمن  اراکشآ  اسبهچ  تسا ، نایامن  یکـشا 

تسا و هتفرگ  رارق  ندرگ  رد  رالوگژ )  ) جادو ود  دنتـسه . ادـج  رگیدـکی  زا  دـینک و  ساسحا  ار  نآ  اـت  دـیروآ  راـشف  ینیب  يور  تشگنا 
. دشابیم اهبل  رد  كوراهج  گر 

گر دوشیم . نآ  راچد  نت  يهشوگ  ره  هک  تسا  ییاـهيرامیب  زا  يدوبهب  یتسردـنت و  تشادـساپ  يارب  يدنمـشزرا  ناـمرد  ندز  گر 
. دنراکشآ هدرتسگ و  اهگر  رتشیب  نادنملاس  ناناوج و  ورخرس و  هزبس و  ومرپ و  ناسک  رد  اریز  دریگیم  ماجنا  نت  يهمه  رد  ندز 
يامرـس ای  امرگ  رد  ندز  گر  نینچمه  دـشاب . گرزب  يراک  يارب  هکنآ  زج  دـنوشن  هدز  گر  نـالاسنهک )  ) ناریپ ناـکدوک و  تسا  رتهب 

. دریگ ماجنا  رتمک  دنراد ، درس  رگج  هبمکش و  هک  یناسک  تخس و 
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نیا رد  يراـمیب  هک  یماـگنه  تسا  رتـهب  ور  نیا  زا  دـشکیم ، ار  هوقرت  يـالاب  هیحاـن  نوخ  يدـنت  هب  دوش  يریگنوـخ  لاـفیق  گر  زا  رگا 
. دوش هتفرگ  نوخ  نآ  زا  تساهاج ،

ندیشک يروف  هب  زاین  رگا  سپ  دشکیم . نآ  يوس  هب  ار  هنیس  يهمه  مکـش و  ياهاج  زا  یخرب  نوخ  يدنت  هب  قیلـساب  گر  زا  يریگنوخ 
. دوش هتفرگ  نوخ  نآ  ياههخاش  زا  دشابن  زاین  نیا  هچنانچ  دننزب و  ار  گر  نآ  دشاب  یحاون  نیا  زا  نوخ 

هک یماگنه  رد  ای  دشاب و  هداد  خر  اج  ود  نیا  رد  يرامیب  کی  هک  یماگنه  رد  تسا  هدش  لیکـشت  اج  ود  نیا  بیکرت  زا  هک  لحکا  گر 
نیا ياههخاش  زا  دنوشن ، ادیپ  گر  ود  نیا  هچنانچ  دوشیم . هتفرگ  نوخ  گر  نیا  زا  دیاب  میشاب  هتـساوخ  ار  نت  يهمه  یکبـس  يرغال و 

هک ياهخاش  ای  گر  ره  زا  دننکن  ادیپ  تسد  اهنآ  هب  دـشاب و  تخـس  يزاین  هک  یتروص  رد  و  دـنریگب . نوخ  دـیاب  لحکا  گر  زا  ای  ود و 
رـس رد  يرامیب  رگا  هژیو  هب  تسه ، قیلـساب  لافیق و  گر  زا  نتفرگ  نوخ  نایم  ریگمـشچ  یتوافت  هکنیا  زج  تفرگ  نوخ  دیاب  دوش ، تفای 

. نآ يوسنآ  و ز  دشاب .
یلو دشابیم . رتناوتان  قیلـساب  گر  زا  مکـش و  نوماریپ  زا  لافیق و  گر  زا  رـس  نوماریپ  زا  نوخ  ندیـشک  دنت  رد  لحکا  گر  هک  انامه 

گر زا  تسا  رس  رد  يرامیب  هک  ینامز  رد  لافیق  گر  زا  تسا و  مکش  رد  يرامیب  هک  تسا  یماگنه  رد  لحکا  گر  زا  يریگنوخ 
374 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

لابندـب تسا  رتهب  دـیتفاین  ار  نآ  دـیریگب و  لافیق  گر  زا  نوخ  دـیهاوخیم  هک  یماگنه  دـشابیم . نتفرگ  نوخ  يارب  رتهتـسیاش  قیلـساب 
ادـیپ وزاـب  نوریب  تمـس  رد  رتشیب  اـههخاش  نیا  يهمه  دـییامن . يریگنوخ  لـحکا  گر  زا  دـشن  رگا  دـیدرگب و  نآ  يهخاـش  نیرتگرزب 
دراد يرترب  لحکا  گر  رب  نآ  یعرف  ياههخاش  زا  یکی  دیباین  تسد  نآ  هب  دیریگب و  نوخ  قیلـساب  گر  زا  دیهاوخب  رگا  دـش . دـنهاوخ 

. دیریگب نوخ  لحکا  گر  زا  دیباین  ار  اهنآ  رگا  دنتسه و  وزاب  نورد  یگمه  اههخاش  نیا 
ار نوخ  دیهاوخیم  امـش  هک  دوشیم  هتفرگ  نوخ  یماگنه  هب  اهنآ  زا  دوشیم ، هدیمان  نفاص  هک  یگر  وناز و  ینورد  شخب  رد  هک  یگر 

نوخ نداد  شزیر  نادـهز و  هدرگ و  ياهدرد  نوچمه  دـشاب  اهاج  نیا  رد  هنهک  ياهيرامیب  رد  اـی  دـییامن و  بذـج  نت  نییاـپ  هیحاـن  زا 
. هناهام

. دشاب هدوب  اپ  فک  ات  هاگیهت  رد  ییاهدرد  هک  دوشیم  هتفرگ  نوخ  ءاسن  گر  زا  یماگنه 
. دنریگیم نوخ  نآ  پچ  يهخاش  زا  زرپس  ياهيرامیب  رد  ملیسا و  گر  تسار  يهخاش  زا  رگج  ياهيرامیب  رد 

. دننزیم گر  ماذج  يرامیب  زاغآ  سفن و  یگنت  رد  ار  رالوگژ )  ) جادو ود 
. دنریگیم نوخ  لافیق ، ندز  گر  زا  سپ  يرتفید  هنهک و  ياهيرامیب  رد  ینابزریز  گر  زا 

نوخ زا  سپ  دوشیم  هدـید  رایـسب  ناـهد  رد  هثل و  يور  ییاـهمخز  و  عـالق )  ) شوـج کـفرب ، تفآ ، هک  یناـسک  رد  كوراـهج  گر  زا 
. دنریگیم نوخ  لافیق ، زا  نتفرگ 

. دننزیم گر  لافیق ، ندز  گر  زا  سپ  مشچ  هرهچ و  يهنهک  ياهيرامیب  رد  ار  یناشیپ  گر 
گر ارتب  الـس و  ياهيرامیب  رد  یهاگ  مشچ و  يهتـسویپ  درد  تخـس و  ياهدردرـس  رـس و  يهمین  ياهدرد  رد  ار  یهاـگجیگ  گر  ود 

. دننزیم
. دوشیم هتفرگ  نوخ  مشچ  ياهيرامیب  رد  تسا  یکشا  يارجم  رد  هک  یگر  ود  زا 

. دنریگیم نوخ  رس  دب  نیکرچ و  ياهمخز  و  [ 951] هفعس يرامیب  رد  تسه  رس  رد  هک  یگر  زا 
375 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دوشیم هتفرگ  نوخ  ینیب ، میخدب  ياهيرامیب  ریساوب و  يارب  تسا  ینیب  يرانک  يهبل  رد  هک  یگر  زا 

(: ندز گر   ) نتفرگ نوخ  ماگنه  ياههابتشا 
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نوخ ياج  رگا  دوشیم . ندز  گر  راب  دـنچ  زا  ریزگان  دوشن و  تفاـی  هراـبکی  هب  رگا  لاـفیق  گر  دنتـسه . نینچ  اـم  يهرازگ  يهیاـپ  رب 
يراکتسد ای  دوش و  هداد  ناـکت  يدـنت  هب  رگا  ددرگیم و  هتـسب  ندـش  مخ  ماـگنه  رد  دروخیم و  شوج  دـشاب ، گـنت  گر  زا  نتفرگ 

هک تسا  رتهب  دید و  دنهاوخن  بیسآ  يریگنوخ  ماگنه  رد  اهگر  دریگ  ماجنا  راب  کی  رد  ندز  گر  رگا  یلو  ددرگیم . یسامآ  دوش ،
. دومن وجتسج  مرن  ییاج  رد  ار  يریگنوخ  هاگیاج  درک و  يرود  هچیهام  رس  زا 

یهاـگ هک  دـیآیم  دـیدپ  نآ  رد  یتـخرک  يریگنوخ  زا  سپ  دروخب  نآ  هب  رتـشین  زیت  يهبل  رگا  هک  هتفرگ  رارق  یپ  لـحکا ، گر  ریز  رد 
هتفرگ رارق  نآ  رد  یپ  دوشیم  ساسحا  هک  ییاـج  يوسنآ  ار ز  رتشین  زیت  هبل  هناـهاگآ  درک . زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  ورنیازا  دـنامیم  رادـیاپ 

ات دیاپب  دوشیم ، هدـید  نآ  رانک  رد  هک  ار  یبصع  دـیاب  ورنیازا  انهپ . هب  هن  دـنهدب  ازارد  هب  ار  فاکـش  دـشاب  یپ  ود  نایم  رگا  دـناشکب و 
هچنانچ دوریم . تسد  زا  یپ  نآ  الماک  دوش  هدیرب  رگا  دشابیمن ، راکـشآ  دشابیم و  كزان  رایـسب  يایپ  نآ  ریز  یهاگ  دـنیبن . بیـسآ 

. دنامیم رادیاپ  تسد  يازارد  رد  یسحیب  کی  نآ  رثا  رد  هک  دشاب  فرژ  ياهنوگهب  ندز  گر 
دننام هب  دیآیم  شیپ  نآ  زا  هک  ینایز  دوش  هدیرب  رگا  لاحرههب  دوب . دهاوخن  نتفر  افرژ  هب  زج  ياهراچ  دمآشیپ  نیا  زا  يریگولج  يارب 

بیـسآ نیا  رثا  رد  تسد  یکـشخ  هک  دـنیوگیم  کشزپ  ناگدومزآان  مدرم و  زا  یهورگ  دـشابیمن . یـسح  بصع  کی  نتفر  تسد  زا 
. دهدیمن خر  میتفگ  هچنآ  زا  شیب  ینایز  بصع  کی  ندیرب  لابندب  دشابیم . تسردان  نخس  نیا  یلو  دهدیم ، يور 

دشابن رترپ  رتراکشآ و  رتگرزب و  یگر  زا  زین  نتفرگ  نوخ  تسا  رتهب  ورنیازا  تسه ، گرزب  یگرخرـس  قیلـساب  گر  ریز  یکیدزن و  رد 
. دوب دهاوخ  رایسب  یتخرک  اب  هارمه  هک 

نآ رتهب  دـنیاپب و  دـیاب  دـشابیم  زین  نتفرگ  نوخ  هب  زاین  دوشیمن و  هدـید  قیلـساب  گر  هک  یماـگنه  رد  منکیم  هرازگ  هک  هنوگ  ناـمهب 
هچنانچ دـنیامن . وجتـسج  ار  نآ  دـننام  و  یطبا )  ) یلغب ریز  گر  نوچ  نآ  رگید  ياـههخاش  اـی  دنـشکب و  تسد  نتفرگ  نوخ  زا  هک  تسا 

ياج نتسب  زا  شیپ  هک  تسا  رتهب  دنهاوخب  قیلساب  گر  دوخ  زا  اهنت  ار  يریگنوخ 
376 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ندز غیت  ياج  دیناوتیم  هک  اجنآ  ات  دنیامن و  یسررب  دندنبهب و  يراون  اب  سپس  دنسانشب و  ار  ضبن  هاگیاج  دنیامن و  یسررب  ار  يریگنوخ 
هیحان زا  قیلـساب  گر  دـشابیم و  اـفرژ  رد  گرخرـس  نوچ  اریز  دریگربرد  مه  ار  فک  هیحاـن  نییاـپ  هکنآ  اـت  دـننیزگنرب ، رود  نآ  زا  ار 

زا دیآیب  الاب  دوش و  هتسجرب  ضبن  ندز  ياج  راون  نتسب  تخـس  یپ  رد  رگا  دیآیم . نییاپ  فک ، هیحان  هب  یکدنا  ات  [ 952] جنرآ يدوگ 
شهج هب  رگا  يریگنوخ  ماگنه  رد  دـشابیم . گرخرـس  یگتـشابنا  ساـمآ و  ناـمه  یگدرکداـب ، نیا  نوچ  دـنیامن ، يرود  نتفرگ  نوخ 
يهلیم رـس  رب  هدروآرد  هلیتف  يهنوگ  هب  ار  ياهبنپ  دـیاب  هاگنآ  هدوب ، گرخرـس  نآ  هک  دـننادب  دـندرک ، دروخرب  نآ  نشور  گنر  نوخ و 

هدز گر  هک  ییاـج  نورد  یمارآ  هب  دـینک  هتـشغآ  غرممخت  يهدـیپس  ناشوایـس و  نوخ  ردـنک و  ربص و  زا  یبیکرت  هب  هتـشاذگ و  ینزگ 
رگا دروآیم و  دنب  ار  گرخرـس  نوخ  وراد  نیا  دیراذگب  هدش ، هتـشغآ  غرممخت  يهدیپس  اب  هک  شوگرخ  يوم  نآ  رب  دینک و  ورف  هدش ،
بآ تعاس  ره  نآ  رب  ددرگن و  زاب  زور  هس  دوش و  هتـسب  یتخـس  هب  دیاب  دروخب  نآ  هب  ياهبرـض  ای  دـنک و  ناروف  نوخ  هرابود  ياهنوگهب 
سپ دوش . هتخل  هدش و  هتـسب  نوخ  ات  دندنبب  یتخـس  هب  ار  هدزگر  ياج  يالاب  هک  تسا  هنوگنیدب  راک  نیا  دنکن و  بت  رامیب  ات  دنـشاپب 

. دیروآ نوریب  ار  هلیتف  دننک و  زاب  یمارآ  هب  زور  هس  زا 
ار نآ  دوب  هدش  دازآ  رگا  دندنبب . دنراذگب و  هرابود  وراد  نامه  زا  نآ  نوماریپ  رب  دنیامنن و  ادج  ار  نآ  دشاب  هدیبسچ  نآ  هب  وراد  هچنانچ 

دای هک  ياهنوگهب  ار  نآ  دنراذگب و  نآ  يور  وراد  ار  هرابود  سپـس  دنراذگب  هلیتف  نآ  يور  يدنت  هب  ار  دوخ  تشگنا  دنرادرب و  یمرن  هب 
ییاهر یتسردنت  هب  گرخرـس  رد  هدمآدیدپ  یگراپ  زا  رامیب  دمآ و  دـهاوخ  دـنب  یگرخرـس  نوخ  هنوگنیدـب  دـندنبب . بوخ  دـناهتفرگ 

. دیسر دهاوخن  رامیب  هب  یبیسآ  زا  تفای و  دهاوخ 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


گرخرـس یگراپ  هک  دـینادب  دـیبای ، تسد  دوشیم  مگ  نداد  راـشف  اـب  هک  یمرن  یگتـسجرب  هب  قیلـساب ، گر  ندز  گر  ماـگنه  رد  رگا 
دننام هب  نآ  زا  يزیرنوخ  نوچ  دـیراداو  دوش  نآ  نتفاکـش  ببـس  هک  نآ  اـب  يزیچ  دروخرب  زا  يرود  نآ و  ندـییاپ  هب  ار  راـمیب  دـشابیم 

. دفاکشن هرابود  دوش و  تخس  نآ  ياج  ات  دیدنبب  هدرک  نامسناپ  هدنروآدنب  ياهوراد  اب  ار  نآ  دشابیم و  گرخرس  زا  يزیرنوخ 
377 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رد یلو  دـیآیم . دـنب  نوخ  دـیدنبب  دـیراذگب و  دـپ )  ) یکتـشلاب نآ  يور  درادـن . یـسرت  هنوگچـیه  یهاگجیگ  گرخرـس  زا  يریگنوخ 
ای رجآ و  هب  دوخ  ياـپ  هلیـسوب  راـمیب  دـندنبب و  ار  نآ  دوشیم  هتـسب  تسد  هک  ياهنوگ  هب  وناز  يدوگ  گر  نفاـص و  گر  زا  يریگنوخ 

. تفرگ نوخ  ناوتیم  اهگر  نآ  زا  راک  نیا  لابند  هب  هک  دهد  هیکت  ینواه  هتسد 
هار نیا  زا  زجب  هچ  دندنبیم  ار  باق )  ) گنلاتش يالاب  تشم  کی  هزادنا  هب  نار  تهج  رد  ناوختـسا  يولهپ  زا  ءاسن  گر  زا  يریگنوخ  رد 

. ددرگ نایامن  گر  ات  دنزیرب ، رایسب  غاد  بآ  شیاپ  يور  هدرب  هبامرگ  نورد  هب  ار  يو  دوشن  تفای  هچنانچ  ددرگیمن . راکشآ  گر 
نآ نیرتهب  دـننیزگرب . ار  هتفر  اپ )  ) نآ نوریب  يوس  هب  هتفرگ  رارق  اـپ  تشپ  يور  هک  ییاـههخاش  یخرب  نآ  ياـجب  دـشن  راکـشآ  هچناـنچ 

. تسا هتفرگ  رارق  اپ  تشپ  يور  کچوک  تشگنا  رانک  تشگنا  کچوک و  تشگنا  نایم  هک  دشابیم  یگر 
نیا رد  دوش و  تفلک  دـنک و  داـب  اـت  هداـهن  غاد  بآ  رد  ار  تسد  فک  تسد ) هناگشـش  ياـهگر  زا  یکی   ) ملیـسا گر  زا  يریگنوـخ 
نوخ ياـج  يهناـهد  رد  نوخ  اـت  هدرب  مرگ  بآ  نورد  هب  ار  نآ  هراـبود  دوشیم و  هدز  نآ  گر  سپـس  ددرگیم  راکـشآ  گر  تروص 

هتفاکـش لحم  رب  دیآ  نوریب  گر  زا  يرتشیب  نوخ  دـیتساوخ  رگا  دـیامنن . يریگولج  نوخ  ندـمآ  نوریب  زا  دوشن و  هتخل  گر ، زا  نتفرگ 
دور راکب  ییاجره  اهگر و  کیراب  يهخاش  ره  يور  تسا  رتهب  راک  نیا  دوشن . هتـسب  نآ  رـس  يروف  هب  ات  دیراذگب  کمن  نغور و  هدش 

. دشاب يریگنوخ  يارب  کچوک  یفاکش  ات 
راشف دیآیم  نوریب  تدش  هب  نآ  زا  نوخ  هک  یگر  يور  دیابن  دنزیم . رتدنک  کچوک  ياهگر  رد  رتدـنت و  گرزب  ياهگر  رد  ضبن 
هتخل ینوخ  هب  هتفرگ  نوخ  ياج  يهناـهد  رد  رگا  دروآیمن . شیپ  یلاکـشا  اریز  درک ، اـهر  دـیاب  هکلب  دـناچیپ . یتخـس  هب  ار  نآ  دروآ و 

ياـجب ندرک  غاد  زا  يرتدوز  خـساپ  تسا و  رتـهب  غـیت  يهبل  اـب  نآ  نتـشادرب  دـشاب ، هدـمآ  شیپ  رتـشین  يهبل  رثا  رد  هـک  دـیروخرب  هدـش 
گر هک  ییاج  رد  رگا  دشابیم . ناگدومزآان  راک  زا  يریگنوخ  رد  يراوگان  دمآشیپ  ره  ماگنهدوز  نداد  خر  تسناد  دیاب  دراذگیم .
دوشب هچنانچ  دیهد و  ماجنا  يریگنوخ  راک  نآ  يالاب  زا  دیاب  دیتسه ، نآ  رانک  رد  يریگنوخ  زا  ریزگان  دوش و  هدید  یـسامآ  دوشیم  هدز 

يهدنروآدیدپ اریز  دـیدنبن  ار  نآ  يراون  اب  دـییامن . يریگنوخ  هرابود  سپـس  درک  اهر  ار  وا  دـیاب  زور  ود  ای  کی  تشاد ، یگنرد  نآ  رد 
سامآ

378 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هتفرگ نوـخ  ياـج  يور  مدرم  هک  ار  نآ  دـننام  و  [ 953 (] خلاخل  ) ياهدننکوبشوخ چیه  دـیهدن و  شلام  رایـسب  ار  نآ  يور  دوب  دـهاوخ 

. دوش کشخ  ات  دینکن  زاب  زین  تعاس  کی  ات  تسا  هتـسب  هک  ار  يراون  تسا  رتهب  دشاب  مرگ  رگا  دیراذگن . نآ  يور  دـنراذگیم ، هشیمه 
نآ ات  دشاب  مرگ  رتشین  ياج  رگا  هژیو  هب  دیربب  هبامرگ  هب  ار  وا  دیابن  دیشاپب . خی  اب  هدش  درـس  هزات و  بآ  بالگ و  هتـسویپ  نآ  يور  هکلب 

. دنیشنورف نآ  یمرگ  سامآ و  دوش و  هتسب  مخز  هک 
وا كاروخ  دیاب  هکلب  دنک  يروخرپ  نآ  يادرف  يریگنوخ و  زور  دیابن  دییامنن . هتـسخ  دیهدن و  ناکت  ار  وا  دـیناشونن و  ودـب  امرخ  بارش 
هک نآ  رگم  دنک  هدنـسب  یـشرترپ  جابکـس  شآ  نوچ  بآدرز  يهدننکشیالاپ  ای  هدننک و  شکورف  کبـس و  اهیکاروخ  رب  دـشاب و  مک 

غرممخت يهدرز  دیهد و  ودـب  غرم  هلاغزب و  هرب و  تشوگ  زا  هدـش  هتخاس  جابریز  شآ  ماگنه  نآ  دـشاب ، شخشخ  يربز و  ياراد  هنیس 
. دیناروخب وا  هب  كدناكدنا  ار  هدش  زپبآ  همین 

هک نآ  رگم  دینکن ، يریگنوخ  هدشن  رود  ناشیا  زا  تلاح  نیا  هک  یماگنه  ات  دنتـسه  تسم  ای  و  ءالتما )  ) یگتـشابنا راتفرگ  هک  یناسک  زا 
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. دشاب هدوب  گرزب  يرطخ  نآ  ندرک  گنرد  رد 
هب رتشیب  هک  تسا  هتکـس  مشچ و  هرهچ و  رایـسب  یخرـس  لد و  رایـسب  شپت  نآ  لابندـب  هک  تخـس  سفن  یگنت  ياـهيرامیب  رد  نوچمه 

دریذـپ و ماجنا  يریگنوخ  دـیاب  یماـگنه  نینچ  رد  دـشابیم ، ناوارف  يزیرنوخ  ولگ و  یگتفرگ  دوشیم و  هایـس  زبس و  تروص  نآ  هارمه 
زا سپ  زور و  مین  زا  سپ  تعاـس  هس  اـی  ود  تسا  رتهب  درک ، گـنرد  ناوتیم  رگا  یلو  دـشاب . دـناوتیم  زور  اـی  بش  زا  یتقو  ره  رد  نآ 

. دشاب اههدنامسپ  ندنار  نوریب  نآ  لابند  هب  نت و  رد  هدنام  كاروخ  بوخ  ندیراوگ 
هروغ و بآ  ای  سلم و  رانا  بآ  رد  هدناسیخ  نان  یکدنا  ندز  گر  زا  شیپ  تسا  رتهب  دـنوشیم  شوهیب  يریگنوخ  ماگنه  رد  هک  یناسک 

. دنهد ماجنا  راب  راهچ  ای  هس  رد  ار  دوش  هتفرگ  دیاب  هک  وا  نتفرگ  نوخ  يهزادنا  دنروخب و  نآ  دننام 
رگا دوریم . نوریب  نآ  زا  رایسب  ینوخ  نامز  كدنا  رد  هک  تسا  رتشین  داشگ  رایـسب  ياج  هب  هتـسباو  ندز  گر  رد  اهندش  شوهیب  رتشیب 

دیاب تعاس  کی  ره  دش  نینچ  يریگنوخ 
379 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

میهاوخ ار  تسا ، ندز  گر  یپ  رد  هک  هچنآ  يریگنوخ و  لابندـب  یـشوهیب  ناـمرد  هدـنیآ  رد  اـم  ددرگ . يریگولج  نوـخ  نتفر  نوریب  زا 
. تفگ

ار نت  هچنآ  يرادهدنز و  بش  یگتسخ و  ندرک و  یکیدزن  رایـسب  شورمکـش و  ندروآ و  الاب  و  [ 954] هضیه زا  سپ  يریگنوخ ، زا  دیاب 
یتسردـنت ای  هدـمآ و  شیپ  هک  یتلاح  اـی  تداـع  هیاـپ  رب  يریگنوخ  يهزادـنا  دومن . يرود  دـنکیم  مرگ  یتخـس  هب  ار  نآ  دـیاسرفیم و 

. تسوا
نآ نیتسخن  تلاح  زا  نوخ  گنر  رییغت  رظتنم  دـیاب  نآ  دـننام  و  [ 955] هصوش يرامیب  نوچمه  دـنامرگ  سامآ  يرامیب  راچد  هک  یناـسک 
رد نینچمه  تسا . ناسکی  ود  ره  رد  نوخ  تلاح  نوچ  دنشاب  نآ  یپ  رد  هک  تسین  يزاین  دنرادن  مرگ  سامآ  هک  نارگید  رد  یلو  دنشاب .

دوشیم اهنآ  رد  ورین  نداتفاورف  زا  ینارگن  ببس  دریذپیم و  ماجنا  يدنک  هب  نوخ  گنر  رییغت  نیا  دنتسه ، مرگ  سامآ  ياراد  هک  یناسک 
. دننامن نوخ  گنر  رییغت  رظتنم  دنشکب و  تسد  نوناق  نیا  زا  دیاب 

شراـنک رد  دـندنبب و  يارب  يریگنوخ  ياـج  رد  راون  ود  اـب  دـیاب  دـنک  تسم  هک  دـشونب  هداـب  ياهزادـنا  هب  ندز  گر  زور  رد  هک  یـسک 
رادـیب دـنوریم و  باوخ  هب  دوریم  اـهنآ  زا  نوـخ  هک  ناـنآ  زا  يرایـسب  اریز  دـنوش . اـیوج  ار  وا  لاـح  هک  دنـشاب  وا  هداوناـخ  زا  یهورگ 

وا يورین  دورب  وا  زا  يرایـسب  نوخ  دـهد و  خر  دـماشیپ  نیا  هچنانچ  دنـسریم . گرم  یکیدزن  ات  اهنآ  زا  یخرب  دـنریمیم و  دـنوشیمن و 
ییالاب یگزمـشوخ )  ) ییوبـشوخ ینیگنـس و  ياراد  هک  یکبآ  یهایگ  بارـش  تشوگ و  بآ  ندروخ  هب  ار  راـمیب  دـیاب  سپ  دـتفایمورف .

[956 (] هبیم  ) هب بارش  یکدنا  نآ  زا  شیپ  دوش و  گنرد  تشوگبآ  ندناروخ  رد  دشابن ، وا  ندیناشون  ناکما  رگا  و  دنیامنب . راداو  تسا 
هب دنلامب . يو  مکش  هنیـس و  هژیو  هب  نت  يهمه  هب  هدننکوبشوخ  دنناشونب و  وا  هب  هزمشوخ  یهایگ  بارـش  دناهدوزفا و  نآ  رب  کشم  هک 

تروص کیدزن  هب  ار  هدش  نایرب  ياههجوج  دنزیرب . وا  ناهد  نورد  هب  مه  رس  تشپ  دنمدب و  وبشوخ  يهدام  دنچ  وا  ینیب  خاروس  نورد 
يوب ياراد  هک  ییاهیکاروخ  دنفاکشب و  دنروایب و  وا 

380 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اب دیاب  دهد  خر  هچنانچ  تسا . دـنمدوس  ندز  گر  يریگنوخ و  ماگنه  رد  یـشوهیب  زا  يریگولج  يارب  [ 957] قناقل نوچ  تسیروآاهتشا 

ورف درـس  بآ  رد  ار  وا  ای  دنیزیرب و  درـس  بآ  يو  رب  سپـس  دنیامن . ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا  يو ، يولگ  نورد  هب  ياهدنرپ  رپ  ندربورف 
دنلامب و وا  هب  وبشوخ  يهدام  دنچ  دـنمدب و  کشم  وا  ینیب  نورد  هب  دـیاین ، شوهب  هچنانچ  دـنهدب . شناکت  دـننزب و  دایرف  وا  رب  دـننک و 

لد یـشوهیب ، هارمه  هب  رگا  دنهد . ماجنا  هرابود  ار  اهشور  رگید  رپ و  ندربورف  دنناشونب . ودـب  هعرجهعرج  بآ  یکدـنا  اب  هتخیمآ  بارش 
لابندب هکلب  دنشابن  ندروآ  الاب  لابندب  تسا  رتهب  ماگنه  نیا  رد  تسا  هدننکدیماان  تخـس و  رایـسب  عضو  دشابن  یبوشآلد  ندروخ و  مهب 
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رامیب و رب  ندز  دایرف  نداد و  ناکت  اههدننکوبشوخ و  بارش و  تشوگبآ و  ندناروخ  هب  مادقا  دنـشاب و  وا  نامرد  یگنوگچ  ندرب  الاب 
. دنیآیم شوه  هب  تخس  ياهناکت  دایرف و  ین و  لبط و  ياوآ  اب  دنتسه  شوهیب  هک  یناسک  دنشاب . وا  رب  بآ  ندیشاپ 

[: 958] تماجح

ندز گر  ماـگنه  دـننام  هب  یمدآ  يورین  ورنـیازا  دـشابیم  اـههچیهام  رد  هدـش  شخپ  کـچوک  ياـهگر  زا  نـتفرگ  نوـخ  تماـجح ،
ود گر  ود  رمک  يدوگ  دریذپیم ، ماجنا  تماجح  نآ  رد  هراومه  هک  ییاهاج  دنکیم . کبس  ار  نت  رد  یگتـشابنا  هنوگره  دتفایمنورف .

. دنشابیم اپ  قاس  ود  گر  اههناش و  نایم  گر  هناچ و  ریز  گر  ندرگ و  يوس 
. تسا دنمدوس  هجیگرس  رس و  ینیگنس  يارب  رمک  يدوگ  زا  يریگنوخ 

. تسا دنمدوس  ایسآ  ياهنادند  يهشیر  درد  رـس و  ینیگنـس  يارب  دیامنیم و  کبـس  ار  مشچ  رـس و  هراسخر و  ندرگ  گر  ود  تماجح 
. دراد يرترب  تماجح ) ، ) اهراک هنوگنیا  رب  ندز  گر  یهاگ  اسبهچ 

. دشابیم دنمدوس  دشاب  ناهد  يرامیب  هچنآ  ینوفع و  يهثل  ناهد و  کفرب  يارب  هناچ  ریز  زا  يریگنوخ 
381 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا روآدوس  تسا  یمرگ  یگتشابنا و  هارمه  هب  هک  لد  شپت  يارب  هناش  ود  گر  نایم  تماجح 
هناهام نوخ  تسا و  دنمدوس  نادبآشیپ  نادهز و  هدرگ و  يهنهک  ياهدرد  يارب  دهاکیم و  هنادنمورین  ار  یگتشابنا  اپ  قاس  زا  يریگنوخ 

هک یناسک  يارب  نیا  دوشیم و  نایامن  یـشوهیب  تماجح  هارمه  هب  دارفا  زا  يرایـسب  رد  دشابیم و  نت  يهدنیاسرف  یلو  دهدیم  شزیر  ار 
. تسا دنمدوس  دیآیم ، دیدپ  رایسب  لمد  كروک و  ناشیا  ناهد  تروص و  رد 

[: 959] ولاز

يزاسیهت زا  سپ  دیاب  راک  نیا  دوشیم و  هدـید  تخـس  هنهک و  [ 960] هیخلب ای  هفعـس و  ای  ءابوق  هک  تسا  ییاـهاج  رد  ولاز  ندرک  نازیو 
هـشیش اب  هرابود  نت ، يور  زا  ولاز  نتـشادرب  زا  سپ  هک  تسا  رتهب  دـشابیم . رتدـنمدوس  هک  دریگ  ماجنا  اههدـننکناور  ندز و  گر  اب  نت 
راشف شلام و  ار  نآ  ياج  هتـسش و  غاد  بآ  اب  نآ  زا  سپ  هکرـس و  اب  نآ  ياج  سپـس  دوش . هدـیکم  تماجح  ياـج  زا  نوخ  رگتماـجح ،

هداد وشتـسش  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  تماجح  هشیـش  نتـشاذگ  زا  سپ  تسا  رتهب  دشاب ، هتفریذـپن  ماجنا  نامرد  يارب  راک  نیا  رگا  دـنهد .
دیرادرب ار  نوخ  يهکل  نآ  اب  هدناسیخ  هکرـس  رد  ار  ياهچراپ  ددرگ ، نایامن  ینوخ  شوارت  تماجح ، رازبا  نتـشادرب  زا  سپ  هچنانچ  دش .

هدش هدیبوک  گاز  هدـش و  روانـش  هرون  ای  همرـس  نوچ  هدـش  ردوپ  درآ و  يهزات  فزخ  ای  لافـس  كاخ  نآ  رب  دوش  هدـید  هرابود  هچنانچ 
نوخ هک  ییاج  رب  شتروص  تهج  زا  هدرک و  مین  ود  ار  کشخ  یلاقاب  دشاب ، نانچمه  رگا  دیـشاپب . هدیبوک ، رانلگ  ای  وزام  ای  همرـس  نوچ 

دیهاوخیم هک  یمادنا  يور  سپـس  هتـشاذگ ، يرانک  زور  کی  ار  هدمآ  تسدب  ولاز  تسبوخ  دیدنبهب . ار  نآ  دـیراذگب و  دـنزیم  نوریب 
ات دیزیرب  مرگ  بآ  شیور  ای  دوش  خرس  هکنآ  ات  دیهدب  شلام  ياهنوگهب  ار  نتخادنا  ولاز  ياج  نآ  زا  شیپ  هتبلا  دیراذگب . دیریگب ، نوخ 

نآ هب  رگا  ددرگ . خرس 
382 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیشاپب رتسکاخ  ای  کمن  هتفرگ  رارق  ولاز  هک  ییاج  يور  دینک ، ادج  نت  زا  ار  ولاز  دیتساوخ  رگا  دییالایب . هزات  نوخ  هب  ار  هاگیاج  دبسچن 

[(: 961] یندم قرع  كویپ -  ) هتشر يرامیب 

اسبهچ دشابیم و  اپ  قاس  رد  رتشیب  دیآیم . دیدپ  هنیزبسیب  بآمک و  فیثک و  يهتخیرمهب  هدولآ و  مرگ و  ياهنیمزرس  رد  يرامیب  نیا 
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. دیایب نوریب  زین  رگید  ياهاج  رد 
دهاوخ نآ  زا  هنیمرک  ندـمآ  نوریب  زاغآ  نیا  هک  دوشیم  هدز  نوریب  نآ  زا  یلوات  سپـس  باهتلا و  کی  مادـنا  رد  ندـمآ  دـیدپ  زاغآ  رد 

زا دـیاب  دـشابیم . ینتبآ  اهیکاروخ و  اـب  نت  ندرک  كاـنمن  تسا  يراـمیب  نیا  ندـمآ  دـیدپ  يهدـننکيریگولج  هک  ییاـهراک  زا  دوب 
نیا زا  رتشیب  يرامیب  نیا  نوچ  درک . يراددوخ  تسا  یگشیمه  يرامیب  نیا  ندمآ  دیدپ  هک  ياهنیمزرس  رد  اههویم  تاجیزبس و  ندروخ 
زور مرد و  مین  تسخن  زور  رد  دیایب و  نوریب  هنیمرک  دنزب و  لوات  نآ  ياج  ات  دیماشآیب  بآ  هتـسویپ  هک  تسا  دنمدوس  دیآیم . دـیدپ  هار 

دـشاب ندمآ  نوریب  لاح  رد  رگا  دیادزیم و  ار  نآ  هک  دیراذگب  نآ  زا  يدامپ  دیروخب و  ربص  مرد  مین  کی و  موس  زور  مرد و  کی  مود 
نوریب نآ  زا  هچره  دیآ ، نوریب  رتدنت  دوشیم و  زارد  هدیـشک و  هک  دینزب  هرگ  دیچیپب و  مرد  کی  نزو  هب  یبرـس  هلیم  کی  رود  هب  ار  نآ 

زا هکنیا  زا  دنسرتب  دنروآرد و  زین  ار  نآ  يهدنام  دیاب  هدش  هدیرب  نآ  زا  یـشخب  دشک  ازارد  هب  رگا  دوشیم و  هدیچیپ  هلیم  رود  هب  دیآیم 
ور نیا  زا  دراذگیم . اجب  ار  يدـب  كرچ  تنوفع و  سامآ و  هتفر و  تشوگ  نورد  هب  هدـش  هدیـشک  مهرد  نوچ  دوش  هدـیرب  نآ  يهشیر 

، دوش هدـیرب  نآ  زا  یـشخب  رگا  دـنامن . نت  رد  نآ  زا  يزیچ  دـیآ و  نوریب  نآ  يهدـنام  ات  دوش  هدیـشک  مارآمارآ  هناـیوجمرن و  تسا  رتهب 
نآ رد  هنیمرک  يهنت  زا  هچره  اـت  دوـش  هدروآ  دـیدپ  نآ  رد  هزادـنا ، هب  یگراـپ  زارد و  یفاکـش  هدرک و  دراو  خاروـس  نورد  هب  ار  ياهلیم 

ياهوراد اب  نامرد  هب  سپـس  دوش و  هدروخ  هدـیدنگ و  تسه  هچنآ  ات  هتـشاذگ  نآ  ياـجب  ینغور  زور  دـنچ  دوش و  هتخیر  نوریب  تسه 
. دنروآ يور  ازتشوگ 

383 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نت تسوپ  زا  كاشاخ  سخ و  ناکیپ و  كون  ریت و  ندروآ  نوریب 

يرازبا دیناوتب  رگا  یلو  دشابیم . نآ  نتـسکش  زا  سرت  نوچ  دوشن  هداد  ناکت  یتخـس  هب  تسا ، رتهب  دـشاب  هتفرورف  تدـش  هب  ناکیپ  رگا 
هب ار  رازبا  سپـس  هداد  شرتسگ  ار  مخز  دوشن  رگا  ای  دسرب و  ناکیپ  كون  هب  هک  دینکورف  مخز  نورد  ياهنوگهب  دراد  مان  ریت  كربنا  هک 

دیامزآیب ار  نآ  نتفرورف  هزادـنا  هداد و  ناکت  راب  نیدـنچ  ار  نآ  سپـس  درـشفب  ار  نآ  یتخـسب  دریگربرد و  ار  ناکیپ  كون  ات  هدرب  نورد 
ناهوس دننام  نآ  رـس  هک  ییاج  نآ  زا  دهدب . تسد  زا  ار  نآ  دیابن  رگنامرد  دریگب  ار  ناکیپ  كون  رازبا  نیا  هچنانچ  دشکب . ار  نآ  سپس 
ناکیپ كون  رگا  تشاد . دهاوخ  ناکیپ  كون  نتفرگ  رب  رد  يارب  الاب  یناوت  ياراد  ربنا  نییاپ  شخب  دراد  یگدیشک  مهرد  یکدنا  تسا و 

ار رگید  يوس  دـیاب  دوش  تخـس  نآ  يهدـش  دراو  ياـج  زا  نآ  ندروآ  نوریب  دـشاب و  هتفر  رگید  يوس  هب  هک  دورب  نت  نورد  ياهنوـگهب 
. دروآ نوریب  اجنآ  زا  ار  نآ  تفاکش و 

رگا دییامن  یلامنغور  ار  نآ  ياج  هک  دراد  نامـسناپ  هب  زاین  دنوریمورف  نت  رد  هک  نآ  دننام  هشیـش و  كاشاخ و  سخ و  ندروآ  نوریب 
نامرد هک  ییاهوراد  يهنومن  دنراد و  مان  هدنـشک  نوریب  يوراد  ار  وراد  نیا  یخرب  دنکیم . ادـیپ  هار  نوریب  هب  هتفرورف  هچنآ  دوش  برچ 

. دوش نامسناپ  نآ  يور  هدش  هتشرس  لسع  اب  هک  ناردب )  ) قشا دهدیم  ماجنا  ار  نآ 
. دنروآ درگ  هتخیمآ  مه  اب  ار  یگمه  ای  دنیاسب و  لسع  اب  ار  ین  ياههشیر  ای  دـنراذگب ، نآ  يور  هدـیبوک  لسع  اب  هک  سگرن  لگ  زایپ  اب 

. تشاد دهاوخ  رتدنمورین  يدرکراک  هک 

[: 962] رس یگتسکش 

دنـشاپب و اریتک  ردـنک و  اسریأ و  و  ناشوایـس ) نوخ   ) نیوخالا مد  رم و  ربص و  تسا  رتهب  دنکـشن  ار  ناوختـسا  رـس ، هب  هدراو  بیـسآ  رگا 
درمش و کبس  ار  نآ  دیابن  دفاکـشب  رـس  هساک  دوش و  دوگ  هک  ياهنوگهب  دنکـشب  ناوختـسا  هچنانچ  دباییم و  دوبهب  يدنت  هب  هک  دندنبب 
هک تسا  رتهب  دراد . لابندب  ار  يروف  گرم  سپـس  یبصع و  جنـشت  و  جنـشت )  ) اهمادـنا یگتفرگ  درخ و  یگتخیرمهب  نوچ  درک  یهاتوک 
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ماین ندش  هراپ  زا  دوش و  هتسب  يدنت  هب  ناوختسا 
384 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دای اجنیا  رد  ار  نآ  ناـمرد  زا  یـشخب  میراد و  زاـین  اـناد  هارمه و  هدومزآراـک و  يرگناـمرد  هب  اـجنیا  رد  اـم  ددرگ . يریگولج  نآ  نیربز 
ناوختـسا ندروآ  رد  هب  مادقا  يدنت  هب  دنریگارف و  دیاب  هک  تسا  دمآشیپ  نیا  زا  هدمآدیدپ  بیـسآ  تیمها  یگرزب و  ام  دـصق  میدرک و 

نیریز ماین  ندـش  هراپ  زا  رگناـمرد  دـیاب  ددرگ و  ناـیامن  تسریذـپاننامرد ، رگید  هک  میخو  ياهدـمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  دـنیامن  هتـسکش 
. تشاد دهاوخ  رب  رد  ار  یتخس  رایسب  بیسآ  هک  دزیهرپب  یتخس  هب  ناوختسا 

[: 963] نالاجد يراکبیرف  ینزفال و 

رازآ هب  هنادنمفده  هناکابیب و  ناشیا  دشابیم  نوریب  ام  باتک  يهدرتسگ  زا  نآ  يهمه  ندرک  دای  هک  تسرایسب  نارگنامرد  نیا  ینزفال 
نتفاکـش شور  اب  هک  دنتـسه  عرـص  يرامیب  يدوبهب  یعدم  ناشیا  زا  یخرب  درادن . ینایاپ  هنوگچیه  نانآ  يارب  هک  دنروآیم  يور  مدرم 

یگدومزآراک و دـننکیم و  ییامندوخ  دناهتـشاذگ ، اجنآ  رد  شیپ  زا  دوخ  هک  ییاـهزیچ  ندروآ  نوریب  هب  سپـس  اـپیلچ و  يهنوگهب  رس 
یگدومزآراک و اهشیامن  هنوگنیا  اب  ناشیا  دنهد . ناشن  رامیب  هب  فاکـش  زا  اهزیچ  نآ  ندروآ  رد  کلک و  زود و  اب  ار  دوخ  يدنمناوت 

. دننایامنیم رامیب  هب  ار  دوخ  يدنمناوت 
ماجنا هنوگنیا  هب  ار  نآ  دناهدیـشک . نوریب  ینابایب ) غزو  هساپلچ ،  ) صربا ماـس  وا ، ینیب  زا  هک  دـننایامنیم  راـمیب  هب  نینچ  اـهنآ  هب  یخرب 

زا ییاهزیچ  نآ  نورد  زا  سپـس  دـنک  يزیرنوخ  ات  دنـشکیم  اههراوید  هب  هدرکورف  ار  ینهآ  اـی  یبوچ  هکت  راـمیب ، ینیب  رد  هک  دـنهدیم 
. دنروآیم نوریب  دشابیم ، شش  رگج و  ياهگر  زا  هتفرگرب  هک  روناج  نیا  لکش  هب  ار  هتشاذگ  شیپ 

هدرک یمخز  نآ  هدرب و  ار  ینهآ  هکت  مشچ  نورد  هب  سپ  دننکیم  نامرد  يدنت  هب  ار  مشچ  يدیپس  هک  دننایامنیم  نینچ  رگید  یهورگ 
. دنروآیم نوریب  اجنآ  زا  ار  نآ  هدرک و  سمل  ار  كزان  ماین  نآ  اب  سپس 

385 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا ار  دوخ  ناهد  بآ  یکدنا  هداتـسرف  شوگ  نورد  هب  ار  ياهلول  سپ  دـنکمیم  شوگ  زا  ار  بآ  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  رگید  یخرب 

. دنکمیم ار  نآ  هلول  نامه  اب  هتخیر  شوگ  يوت  هلول  هار 
نوریب ار  نآ  سپــس  دـننکیم  ناـهنپ  ایــسآ  ياهنادـند  هـشیر  راـنک  رد  اـی  شوـگ و  رد  ار  رینپ  زا  هدــمآدیدپ  يهـنیمرک  رگید  یهورگ 

. دنروآیم
اجنآ رد  ار  ياهدوـت  دـنهدیم و  فاکــش  ار  اـجنآ  دـنروآیم . نوریب  ناـبز  ریز  زا  هغاـبروق  هـک  دـننکیم  دوـمناو  نـینچ  رگید  ياهتــسد 

ناشیا ناشیاهراک  زا  يرایـسب  نیا  دننکیم . اهر  هدرک و  ناهن  زور  نیدنچ  ار  یناوختـسا  هکت  ای  دنروآیم و  نوریب  سپـس  دـنراذگیم و 
. دشابیم

نوریب اجنآ  زا  ار  گنـس  نیدـنچ  هک  دـنناروابیم  رامیب  هب  دـنهدیم و  ناشن  زین  ار  رگید  يات  دـنچ  دـنروآیم و  نوریب  ار  یگنـس  یهاـگ 
دنروآیم دیدپ  یفاکش  یشیدنارودیب  هناکابیب و  اجنآ  رد  دراد و  گنس  دنیوگیم  نادبآشیپ  یسراو  هنوگچیه  نودب  یهاگ  دناهدروآ .

، دـنراذگیم یگنـس  نآ  رد  دوبن  يزیچ  هچناـنچ  دـنروآیم و  نوریب  دـندرک ، دروخرب  یگنـس  هب  رگا  دـننکیمورف  رد  ار  دوخ  تشگنا  و 
. دنروآیمرد نوریب  ار  نآ  سپس 

. دنهدیم ماجنا  یگشیمه  یتسدرت  اب  تسا ، ریساوب  يهدنهدناشن  هک  ملاس  تشوگ  زا  ياهکت  ندیشک  نوریب 
هنیرن و زا  ار  ماح )  ) يزم يزو و  هک  دـنایعدم  ناشیا  زا  یخرب  دـنراذگیم و  ياج  رب  یعقاو  روسان  هنهک و  ياهمخز  مدرم  رد  یهاـگ  و 

سپـس دـنراذگیم  ار  ياهلول  رظن  دروم  ياج  اـی  هنیرن  رـس  يور  رب  اـی  دـنهدیم  فاکـش  ار  هاـگیاج  دـنروآیم  نوریب  نت  ياـهاج  رگید 
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. دنزیریم یتشت  هب  هنیرن  نورد  زا  دنتسرفیم و  اجنادب  ار  يزیچ  دوخ  ناهد  اب  هلول  هار  زا  دنکمیم و  ار  نآ  راب  نیدنچ 
شلام جـکیبک  اب  هک  ار  اجنآ  سپ  دنتـسرفیم  نوریب  هب  اجنآ  زا  دـنروآیم و  درگ  اجکی  ار  نت  ياهيرامیب  يهمه  ناشیا  زا  یخرب  یهاگ 

دنهدیم ناشن  دنهاوخیم و  دناهدروآ ، درگ  اجنآ  رد  هک  اهيرامیب  ندروآ  نوریب  يارب  ار  یلوپ  سپس  هتشاداو  یتخـس  شراخ  هب  هداد و 
نغور اب  ار  شراخ  ياج  دـننکیم  تفاـیرد  ار  دوخ  لوپ  هک  تسا  یماـگنه  نیا  دـناهدروآ و  نوریب  هاـگیاج  نآ  زا  ار  اـهيرامیب  هنوگچ 

. ددرگیم بوخ  شراخ  سپ  دنهدیم ، شلام 
386 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رد ار  ندروآ  الاب  تلاح  دـنریگیم و  ار  ياهدـنرپ  رپ  ناـشیا  دـناهدروخ  هشیـش  اـی  وم  هک  دـنناسریم  مدرم  رواـب  هب  هنوگنیا  رگید  یخرب 
دنهدیم ماجنا  ار  اهراک  هنوگنیا  اهنآ  دنروآیم . نوریب  نآ  زا  يرایسب  ياهزیچ  سپس  دنرـشفیم و  يولگ  رد  نآ  دنزیگنایمرب و  ناشیا 

. دنهد ناشن  مدرم  هب  ار  بیسآ  یگرزب  ات 
نیا هک  دـننامیم  رود  هدـیمهف  ياهناسنا  مشچ  زا  یماگنه  اـهراک  نیا  دـنناشکیم . گرم  يوس  هب  ار  صخـش  دوخ  راـک  نیا  اـب  یهاـگ 

يرگوجتـسج و رگا  هک  یلاح  رد  دنیامن . رواب  ار  اهنآ  راتفر  دنوشن و  نامگدب  نادایـش  نآ  هب  دـننک و  يرگنهداس  دـنیایب و  هاتوک  نایاناد 
اهنآ ياـهيراکناهنپ  اـهییوگهفازگ و  غورد و  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  یگداـس ، يور  زا  هن  دـشاب  هنانیبدـب  مـشچ  اـب  ناـشیا  يریگیپ 

. ددرگیم راکشآ 
. دناهدرب نایم  زا  هنوگ  نیدب  ار  رایسب  یمدرم  ناشیا  اریز  دنرب . راکب  ار  ناشیا  يهدشزیوجت  ییاهوراد  دیابن 

. تفای نایاپ  نایناهج  راگدیرفآ  دنوادخ  ساپس  اب  متفه  راتفگ 
387 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[964] هدنزگ زیر  ناروناج  نوگانوگ و  ياهرهز  متشه  راتفگ 

: نآ ندییاپ  يهویش  ناروناج و  شزگ  اهرهز و  نامرد  رد  یتایلک 

هراشا

رترب دنمورین  يهزم  هک  يزیچ  ره  نیکمن و  شرت و  نیریش و  رایسب  ياهزیچ  نآ  يور  رب  تسا  رتهب  دوش  نامگدب  یکاروخ  هب  یـسک  رگا 
زا شیپ  ور  نیا  زا  دنوشیم . هدروخ  هتخانشان  دننامیم و  ناهنپ  اههزم  هنوگنیا  ندروخ  یپ  رد  هدنشک  ياهوراد  يهزم  هچ  دروخن . دراد ،

شیپ ار  یندیماشآ  یندروخ و  ره  هناریگیپ  دییامن . يرود  نآ  زا  دشاب  يدب  يوب  ياراد  هچنانچ  دییوبب  ار  نآ  هتخانـشان  كاروخ  ندروخ 
هب دناوتن  دورب و  نایم  زا  ار  رهز  رثا  ات  دیروخب  نآ  زا  یکدنا  ای  دییوبب  ار  نیگآرهز  كاروخ  دـیروخب ، سپـس  دیـشکب و  وب  ندرب  راکب  زا 

. دروآ میهاوخ  شخب  نایاپ  رد  ار  نآ  ام  دنناسرب . نایز  امش 
بآ ندیشون  اب  تسا  رتهب  دنرک  بوشآ  ینوگرگد و  ساسحا  یتعاس  زا  سپ  رامیب  دهد و  يور  يراچان  يور  زا  نآ  ندروخ  یهاگ  رگا 

هتشابنا هبمکش  ات  دهد  همادا  رایسب  يهزادنا  هب  نغور  مرگ و  بآ  ندیشون  هب  زاب  دوش و  ندروآ  الاب  يهدامآ  [ 965] لخ نهد  مرلو و 
388 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دوش هدید  يدنک  ای  یگنرد  ای  یهاتوک  ندروآ  الاب  رد  هچنانچ  دروآ . الاب  هرابود  دوش و 
رگا و  دنک . ندروآ ، الاب  ياتسار  رد  هرابنیدنچ  یـششوک  دناروخب و  رامیب  هب  دناشوجب و  هروب  کمن و  لسع و  بآ و  هارمه  هب  ار  دیوش 
هتشاد هبمکش  رد  ار  یبوشآلد  تلاح  رگا  دربب . راکب  هدننکناور  هیقنت و  ای  فایش و  شیارب  دشاب  هتشاد  یبوشآلد  رامیب  مکـش  نییاپ  رد 

، دش مارآ  هدش  دای  ياهنامرد  اب  رگا  دریگ . ماجنا  راک  ود  ره  یماگنه  نینچ  رد  هک  تسا  رتهب  دوش . هداد  ودـب  هدـننکناور  يوراد  دـشاب 
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ییاههناشن ای  دوشیم و  هدید  مکش  ياهاج  زا  یخرب  رد  تسوپ  شراخ  چیپلد و  مکش و  درد  نوچمه  ییاههناشن ، دنیبب  هنرگو  رتهب ، هچ 
وا رد  ادـیوه  مشچ  يدرز  ناـهد و  دـب  يوـب  یگنـشت و  يروـجنر و  قرع و  رایـسب  شزیر  ور و  یخرـس  ندرک و  قرع  یگتخورفارب و  زا 

اهنیا دوـش ، ناوتاـن  شوـهیب و  مـیخو و  وا  لاـح  رگا  هـن ؟ اـی  ددرگیم  ناـیامن  وا  رد  یــشوهیب  یتـخرک و  نـت و  یگتفرگ  اـیآ  دوـشیم ؟
ياهرهز دـمآیپ  موس  مرگ و  ياهرهز  دـمآیپ  مود  یگدـنروخ و  دـنت  يهزم  اب  ياهرهز  دـمآیپ  تسخن  هک  میدرب  مان  هک  تسا  ییاهدـمآیپ 

. دنراد تریاغم  یمدآ  يهزیمآ  اب  هک  ییاهرهز  دمآیپ  مراهچ  درس و 
يدنت هک  دـیناروخب  ماداب  نغور  اب  هدـش  یکبآ  جذولاف )  ) هدولاپ ماداب و  نغور  هرک ، ریـش ، وا  هب  دوش  رادـیدپ  نیتسخن  ياههناشن  هچنانچ 

. دربیم نایم  زا  ار  نآ  شراخ  شزوس و  دنکشیم و  ار  نآ 
دیهدب و روفاک  ياهصرق  بالگ و  كدـناكدنا  دـیناشونب و  رکـش  خـی و  اب  ناخلت  خـی و  بآ  وا  هب  دوش  راکـشآ  نیمود  ياههناشن  رگا 
ار کبلج  سپ  هن ؟ ای  دوشیم  هدید  سامآ  یگتخورفارب و  وا  نت  زا  ییاج  رد  ایآ  هک  دیرگنب  دیناروخب و  وا  هب  هدش  درس  خرس  لگ  نغور 

مخت دوش و  تخرک  رایـسب  يامرـس  زا  ات  دیهد ، ماجنا  هرابود  ار  نآ  دش  مرگ  هک  یماگنه  دیراذگب و  هاگیاج  نآ  رب  دـینک و  درـس  خـی  اب 
دینزب و گر  ار  وا  دش  راکشآ  وا  رد  یگتشابنا  ياههناشن  رگا  دیناروخب . وا  هب  درـس  ياههویم  بآ  يواگ و  يهتفرگ  هرک  ریـش  هزرفـسا و 

. دیزادرپب وا  ندرک  میالم  ندرک و  درس  هب  سپس  دیهدب ، هدننکناور  ودب  دمآ ، دنب  رامیب  مکش  هکنانچ 
يو دینک و  يریگولج  وا  ندیباوخ  زا  دیناشونب و  هنهک  بارـش  دیناروخب و  هزگنا  ودرگ ، ریـس ، رامیب  هب  دوش  ادیوه  نیموس  ياههناشن  رگا 

. دیرادهگن مرگ  مرگ ، بآ  سرپمک  اب  ار  وا  هنیس  رس و  دیهد و  شلام  ار  يو  نت  دییامن و  ندرک  هسطع  هب  راداو  ار 
389 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دیهدب و [ 966] سوطیدورثم اهرام و  رهزداپ  وا  هب  تساهنآ . نیرتهدنـشک  اهمس و  نیرتدب  دـمآیپ  هک  دوش ، ادـیپ  نیمراهچ  ياههناشن  رگا 
دیهد و رارق  درـس  دابرپ و  ییاج  ار ، وا  ياج  دیزاس و  دنمورین  ار  وا  تشوگ  بآ  راوگ و  شوخ  ياهیکاروخ  اب  دـیناشونب و  هنهک  بارش 
هب راداو  ار  يو  یهاگ  دـیهد و  شلام  نوریب  زا  ار  وا  يهبمکـش  يهناهد  دـیناشوپب و  هدـش ، وبشوخ  لدنـص  اب  هک  كزان  ياهسابل  وا  هب 

داتفا و دوگ  وا  نامشچ  دش و  ناوتان  شوهیب و  هچنانچ  دیمدب و  وا  ناهد  نوردب  اوه  دش  تسـس  رگا  دییامن و  ندروآ  الاب  ندرک و  هسطع 
. تسا هتفر  گرم  يوس  هب  ور  دینادب  درک ، درس  قرع  یکدنا  تفای و  شهاک  وا  سفنت  ضبن و 

، دـیراذگب تماجح  هدـش  غاد  رازبا  نآ  رب  دـیکمب و  دـیدنبب و  یتعاس  ار  شزگ  ياـج  يـالاب  هتخانـشان ، ناروناـج  ندز  شین  شزگ و  رد 
شکورف رامیب  درد  هچنانچ  دییامن . نامـسناپ  نآ  اب  دیراذگب و  هتـشگ  همین  ود  هدـش و  نایرب  هجوج  نآ  رب  دـیهد و  فاکـش  ار  نآ  سپس 

ندیـشک رد  هک  ار  مهرم  نیا  ای  دیراذگب . نآ  يور  بآشیپ  اب  درگوگ  ای  جنتوف ،)  ) جـتوف رتوبک و  لاخیپ  درک ، هنخر  نت  نییاپ  هب  درکن و 
. دیرب راکب  تسا ، دنمدوس  اراک و  رایسب  رهز )  ) نآ

: رهزداپ مهرم 

نغور ربارب و  ياهنوگهب  هدرک  كاـپ  ار  عیـشمارطکشم  هندوـپ و  رتوـبک و  لاـخیپ  درگوـگ و  هزگنا و  رتسدـیبدنگ و  و  نیبغـس )  ) جـنیبکس
. دننک نامسناپ  نآ  اب  سپس  دنوش و  تخاونکی  ات  هدیبوک  نواه  رد  هدروآ و  درگ  تفز  هنهک و  نوتیز 

ساسحا رگا  و  دننک . نامرد  ازامرگ  ياهوراد  اب  ار  وا  دننک . مارآ  ار  وا  امرگ  سرپمک  اب  دیامن  يدرس  ساسحا  مادنا  نآ  رد  رامیب  هچنانچ 
ار میدرک  هرازگ  هک  ییاههناشن  یخرب  شین ، شزگ و  یپ  رد  رامیب  هک  دـسر  ییاجب  راـک  رگا  دوب . دـهاوخ  نآ  يوسنآ  دـنیامن ز  یمرگ 

. دننک لابند  میدرک  دای  هک  ياهنوگهب  ار  نامرد  دیاب  دهد  ناشن 
دنربن و هتخانشان  يزیچ  شیوخ  ناهد  نورد  هب  دننک . يرود  اهنآ  زا  هک  دنیامن  شالت  دننکن و  ینیـشنمه  هتخانـشان  ناروناج  اب  تسا  رتهب 

روخب ار  ناگدـنزگ  يهدـننکرود  ياهوراد  دـنهدب . دود  ار  هتـسب  رد  ياهقاتا  دـنهدن و  شلام  ار  شیوخ  نت  نآ  اب  ای  دـنیوبن و  ار  نآ  اـی 
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. دنیاپب ار  دوخ  دنوادخ  تساوخب  تفگ . میهاوخ  نیا  زا  سپ  هچنآ  اب  و  دنهد .
390 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: درس ياهيرامیب  همه  لیتر و  مدژک و  شین  درس و  ياهرهز  يارب  دنمدوس  دنمورین و  بان : تیتلح  يوراد 

همه نزو  مراهچ  کی  ربارب  هزگنا  هزادنا و  کی  هب  انامدرق  احرقرقاع و  لفلف ، کشخ ، يهندوپ  طسق ،)  ) تسک کشخ ، بادـس  گرب  ُرم ،
رد هک  دنناروخیم  رامیب  هب  هتخاس و  ودرگ  ای  قدنف  کی  يهزادنا  هب  دـنزیمآیم و  ار  همه  دریگارف . ار  اهنآ  همه  هک  ياهزادـنا  هب  لسع  و 

. دش دهاوخ  ازقرع  ماگنه  نامه 

: ریجنا ودرگ و  يوراد 

شخب و مشـش  کی  هتفوک  مین  کمن  شخب و  کی  هدش  هتـسوپ  ود  يودرگ  دنکیم : يریگولج  ناگدنزگ  تافآ  اهرهز و  بیـسآ  زا  هک 
یـصرق ودرگ  يهزادنا  هب  هتـشرس  نیا  زا  دنـشرسیم و  اهنآ ، نتـشرس  يهزادنا  هب  دـیپس  ریجنا  شخب و  مشـش  کی  کشخ  بادـس  گرب 

. دنربیم راکب  هدرک و  تسرد 
اهرهز درکراک  زا  هک  دروخب  ار  نآ  كاروخ  زا  شیپ  هناریگیپ  دراد  دوخ  هب  نارگید  يوس  زا  هدنـشک  يوراد  ندـناروخ  زا  سرت  سکره 

. دنکیم يریگولج 

: موتخم لگ  رهزداپ 

ات دنکیم  راداو  ندروآ  الاب  هب  ار  يو  هتسویپ  اریز  تسا . دنمدوس  هدیشون ، رهز  هک  یـسک  نامرد  يارب  هک  زیگناتفگـش ، اراک و  ییوراد 
. دوش هدودز  اهرهز  همه 

زا سپ  یمک  ای  شیپ  دنـشرسیم . لسع  اب  هدناسیخ و  واگ  نغور  رد  دنریگیمرب  هزادـنا  کی  هب  راغ  يهناد  موتخم و  لگ  تخاس : شور 
ندروآ الاب  وراد ، نآ  دشاب ، هدش  مومـسم  یـسک  رگا  دنربیم ، راکب  میخو  ياهدـمآیپ  نداد  يور  ماگنه  رد  ای  ازینارگن و  ياهیکاروخ 

هداد هرابود  وراد  تسا ، راـمیب  رد  ار  ندروآ  ـالاب  هک  یماـگنه  اـت  دزیگنایمنرب ، ار  تلاـح  نیا  دـشابن  مومـسم  هچناـنچ  دزیگنایمرب و  ار 
. دنزادرپب میتفگ  هک  هنوگ  نامه  نآ ، نامرد  هب  ات  دوشیم  راکشآ  وا  رد  اههناشن  مادک  هک  دننرگنیم  نآ  زا  سپ  دوشیم و 

: سوطیدورثم يوراد 

رد و  دتفین . رگراک  رد  رهز  دروخب ، هدنـشک  ياهيوراد  یـسک  رگا  ات  دوشیم  ياهزیگنا  يهتـسویپ  ندروخ  اریز  تسا  دنمـشزرا  ییوراد 
تـسا و یمدآ  يهدـنهدشمارآ  ازیـشومارف و  وـکین و  ار  تسوـپ )  ) گـنر دـیازفایم و  ار  یـسنج  يورین  ندروـخ و  ياهتــشا  نآ  راـنک 

ندرک زیت  هنهک و  شورمکـش  يارب  دربیم و  ار  ندرک  بآـشیپ  یتخـس  دزاـسیم . رود  ار  تسرداـن  ياـهيزادرپلایخ  دـب و  ياههشیدـنا 
. تسا دنمدوس  اهرگسح  رگید  ییانیب و 

و هرتهاش )  ) یلباب فرح  ردـنک و  لبنـس و  اب  هتفرگرب  مرد  هد  مادـکره  زا  نیچراد  لیبجنز ، نوقیراـغ ، نارفعز ، اریتک ، رم ، وراد : يهرازگ 
تسک سدوخوطسا و  ناسلب و  بوچ  رخذإ و 

391 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا يدنه  جداس  يهزات  گرب  ریـشواگ و  هلیاس و  يهعیم  سیتلا و  ۀیحل  يهرـشفا  رتسدیبدنگ و  لفلفراد و  مطبلا و  کلع  دزراب و  نیریش و 

ناسلب و مخت  نغور و  و  اوقود ، ینابایب و  ریس  هدعج و  کلملا و  لیلکا  دیپس و  هایـس و  لفلف  و  [ 967] هخیلس هارمه  هب  مرد  تشه  مادکره 
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، یبرع غمص  یکطـصم و  قشا و  یمور و  لبنـس  مرد و  تفه  مادکره  زا  دوهی  لقم  تسا و  نویبرف  ياهصرق  مروظنم  هک  نویبرف  يوراد 
مرد جنپ  مادکره  زا  عیشمارطکشم  یمور و  ياناطینج  هدش و  کشخ  خرس  لگ  و  هنایزار ، مخت  یهوک و  انامدرق  یهوک و  سفرک  مخت  و 

نویفا مرد و  هس  مادکره  زا  هندوپ  نوراسأ و  مرد و  مین  راهچ و  مادکره  زا  روقنقسا  فان  نوقیرافویه و  ایقاقأ و  نیبغس و  رم ، نوسینأ و  و 
یلـسع اب  سپـس  ددرگ و  تخاونکی  هدش و  یکبآ  ات  دنیاسیم  دنناسیخیم و  بارـش  رد  ار  همه  مرد ، مین  ود و  بادس  گرب  مرد و  جـنپ 

یمک ای  رتشیب و  اـی  قدـنف  کـی  يهزادـنا  هب  ار  نآ  يدربراـک  يهزادـنا  دنـشرسیم . هدنـسب  ياهزادـنا  هب  دـشاب  هدـش  هتفرگ  نآ  فک  هک 
. درب راکب  رهزداپ  ناونع  هب  ودرگ  کی  يهزادنا  هب  نآ  ياجب  ناوتیم  دهدیم  يور  يدمآشیپ  هک  یماگنه  تسا . رتكدنا 

: تسا هدمآ  سوطیدورثم  یبیکرت  يوراد  رد  هک  نویبرف ) : ) نویفرف يوراد 

رافظا گنر و  یبآ  لقم  نیچراد و  مرد و  هدزاود  مادکره  زا  رخذإ  رم و  مرد ، راهچ  تسیب و  مطبلا  کلع  مرد و  راهچ  هتسهیب  شمشک 
ود و دوهیلا  رفق  نارفعز و  مرد و  هن  هریرذ  ین  مرد و  هس  مادکره  زا  راغ  مخت  دعـس و  کلملا و  لیلکا  هخیلـس و  یمور و  لبنـس  بیطلا و 

فک هک  لسع  اب  هدروآ  درگ  هدـش  کلا  ياهزیچ  رگید  اب  سپـس  دوش ، مرن  ات  دـنناسیخیم  تسا  بارـش  رد  یندـناسیخ  هچنآ  مرد و  مین 
نآ رگا  یلو  تسا و  هدروخ  هتسنادان  یمدآ  هک  دشابیم  يرهز  ره  نامرد  نیا  دنربیم . راکب  نآ  زا  سپ  دنـشرسب و  دناهتفرگرب  نآ  يور 

نامرد دشاب ، رهز  نآ  هژیو  هک  ییوراد  اب  ار  نآ  دیاب  سپ  دش  راکشآ  وا  يارب  میتفگ ، هتشذگ  رد  هک  ییاههناشن  ای  تخانش و  زاغآ  رد  ار 
. دننک

: اهرام شزگ 

هراشا

رد شین  رگا  دندنبب . تخس  ار  شین  ياج  يالاب  دیاب  دنزب  شین  ار  يو  يرام  یسکره 
392 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دیاب دندنب  هکنآیب  يدنت  هب  ار  مادنا  نآ  دوب و  دـهاوخ  مک  ییاهر  سناش  دـشاب ، كانرطخ  ياهرام  زا  یکی  هلیـسوب  کچوک و  یمادـنا 
ییاهر يارب  رتزاسراک  هزادنا  نیا  هب  نآ  يهزات  هژیو  هب  ییوراد  چیه  دنیامن . يوب  رام  رهزداپ  ندناروخ  هب  مادقا  دـشابن  نینچ  رگا  دـنربب .

. دنربب راکب  ار  [ 968] هنسرک ياهصرق  سوطیدورثم و  یبیکرت  يوراد  دشابن ، وراد  نیا  رگا  تسین . رام  شین  زا 

: هنسرک صرق 

صرق تروـص  هـب  دنـشرسب و  سراـن  يهکرـس  اـب  ربارب  يهزادـنا  هـب  ار  هنــسرک  درآ  یناـبایب و  بادـس  درگ و  دـنوارز  قوقدـنح و  مـخت 
هب کیدزن  وراد  نیا  شخب  نیا  رد  دـنرب . راـکب  واـگ  نغور  هنهک و  ياـمرخ  بارـش  هیقو  کـی  هارمه  هب  ار  نآ  لاـقثم  کـی  دـندروآرد .
راب نیدنچ  ار  لسع  واگ و  نغور  ای  دوشیم و  هداد  مومـسم  هب  بارـش  هیقو  کی  اب  هزگنا  لاقثم  ود  ای  دشابیم و  گرزب  رهزداپ  درکراک 
ياج يور  رب  دیاب  دنناشونیم ، دنمورین  يهنهک  بارـش  دـنهدیم و  وا  هب  ودرگ  ناوارف و  ریـس  اب  برچرپ و  كاروخ  دـنناروخیم و  وا  هب 
هدش زاغآ  نآ  رد  یگدیدنگ  هچنانچ  دومن . نامسناپ  میتفگ  هک  ییاهوراد  اب  دنهد و  فاکـش  ار  نآ  دوش و  هتـشاذگ  تماجح  رازبا  شین 
ماخ يهکرـس  هدنکتسوپ و  سدع  ینمرا و  لگ  اب  دنراذگب . نآ  يور  میدرک ، دای  اهمخز  شخب  رد  هک  هدننازوس  ياهوراد  دـیاب  دـشاب 

رد هدمآدیدپ  ياههناشن  ایآ  دراد ؟ يرتشیب  کسیر  ناشن  نیمادک  دنرگنب  دنزادرپب و  يو  زا  يریگنوخ  هب  نآ  زا  سپ  دنلامب  ار  شنوماریپ 
رامیب ناوت  ندرب  الاب  هب  دـیاب  دـنک ، درـس  قرع  دـتفاورف و  وا  يورین  دوش و  شوهیب  رگا  نت ؟ يهمه  رد  ای  تسا و  كانرطخ  شین ، ياج 
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میخو و مخز  زا  ینارگن  نونکا  تسـشنورف و  دـش و  مارآ  اـههناشن  نیا  هچناـنچ  درک . هجوت  رهز  ندیـشک  شین و  ياـج  ناـمرد  زا  رتـشیب 
دـنریگب و نوخ  يو  زا  تسخن  دـیاب  هکلب  دوش . هداد  ازیمرگ  ياهوراد  بارـش و  رهزداپ و  رامیب  هب  دـیابن  دـشاب ، شین  ياج  یگدـیدنگ 

ماجنا نآ ، ياج  ندیرب  ندرک و  غاد  دیاب  دشاب  زاین  رگا  تسا و  میخدـب  ياهمخز  ياهوراد  اب  هدزشین  ياج  نامرد  ندرک و  درـس  شور 
. دنیامن لابند  ار  نآ  نامرد  دنک ، هنخر  رگید  ياهاج  هب  يدنت  هب  یگدیدنگ  رگا  دریگ .

. دشابیم هدش ، نایرب  نیریش  بآ  گنچرخ  تسا ، دنمدوس  رام  رهز  يارب  ناشینورد  یگژیو  نتشاد  تهج  هب  هک  ییاهزیچ  زا 
393 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: زاسراک رهزداپ 

درگ و دـنوارز  مرد ، هـس  لـفلف  مرد ، هد  نوـسینأ  دـننادیم . ربارب  راـم  شین  ناـمرد  يارب  گرزب  رهزداـپ  اـب  ار  نآ  ناکــشزپ  زا  یهورگ 
کی يهزادنا  هب  صرق  نآ  دربراک  يهزادـنا  دنـشرسیم . ار  اهنآ  [ 969] جـتخفنم مان  هب  يزیچ  اب  مرد  مین  کی و  مادـکره  زا  رتسدـیبدنگ 

. دیادزیم هدروخ ، زور  نامه  رد  هک  ار  شیب »  » هراوخمکش اهرام و  شین  رثا  نآ  تسا و  ودرگ 

: گرزب رهزداپ  ای  اهرام ، رهزداپ 

راهچ تسیب و  مادـکره  لفلفراد  هایـس و  لفلف  نوخ و  ردـنا  صرق  لاقثم ، تشه  لهچ و  لصنع  صرق  لاـقثم ، راـهچ  تسیب و  راـم  صرق 
يهرـشفا نوقیراغ و  شوگنزرم ، نایب ، نیریـش  يهشیر  ینابایب ، ریـس  ینابایب ، مغلـش  مخت  هدـش ، درآ  خرـس  لگ  نیچراد ، كایرت ، لاقثم ،

هک نلفاطنب  يهشیر  ینیچ ، دنوارز  لیبگنز ، نارفعز ، رم ، لاقثم و  هدزاود  مادکره  زا  بوخ  بان  ناسلب  نغور  نایب و  نیریـش  يهدناشوج 
، دـیپس لـفلف  رم ، تسک و  سدوخوطـسا و  یهوک و  سفرک  مخت  نویلاـسارطف و  نویـسارف و  یهوـک ، يهندوـپ  تسا و  گرب  جـنپ  ياراد 

مخت لئاس و  ینبل  لاقثم ، شش  مادکره  زا  هدعج  يدنه و  لبنس  هایس ، يهخیلس  مطب ، يهباریـش  رخذأ و  يهفوکـش  ردنک ، عیـشمارطکشم ،
يدـنه و جداـس  گرب  یمور و  لبنـس  سیتـلا و  هیحل  يهرـشفا  سوطیفاـمک و  سویرذاـمک و  هاوخناـن و  و  یهاـش )  ) فرح سولاـسیس و 

جو دیپس و  یلباب  فّرح  امامح و  هتخوس و  راطقلق  جنیبکـس و  نوقیراغ و  هلئاس و  يهعیم  موتخم و  لگ  هنایزار و  مخت  یمور و  يانایطنج 
ریـشواج و دوـهی و  رفق  درواذاـب و  اوـقود و  لاـقثم ، راـهچ  مادـکره  زا  اـیقاق  نوـسینا و  اـنامدرق و  یبرع و  غمـص  وـف و  ناـسلب و  يهناد  و 

دنمورین خـلت  یهایگ  بارـش  لطر و  هد  هتفرگرب  فک  لسع  لاـقثم و  ود  مادـکره  زا  رتسدـیبدنگ  درگ و  دـنوارز  هدـش و  درآ  نویروطنق 
يهرـشفا اـنامدرق ، یبرع ، غمـص  ناـسلب ، يهناد  جو ، اـمامح ، هتخوس ، راـطقلق  سیتلا  هیحل  يهرـشفا  كاـیرت ، رم ، لـطر . هس  هدـش  فاـص 

نتفوک اب  دیزیرب  غاد  هتفرگرب و  فک  یلـسع  نآ  رب  و  دینک ، هل  نواه  رد  دیروآ و  درگ  ار  ریـشواگ  ایقاق و  هعیم ، نایبنیریـش ، يهدناشوج 
، رتسدیبدنک لبنـس ، هخیلـس ، نارفعز ، نیچراد ، دیراذگب . گرزب  نیلگ و  ياهساک  رد  زور  هس  دییامن و  ریمخ  بارـش  اب  سپـس  دـینک ، هل 

، راطقلق موتخم ، لگ  فّرح ، جداس ،
394 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نغور دروزاب و  غمـص و  لسع و  سپـس  و  دنوش ، مهرد  بوخ  ات  دیزیمآیب  بارـش  اب  هدروآ و  درگ  نواه  رد  ار  امامح  درآ  يدوهی و  رفق 
مهب راب  نیدـنچ  دـیبوکب و  هتخیر  نواه  نورد  رگید  ياهوراد  رب  ار  نآ  سپـس  دـیزیمآیب . دـییامن و  مرگ  هدروآ  درگ  ياهبات  رد  ار  ناسلب 

رـس دـیزیرب و  دوش ، رپ  هکنآیب  فرظ  موس  ود  هزادـنا  هب  ار  یجنرب  اـی  ياهرقن  یفرظ  رد  دـعب  و  دوش ، تخاوـنکی  نآ  یگتخیمآ  اـت  دـینز 
. دیربب راکب  ار  نآ  لاس  کی  ات  هام ، شش  زا  سپ  دیرادرب و  ار  نآ  رد  تعاس  کی  يزور  دیدنب و  تسوپ  اب  ار  فرظ 

: رام صرق 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ گنر  هک  دننکیم  شنیزگ  ار  يرام  دنراد و  شین  ود  اهنت  رن  ياهرام  اریز  دـناشین  ود  زا  شیب  ياراد  هک  دـنریگیم  ار  هدام  ياهرام 
خرـس و ینامـشچ  اب  قاچ ، هزات ، دنرادیم و  هاگن  هتـشارفارب  نربیم و  هدـنربالاب  رایـسب  ناشرـس  هک  شوج  بنج و  رپ  دـنزب و  ییامرخ  هب 

دوش راکـش  روش  بآ  اهیکیدزن  زا  هن  رازهروش و  رد  هن  ایرد و  رانک )  ) راهب ماگنه  رد  دـشاب . مد  کیدزن  یهاـگیهت  خاروس  نهپ و  يرس 
ناوارف نوخ  نآ  زا  دروخب و  ناکت  دبنجب و  ندیرب ، زا  سپ  هچنانچ  دننزب  ار  مد  رس و  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  اج  نامه  رد  دش  راکش  رگا 

نورد هچنآ  دننکیم و  ار  نآ  تسوپ  سپـس  دوشیمن . هدرب  راکب  دشاب ، اههناشن  نیا  يوسنآ  رگا ز  دوب و  دـهاوخ  یتفریذـپ  سپ  دـیایب ،
کمن و بآ و  اب  زیمت  لیتاپ  رد  دنیامنیم و  هکتهکت  دـنیوشیم و  اراوگ  بآ  اب  سپـس  دـننکیم ، هزیکاپ  هتخادـنا و  نوریب  تسا  وا  مکش 

اوس تشوگ  زا  ار  نآ  تشروخ  بآ  هدرک و  ادج  ار  اهناوختـسا  هاگنآ  ددرگ . ادج  ناوختـسا  زا  دوش و  هل  نآ  تشوگ  ات  دنزپیم  دـیوش 
يهزادنا هب  دننکیم و  نزو  ار  نآ  سپس  هتـشادن  یکانمن  ات  دنرـشفیم  ار  نآ  تشوگ  دشاب . طولب  لاغز  زا  نآ  شتآ  تسا  رتهب  دننکیم .

کـشخ بوخ  دـشابن و  نآ  يهزم  رد  یـشرت  هنوگچـیه  تسا و  یگتخپن  هب  کیدزن  ریمخمک و  کشخ ) ناـن   ) کـعک نآ  مراـهچ  کـی 
زرو ندـیبوک و  اب  دـننکیم و  رت  تشروخ ، بآ  نآ  زا  یمک  اب  هدـیبوک  تشوگ  هارمه  هب  سپـس  ددرگ و  همرـس  نوچ  اـت  هدـییاس  دـشاب ،

نغور اب  ار  دوخ  ناتشگنا  ناتـسد و  دنک  تسرد  ار  اهصرق  دهاوخیم  هک  یـسک  سپـس  دنزیمآیم و  دننکیم و  مرن  بوخ  ار  نآ  نداد ،
ره و  دـنراذگیم ، دـشابن  يرومن  هک  ییاج  رد  هیاس  رد  ار  اهصرق  سپـس  دـیامنیم . تسرد  نآ  زا  یکچوک  ياهصرق  برچ و  ناـسلب 

. دننکیم يرادهگن  هتخیر ، ياهشیش  یفرظ  رد  ار  نآ  دش  کشخ  بوخ  هچنانچ  دوش ، کشخ  ات  دننکیم  ور  تشپ و  تعاس 

: لصنع صرق 

ياهنوگهب نآ  يهزادنا  دنریگیمرب . مدنگ  ندرک  ورد  ماگنه  رد  ار  یتشد  زایپ 
395 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نآ ریمخ  هکت  ات  دنزپیم  يرجآ  يور  رونت  رد  ار  نآ  دنناشوپیم و  ار  نآ  يور  ریمخ  اب  دشابیم  کچوک  هن  گرزب و  یلیخ  هن  هک  تسا 
تـسا نآ  نورد  رد  هچنآ  سپـس  دننکیم  ادج  ار  هدـیبسچ  نآ  هب  هچره  نآ و  يور  ریمخ  هدروآ ، نوریب  رونت  زا  ار  نآ  هاگنآ  دوش  نایرب 

ار نآ  ندیبوک  اب  سپـس  دنهنیم  نآ  زا  یمین  نزو  يهزادنا  هب  هدش  کلا  یمـشیربا  هچراپ  اب  هک  هدـش  درآ  هنـسرک  نآ  رب  دـنریگیمرب و 
دـنروآیمرد و صرق  تروـصب  ار  نآ  خرــس  لـگ  نـغور  اـب  تـسد  ندرک  برچ  زا  سپ  دـنزیمآیم و  بارــش  اـب  دـنیامنیم و  وروریز 

. دنرادیم هاگن  ياهشیش  یفرظ  رد  نآ  زا  سپ  دوش و  کشخ  میتفگ  هک  هنوگ  نامهب  ات  دنراذگیم 

: نوخردنا صرق 

زا ار  دـیپس  ناوحقأ  يهفوکـش  یکطـصم و  اـمامح ، وف ، هدـعج ، نوراـسأ ، ناـسلب ، بوـچ  طـسق ،)  ) تسک هریرذین ، [، 970] ناعشیش راد 
جذاس بیطلا و  لبنس  لاقثم و  تسیب  مادکره  زا  نیچراد  هخیلس و  ینیچ و  دنوار  لاقثم و  تسیب  رخذأ  يهفوکـش  لاقثم و  شـش  مادکره 
بارـش اب  ندرک  کلا  زا  سپ  هدروآ و  درگ  اهنزو  نیا  اب  لاقثم  هدزاود  نارفعز  لاقثم و  راهچ  تسیب و  ّرم  لاـقثم و  هدزناـش  مادـکره  زا 

. دننکیم کشخ  هیاس  رد  هدروآرد  صرق  تروصب  هدومن  ریمخ  یهایگ 

: رهزداپ ندومزآ 

رهزداپ اهنآ  زا  اج  نامه  رد  سپـس  دنزب  شین  ار  اهنآ  هک  دنراذگیم  يرام  رانک  رد  دنناروخیم و  شیب  هایگ  یکدنا  ار  یگـس  ای  هجوج 
هویم يهزادنا  هب  ار  رهزداپ  نیا  ودـب  دـش ، شورمکـش  راچد  رگا  دـنهد ، اینومقـس  یمدآ  هب  نوچ  تسا و  هدـنهددوبهب  هک  دوشیم  هتفرگ 

.(، دندرکیم شیامزآ  ار  رهزداپ  نینچنیا  . ) دروآیم دنب  ار  وا  شورمکش  هک  دنهدیم  قدنف  ای  رانک 
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نامرد اهرام و  شین  زا  يدوبهب  نآ  گرزب  ياهيدـنمدوس  زا  تسا . زاسراک  زین  رایـسب  ياهندروآ  ـالاب  دروم  رد  درکراـک  نیا  نینچمه 
. دشابیم زین  اهنیا  زجب  يرگید  ياهیگژیو  ياراد  نینچمه  تسا و  ماذج  نامرد  دناهدروخ و  هدنشک  ياهرهز  هک  یناسک 

396 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مدژک شزگ 

هراشا

ندروخ ای  دـشابیم و  بآ  هارمه  هب  لظنح  يهدـش  کشخ  هشیر  لاقثم  کی  ندروخ  تسا : دـنمدوس  مدژک  شین  يارب  هک  ییاـهوراد  زا 
سرپمک اب  شزگ  ياج  يالاب  نتـسب  بارـش و  هیقو  کی  اب  تیتلح  يوراد  لاقثم  کی  ای  بارـش و  اـی  بآ  اـب  یمور  اـنایطنج  لاـقثم  کـی 

درخ تسا  نویبرف  رتسدـیبدنگ و  نآ  رد  هک  ياهویج  زین  هدـش و  غاد  کمن  اب  ای  مرگ و  ياهچراپ  اب  اـی  غاد و  بآ  اـی  هدـش  مرگ  سرواـگ 
. دنهدیم شلام  ار  شین  ياج  نآ  اب  راب  نیدنچ  دنلامیم و  شیور  دننکیم و 

: مدژک شزگ  يارب  زاسراک  رهزداپ 

. دنناروخیم هدش  هدیزگ  هب  ار  نآ  مرد  هس  دنریگیمرب و  هزادنا  کی  هب  انایطنج  دنوارز و  یطبن ، نیتنسفا  ربک ، يهشیر  لظنح ، يهشیر 

: هناگراهچ رهزداپ 

يانایطنج دـنمدوس : زرپس  بت و  يارب  هک  گرزب  رهزداپ  اـب  زارتمه  هدنـشک و  ياـهرهز  ناگدـنزگ و  رگید  مدژک و  شزگ  يارب  هدومزآ 
اب ار  نآ  لاقثم  مین  ود و  ات  کی  زاین  ماگنه  رد  هدرک و  ریمخ  لسع  اب  هدییاس و  هتشادرب  هزادنا  کی  هب  ار  راغ  يهناد  ّرم و  دنوارز ، یمور ،

. دنربیم راکب  هنهک  بارش  هیقو  کی 

: رگید يرهزداپ 

، لفلف لیبجنز ، احرقرقاع ، کشخ ، بادـس  رتسدـیبدنک ، طسق ،)  ) تسک راـغ ، يهناد  ّرم ، دـنوارز ، اـنایطنج ، مدژک : شزگ  يارب  زاـسراک 
ندروخ و ییوراد  چـیه  دوبن  رد  دـنربیم . راکب  بارـش  اب  ودرگ  کی  يهزادـنا  هب  هدروآ و  درگ  لـسع  اـب  ربارب  يهنوگهب  هزگنا  زینوش و 
، دوش هدروخ  رهزداپ  تروصب  هاگره  ازامرگ  ياهوراد  درک . غاد  ار  نآ  دیاب  شتآ  اب  سپس  تسا  هدنـسب  ریـس  هنهک و  بارـش  ندرب  راکب 

هدـننکشکورف ياهوراد  دروآ و  يور  وجبآ  ندـناشون  يریگنوخ و  هب  زور  نآ  يادرف  زا  دـیامن  بت  رامیب  رگا  دـنکیم و  مارآ  ار  درد 
زا دوشن . هدیـشک  ندش  تخـس  يوس  هب  يرامیب  ات  دوشب  رامیب  نامرد  رد  یهاتوک  هنوگچیه  دیابن  دراذـگب . ینامرد  يهمانرب  رد  ار  امرگ 

. درک زیهرپ  دیاب  نآ  گنر  درز  يهنوگ  هژیو  هب  مدژک  ياهشزگ  رد  سفرک  ندروخ 
397 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: گنر درز  مدژک  شزگ 

هراشا

رهزداـپ شیارب  اـجنآ  ناـیموب  و  دـشابیم . ناشهاگتـسیز  ناتـسزوخ  نیمزرـس  دنـشکیم و  ار  دوخ  مد  دـناکچوک و  اـهمدژگ  هنوـگنیا 
. دناهتخاس مهارف  يرگسع  رهزداپ  مانب  يزاسراک 
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: يرگسع رهزداپ 

دـنیوگ و هیوراـنید  یـسراپ  ناـبز  هـب  و  ارخ »  » هـک یفلع  اـب  درگ و  دـنوارز  یمور و  نیتنــسفا  لـظنح و  يهـشیر  ربـک و  يهـشیر  تسوـپ 
دنربیم راکب  ار  نآ  مرد  ود  نزو  دنیاسیم  بوخ  هدش ، مرن  کشخ  [ 971] قوقشحرط

: دننکیم نامرد  نآ  اب  ناکشزپ  هک  ار  هچنآ 

هچنانچ دنهدیم . بالگ  تبرش  درس و  بآ  اب  قیوس  شرت و  بیـس  و  [ 972] یحر هس  کشخ  قوقشحرط  هدش  هدیزگ  رامیب  هب  ناکـشزپ 
بآ وجبآ و  خرـس و  لگ  نغور  تشگ  ادیپ  وا  رد  چیپلد  درد و  لد  رگا  دـنناشونیم و  ودـب  وجبآ  دـبای  ینوزف  رایـسب  وا  نت  يامرگ 

ای دننکیم و  غاد  ار  نآ  دعب  دنکمیم و  تعاس  کی  تماجح  لیاسو  اب  ار  شزگ  ياج  دنهدیم و  وا  هب  شرت  تسام  ودـک و  بآ  رایخ و 
زاغآ رد  دوش . یهاتوک  نآ  نامرد  رد  دـیابن  درد  زا  هدـمآ  شیپ  یتسـس  تهج  هب  دـنراذگیم . نآ  يور  رهز  يهدنـشک  مرگ و  ياهوراد 

بآشیپ دنکیم و  ادـیپ  سامآ  نابز  ددرگیم . راکـشآ  نآ  دـب  ياهناشن  زور  ود  ای  کی  زا  سپ  هکلب  دوشیمن  نایامن  رایـسب  درد  شزگ 
هچنانچ ددرگ . هیقنت  هشفنب  نغور  هروب و  ردنغچ و  بآ  اب  دوش  دنبمکـش  رامیب  رگا  دیآیم  دیدپ  لد  شپت  یـشوهیب و  ددرگیم و  ینوخ 

خرس لگ  نغور  وا  هب  دیاب  دشاب  هتشاد  چیپلد  دردلد و  هچنانچ  دیناشون و  ودب  رانا  ای  شرت  بیس  بآ  دیاب  دوش  یتخـس  يروجنر  راچد 
راکب ار  هدربمان  ياهوراد  دوش و  هتفرگ  نوخ  وا  زا  دیدرگ ، نایامن  رامیب  رد  ینوخ  بآشیپ  رگا  دـیناشونب . ریـش  ای  وجبآ  نآ  هارمه  هب  و 

نیبجنکـس ینـساک و  بآ  اـب  دوش . هتفرگ  نوـخ  ناـبز  ریز  گر  زا  دـسامآیب  وا  ناـبز  رگا  دوـش . هداد  ودـب  قاـچ  يهجوـج  پوـس  دورب .
ناکـشزپ دنهد . روفاک  صرق  شرت و  تسام  بیـس و  بارـش  اب  بیـس  ناخلت  ودب  دیاب  دوش  رایـسب  رامیب  لد  شپت  رگا  دـنک و  هیوشناهد 

ندز شین  ندیزگ و  نینچنیا  هشیمه 
398 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ار نآ  شرازگ  اـجنیا  رد  اـم  تسا ، هزاوآرپ  ناتـسزوخ  مدرم  ناـیم  رد  يرکـسع  رهزداـپ  نوچ  یلو  دـننکیم . ناـمرد  ار  درز  ياـهمدژک 
. میاهدروآ

: درز ياهمدژک  شزگ  يارب  رگید  يرهزداپ 

، دنریگیم ار  ربارب  يهزادنا  هب  کشخ  زینشگ  شرت و  بیس  گرب  کشخ و  قوقـشحرط  تسا . دنمدوس  رایـسب  مدژک  شین  نامرد  رد  هک 
دنت يوراد  اب  دوش و  ادیپ  [ 973 (] هلکآ  ) هروخ شزگ ، ياج  رب  رگا  دشابیم . هحار  هس  يهزادـنا  هب  نآ  يهدرب  راکب  درآ  دـننکیم و  درآ 

هک ار  هدـنروخ  دـب و  نیکرچ  ياهمخز  ياهنامرد  رگید  دـنلامیم و  زیت  دـنت و  يهکرـس  ینمرا و  لگ  ار  نآ  نوماریپ  دـننکیم و  نامرد 
. دنیامن يریگیپ  دیاب  ار  میدرک ، يروآدای 

(: هدننت  ) توبکنع و  اپرازه ) [ ) 974] تبش لیتر و  شین 

هراشا

اهلیتر دـشابیم . اپزارد  گرزب و  یتوبکنع  دـننام  هب  تبـش  دـنکیم . راکـش  سگم  هک  دـهف »  » مان اب  کـچوک  یتوبکنع  دـننام  هب  لـیتر 
درد گنر  خرـس  لیتر  شین  دنتـسین . یندزشین  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسه و  شزگ  دـب  ياهلیتر  اهنآ  زا  یخرب  دنارایـسب ، ییاـههنوگ  ياراد 

رد ار  هزرل  نت و  يدرس  تخـس و  يدرد  نآ  دیپس  هایـس و  يهنوگ  شین  دنکیم . شکورف  يدنت  هب  نآ  شراخ  دراذگیم و  اجب  ار  یمک 
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ناشخرد ياـهطخ  شتـشپ  رب  هک  لـیتر  نآ  دروآیم . دـیدپ  ار  شورمکـش  شراـخ و  كدـنا و  يدرد  نآ  دـیپس  يهنوگ  شین  دراد . یپ 
. ددرگیم نایامن  نت  یتسس  شراخ و  تخس و  يدرد  نآ  شزگ  زا  دوشیم  هدیمان  ياهراتس  تسا ،

یهاـگ مکـش و  ندرک  داـب  ندرک و  قرع  هزرل و  تخـس و  رایـسب  درد  شزگ  یپ  رد  تسیدرز ، كرک  شتـسوپ  رب  هـک  نآ  درز  يهنوـگ 
. تشاد دهاوخ  لابندب  ار  یگدنشک 

: نامرد

هچنانچ ددرگیمرب . هراـبود  درد  نآ  زا  سپ  یتعاـس  یلو  دنیـشنب ، مرگ  بآ  رد  دـنچره  دـنکیم . شکورف  درد  دنیـشنب  غاد  بآ  رد  رگا 
نیدنچ زور و  نامه  رد  دنراد و  هگن  مرگ  دنزیرب و  کمنرپ  بآ  شین ، ياج  يور  دـیاب  دـش  مارآ  درد  غاد  بآ  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ 

. دنیامن رایسب  ندرک  قرع  هب  راداو  ار  وا  دنرب و  هبامرگ  هب  ار  هدش  هدیزگ  درف  نآ ، زا  سپ  زور 
399 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

شین دنهد . زینوش  مرد  ود  يو  هب  دننک . نامـسناپ  مرگ  بآ  رد  هدـش  ریمخ  یلق  هرون و  ریجنا و  تخرد  بوچ  رتسکاخ  اب  ار  شین  ياج  و 
. دننکیم نامرد  هنوگنیدب  زین  ار  تبش 

(: اپرازه  ) تبش لیتر و  شین  يارب  بوخ  يرهزداپ 

درگ و دنوارز  راغ و  يهناد  بیطلا و  لبنس  ورسلا و  زوج  مرد  هس  لهبا و  مرد  هس  نآ و  دننام  هب  نومک  اوقود و  مرد  جنپ  زینوش و  مرد  هد 
دـینک و ریمخ  لسع  اب  مرد  ود  مادـکره  زا  دـیوش  مخت  سفرک و  مخت  اقوقدـنح و  يهناد  ریـشواج و  انایطنج و  نیچراد و  ناسلب و  يهناد 

. دشابیم دنمدوس  زین  مدژک  شین  يارب  نینچمه  وراد و  نیا  دیهدب . وا  هب  هنهک  بارش  اب  ودرگ  کی  يهزادنا  هب  یصرق  تروصب 

(: هدننت  ) توبکنع

زا هدنکآ  مکش  دوشیم و  زارد  هدیشک و  هنیرن  نزوسنزوس و  نت  و  دهدیم . خر  ناتشگنا  يدرـس  ات  يدب  ياهدمآیپ  اهنآ  یخرب  شین  زا 
دـنیامن و ندرک  قرع  هب  راداو  هبامرگ  رد  ار  اهنآ  دوش ، هداد  بارـش  هارمه  هب  دعـس  هدـش و  کشخ  بادـس  ناشیا  هب  دـیاب  ددرگیم . داب 

كدناكدنا دنمورین  بان  بارش  زین  دوش و  هداد  هدمآ  تسدب  لیتر  ندز  شین  زا  هک  يرهزداپ  ای  بارش و  اب  هنادهایس  ناشیا  هب  نینچمه 
. دنناشونب زور  يهمه  رد 

: روآبت يهشپ  رادلاب و  هچروم  لسع ، روبنز  روبنز ، شین 

کبلج اب  ای  دنراذگب . هدش  هدناسیخ  خی  بآ  رد  هک  ياهچراپ  نآ  رب  دوش و  هدـیلام  هکرـس  لگ و  اب  مهرـس  تشپ  راب  دـنچ  شین  ياج  رب 
دـنراذگب و هدـناسیخ  خـی  بالگ و  رد  هک  ياهچراپ  نآ  رب  دوش و  ماجنا  راک  نیا  راب  نیدـنچ  دـننک و  نامـسناپ  هکرـس  رد  هدروخسیخ 

سگم لاب  اب  اـی  و  [ 975] جورداب گرب  اب  و  دوش . گنر  زبس  اـت  دـنناشونب  رایـسب  خـی  بآ  و  دـننکورف . هاـگیهت  خاروس  رد  ار  خـی  ياهکت 
رایـسب و يهزادنا  هب  رایخ  ای  هزرفـسا  يهناد  هدناشوج و  يهروغ  بآ  دـیاب  دور  الاب  نت  يامد  شین  نآ  زا  هچنانچ  دـنهد  شلام  ار  شیاج 
ای يزیرجات  ای  هفرخ  ای  يزابخ  اب  دنکمب و  تخـس  راب  نیدنچ  ار  نآ  ياج  ماگنه  نامه  رد  و  دنناروخب . هدش  هدـیزگ  هب  وهاک ، ینـساک و 

شلام بالگ و  رکـش و  اب  هدیبوک  زینـشگ  هحار  هس  ندرب  راکب  نآ  يارب  دشابیم و  دـنمدوس  هک  دـننک  نامـسناپ  نآ  دـننام  ملاعلا و  یح 
. تسا بوخ  توت ، گرب  اب  نداد 

400 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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(: هسبرک [ ) 976] هغزو هیاظع و  شین 

درد دـنرواین  نوریب  ار  نآ  ات  نیاربانب  دـنام  دـهاوخ  هتـسویپ  هک  دـنراذگیم  اجب  ار  يرهز  نادـند ، اـب  نتفرگ  زاـگ  یپ  رد  ناگدـنزگ  نیا 
دیاب دـمآ  نوریب  رهز  نوچ  تسا و  رتسکاـخ  نغور و  اـب  نداد  شلاـم  روناـج ، رهز  ندروآ  نوریب  یناـمرد  يهویـش  دوب . دـهاوخ  هتـسویپ 

راب نیدنچ  ار  نآ  سپس  دنکمب و  ار  نآ  ياج  دیاب  دشاب  نانچمه  درد  رگا  دننک . نامسناپ  نآ  ياج  يور  درک  ریمخ  نغور  اب  ار  رتسکاخ 
. دندناروخ ودب  ار  لیتر  شین  يارب  هدش  هتخاس  رهزداپ  زین  دنراذگ و  غاد  بآ  رد 

: دشکیم ای  دناریم و  ار  ناگدنرد  ناگدنزگ و  اهرام و  تارشح و  هچنآ 

هراشا

درک و دنهاوخ  راکـش  ار  ناگدنزخ  تارـشح و  هناخ  رد  نآ  زج  یبآ و  ناگدنرپ  کلکل و  سواط و  و  [ 977] وسار هبرگ و  نتشادهاگن 
تشگنا هب  دوشب و  هک  اجنآ  ات  گرزب  کین و  يدرمز  نیگن  اب  يرتشگنا  ندیزگرب  ای  وسار و  و  وتـسرپ ) [ ) 978] لیبابأ یبادنگ  ياهاج  رد 

ات نتفگ ، نخـس  ندـناوخ و  زاوآ  هناـیم  ییاوآ  اـب  اـی  تبون و  هب  ندـیباوخ  نتـشاذگ و  نشور  هاـگباوخ  رد  رونرپ  یغارچ  اـی  نآ و  ندرک 
يهدنازوس روخب  ای  درگوگ و  ای  زب و  مس  ای  نزوگ و  خاش  روخب  دناریم  ار  اهرام  هژیو  هب  هک  ییاهزیچ  زا  دنوش . رود  اهنآ  زا  ناگدـنزگ 

ار اهنآ  هک  هناخ ، رد  هدـش  زاب  رداـشون  نآ  رد  هک  یبآ  ندیـشاپ  اـی  اـهرام و  يهنـال  رد  کـسخ  راـخ و  ندرکورف  اـی  تسا و  یمدآ  يوم 
رداشون رگا  دزیرگیم و  يدنت  هب  دنزیرب  رام  هنال  رد  رداشون  رگا  دـنوشیمن و  کیدزن  هاگچـیه  هاگیاج  نآ  هب  اهرام  نوچ  دـنازیرگیم .

دنزیرگیم و اهنآ  لقم  ای  تفز  روخب  نینچمه  دشکیم . ار  رام  اجرد  دننک  فت  رام  ناهد  هب  سپـس  دوش  بآ  ات  دـنرادهاگن  ناهد  رد  ار 
. تساراد ار  ییاراک  هنوگنیا  نیبجنکس  روخب  نینچمه 

دوخ نوماریپ  رد  ار  نآ  دلامب و  نسار  دوخ  هب  یمدآ  رگا  دنکیم و  رارف  رام  دـننکورف  رام  هنال  رد  دـنلامب و  هچراپ  يور  رب  ار  نارطق  رگا 
رارف ناگدنزگ  رتشیب  اهرام و  دراذگب 

401 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يهنال رد  هدیبوک  لدرخ  درگوگ و  رگا  دنوشیم و  هدنار  ناگدنزگ  اهرام و  رتشیب  دننک  شرف  فساجنرب  اب  ار  دوخ  هاگیاج  رگا  دننکیم 
درمز هب  یعفا  مشچ  رگا  دـنیوگ  دـنکیم . رود  ار  ناگدـنزگ  اـهرام و  راـنا  تخرد  بوـچ  دود  دـشکیم . ار  اـهنآ  دوـش  هتـشاذگ  اـهرام 

. دنزیم نوریب  هساک  زا  شمشچ  اج  رد  دتفیب  ناشخرد 

: اهمدژک

نینچمه دنزیرگیم . اهنآ  يهدنام  دنمدب  ناشهنال  نوردـب  ار  اهنآ  نتخوس  زا  یـشان  دود  دـنوش  هدـنازوس  هتفرگ و  اهنآ  زا  ییاتدـنچ  رگا 
نوریب نآ  زا  دنزیرگیم و  ای  دـنریمیم و  دوش  هتخیر  نارطق  اهنآ  يهنال  رد  رگا  دـنازیرگیم  ار  اهنآ  [ 979] انق غـالا و  مس  درگوگ و  دود 

، دنـشاپب اجکره  هب  دـننک و  زاب  بآ  رد  ار  هزگنا  رگا  دـنروخیم . ار  نآ  رارج )  ) گـنر درز  يهنوگ  هژیو  هب  مدژک  ناـگچروم  دـنیآیمن ،
. دوشیمن کیدزن  اجنادب  مدژک  دنراذگب ، ییاج  رد  دنلامب و  [ 980] ینسر يور  ار  هزگنا  ای  نارطق  رگا  دوشیمن و  کیدزن  اجنآ  هب  مدژک 

: کک

زا ناوتان  رگید  دنوشیم و  جیگ  اهکک  نآ  ندروخ  اب  دنراذگب ، اهزادناریز  يور  ار  دوشیم  هتفگ  شاوکیک  یسراپ  رد  هک  یهایگ  رگا 
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. دنوشیم هتفرگ  یناسآ  هب  دوب و  دنهاوخ  شرپ  ندناسر و  بیسآ 
. دشکیم ار  اهنآ  دننک ، یشاپبآ  هدش  زپبآ  لظنح  ای  زینوش  ای  نیتنسفا  اب  ار  هناخ  رگا 

درگ نآ  يوس  هب  اـهکک  دـنزیرب ، یهوک  زب  نوخ  زا  یکدـنا  نآ  رد  دـنیامن و  مهارف  هناـخ  يهناـیم  رد  ار  یخاروـس  رگا  دوـشیم  هتفگ 
یلق بآ  بادـس و  بآ  اب  ار  راـک  نیا  نینچمه  دـنوشیم و  دوباـن  اـهکک  همه  دـنزیرب  هناـخ  رد  ار  هتخپ  کـسخ  راـخ و  رگا  دـنیآیم .

. داد ماجنا  ناوتیم 

[: 981] سیجارج هشپ و 

اههشپ شین  يارب  یبساـنم  ياـج  تروص  یبرچ  دـنزیرگیم  زینوش  گاز و  دود  زا  رتـشیب  واـگ و  نیگرـس  ریجنا و  بوـچ )  ) دود زا  اـهنآ 
. تفر دنهاوخ  نآ  يوس  هب  اهنآ  دنراذگب  رتسب  رانک  رد  ار  فنک )  ) بنق بوچ  ای  نغور و  هب  هتشغآ  یگرب  رگا  سپ  دشابیم 

402 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: روبنز

راــنچ گرب  روـخب  دــنیوگ  نـینچمه  دــنزیرگیم . هتــشاذگ ، شتآ  يور  یبرچ  رادیبرچ و  تشوـگ  هـبند و  يوــب  زا  دوــشیم  هـتفگ 
. دناریم ار  وا  كود ) زبخ  [ ) 982] سفنخ

: سگم

. تسا سگم  يهدنشک  سدنک ، روخب  زین  درز و  خینرز  يوب  نینچمه  سدنک و  دود  روخب  هایس و  قبرخ  يهتخپ 

: شوم

، دروخب ار  نآ  شوم  هک  یتروص  رد  دیراذگب  وا  يارب  دیشرسب و  هدرک و  درآ  ار  مادکره  یناک  کس  قبرخ و  نهآ و  میر  گنـسادرم و 
دنیامن و یخالـس  ار  شتروص  دنریگب و  ار  یـشوم  رگا  دنیوگیم  دزیرگیم . دینک  دودنادود  گاز  اب  ار  اهنآ  يهنال  هنیآره  درم . دهاوخ 

رگید شوم  نیا  دوش ، اـهر  ددرگ و  هتخا  دوش و  هتفرگ  گرزب  یـشوم  اـی  تخیرگ و  دـنهاوخ  اـهشوم  رگید  دـننک  اـهر  هناـخ  هناـیم  رد 
. دزاسیم دوبان  دشکیم و  ار  اهشوم 

: هچروم

نآ اب  ار ، اهنآ  يهنال  نوماریپ  هچنانچ  درم . دـنهاوخ  دوش ، هتخیر  اهنآ  يهنال  رد  هک  یتروص  رد  دزیرگیم و  هزگنا  درگوگ و  نارطق و  زا 
. دمآ دنهاوخن  نوریب  زگره  دنیالایب 

: ناگدنرد

دوشیم هتفگ  دوشیمن و  کـیدزن  دـشاب  یتشد ) زاـیپ   ) لـصنع هک  ییاـج  هب  گرگ  و  دزیرگیم . شوم  دـیپس و  سورخ  زا  ریـش  دـنیوگ 
تخرد  ) فاصفـص تخرد  اههتـشون  رد  هک  ریـش  بوچ  ماـن  هب  یبوچ  زا  ریـش  دـنکیم . رارف  دـسرتیم و  رارم  ماـن  اـب  یتـخرد  زا  گـنلپ 

. دزیرگیم تسا ، هتفرگ  مان  يزیربت )
رتشیب ریـش و  گس و  كوخ و  قبرخ  دشکیم و  ار  هابور  یتشد  زایپ  دنزیرگیم و  خلت  ماداب  بادـس و  يوب  زا  هبلد ) [ ) 983] قلد راسنس و 
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. دشکیم ار  گنلپ  دراد  مان  گنلپ  يهدننک  هفخ  هک  ياهزبس  دنکیم . دوبان  ار  ناگدنرد 

: دازیمدآ وسار و  ناگدنرد و  دنتسین و  راه  هک  ییاهگس  یگتفرگزاگ 

هراشا

هب نآ  يور  لسع  کمن و  زایپ و  نتـشاذگ  یماگنه  نینچ  رد  دـشاب . هنـسرگ  هدـنریگ  زاگ  هک  تسا  ینامز  نتفرگ  زاـگ  يهنوگ  نیرتدـب 
سپس دوب . دهاوخ  دنمدوس  زورهنابش  کی  تدم 

403 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نیرتهب مهرم  نیا  دـننک . نامرد  ار  یگتفرگ  زاگ  ياج  تسا  دزراـب  تفز و  نوتیز و  نغور  موم و  یبرچ و  زا  هتفرگرب  هک  هایـس  مهرم  اـب 

گـس یگتفرگ  زاگ  رگا  دـشاب . هارمه  یگتفوک  یگراپ و  اب  هک  تسا  ییاهمخز  اهلاگنچ و  یگتفرورف  ياج  یگتفرگ و  زاگ  يارب  دامپ 
. دباییم دوبهب  دوش  نامرد  ریمخ  نیا  اب  زاغآ  نامه  زا  دازیمدآ  و 

ار دامپ  سپس  دنیوشب  ار  نآ  ياج  کمن  هکرس و  اب  سپس  دنراذگب  ییوراد  ربب  ای  گنلپ  ای  ریش  یگتفرگ  زاگ  ياج  رب  تسخن  تسا  رتهب 
. دنلامب نآ  يور 

[: 984] راه گس  یگتفرگزاگ 

ياهنوگهب ار  راه  گس  ياههناشن  تسا  رتهب  ورنیازا  دـهدیم  يور  گرزب  تخـس و  رایـسب  ییراـمیب  راـه ، گـس  یگتفرگ  زاـگ  یپ  رد 
. دنزرو باتش  نآ  نتشک  هب  ای  دنزیرگب و  گس  نآ  زا  مدرم  ات  مینک  دای  هدرتسگ 

زا دـننکیم و  يراددوخ  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  دـندش  راه  رگا  دـنوشیم و  راه  ناتـسمز  رد  یهاگ  تخـس و  يامرگ  رد  رتشیب  اهگس 
نورب نآ  زا  نازیوآ  نابز  دراذگیم و  زاب  ار  دوخ  ناهد  دوب . دنهاوخ  ندرم  يوس  هب  ور  اسبهچ  دـننک  هاگن  نآ  هب  رگا  دـنزیرگیم و  بآ 

مد نازیوآ و  اهشوگ  هداتفاورف و  نییاپ  يوس  هب  رس  نوخ و  دننام  هب  خرس ، ینامشچ  تسا . ناور  بآ ، فک و  ینیب  ناهد و  زا  دیآیم و 
سراپ دنـسانشیمن و  زین  ار  دوخ  بابرا  دـنریگیم و  زاگ  دـنزاتیم و  همه  هب  دـنروخیم و  ولتولت  ناتـسم  دـننام  هدـش و  ناهن  اهاپ  ناـیم 
یگـس رد  اهنآ  زا  یخرب  ای  اههناشن  نیا  يهمه  هچنانچ  دوشیم  ربز  هتفرگ و  گس  ياوآ  ندرک  سراپ  ماـگنه  رد  یکدـنا ، زج  دـننکیمن 

دیروآ يور  گس  نآ  ندنازیرگ  ای  نتشک  هب  تسا  رتهب  دوش  تفای 
زاگ کی  زا  شیب  دـیوگیم  دراد و  ار  يدـب  لاح  هک  دربیمن  ناـمگ  هتفرگ ، زاـگ  زاـغآ  رد  دریگب ، زاـگ  گـس  هنوگنیا  ار ، یـسک  رگا 

دنیبب ار  بآ  رگا  دماشآیمن و  بآ  دسارهیم و  بآ  زا  دشیم و  هتخیگنارب  دب  ياههناشن  وا  رد  یکدـنا  زا  سپ  یلو  دـشابیمن ، یلومعم 
. دریمب دنک و  ادیپ  اهمادنا  جنشت )  ) یگتفرگ اسبهچ  دیآیمرد و  هزرل  هب 

هدرب و شروی  مدرم  هب  تسا  نکمم  هدـش  راـه  درف  دریمب . یگنـشت  زا  هک  نآ  اـت  دزیرگیم  نآ  زا  دـسرتیم و  ناور  كاـنمن و  زیچ  ره  زا 
راچد ار  هتفرگ  زاگ  دریگب و  زاگ  ار  ناشیا 

404 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تماجح رازبا  نتـشاذگ  هب  مد  نامه  رد  سپ  دش ، هدید  وا  ار  اههناشن  نیا  هتفرگ و  زاگ  راه  یگـس  ار  یـسک  هچنانچ  دیامن . دوخ  يرامیب 

هتـسب زا  هک  دـیراذگب  ییاهوراد  یگتفرگزاگ  ياج  رب  ددرگ . ناور  نآ  زا  رایـسب  نوخ  اـت  دیفاکـشب  ار  نآ  ياـج  دـیروآیب و  يور  نآ  رب 
روآكرچ دامپ  هتخیمآ و  نغور  اب  هک  زایپ  كزیت و  هرت  ردنغچ و  نوچمه  ییاهوراد  دنیامن . يریگولج  نآ  ندـمآ  مه  هب  هناهد و  ندـش 

رامیب رایـسب  دوس  راک  نیا  زا  ینازوسب  دادیور  زاغآ  رد  ار  نآ  رگا  دـیدرب . راکب  تسا ، هدـش  دای  شدوخ  شخب  رد  هک  رذالب  لسع  زا  هک 
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. دربیم
نت يهمه  هب  رهز  نوچ  دیهدم  رازآ  ار  رامیب  رگید  تشذگ  موس  زور  رگا  دـیربب . راکب  مه  رـس  تشپ  زور  هس  ار  ندرک  غاد  يریگنوخ و 

هب دینک . نامسناپ  میدرب  مان  هک  ییاهوراد  یخرب  اب  ای  نغور و  كزیت و  هرت  اب  ار  نآ  دوش و  هتـسب  مخز  يهناهد  دیراذگن  تسا . هتفای  هار 
نکمم یلو  دیروایب . يور  دوش  راچد  یـسرت  بآ  هب  رامیب  هک  نآ  زا  شیپ  زور  لهچ  ات  یهاگ  هتفه و  ود  ای  کی  زا  سپ  دنمورین  ینامرد 
ناشیا نامرد  يارب  دنتسه  يرومن  رایسب  يهزیمآ  ياراد  ناشیا  اریز  دنوشن ، یسرتبآ  راتفرگ  لاس  کی  ای  هام  شش  زا  سپ  نارامیب  تسا 
دینکم غیرد  یکاروخ  هنوگچیه  ناشیا  زا  دیروآ . يور  تسا ، هدـش  دای  ایلوخیلام  شخب  رد  هک  ییوراد  ناهایگ  مخت  اههدـننکناور و  هب 

شیازفا یپ  رد  دیناشونب و  ناوارف  بآ  اب  هتخیمآ  بارـش  ریـش و  ناشیدب  دـییامنب و  ناشیارب  ینتبآ  كاروخ و  زا  یبوخ  یـشیدناهراچ  و 
. دیشاب میدرک ، دای  ایلوخیلام  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  ناشیا  نت  یباداش 

يهمانرب دییامن . یمرگرس  ندرک و  يزاب  ندیباوخ و  رایـسب  هب  راداو  ار  اهنآ  دینک . رتشیب  بارـش  ینیریـش و  تشوگ و  زا  ناشیاهكاروخ 
يوراد ناوارف و  بآ  اب  هدش  سیخ  هدادوب  ياههناد  هارمه  دـیپس  نان  اهنآ  هب  دـییامن و  یـشیدناهراچ  ایلوخیلام  ناگدـنراد  نوچمه  ناشیا 

. دیناروخب سونیلاج  گنچرخ )  ) ناطرس
دزوسن رایسب  هک  ياهنوگهب  هتشاذگ  يرونت  نورد  یگید  رد  هدنز  هدرک  راکش  ار  ياهناخدور  گنچرخ  دنچ  سونیلاج :» ناطرس   » يوراد

ود يزور  هدرک  مرن  هدییاس و  هدروآ  درگ  ردـنک  شخب  کی  انایطنج و  شخب  جـنپ  هارمه  هب  ار  نآ  شخب  کی  هدـیبوک  ار  اهنآ  سپـس  و 
سونیلاج ددرگیمن . مارآ  درس  رایسب  بآ  اب  وا  هک  تسا  ییاهزور  يارب  راک  نیا  دیهدب  رامیب  هب  ناهاگماش  نآ  دننام  هب  نادادماب و  مرد 

. دسرتب بآ  زا  دشاب و  هدروخ  وراد  نیا  زا  دشاب و  هتفرگ  زاگ  ار  وا  گس  هک  هدیدن  ار  یسک  چیه  تسا  هتفگ 
ماگنه نامه  رد  هکنآ  رگم  دباییمن  ییاهر  يرامیب  زا  زگره  دسرتب  بآ  زا  يرامیب  رگا 

405 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دنناسرب و شناهد  هب  بآ  هلول  نیا  هار  زا  دینیبب  هکنآیب  دنراذگب و  شناهد  رد  زارد  ياهلول  ییوجهراچ  يارب  دوش و  هدرب  درس  ییاج  رد 

دننک هیقنت  نآ  دننام  هفرخ و  ای  سویفسا  يهرشفا  خرـس و  لگ  نغور  وجبآ و  اب  دنیامن و  یلامنغور  ریگهمه  ياهنوگهب  ار  شانت  رس و 
بآ هاگره  درکیم و  سراپ  اهبش  دوب  هتفرگ  زاگ  ار  وا  راه  گس  هک  دوب  یـسک  ناتـسرامیب  رد  اـم  دزن  دـیامن . شکورف  وا  یگنـشت  اـت 

کیدزن ار  بآ  هچنانچ  درکیم ، هلگ  رایسب  یگنـشت  زا  تساوخیم و  بآ  هتـسویپ  یلو  داتفایم  هزرل  هب  دیـسرتیم و  دشیم  هدرب  شیارب 
میدیسرپیم وا  زا  رگا  تسه و  لاغشآ  تفاثک و  نآ  رد  تفگیم : و  درکیم ، اهر  ار  نآ  دشیم و  كانمـشخ  هتفرگ و  وا  هرهچ  میدربیم 

یبآ هک  درکیم  شهاوخ  ام  زا  تساوخیم و  بآ  زاب  و  دشابیم . نآ  رد  هبرگ )  ) رانس گس و  هدور  تفگیم  تسا  نآ  رد  یگدولآ  هچ 
كانمشخ درکیم و  ینمـشد  ام  اب  تفگیم و  زاب  ار  دوخ  نیـشیپ  نانخـس  هرابود  دشیم ، هدروآ  رگید  یبآ  رگا  میروایب و  شیارب  رگید 

. میناشونب اراوگ  هزیکاپ و  هزات و  یبآ  يو  هب  هک  دادیم  دنگوس  نامیارب  ار  ادخ  تشگیم .
نان ياهکت  هک  تسا  هتسیاش  هن ؟ ای  هدوب  راه  یگس  ایآ  هک  دنادن  وا  دریگب و  زاگ  ار  یمدآ  یگس  رگا  دناهتفگ  نهک  ناکشزپ  زا  یهورگ 

یگتفرگ زاگ  زاگ  نیا  دروخب  ار  نآ  گس  رگا  يزادنیب  رگید  یگـس  يارب  ار  هدش  هتـشغآ  یگتفرگ  زاگ  ياج  زا  هدش  ناور  نوخ  اب  هک 
، نامـسناپ يهنوگهب  هدـیبوک  ار  ودرگ  زغم  ای  تسا . راه  یگـس  یگتفرگ  زاگ  سپ  دروخن  ار  نآ  گس  هچنانچ  دوب و  دـهاوخن  راه  گس 
دنشاب و هنسرگ  رایسب  رگا  یلو  دروخیمن . ار  نآ  زگره  دیزادنیب  سورخ  ای  غرم  شیپ  دیرادرب و  شیادرف  هتشاذگ ، مخز  يور  بش  کی 

نیا رگا  دـیزادرپب و  هدـش  دای  ناـمرد  مخز و  ندرک  رتهدرتسگ  هب  تسا  رتهب  دـیتفای ، ار  اـههناشن  نیا  رگا  دریمیم . شیادرف  دروخب  ار  نآ 
. دوش هتسب  مخز  رس  تسبوخ  دشن  راکشآ  اههناشن 

[ اهنآ نامرد  داوم و  یضعب  ندروخ  تارضم  ]
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[: 985] شیب يهدنروخ 

نامـشچ یگدزنوریب  ناـبز و  ساـمآ  یـشوهیب و  راـتفرگ  نآ  یپ  رد  هدـش و  دردرـس  هجیگرـس و  راـچد  دروـخب  ار  وراد  نیا  هـک  یـسک 
نآ ندروخ  زا  سپ  تسا  رتهب  ددرگیم .

406 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اب هدـش  هتخپ  طولب  هیقو  راهچ  ندروآ  ـالاب  راـب  نیدـنچ  زا  سپ  دروآ . ـالاب  راـب  نیدـنچ  دروخب و  هنهک  نغور  هارمه  هب  هتخپ  مغلـش  مخت 
ار نآ  شزرا  يدـنمدوس و  هچنآ  یلو  دـیهدب . وا  هب  هدـش ، هدـییاس  بوخ  کشم  طاریق  کی  نآ  رد  هک  کـشم  يوراد  مرد  مین  بارش و 

یکی رگا  دـشابیم . سوطیدورثم  مدژک و  رام و  رهزداپ  زین  تسا و  هداد  سپ  شیامزآ  بان  درز  زبس و  رهزداپ  واگ و  نغور  دربیم  ـالاب 
یخرب دریذپ . ماجنا  میدرک  دای  هک  رگید  ياهوراد  اب  نامرد  دشن  مهارف  هچنانچ  داد و  وا  هب  ار  یکی  نامه  دیاب  دـش  مهارف  اهوراد  نیا  زا 

. دنباییم ییاهر  نآ  ندروخ  زا  هک  دنتسه  یکدنا  تسا و  دنمورین  يرهز  هک  تسا  شیب  هایگ  رهزداپ  ربک  يهشیر  دناهتفگ  ناگرزب  زا 

[: 986] لبنسلا نورق  يهدنروخ 

الاب زا  سپ  دـیاب  ددرگیم . راکـشآ  وا  رد  ماـسرب  ياـههناشن  دوشیم و  راـچد  ناـبز  ندـش  هایـس  يزیرنوخ و  هب  درب  راـکب  ار  نآ  سکره 
نامـسناپ هدـش  ریمخ  بالگ  رد  هک  يروفاک  اب  ار  وا  رگج  دـینک و  نامرد  ار  وا  بالگ  هیقو  کی  روفاک و  لاقثم  کی  ندروخ  اـی  ندروآ 

دینک يورهدایز  رامیب  هب  رایخ  شرت و  رانا  ندناروخ  رد  دیناروخب و  ودب  بالگ  تبرش  درس و  رایسب  بآ  اب  وج  ناخلت  نآ  زا  سپ  دییامن 
. دیهدب وا  هب  زین  يزیرجات  بآ  وجبآ و  تسام و  و 

: گنلپ يهرهز  يهدنروخ 

دوشیم و نینچنیا  زین  دـشک  وب  ار  نآ  رگا  دـباییم و  ناهد  رد  ار  ربص  يهزم  دروآ و  ـالاب  زبس  بآدرز  اـج  رد  دروخب  ار  نآ  هک  یـسک 
: داد وا  هب  دیاب  ار  رهزداپ  نیا  دوشیم . درز  وا  مشچ 

راهچ وهآ  نادریـش ) و   ) باریـس شخب و  کی  مادـکره  راغ  يهناد  موتخم و  لگ  نآ : يهرازگ  گنلپ : يهرهز  يهدنـشک  وب  يارب  رهزداپ 
دنهدب وا  هب  دنروآرد  ودرگ  يهزادناب  یـصرق  دننام  هب  دنـشرسب و  لسع  اب  دنریگرب و  شخب  مین  مادکره  ار  رم  بادـس و  يهناد  شخب و 

هدنز وا  زور  زا  تعاس  هس  زا  سپ  رگا  دنیـشنب و  هدـش  مرگ  هک  اهيزبس  بآ  رد  رامیب  نینچمه  دـنناروخب . ودـب  هرابود  دروآ  الاب  هاگره 
. دنهد ماجنا  وا  يهرابرد  ار  دناهدش  شورمکش  راچد  هک  یناسک  نامرد  دیاب  ماگنه  نیا  رد  دشابیم و  وا  ییاهر  دیما  دنام ،

407 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
: رام يهرهز  يهدنروخ 

راـم و رهزداـپ  دـشاب  بوـخ  وا  يارب  يزیچ  رگا  دـهاوخب . ادـخ  هـک  نآ  رگم  دـباییمن  ییاـهر  نآ  زا  دـشاب  هدروـخ  ار  نـیا  هـک  یــسک 
راب نیدنچ  مد  نامه  رد  دیاب  دوب . دهاوخ  دنمدوس  رایـسب  دنمـشزرا و  رهزداپ  نآ  نامرد  دوش  يریگیپ  يدنت  هب  رگا  تسا و  سوطیدورثم 
اهنت ای  کشم  يوراد  یکدنا  اب  هجوج  تشوگ  بآ  بارـش و  دوش ، شوهیب  نآ  یپ  رد  رگا  دروآ . الاب  ات  دنزیرب ، وا  ناهد  رد  مرگ  نغور 

. دنناروخب يو  هب  ار  کشم  دوخ 

[: 987] لیألا بنذ  گرب  يهدنروخ 

کی هزادـنا  هب  هدروآ  درگ  ار  راخوید )  ) جرهزلیف هتـسپ و  قدـنف ، سپـس  دروآ . الاب  دروخب و  مرلو  لسع  نغور و  راـب  نیدـنچ  تسا  رتهب 
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. دنهد وا  هب  زور  رد  راب  راهچ  بانع 

: هبادلا قرع  يهدنروخ 

نیدنچ لسع  بآ و  اب  دیاب  دوشیم . ولگ  تخس  یگتفرگ  راچد  دیآیمرد و  زبس  گنر  هب  دسامآیم و  شاهرهچ  دروخب  ار  نآ  هک  یسک 
مرلو بآ  اب  یناردـنا  کمن  نآ  دـننام  هب  دـنوارز و  مرد  مین  نآ  زا  سپ  درب و  راکب  خرـس  لگ  نغور  جتخـسور و  سپـس  دروآ . الاب  راـب 

. دوش هداد  موتخم  لگ  رهزداپ  ودب  دروخب و 

: حوربی یهوک و  كزیویم  حورذ و  يهدنروخ 

هدش كاندرد  ینوخ  رامیب  بآشیپ  اسبهچ  دوشیم و  بآشیپ  شزوس  چیپلد  مکش و  درد  فان و  ریز  درد  راچد  دروخب  ار  اهنیا  هک  یسک 
نآ نوماریپ  فان و  ریز  هنیرن و  سامآ  تخـس و  شزوس  نوخ و  هارمه  هب  نآ  ندـنار  نوریب  ندرک و  بآـشیپ  رد  یناوتاـن  راـچد  دـیاش  و 
بآ اب  ار  يو  دیاب  ددرگ . راکشآ  وا  رب  یـشیرپناور  درخ و  یگتخیر  مهب  بت و  رایـسب و  باهتلا  اب  ولگ  ناهد و  شزوس  نینچمه  ددرگ .

[988] ریش ندیشون  هب  راداو  ار  وا  یگنرد  چیه  نودب  سپس  دومن . ندروآ  الاب  هب  راداو  راب  نیدنچ  ریجنا  لخ و  نهد  مرگ و 

ص407 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
408 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

اب ار  وا  دنراذگب و  وا  يهنازور  كاروخ  رد  رایسب  يهرک  دنهد ، وا  هب  هفرخ  بآ  ای  بالگ  تبرش  اب  هزرفـسا  مخت  باعل  دیاب  دومن . رایـسب 
برچرپ هجوج  پوس  دنناکچب و  خرـس  لگ  نغور  هرطق  دنچ  وا  هاربآشیپ  كون  رد  دنیامن و  هیقنت  غرممخت  يهدیپس  یمتخ و  وجبآ و 

ات دنناشونب و  ودـب  هشفنب  يهباشون  اب  ار  هدـش  زپبآ  ریجنا  دوش و  هدـناروخ  وا  هب  ریجنا  دنیـشنب و  نزبآ  رد  دـنناروخب و  واب  ماداب  نغور  و 
زا دیاب  دشاب  هتشذگ  زارد  یتدم  ندز  گر  زا  تشاد و  فان  ریز  رد  تخس  ینیگنس  رگا  دشونب و  ریش  هتسویپ  چیپلد  دردلد و  هک  یتقو 

موم زا  هک  کچوک  یفایش  اب  یلو  دیامنن  قیرزت  ییوراد  هاربآشیپ  رد  میدرک  دای  هک  هنوگ  نامه  تسا  رتهب  دریگب و  نوخ  قیلـساب  گر 
. دنرب راکب  ار  وراد  نیا  دوشیم  هتخاس  ناگدنرپ  دنلب  رپ  تخس  ینایاپ و  شخب  و 

: كایرت يهدنروخ 

یگدولآباوخ و  امرس ) زا  یگدیجنرت  هزرل و   ) زازک ياههناشن  دروخب  سکره  تسا و  هدنـشک  مرد  ود  زا  شیب  ینزو  اب  كایرت  ندروخ 
وا نامشچ  دیاش  دزیخرب و  وا  زا  كایرت  يوب  دیآ و  دیدپ  وا  نت  رد  تخس  یشراخ  اسبهچ  ددرگیم و  راکـشآ  وا  رب  یـشوهیب  و  تابـس ) )

اهمادـنا یگتفرگ  راچد  گرم  ماگنه  رد  دوش و  نازیر  درـس  قرع  وا  زا  هدـیرپگنر و  وا  ياـهنخان  دـیآ و  دـنب  وا  ناـبز  دور و  یهاـیس 
. دوشیم

بآلسع و هلیـسوب  ندروآ  الاب  نامرد  زاغآ  دشابیم . وا  نت  زا  كایرت  يوب  نتـساخرب  و  یـشوهیب )  ) یگدولآ باوخ  نآ  هژیو  ياههناشن 
هک دنمورین  يهنهک  بارـش  وا  هب  دنیامن و  هیقنت  ار  يو  هدش  هتفگ  جنلوق  شخب  رد  هک  مرگ  يهیقنت  اب  سپـس  تسا  يدنه  کمن  دـیوش و 
زا دننک . مرگ  سرپمک  ار  رـس  دننک . رتسدیبدنگ  سدنک و  اب  ندرک  هسطع  هب  راداو  ار  وا  دنهد . هدش  هدـییاس  راب  نیدـنچ  نیچراد  نآ  رد 

. دنیامن يریگولج  وا  ندیباوخ 
. دنهدب رامیب  هب  زور  رد  راب  هس  تیمومسم  یگداس  یتخس و  يهزادنا  هب  يودرگ ، ای  قدنف  کی  يهزادنا  هب  رهزداپ  نیا  زا 
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: كایرت رهزداپ 

هراشا

هدش هدرورپ  ودرگ  ریس و  نوتیز و  نغور  اب  هک  یکاروخ  اینومقس و  دینک و  ریمخ  لسع  اب  هزادنا  کی  هب  لهبأ  لفلف ، هزگنا ، رتسدیبدنگ ،
زا سپ  دیهد و  وا  هب 

409 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، مرگ نایبنیریـش  نغور  و  طسق )  ) تسک نغور  اب  ار  وا  نت  دـیناشونب . وا  هب  هدروخسیخ  نیچراد  نآ  رد  هک  بان  دـنمورین و  یبارـش  نآ 

ندیـشون هعرجهعرج  وا  يارب  دیناشنب . مرگ  بآ  رد  ار  يو  دش  رتشیب  شراخ  رگا  دیناروخب ، وا  هب  رتسدیبدنگ  مدره  و  دییامن . یلامنغور 
. دشابیم دنمدوس  دنت ، رایسب  مرگ و  يهکرس 

[: 989] نارکوش يهدنروخ 

الاب ار  نآ  هک  تسا  رتهب  دوشیم . راکشآ  وا  رب  یگدیشک  ناتشگنا و  يدرس  یگفخ و  ییانیب و  يرات  ياههناشن  دروخب  نارکوش  سکره 
كایرت رهزداـپ  زا  دوش و  هدـناشون  ودـب  تعاـس  ره  باـن  دـنمورین  یبارـش  نآ  زا  سپ  دوش  هیقنت  میتفگ  هک  ییاـهزیچ  اـب  سپـس  دروآ و 

دوش هدناشونب  وا  هب  زین  بارش  هیقو  کی  اب  لفلف  مرد  کی  دوش و  هداد  وا  هب  راب  نیدنچ 

: تسا حافل  هشیر  هک  حوربی  يهدنروخ 

یگدولآباوخ نآ  زا  سپ  مشچ و  یخرس  یتسم و  تلاح  سپس  هجیگرس  دوشیم  راکشآ  هک  ياهناشن  نیتسخن  دروخب  حوربی  هک  یسک 
رتعص و نآ  رد  هک  دنت  هکرـس  دنراذگب . خرـس  لگ  نغور  سران و  يهکرـس  وا  رـس  رب  دوش و  هیقنت  ددرگ و  نامرد  دیاب  هک  تسا  تخس 
كایرت و رهزداپ  دوب  نانچمه  یگدولآباوخ  درک و  شکورف  مشچ  ور و  یخرس  رگا  دنناشونب . ودب  هعرجهعرج  هدش  هدناسیخ  نیتنـسفا 

. دوش هداد  ودب  میدرک  دای  اهنآ  نامرد  كایرت و  شخب  رد  هک  ییاهوراد  رگید  بارش و 

(: هروتات  ) لثامزوج يهدنروخ 

دیاب دوب . دهاوخ  هدنـشک  دـشاب ، هتفر  راکب  رایـسب  رگا  دروآیم و  دـیدپ  ینیگنـس  یتسم  اهنت  دوش  هدروخ  مرد  مین  ات  نآ  زا  یکدـنا  رگا 
دوش هتـشاذگ  مرگ  بآ  رد  ار  وا  ناتـشگنا  دوش و  هتخیر  وا  ناهد  رد  هرک  غاد و  نغور  نآ  رب  نوزفا  دوش و  نامرد  حوربی  نامرد  اب  رامیب 

. دوش نامرد  میدرک ، دای  حوربی  ندیشون  رد  هک  ییاهنامرد  رگید  اب  سپس  ددرگ  ندروآ  الاب  هب  راداو  راب  نیدنچ  و 
410 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: گنب يهدنروخ 

رد دـیاب  دوشیم  رادـیدپ  وا  رب  مشچ  یخرـس  ناـهد و  زا  فک  ندـمآ  نوریب  اهمادـنا و  یتسـس  تخـس و  یتسم  دروخ ، گـنب  هک  یـسک 
هب دیاب  هنرگو  رتهب  هچ  دوب  هدنسب  رگا  دیناشون  ودب  ریـش  راب  نیدنچ  سپـس  دوب  هروب  هتخپ و  ریجنا  بآلسع و  اب  وا  ندروآ  الاب  يهشیدنا 

. دروآ يور  كایرت  اب  وا  نامرد 

: هزات زینشگ  يهدنروخ 
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یجیگرـس و یتشگرـس و  ياههناشن  وا  رب  دـشاب ، هدروخ  رایـسب  ار  نآ  يهزات  ای  هدیـشون و  لـطر  مین  يهزادـنا  هب  زینـشگ  بآ  هک  یـسک 
. ددرگیم اوآ  یگتفرگ  راچد  نآ  زا  سپ  دزیخیمرب و  زینشگ  يوب  وا  نت  زا  دوشیم و  نایامن  یگدولآباوخ  سپس  درخ و  یگتخیرمهب 
وا هب  دوش و  هدـناروخ  برچرپ  غرم  پوس  کمن و  لفلف و  اب  هدـش ) ورمین   ) دـنبمین غرممخت  يهدرز  وا  هب  سپـس  دروآ  ـالاب  دـیاب  تسخن 

. دنهدب وا  هب  تسا  هدش  هتخیمآ  لفلف  ای  نیچراد  اب  هک  یبارش  دیاب  دشن ، هدنسب  رگا  دنناشونب  دنمورین  یکدنا  بان و  بارش 

: هزرفسا مخت  يهدنروخ 

یگدرـسفا و هودـنا و  ياههناشن  اهنآ  يود  ره  ندروخ  رد  يورهدایز  ای  هدـیبوکن و  ای  هدـیبوک و  يهزرفـسا  مخت  ندروخ  زا  سپ  اـسبهچ 
رد یپ  دیاب  ار  وا  ورنیازا  دماجنایب . نآ  يهدنروخ  گرم  هب  دـیاش  هک  دـیآ  شیپ  ندـش  شوهیب  ضبن و  ورین و  نداتفاورف  سفن و  یگنت 

هدزکمن و و  دـنبمین )  ) هدـش ورمین  غرممخت  يهدرز  دومن  يدـنه  کمن  هروب و  دـیوش و  لسع و  مرگ و  بآ  اب  ندروآ  الاب  هب  راداو  یپ 
. دنناروخب وا  هب  هزگنا  لفلف و 

. دنناشونب اهنآ  هب  هتسهآ  هتسهآ  دنمورین  بان و  یبارش  نینچمه 

: دنایمس ود  ره  هک  هامک )  ) یمس چراق  و  رطف )  ) غورامس چراق  يهدنروخ 

ندروخ زا  تسا  رتهب  دنک ، دروخرب  نآ  رطف  يهنوگ  اب  هژیو  هب  دب ، چراق  هب  یسک  رگا 
411 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نینچمه دنتـسه . نایزیب  هدش ، هتخانـش  ياهاج  زا  هتفرگرب  ياهچراق  نوچ  دشاب  هدش  هتفرگ  هژیو  ياهاج  زا  هک  نآ  رگم  دنک  زیهرپ  نآ 
نآ زا  يدب  يوب  ای  يرتسکاخ  ای  يزبس  ای  یهایس  نآ  رد  هک  هچره  یلو  دنکن . يورهدایز  دشاب  یتشادهب  بوخ و  دنچره  نآ  ندروخ  رد 

گرزب و رایـسب  هک  ناتخرد  کیدزن  ای  هن و  ای  تسه  رادرهز  ناروناـج  هنـال  هک  تسین  هتـسناد  هک  ییاـهیخاروس  راـنک  رد  اـی  دزیخرب و 
اریز درکن ، بوـخ  دـنچره  رطف )  ) چراـق ندروـخ  رد  يورهداـیز  درک و  زیهرپ  اـهنآ  يهمه  زا  هک  تـسا  رتـهب  یلک  روـطب  دـشاب ، دـنمونت 

هب ار  یمدآ  يدنت  هب  اسبهچ  دوشیم و  نایامن  درس  قرع  یشوهیب و  سفن و  یگنت  نآ  دب  هنوگ  زا  یلو  دروآیم . جنلوق  ولگ و  یگتفرگ 
اب برت  يهرشفا  ای  يدنه و  کمن  نان و  هروب  اب  یطبن  يرم  یکدنا  دش ، راکشآ  اههناشن  نیا  رگا  تسا  رتهب  سپ  دناشکیم . نتـشک  يوس 

ودـب ندرک  شیالاپ  زا  سپ  ریجنا  بوچ  يهدـنازوس  رتسکاخ  يور  هدـش  هتخیر  بآ  ای  هروب و  نیبجنکـس و  اـب  هندوپ  يهرـشفا  اـی  هروب و 
. دنناشونب وا  هب  كدناكدنا  ياهنوگهب  دنمورین  هنهک  بارش  نآ و  زج  ینومک و  یلفالف و  ای  بآلسع  ندروآ ، الاب  زا  سپ  دنناشونب 

: هبمکش رد  هدش  هتسب  ریش 

ریش رگا  دشاب و  الاب  رایسب  یگتسب  ياراد  ریش  رگا  هژیو  هب  دوشیم  هتسب  ناشیا  هبمکش  رد  نآ  ریش ، ندیـشون  زا  سپ  هک  دنتـسه  يرایـسب 
هدنشک دریگن  ماجنا  یتامادقا  رگا  دراوم  يرایسب  رد  دراد . یپ  رد  زرل  بت  درس و  قرع  یشوهیب و  نوچ  يدمآیپ  دوش  هتـسب  هبمکـش  رد 

ای دـنت ، سران  يهکرـس  هیقو  کی  اب  شوگرخ  يهیام  رینپ  لاـقثم  کـی  ندـناروخ  تسا  دـنمدوس  نآ  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  دوب . دـهاوخ 
جنپ ای  مرگ و  بآ  اب  هدییاس  فّرح  تشم  کی  ای  هدش  کشخ  ریجنا  يهریـش  مرد  کی  ای  یلاقاب  يهناد  کی  يهزادنا  هب  هزگنا  ندـناروخ 

اب بآلسع  نداد  هن  رگا  دروآ و  الاب  ار  نآ  هک  نآ  ات  دـشابیم . لسع  اب  شرت  نیبجنکـس  هندوپ و  بآ  ای  هکرـس  اب  کـشخ  يهندوپ  مرد 
هتخل زا  هک  اههناشن  نیا  نینچمه  دـیامن و  رود  ار  دـب  ياههناشن  نآ  دروآ و  الاب  ات  واب  مرگ  بآ  راـب  نیدـنچ  هدـش و  زپبآ  سفرک  مخت 
نامرد اهگنـس  نامرد  دننامه  نادـبآشیپ  رد  نآ  ندـش  هتخل  یلو  دوشیم ، نامرد  هویـش  نیمه  اب  دـیآیم  شیپ  هبمکـش  رد  نوخ  ندـش 

. ددرگیم
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412 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 990 (] مومغم  ) هدش هدیشوپ  ینایرب ، ياهكاروخ  يهدنروخ 

يدنبهتسب هدیچیپ و  یتخس  هب  دروخب  اوه  تدم  یکدنا  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  هدیـشوپ  دیآیم  نوریب  رونت  زا  مد  نامه  هک  یکاروخ  ره 
ندروآ و ـالاب  شورمکـش ، دـننام  هـب  ياـههناشن  يهدـنروآدیدپ  نآ  ندروـخ  دوـش . يریگوـلج  نآ  ياـهراخب  ندـمآ  نوریب  زا  اـت  دوـش 

یلایخناشیرپ دزیر و  مهب  زور  ود  ای  کـی  ار  درخ  دـیاش  دـشاب . هدنـشک  اـسبهچ  دوب و  دـهاوخ  یـشوهیب  و  هضیه »  » يراـمیب ياـههناشن 
. دوشیم كاله  رامیب  سپس  دروآیم و 

، دوش قیرعت  مشچ و  شزیر  بآ  هجیگرـس و  یگدرـسفا و  ياههناشن  راچد  هدش  هدناشوپ  يرونت و  ياهیکاروخ  ندروخ  یپ  رد  سکره 
بارش [ ) 991] نناـیب نیریــشیم  هـبیم و  دـیاب  نآ  زا  سپ  دوـش و  هزیکاـپ  هبمکــش  هـمه  اـت  دروآ ، يور  هرابنیدـنچ  ندروآ  ـالاب  هـب  دـیاب 

نآ ات  دنک ، زیهرپ  زین  ینتبآ  ندیباوخ و  زا  دیاب  دوش و  هداد  وا  هب  کشم  يوراد  یکدنا  بیس و  هب  بآ  اب  یناحیر  بارش  و  نایبنیریش )
. دوش هتخیگنارب  وا  رد  یتخس  شورمکش  دروآ و  الاب  هک 

، دنشابیم هضیه »  » يرامیب راچد  هک  یناسک  هب  ینامرد  هویش  هب  دیاب  هاگنآ  دش  هتخیگنارب  رایسب  شورمکش  ندروآ و  الاب  وا  رد  رگا  سپ 
. دروآ يور 

: هدش درس  یهام  يهدنروخ 

دوشیم ادیپ  رطف )  ) یمـس چراق  ندروخ  زا  هک  ییاههناشن  هدنام  كانمن  ییاج  رد  هدش و  درـس  هدرک ، خرـس  یهام  ندروخ  لابندـب  انامه 
هدنـشک چراق  نامرد  لفلف و  اب  بارـش  ندیناشون  ندروآ و  الاب  هب  راداو  ار  وا  دیاب  سپ  دـش  تفای  اههناشن  نیا  هچنانچ  دـیآ ، دـیدپ  وا  رد 

. درک

: هدش هابت  ریش  يهدنروخ 

رتشیب رد  هک  دروآیم  تسدب  ار  ریـش  ندـش  هیزجت  لاح  رد  یـشرت  يهزم  دوریم و  دـب  ياهیگژیو  يوس  هب  ندـش  هیزجت  اب  ریـش  یهاگ 
. دش دهاوخ  هدنشک  تخس و  هضیه »  » يرامیب راچد  نآ  ندیشون  زا  سکره  تسا . ریش  نتفر  یهابت  یگدیدنگ و  يوس  هب  ناشن  دراوم 

413 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دهدیم يور  دزیخرب ، نآ  زا  اهراخب  دروخب و  اوه  هک  نآ  زا  شیپ  هدش و  هدیشود  مد  نامه  هک  يریش  ندروخ  زا  سپ  هناشن  نیا  یهاگ 
اب هرابنیدنچ  ندروآ  الاب  هب  رامیب  دـیاب  دـهد . خر  هبمکـش  يهناهد  یگدرـشف  هجیگرـس و  ای  یـشوهیب  وبدـب ، ریـش  ندروخ  زا  سپ  رگا 

. دنک مادقا  نیدران ، نغور  اب  هبمکش  ندرک  سرپمک  یلفالف و  نشراوج  اب  بان  بارش  ندیشون  هب  سپس  دروآ و  يور  بآلسع 

[: 992] هتفرگوب هدیدنگ و  ياهنغور  رادزغم و  ياههناد  يهدنروخ 

عورخ هناد  زغم  اهنغور و  نینچمه  هدش و  هابت  هک  تسا  نآ  دننامه  هچنآ  لیگران و  ودرگ و  نوچمه  اههتـسه  زغم  نیا  زا  هچره  ندروخ 
تسپ و اهنآ  يهمه  نوچ  ددرگ  يورهدایز  نآ  ندروخ  رد  هژیو  هب  تسا  دب  اهنآ  دننام  وله و  خلت و  ماداب  ولآدرز و  هتـسه  و  ریجنا ) دـیب  )

ساویر بیس و  هروغ و  يهدناشوج  يهرشفا  سپس  دروآ ، الاب  دیاب  رامیب  دوش ، نآ  نامرد  هب  زاین  هچنانچ  دنناسریم و  نایز  دناازبیـسآ ،
. دوش راداو  روآاهتشا  ياهیکاروخ  ندروخ  هب  وا  سپس  دوش  هداد  وا  هب  نآ  زج  و 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


: ياهناخدور یلگنج و  هغابروق  يهدنروخ 

اهر نآ  زا  رگا  دوشیم و  راکشآ  هنادرم  بآ  ندنکفا  نوریب  یشوهیب و  یگدیرپگنر و  یتسس و  وا  رد  دروخب  ار  اهنیا  هک  یـسک  يارب 
نتخیر قرع  ندیود و  هب  سپـس  دوش ، هزیکاپ  هبمکـش  ات  دروآ  الاب  راب  نیدنچ  دیاب  دزیریمورف . شیاهوم  اهنادـند و  دـبای  دوبهب  دوش و 

رامیب رگا  دوش  هداد  وا  هب  کلم  يوراد  و  هبوچدرز )  ) گرزب مکرک  يوراد  نآ  زا  سپ  دوش و  راداو  لاهسا  غارفتسا و  زا  سپ  هبامرگ  رد 
. ددرگ نامرد  هدمآ ، نآ  دوخ  شخب  رد  هک  ینامرد  اب  دیاب  دش  راچد  هزیمآ  یهابت  هب 

[: 993 (] يرحب بنرا   ) ییایرد شوگرخ  يهدنروخ 

یگنت ندرک و  بآشیپ  رد  یتخس  هبمکش و  رد  رایسب  يدرد  راچد  دروخب  ار  نآ  هک  یسک 
414 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يرامیب راتفرگ  ددرگن  نامرد  دریمن و  گنردیب  رگا  دوشیم . ندروآ  ـالاب  رایـسب  وبدـب و  قرع  يزیرنوخ و  و  [ 994 (] وبر  ) مسآ سفن و 
رایخ و بآ  نآ  زا  شیپ  دشونب و  راب  نیدنچ  مه  رـس  تشپ  نایم  رد  یکی  ای  رگیدکی و  اب  هتخیمآ  بارـش  ریـش و  دیاب  دوشیم . [ 995] لس
هایـس و قبرخ  اینومقـس و  زا  هتفرگرب  یـصرق  دـش ، هتـساک  اههناشن  یکدـنا  رگا  مود  زور  رد  نآ  زا  سپ  دروخب و  هزاـت  یمتخ  گرب  بآ 

رگا دروخب و  بالگ  تبرـش  اب  ار  نآ  زا  مرد  کی  نزو  هب  درادرب و  هزادـنا  کی  هب  اریتک  نایبنیریـش و  يهدـناشوج  يهرـشفا  نوقیراغ و 
هک یـسک  نامرد  هب  سپـس  دننزب و  ار  وا  گر  دـیاب  تسخن  ینعی  دریگب  يرامیب  نیا  هژیو  شخب  زا  نآ  نامرد  دـش  مسآ  هفرـس و  راتفرگ 

. دوش نامرد  تسا ، شش  رد  نیکرچ  لمد  مخز و  ياراد 

: تسپ رتسدیبدنگ  يهدنروخ 

یهاگ مرگ و  ماسرـس  ياـههناشن  راـتفرگ  دـشاب ، هدرب  راـکب  ار  نآ  زا  دـب  ياهنوگ  اـی  هدروخ و  هزادـنا  زا  شیب  ار  رتسدـیبدنگ  هک  یـسک 
بآ يواگ و  تسام  سران و  يهکرـس  و  جرتا )  ) شرت جـنرت  بآ  دـیاب  ندروآ  ـالاب  زا  سپ  ناـنیا  هب  دوشیم . ماـگنهدوز  یگرم  راـتفرگ 

نینچمه هداـم ) غـالا   ) نتا ریـش  تسا و  دـنمدوس  رتسدـیبدنگ  يهدـنروخ  يارب  هک  تسا  یگژیو  ياراد  بیـس  بآ  دـناروخ . شرت  بیس 
. دشابیم بوخ 

: تسا یتشد  بادس  غمص  هک  ایسفات  يهدنروخ 

ار نآ  رامیب  دیاب  سپ  دیآیم . دیدپ  نت  رد  ریهک  ور و  یخرـس  مشچ و  یگدزنوریب  هبمکـش و  ولگ و  رد  رایـسب  یـشزوس  نآ  ندروخ  زا 
لگ نغور  ریـش و  اب  وا  زین  دـیامن و  شکورف  اههناشن  ات  دـشونب  وجبآ  نآ  زا  سپ  دروخب و  هب  هرک  ریـش و  راب  نیدـنچ  سپـس  دروآ  الاب 

. دنک هیوشناهد  خرس 

: رذالب يهدنروخ 

. دوشیم رادیدپ  ساوسو  یهاگ  مرگ و  ياهيرامیب  ياههناشن  رذالب  ندروخ  زا  سپ 
415 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

سپـس دـیامن  مارآ  ار  شیولگ  مکـش و  شزوس  چـیپلد و  اـت  داد ، لـخ  نهد  نغور و  هرک و  وا  هب  دـیاب  دـشاب ، هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک 
هتفگ ماسرـس  شخب  رد  هک  ییاهوراد  دـیاب  رامیب  دوش . هتخیر  وا  ینیب  رد  زین  هشفنب  نغور  دـناروخ . وا  هب  شرت  يواـگ  تساـم  وجبآ و 
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رومن درـس و  يهیاپ  رب  وا  ینامرد  همانرب  یگلمج  دیاب  دروخب . رانا  بآ  بالگ و  تبرـش  اب  هزرفـسا  مخت  باعل  درب و  راکب  ار  تسا  هدـش 
. دشابیم رذالب  رهزداپ  هدوب و  دنمدوس  رذالب  يارب  دشاب  ودرگ  نآ  رد  هکنآ  هژیو  هب  یبیکرت  ياهوراد  دشاب . نتشادهگن 

(: هرهزرخ  ) یلفد يهدنروخ 

دروآ و الاب  دـیاب  تسخن  رامیب  دروخب ، ار  نآ  سکره  دـشکیم . ار  نایمدآ  نایاپراهچ و  رتشیب  غـالا و  هژیو  هب  ربراـب  ناروناـج  هاـیگ  نیا 
تشکجنف و مخت  ندروخ  دراد  هک  یگژیو  اب  نینچمه  دوب . دهاوخ  دنمدوس  دراذگب ، ناهد  رد  ار  دیلبنـش  هتخپ و  يامرخ  رگا  نآ  زا  سپ 
يروجنر و هودـنا ، مکـش ، ندرک  داب  ياـههناشن  هرهزرخ  ندروخ  زا  دوب . دـهاوخ  بوخ  ناربراـب  ناـیمدآ و  يارب  نآ  يهتخپ  ندروخ  اـی 

يهرـشفا ندروـخ  نآ ، زا  سپ  تسا . بوـخ  نآ  ندروـخ  زاـغآ  ناـمه  رد  ندروآ  ـالاب  دوـشیم . رادـیاپ  هدـنروخ  رد  تسا  یگتخورفارب 
سپـس هروب و  بآلسع و  سپـس  تسا . بوخ  نغور  هرک و  نوچ  ییاهیبرچ  دجنک و  یمتخ و  گرب  دننام  هدنبـسچ  رادباعل  ياهوراد 

. دوش هیقنت  دیاب  نغور  رادباعل و  ياهزیچ 
يراددوخ هتفای  شرورپ  هزرخ  رد  هک  یبآ  ندروخ  زا  دیاب  تسا . دنمدوس  اهینغور )  ) اهیبرچ اهینیریش و  همه  رکـش و  لسع و  ریجنا و 

نآ سپس  دزیمآیب  اهینیریش  بالگ و  تبرـش  اب  ار  نآ  دوش  نآ  ندیماشآ  هب  راچان  رگا  دشاب و  رایـسب  بآ  نآ  يهزادنا  هک  نآ  رگم  دوش 
. دشونب ار 

: نآ زا  ندید  بیسآ  یتشد و  زایپ  يهدنروخ 

دریگب مکـش  شچیپ  دردلد و  نآ  ندروخ  زا  هک  یـسک  دـنکیم  یمخز  ار  رگج  اهدـنوآ  اههدور و  دوش  يورهدایز  نآ  ندروخ  رد  رگا 
غرممخت يهدرز  شکاروخ  دوش و  هداد  ار  اههناد  ردوپ  وا  هب  دـیاب  دنـشاب . هتـشاذگ  هتخادـگ  نهآ  نآ  رد  هک  داد  ياهتخپ  ریـش  واـب  دـیاب 

. دوش هداد  ماجنا  وا  يارب  ياهدور  ياهمخز  شخب  رد  هدش  دای  ینامرد  ياهراک  رگید  دیاب  سپس  دشاب 
416 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هرجنا يهدنروخ 

. دریگ ماجنا  وا  يهرابرد  نامرد  نامه  دیاب  دشاب و  یتشد  زایپ  يهدنروخ  يهناشن  دننام  هب  نیا  ندروخ  زا  هدـش  راکـشآ  ياههناشن  اسبهچ 
. دوش نامرد  هفرس  هدننکمرن  ياهوراد  بالگ و  وجبآ و  اب  دیاب  هک  دوشیم  هدنهدرازآ  هفرس  راتفرگ  یهاگ 

: درس بآ  يهدنروخ 

ماگنه رد  درس  بآ  ناوارف  ندیشون  ای  رایسب و  شزرو  ای  ینتبآ و  زا  سپ  ای  دوش و  هدیشون  رایسب  هک  درس  یلیخ  بآ  زا  یهاگ  بیـسآ ،
يرامیب يهزیمآ و  ندش  دب  يوس  هب  رامیب  هک  ددرگیم  زاغآ  تسخن  نامه  زا  رگج  درد  نوچ  ییاههناشن  دشابن ، یتسم  يور  زا  هک  اتشان 

یبارش نآ  یپ  رد  دیاب  دش . هدید  اههناشن  نیا  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه  درس  بآ  ندیشون  زا  سپ  رگا  ددرگیم . راکشآ  دوریم ، ءاقـستسا 
هک هنوگ  نامه  ار  نآ  دنیامن و  مرگ  ینامـسناپ  ار  رگج  دـننک و  زیهرپ  يزور  دـنچ  ازيدرـس  ياهیکاروخ  زا  دنـشونب و  دـنمورین  بان و 

. ددرگ نامرد  میاهتفگ ، نآ  شخب  رد  هچنآ  اب  دیاب  دوش  دب  يهزیمآ  راچد  رامیب  رگا  دنرادهاگن . مرگ  میتفگ 

(: نیسبج  ) چگ يهدنروخ 

يهرـشفا نوچ  رادباعل  ياهوراد  بآلسع و  دـیاب  هک  دـیآیم  دـیدپ  ناهد  یکـشخ  ولگ و  یگتفرگ  تخـس و  جـنلوق  چـگ ، ندروخ  زا 
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، دوش هدناشون  رامیب  هب  هتخیر  بالگ  تبرـش  رد  اینومقـس  مرد  هس  سپـس  دوش  هداد  وا  هب  ناتک  مخت  باعل  هیکولملا و  هلقب  هزات و  یمتخ 
اجب نآ  شخب  زا  هنرگو  هتفریذـپ  ماـجنا  ناـمرد  هـک  تسـشنورف  اـههناشن  رگا  دریگب و  رظن  ریز  درگنب و  ار  وا  درک ، ادـیپ  شورمکـش  رگا 
يور نآ ، نامرد  هب  دـیاب  هک  دـیآ  دـیدپ  هدور  مخز  نآ  زا  رگا  دـنهد و  ماجنا  هرابود  وا  يهرابرد  ار  ندـش  شورمکـش  دـیاب  سپ  هدـنام 

. دروآ

(: گنسادرم [ ) 996] کترم يهدنروخ 

هراشا

ای ندمآ و  دنب  ای  ندرک و  بآشیپ  رد  یتخس  دننام  هب  ییاههناشن  نآ  ندروخ  زا 
417 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هروب دیوش و  هتخپ و  ریجنا  دیاب  دهدیم . يور  رامیب  رد  نت  ندرک  داب  نابز و  ینیگنـس  نینچمه  دـیآیم . شیپ  بآشیپ  ندـمآ  هکچهکچ 
دیاب ددرگ  رتشیب  اههناشن  دوش و  هتـساک  ندروآ  الاب  يهزادـنا  زا  هچنانچ  دوشیم  هداد  هراـبود  هنرگو  دروآ  ـالاب  یناـسآ  هب  رگا  داد  وا  هب 

. درک هیقنت  دـنمورین  ياهیقنت  يوراد  اب  ار  رامیب  داد و  وا  هب  ار  رگید  رتدـنمورین  يهدـننکناور  کی  ای  میتفگ و  هک  هنوگ  نامه  ار  اینومقس 
ریز يوراد  نیا  دـیاب  دـسر  ناـیاپ  هب  هتفر  راـکب  ياههدـننکناور  درکراـک  رگا  داد  واـب  هدـننک  ناور  يوراد  هارمه  هـب  بآلـسع  هتـسویپ 

. دوش هداد  رامیب  هب  هرابنیدنچ 

: کترم يهدنروخ  رهزداپ 

هیقو کی  بارـش و  هیقو  کی  اب  نآ  لاـقثم  ود  دوش و  هتفرگرب  شخب  مین  يهزادـنا  هب  مادـکره  ّرم  نیتنـسفا و  شخب و  کـی  سفرک  مخت 
. تسا هتفای  دوبهب  وا  سپ  دش  هدید  مکش  ندش  مرن  بآشیپ و  شیازفا  ياههناشن  رامیب  رد  رگا  دوش . هداد  رامیب  هب  هتخپ  سفرک 

[: 998] رفجنز ای  کس  ای  هدش و  هتخیر  شوگ  رد  يهویج  ای  [ 997 (] قبیز  ) هویج يهدنروخ 

مکش اههدور و  رد  هک  تسا  یهاکناج  تخـس  درد  رتشیب  نآ  نایز  دشاب . رابنایز  رایـسب  یعیبط )  ) طیبع يهویج  ندیـشون  مربیمن  نامگ 
مدناروخ ینومیم  هب  ار  هویج  نم  دشاب . شبنجرپ  یمدآ  رگا  هژیو  هب  دوریم ، نوریب  دشاب ، هدش  دراو  هک  لکش  نامهب  نوچ  دیآیم  دیدپ 

راکشآ ار  اهناشن  نیا  دوخ ، ناتسد  اب  مکش  ناهد و  نتفرگ  دوخ و  هب  ندیچیپ  اب  نومیم  مدیدن و  وا  رد  ياهناشن  مدرک  دای  هچنآ  زج  یلو 
. دشابیم کترم  ندروخ  زا  سپ  ياههناشن  دننام  هب  نآ  زا  هتساخرب  ياههناشن  دناهتفگ  ناگتشذگ  زا  یخرب  و  [ 999] درک

. ددرگ نامرد  نآ  ینامرد  هویش  اب  هک  تسا  هتسیاش 
هدنشک يهنوگ  یلو  دیآیم . دیدپ  نآ  زا  تخس  یمخز  دوش  هتخیر  شوگ  رد  هویج  رگا 

418 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دزیخیمرب و مکش  رد  یهاکناج  درد  نآ  زا  تسا و  مرگ  رایسب  هدنـشک و  تخـس  هک  تسا  ینامیلـس  هویج  ای  [ 1000] دعصم هژیو  هب  نآ 

اههدنامسپ ات  دروآ ، يور  هروب  اب  هیقنت  راب و  نیدنچ  بآلسع  نداد  نوچ  ینامرد  هب  دـیاب  سپ  ددرگیم ، رادـیدپ  يزیرنوخ  چـیپلد و 
هداد وا  هب  زب  يهیپ  باعل و  هدننکمرن و  اههناد  هتخپ و  ریـش  نوچمه  هدور  مخز  يارب  دنمدوس  ياهوراد  راب  نیدنچ  دـنوش و  هدـنار  نوریب 

هاکناج يدرد  دوشیم  هتخیر  شوگ  رد  هک  هچنآ  زا  یلو  دریذپ . ماجنا  زین ، هدور  مخز  شخب  رد  ام  هدرک  دای  نوچمه  ندرک  هیقنت  دوش .
هتخیر هک  ییوس  رد  رایـسب  ینیگنـس  ساسحا  نینچمه  دشابیم ، نآ  ياههناشن  اهمادـنا ، یگتفرگ  و  درخ ) یگتخیر  مهب   ) یـشیرپناور و 
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هتفرگ تسدب  ار  نآ  هدرکن و  هیکت  يزیچ  هب  هک  یلاح  رد  دنک و  یلیل  رایسب  سپس  دیارگب و  تمس  نآ  هب  ار  رـس  تسا  رتهب  تسا . هدش 
راـمیب يارب  هـک  غاد  ینغور  شوـگ  رد  نآ  زا  سپ  دریگب و  زین  ار  دوـخ  ینیب  تـسا  رتـهب  ماـگنه  نـیا  رد  دـیامن  هـسطع  سدـنک  هلیــسوب 

رب هک  دباوخب  ياهنوگهب  نیمز  يور  سپـس  دریذـپ . ماجنا  هرابود  هتخیر و  نوریب  دـش ، مرلو  هک  یماگنه  دوش و  هتخیر  تسین ، روآلمحت 
هلیم هلیسوب  نداد  ناکت  ندرک و  اجهباج  ندناراخ و  اب  دنیزگرب و  یبرس  ییاههلیم  دراذگ و  شلاب  يور  رـس  دشاب و  تمـس  نامه  يولهپ 

. دروایب يور  نآ  ندنار  نوریب  سپس  و 
نورد هب  هویج  نتخیر  زا  یهاگ  دـهد . ماجنا  راب  نیدـنچ  ار  راک  نیا  دروآ و  نوریب  دـنک و  كاـپ  ار  دنبـسچیم  هویج  هب  هک  ییاـهزیچ  و 
يدب ياههناشن  هدیـسر و  شوگ  خامـص  هب  نآ  زا  یـشخب  یهاگ  دنکیم . رذگدوز  تسا  ناور  نوچ  دوشیمن  هدید  يدب  يهناشن  شوگ 

هدش هتکـس  عرـص و  راتفرگ  هدـمآ و  شیپ  شیارب  دادـیور  نیا  هک  هدـید  ار  يرامیب  وا  هک  تفگ ، ارم  یکـشزپ  دراذـگیم . شیامن  هب  ار 
. تسا

نآ زا  ییاهر  هنوگچیه  هدوب و  رتهدنشک  رتدب و  رایسب  کس  هک  نآ  زجب  دنراذگیم  اجب  هدنشک  هویج  ياههناشن  رفجنز  کس و  ندروخ 
. تسا خینرز  هویج و  اب  تیمومسم  نامرد  نوچمه  نآ  ینامرد  شور  دوب و  دهاوخن 

419 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1001 (] بآدیفسا  ) جادیفسا يهدنروخ 

يهتخپ دیاب  ددرگیم . اهمادنا  یتسس  هفرس و  تخـس و  هکهکه )  ) يهسکـس راتفرگ  دیپس و  وا  نابز  دشاب ، هدروخ  بآدیفـسا  هک  یـسک 
بآلسع اب  اینومقـس  مرد  مراهچ  کی  نآ  زا  سپ  دـننک . ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا  سپـس  دـنهد  وا  هب  نوتیز  نغور  اب  بآلسع  ای  ریجنا 

بآشیپ ات  دنناروخب ، وا  هب  بآلسع  اب  نیتنـسفا  يهرـشفا  لاقثم  کی  رابره  راب و  نیدنچ  درک ، ادیپ  شورمکـش  هکنآ  زا  سپ  دـنهد . يوب 
رد هک  دوش  هدرب  راکب  روآباشیپ  ياهوراد  دشاب ، هتـشاد  ندرک  بآشیپ  یتخـس  هچنانچ  دنک . شکورف  وا  رد  اههناشن  دبای و  شیازفا  يو 

. میاهدرک دای  باتک  نیا 

: هرون درگ  ای  نوباص ، بآ  ای  خینرز ، يهدرشف  راخب  ندربورف  ای  مه ، اب  خینرز  هرون و  يهدنروخ 

رتشیب هبمکـش  ات  دنـشونب  بالگ  تبرـش  مرگ و  بآ  راب  نیدـنچ  دـهدیم . خر  اههدور  رد  دـب  ییاهمخز  اـب  هارمه  یتخـس  دردلد  نآ  زا 
هچنانچ تسا . ندرک  هیقنت  تسا ، دـنمدوس  هدور  ياهمخز  يارب  هک  هچنآ  دـنهد . ودـب  نآ  زج  وجبآ و  جـنرب و  بآ  سپـس  دوش  هتـسش 

. دنک نامرد  ار  نآ  هدننکمرن  ياهوراد  اب  دوش ، هدنهدرازآ  ياهفرس  راچد 

: نآ يهدارب  ای  نهآ  يهدنروخ 

يهدننکناور دـنچ  هارمه  هب  ریـش  تسا  رتهب  دـنوشیم . دردرـس  یگتخورفارب و  ناهد و  یکـشخ  مکـش و  رد  تخـس  يدرد  راچد  ناشیا 
لخ  ) سران يهکرـس  خرـس و  لگ  نغور  دـننک . شکورف  اههناشن  ات  دـیناروخ ، ودـب  هرک  نغور و  نآ  زا  سپ  دوش و  هداد  وا  هب  دـنمورین 

. تسا دنمدوس  رایسب  هک  دیزیرب . وا  رس  يور  بالگ  و  رمخ )

[: 1002] راگنز يهدنروخ 

ناگدـنروخ ینامرد  شور  اب  دوشیم و  نایامن  وا  رد  هدور  مخز  ياههناشن  هاگنآ  دروآیم . الاب  دوشیم و  هاکناج  يدرد  راچد  صخش 
. ددرگیم نامرد  خینرز 
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420 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نوگانوگ ياهگاز  يروخرپ 

هک دوش  هدناروخ  ودب  هرک  هارمه  رکش  اب  مرگ  ریـش  دیاب  دوشیم . راچد  يرامیب  هب  نایاپ  رد  هک  دروآیم  کشخ  هفرـس  اهگاز  ندروخ 
. دشابیم نآ  نامرد  يارب  وراد  نیرتهب 

( اههباریش [ ) 1003] تاعوتی يهدنروخ 

و [ 1004] هیعـال مربـش و  اینومقـس و  نوـچمه  دروآیم  دـیدپ  ار  ییاـهشوج  نت  رد  دراد ، مرگ  هباریـش  هک  یهاـیگ  يوراد  ره  ندروـخ 
دور راکب  ییوراد  يهزادـنا  هب  هچنانچ  دوب . دـنهاوخ  هدنـشک  دوش ، يورهدایز  اهنآ  ندروخ  رد  نوچ  اـهنآ و  دـننام  رادباـعل و  ناـهایگ 

یتخس و نغور  اریز  دشابیم . دنمدوس  نغور )  ) یبرچ هرک ، ریـش ، اهوراد  هنوگنیا  ياهنایز  ندرک  رود  يارب  دنـشابیم . زاسراک  رایـسب 
تخس و شورمکش  اهنآ  زا  یخرب  دیازفایم . نت  يرادیاپ  رب  اهنآ  يهدادیور  ياههناشن  ربارب  رد  دنکیم و  تسـس  ار  اهنآ  درکراک  يدنت 

. دیروآ يور  اههناشن  نیا  مادکره  نامرد  هب  سپ  دروآیم . دیدپ  هدنروخ  رد  نوخ  هارمه  ندروآ  الاب  ای  بآشیپ  شیازفا  رگید  یهورگ 

[: 1006] اتنیطّرع سدنک و  و  [ 1005] کنهلبج دیپس و  قبرخ  يهدنروخ 

الاـب نـیرد  يرم ، زا  اـهیگتخیمآ  هراـبکی  نـتفر  نوریب  اـسبهچ  دــنازیگنایمرب و  ار  ندروآ  ـالاب  دوـش  يورهداـیز  رگا  اـهنیا  ندروـخ  رد 
. دوش رامیب  یگفخ  ببس  یپردیپ ، ياهندروآ 

ضبن هدـمآ  دراو  يورین  نآ  یتخـس  تهج  هب  یهاـگ  دـشابیمن . یندروآ  ـالاب  نآ  یپ  رد  هک  دروآیم  دـیدپ  یتخـس  یبوـشآلد  یهاـگ 
ار يو  دنشابن ، رامیب  یگدنز  يهمانرب  يهشیدنا  رد  هچنانچ  دنیشنیم . وا  نت  رب  درس  قرع  دوشیم و  شوهیب  رامیب  هتسویپ  دتفایمورف و 

421 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
لابند هب  ار  اهمادـنا  یگتفرگ  هک  دوشیم  نت  ماگنه  دوز  ندـش  یهت  ببـس  یپردیپ  ياهندروآ  الاب  یـشوهیب و  اـسب  تشک و  دـهاوخ 
نییاپ زا  طلخ )  ) اهیگتخیمآ زا  یخرب  ات  دوش  هیقنت  هروب  لظنح و  يهیپ  اب  دـیاب  راـمیب  درک ، دومن  نیتسخن ، يهناـشن  رگا  تشاد . دـهاوخ 

دوش هدیـشون  مرلو  بآ  هتـسویپ  دیاب  دیایب ، هدـنهدرازآ  تخـس و  یبوشآلد  كدـناكدنا  دوش و  هتـساک  ندروآ  الاب  رگا  دـنوش . هدـنار 
یناـسآ و هب  يو  ماـگنه  نیا  رد  بیترت  نیدـب  دوش . هدـیناشون  هراـبود  دـشاب ، هتـشاد  ندروآ  ـالاب  رگا  ددرگ و  رپ  هبمکـش  هک  ياهنوگهب 

. تخادرپ دیاب  شورمکش  نامرد  هب  نآ  زا  سپ  دوشیم و  رتکبس  یبوشآلد  یگتسخ و  سپس  دروآ  دهاوخ  الاب  راب  نیدنچ 
. دوش هدناشون  نغور  ریش و  یپردیپ  رامیب  هب  دیاب  دهد  يور  اهمادنا  یگتفرگ  رگا 

اب ياهباشون  دوش و  هداد  شلام  مرلو  نغور  اب  مادنا  نآ  باصعا  هاگنتـسر  ات  وزاب ، ود  نار و  ود  قاس و  ود  هنیـس و  تشپ و  ندرگ و  دـیاب 
. دوش هدیناشون  وا  هب  رایسب  ياهیندوزفا 

. ددرگ یلامنغور  دوش و  هداد  شلاـم  دوش و  هدـیناشن  تسا  مرلو  نغور  اـی  بآ  زا  رپ  هک  ینزبآ  رد  ار  يو  داد  خر  وا  رد  جنـشت  هچناـنچ 
نآ باصعا  هاگنتسر  تسه و  نآ  رد  نونکا  هک  یمادنا  ات  تسا و  هدش  زاغآ  نآ  زا  یگتفرگ  هک  یمادنا  ره  يارب  اههدننکمرن  ندرب  راکب 

. دشاب وا  ینامردراک  روتسد  رد  میدرک  يروآدای  جنشت  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  مادنا 

: هایس قبرخ  يهدنروخ 

سپس دوش  هداد  شهاک  ریش  ندیشون  اب  نآ  ندوب  نیگآرهز  درکراک  تسا  رتهب  دیآیم و  شیپ  تخس  شورمکـش  نآ  رایـسب  ندروخ  زا 
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ندمآ دیدپ  زا  يریگولج  يارب  شرت  ياههویم  يهدناشوج  يهرـشفا  وا  هب  سپـس  هتخیر  وا  رـس  رب  خی  بآ  هدـیناشن و  درـس  بآ  رد  رامیب 
. دوش هدیناروخ  شورمکش ،

: نویبرف يهدنروخ 

نغور تساک و  هرک  نغور و  اب  ار  نویبرف  يدرکراک  يورین  دـیاب  دراذـگیم . اجب  كاندرد  تخـس و  شورمکـش  هک  تسا  دـنت  یهایگ 
بآ رد  ار  يو  دیناشون و  وا  هب  ار  خی  بآ  بالگ و  تبرش  اب  وج  ناخلت  تفای ، شهاک  یکدنا  ياههناشن  رگا  داد . رامیب  هب  خرس  لگ 

422 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دیناروخ وا  هب  سلم  بیس  رانا و  بآ  نآ  یپ  رد  دیناشون و  وا  هب  كدناكدنا  ار  بالگ  سپس  دیناشن  درس 

: نویرزام رایسب  يهدنروخ 

، بالگ تبرش  ریـش و  نغور و  ندروخ  هتـسویپ  اب  ار  نآ  يورین  دهدیم و  يور  تخـس  شورمکـش  ندروآ و  الاب  نآ ، ندروخ  رایـسب  زا 
ندمآ دنب  زا  سپ  هدروخ  ار  نآ  هک  یسک  هب  تسا  رتهب  دیناشنیمورف . درس  بآ  هکرس و  ندیـشون  اب  ار  نآ  ياههناشن  سپـس  دروآ  نییاپ 

. دناروخ ینساک  بآ  نیبجنکس و  زور  نیدنچ  شورمکش  ندروآ و  الاب 

: اهنآ مادکره  دربراک  يهزادنا  کیره و  يدنمورین  مکش و  يهدننکمرن  ياهوراد  دربراک  تسرد  يهویش 

لاقثم مراهچ  کی  نآ  نیرتشیب  طاریق و  کی  نآ  يدربراک  يهزادنا  نیرتمک  تسا ، بآدرز  دنمورین  يهدننکناور  اینوماکسا :)  ) اینومقس
هارمه هتشرس  هدش و  هدناسیخ  قامـس  نآ  رد  هک  یبالگ  ای  بیـس  ای  شرت و  هب  هویم  بآ  اب  ار  نآ  میـشاب  نارگن  نآ  نایز  زا  هاگره  تسا .
هتشاد نآ  نزو  زا  هدنسب  یهاگآ  نآ  ندرب  راکب  زا  شیپ  مییامن و  کشخ  هیاس  رد  میروآرد و  كزان  صرق  يهنوگهب  ار  نآ  سپس  مینک 

. میشاب
اب میهدـب ، لظنح  يهیپ  وا  هب  میـشاب  ریزگان  ام  دوش و  هدور  مخز  راچد  یـسک  هچنانچ  تسا و  مغلب  دـنمورین  يهدـننکناور  لـظنح : يهیپ 

هیاس رد  میزاس و  كزان  ییاهصرق  نآ  زا  سپـس  ير )  ) دـنک داب  ياهنوگهب  ات  مینکیم  مرن  ینواه  رد  بآ  اب  لظنح و  يهزادـنا  هب  اریتک 
. میهد رامیب  هب  لاقثم  مین  ات  گناد  کی  يهزادنا  هب  مینک و  کشخ 

يهزات بوخ و  يهنوگ  شنیزگ  ندرک و  درخ  زج  نآ  ندرک  هدامآ  هب  يزاین  تساههدور . هبمکـش و  ياهيرومن  يهدننکناور  زا  دـبرت :
. دش دهاوخ  مرد  راهچ  ات  هس  نآ  يهزادنا  سپ  دوش  هتخیر  ییاهیندرکمد  رد  رگا  مرد و  ود  ات  کی  نآ  ندروخ  يهزادنا  تسین . نآ 

. دنربیم راکب  نآ  زا  سپ  دنکیم و  برچ  نیریش ، ماداب  نغور  اب  ار  نآ  ندرک ، هدامآ  يارب 
يزاین هنوگچیه  تسا و  لاقثم  کی  ات  لاقثم  موس  ود  نآ  دربراک  يهزادنا  دنکیم و  ناور  ار  نوگانوگ  طلخ )  ) ياهیگتخیمآ نوقیراغ :

يهنوگ شنیزگ  زج  درادن  ندرک  هدامآ  هب 
423 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنرب راکب  دنشرسب و  نیبجنکس  اب  ار  نآ  دشاب ، شندروخ  رد  ینارگن  رگا  تسا . نآ  هزات  دیپس و  عون  زا  هکنآ  بوخ 
نت شورمکـش )  ) نییاپ زا  ندرک  ناور  رگا  تسا . لاقثم  ود  ات  کی  نآ  یکاروخ  يهزادنا  و  دـنکیم . ناور  ار  اهيرومن  بآدرز و  ربص :

ای هبمکـش  رد  رگا  دنزیمآیم و  اریتک  اب  ار  نآ  دشاب  رادبت  رگا  و  دشابن ، رادبت  رامیب  هکنآ  طرـشب  تخیمآرد  لقم  اب  دیاب  ار  نآ  دـشاب 
. درب راکب  خرس  لگ  یکطصم و  اب  دیاب  ار  نآ  دشاب ، يرامیب  یسک  رگج 

. دشابیم لظنح  هب  کیدزن  نآ  ندرک  هدامآ  دربراک و  يهزادنا  دراد و  لظنح  دننام  هب  يدرکراک  ربنچ : رایخ 
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. دوش هدرب  راکب  نآ  زا  يرتشیب  شخب  دیاب  هکنآ  زج  تساهنآ  دننامه  يزاسهدامآ  درکراک و  رظن  زا  نویروطنق 
، تسا مرد  کی  ات  مین  زا  نآ  یکاروخ  يهزادنا  دوشیم و  هتفرگ  اهنآ  يدنت  دـنوش  هدـناسیخ  هکرـس  رد  رگا  دـنادنت و  نویرزام : مربش و 

. دور راکب  هزادنا  نیا  اهنآ  زا  دیاب  دنشابیم ، ود  نیا  دننامه  هک  یناراد ) هباریش   ) یتاعوتی نینچمه 
بآ و دنمورین  يهدننکناور  اههباریش ، رگید  هباریـش و  نیا  هکنآ  زج  تساینومقـس  يهرازگ  نوچمه  نآ  يهرابرد  نخـس  مربش : يهباریش 

. دنابآدرز
يدنت زا  تسا . مرد  موس  کی  ات  گناد  کی  نآ  یکاروخ  يهزادنا  تسا  تفـس  طلخ )  ) ياهیگتخیمآ بآ و  هدـننکناور  مرگ ، نویبرف :

. دوشیم هتساک  اریتک  نیریش و  ماداب  هارمه  ندش  ریمخ  اب  نآ 
تـسوپ زا  سپ  نآ  يدربراک  يهزادنا  دیآیم . دیدپ  یتخـس  يروجنر  یبوشآلد و  نآ  زا  تسا و  هتخوس  مغلب  يهدننکناور  لین : يهناد 

. تسا لاقثم  هس  ات  کی  ندنک 
. تسرگید ياههباریش  نوچمه  نآ  یگنوگچ  تسا و  بآدرز  بآ و  يهدننکناور  هناد :) بوهام  [ ) 1007] هنادوهام

. تسا دنمدوس  اهدنب  درس  تخس و  ياهدرد  يارب  هکنیا  زج  تسا ، رگید  ياهباریش  [: 1008] نیهام
424 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، درادن ياهژیو  يزاسهدامآ  هب  زاین  مرد و  هس  ات  ود  نآ  یکاروخ  يهزادنا  تسا . نآ  يهدـننکمرن  بآخلت و  يهدـننکناور  سدوخوطـسا :
. تسا رتهب  دور ، راکب  نیبجنکس  اب  هچنانچ 

اب رگا  درادن  يزاسهدامآ  هب  زاین  هدوب و  مرد  شش  ات  راهچ  نآ  یکاروخ  يهزادنا  تسا و  بآخلت  يهدننکناور  یمور :) يهریز   ) نومیتفا
. تسا رتهب  دوش  هدروخ  نیبجنکس 

ات راهچ  نآ  یکاروخ  يهزادـنا  تسا و  بوخ  شراخ  يرگ و  يارب  تسا و  هتخوس  ياـهیگتخیمآ  يهدـننکناور  هرتهاـش : و  [ 1009] انس
. دشابیم مرد  تفه 

دشابیم مرد  تسیب  ات  هد  نآ  يدربراک  يهزادنا  تساهيرومن و  بآدرز و  يهدننکناور  درز : هلیله 
نتفگ نخـس  هب  يزاـین  اـهنآ  دـب  ياهدـمآشیپ  ندوـب  مک  تهج  هب  يدـنه : رمت  وـلآ و  کـشخ و  [ 1010] يهشفنب نیبـجنرت و  سوـلف و 

ییاههدـنامسپ هبمکـش  اههدور و  رد  هچنانچ  دـنکیم و  ناشخرد  كاپ و  ار  اههدور  ناور و  ار  بآدرز  یناسآ  هب  تسین  اهنآ  يهراـبرد 
. دناریم ار  اهنآ  دشاب 

اهنآ هراـبود  ندرک  داـی  هب  زاـین  رگید  میدرب  ماـن  ار  اههدـننکناور  يهمه  نیا  زا  شیپ  اریز  تسا . هدنـسب  میدرک  داـی  شخب  نیا  رد  هچنآ 
. دشابیمن

: هدننکناور یبیکرت  ياهوراد  زا  ياهنومن 

يارب سپـس  دوشیم  هتفرگرب  اهنآ  يدربراک  راب  کی  يهزادنا  هب  تسا ، هدش  هتـساوخ  اهنآ  ندرک  بیکرت  هک  ییاهوراد  مادـکره  زا  رگا 
ربص اینومقس و  زا  میهاوخب  هک  یبیکرت  نوچمه  دوشیم . هتشادرب  شخب  جنپ  ات ، جنپ  رگا  ات و  راهچ  دشاب  ات  راهچ  رگا  نآ  بیکرت  تلاح 

نوقیراـغ و مرد  موس  کـی  لـظنح و  يهیپ  مرد  مین  ربص ، مرد  هس  یبیکرت  نینچ  يارب  ورنیازا  دوش . هتخاـس  لـظنح  يهیپ  نوقیراـغ و  و 
. تساهنآ یگمه  مراهچ  کی  اب  ربارب  هک  دوشیم  هتفرگرب  تسا  مرد  کی  اهنآ  يهمه  زا  اینومقس  مرد  موس  کی 

ار اهینتخپ  نیا  ياج  هک  میاهدرک  دای  دشاب ، تخس  شیارب  اهینتخپ  ندروخ  هک  یسک  يارب  ار  ییاهریمخ  اههناد و  اهاج  زا  یلیخ  رد  ام 
ای هناد  زا  دیاب  ام  ورنیازا  دریگیم .

425 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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. دوش نآ  نیزگیاج  دریگب و  یگتخیمآ  ندنار  نوریب  رد  ار  ینتخپ  يوراد  درکراک  ياج  هک  میربب  دوس  يریمخ 
. تفای نایاپ  دنوادخ  يرای  اب  متشه  راتفگ 
426 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

اپ ات  رس  ياهيرامیب  مهن  راتفگ 

[: 1011] رس يهمین  درد  دردرس و 

هراشا

گر زا  دـیاب  دـشاب . ضبن  یگرزب  شلامتـسد و  رد  یمرگ  اـهمشچ و  هرهچ و  رد  ینیگنـس  یگدرـشف و  یخرـس و  ود ، نیا  هارمه  هب  رگا 
مهب یفرظ  رد  ار  سران  يهکرس  خرس و  لگ  نغور  بالگ و  دیاب  نآ  زا  سپ  تفرگ . نوخ  تسا ، رتتخس  درد  نآ  رد  هک  یتمـس  لافیق 

هک یـسدع  كاروخ  دیزرو و  يرود  بارـش  تشوگ و  زا  دیاب  نینچمه  دراذـگ . رـس  يور  هدومن ، درـس  خـی  اب  سپـس  دـنک ، داب  ات  دـنز 
ناور ار  مکش  دزربت  رکش  يدنه و  رمت  ولآ و  درز و  يهلیله  اب  دروخ . ازيدرـس  ياههویم  تاجیزبس و  تسا و  بآدرز  يهدننکشکورف 

ناباتش و ضبن  ود ، نیا  اب  رگا  دنک . نامسناپ  ار  رس  نآ  اب  هکرس و  هزرفسا و  مخت  ای  دنارورپب و  هکرس  رد  ار  یمتخ  دشن ، هدنـسب  رگا  دنک 
دنک زاغآ  اههدننکناور  اب  ار  نآ  نامرد  دوبن ، یگدرـشف )  ) یگدیـشک یخرـس و  مشچ  هرهچ و  رد  دـشن و  هدـید  شلامتسد ، رد  یمرگ 

فـالخ اـی  رفولین و  نغور  اـی  نیریـش  يودـک  مخت  نغور  اـی  هشفنب  نغور  ینیب  رد  دروآـیب . يور  میتفگ  هک  ییاـهنامرد  رگید  هب  سپس 
روفاک و هنوگنیدب  دریگ ، ماجنا  دیاب  ام  يهرازگ  يهیاپ  رب  نآ  ندروخ  و  دراذگب . رس  رب  دنک و  درس  خی  اب  ار  اهنیا  دناکچب و 

427 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رد هک  روفاک  نآ  دـننام  كایرت و  [ 1012] جوسط کی  دیـسر  تماخو  هب  رامیب  لاـح  رگا  دـشک و  وب  ار  نآ  زج  هشفنب و  دـیب و  بـالگ و 

یمرگ یخرـس و  نوچ  میتـفگ  هک  ییاـههناشن  دردرـس  هارمه  هب  رگا  دـناکچب . شوـگ  وا  ینیب و  رد  هتفرگرب  ار  هدـش  بآ  فـالخ  نغور 
. دینک زاغآ  ایاقوق  صرق  اب  ار  نآ  نامرد  دشاب ، هدنام  هنهک  ياهنوگهب  يرامیب و  دشابن  هرهچ 

: ایاقوق صرق 

هناگادـج مرد ، جـنپ  مادـکره  دـبرت  سدوخوطـسا و  مرد ، مین  ود و  اینومقـس  مرد ، موـس  کـی  هس و  لـظنح  يهیپ  مرد ، هد  ارقیف  يهراـیأ 
نوچمه کچوک  ياهصرق  يهنوگهب  ار  نآ  سپـس  هدرک ، ریمخ  يزیرجات )  ) بلعثلا بنع  بآ  اـب  هدـییاس و  سپـس  دـنک  کـلا  هدـیبوک 

. دور راکب  دیاب  نآ  صرق  تسیب  تسا و  مرد  مین  ود و  نآ  یکاروخ  يهزادنا  هدروآرد و  دوخن 
یناشیپ و هب  زین  دـناکچب و  نغور  نآ  زا  وا  شوگ  ینیب و  رد  دزیرب و  ناب  نغور  ای  قبنز  نغور )  ) رـس رب  اههدـننکناور  ندرب  راکب  زا  سپ 
. دیمدب تسا ، دردرـس  يوراد  هک  کشم  وا  ینیب  لاناک  ود  رد  دیامن و  هیلاغ )  ) هدننکوبشوخ ندـییوب  هب  راداو  ار  دوخ  دـلامب و  هاگجیگ 
وا شوـگ  ینیب و  رد  دـینک و  بآ  قـبنز  نغور  یمک  رد  ار  نوـیبرف  نآ  دـننام  هـب  رتسدـیبدنگ و  طاریق  کـی  دـش  رتتخـس  يراـمیب  رگا 

. دییامن یلامنغور  ار  وا  هاگجیگ  یناشیپ و  زین  دیناکچب و 

[: 1013] مرگ دردرس 

: مرگ دردرس  يارب  دنمدوس  ینغور ، ییوراد 
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رد ار  نآ  سپس  دیلامب ، یناشیپ  يور  بالگ  هکرـس و  نویفأ و  لفوف و  خرـس و  لگ  لدنـص و  اثیمام و  فایـش  وهاک و  مخت  نآ : يهرازگ 
. دیهد ماجنا  راک  ماجنا  نیا  هرابود  هتشادرب و  دش  مرلو  هاگره  دیراذگ ، وا  یناشیپ  يور  ار  هدش  سیخ  بالگ  هکرس و  اب  هک  ياهچراپ ،

: درس دردرس  مهرم 

، نویبرف رتسدیبدنگ ، يدرس : زا  ياهدردرس  يارب  دنمدوس  یمهرم 
428 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا دنمدوس  اپرید  هنهک و  دردرس  ره  يارب  مهرم  نیا  دوش . رتشیب  نآ  یگتسب  ات  دنزیمآیم  هنهک  بارش  اب  ار  كایرت ، لدرخ ، لفلف ،
مامن و  حیـش ، شوگنزرم ، هنوباب ، يهدرک  مد  وا ، رـس  يور  دینک و  ندرک  ینتبآ  هب  راداو  ار  وا  درذگب ، هتفه  کی  زا  دردرـس  تدم  رگا 

. دشابیم دنمدوس  هک  دیراذگب  مه  اب  یگمه  ای  ییاهنت  هب 
رانا بآ  رد  نان  زا  دنچ  ياهمقل  كاروخ ، تقو  زا  شیپ  وا  هب  ددرگ  مارآ  سپس  دوش و  هتخیگنارب  كاروخ  زا  شیپ  زور  ره  دردرـس  رگا 

. دیهدب هدناسیخ ، نآ  زج  هروغ و  بآ  ای 
درس ود  ره  هک  رمخ ) لخ   ) سران يهکرس  خرس و  لگ  نغور  اب  ار  رـس  هک  تساجب  سپ  دش  هتخیگنارب  دردرـس  باتفآ  ندش  دنلب  اب  رگا 

. دییامن نامرد  دنتسه 
. دینک نامرد  درس  ياههباشون  رگید  اب  دشن  مارآ  رگا 

یهاگجیگ گرخرس  ندیرب  هب  زاین  تفر ، رامیب  مشچ  رب  ینارگن  تشگ و  راگدنام  هتسویپ  دش و  رتكاندرد  دیشک و  ازاردب  دردرس  رگا 
. دشابیم

. تسام باتک  شراگن  فده  زا  نوریب  هرابنیا  رد  نخس 

[: 1014] هجیگرس

نامشچ هرهچ و  گنر  نآ  هارمه  هب  دتفاورف و  وا  يورین  دورب ، یهایس  شنامشچ  دنیبب و  شیوخ  رودب  نادرگ  ار  دوخ  نوماریپ  یسک  رگا 
تماجح ار  قاس  ندرگ و  يدوگ  ياـهگر  دـیریگب و  نوخ  وا ، شوگ  تشپ  گر  زا  دوارتب . قرع  شوگ  تشپ  زا  و  دـیارگ ، یخرـس  هب 

. دینک
. دینک تماجح  ار  اپ  قاس  گر  و  دیریگب ، نوخ  قیلساب  گر  زا  دش ، مرگ  خرس و  هرهچ  یلو  دنتشادن  قرع )  ) شوارت اهگر  نیا  رگا 

. دزیهرپب ازیمرگ  ياهیکاروخ  زا  دیراذگب و  رس  يور  خرس  لگ  نغور  سران و  يهکرس  نیشیپ  يهنوگ  هجیگرس و  هنوگنیا  رد 
429 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

سپ دراد ؟ یناشیرپ  یبوشآلد و  ایآ  دینیبب  دشابن ، تسوپ )  ) یمرگ ور و  یخرس  هجیگرس  هارمه  هب  رگا  دینک . مرن  ار  مکـش  هلیله  بآ  اب 
زین یبوـشآلد و  یناـشیرپ و  نآ  هارمه  هب  رگا  دزیهرپـب . ازيدرـس  ياـهیکاروخ  زا  دروـخب و  اـیاقوق  يوراد  سپـس  دروآ و  ـالاب  تسخن 

دـیامن و هیوشناهد  مغلب ، ياههدنـشکنوریب  اب  دروخن و  درـس  ياهیکاروخ  دـینک و  ناور  اـیاقوق  اـب  ار  مکـش  دـشابن . یمرگ  ياـههناشن 
. دیناکچب ینیب  رد  رس  يهدننکمرگ  ياهوراد 

[: 1015] ماسرس

دنت و ضبن  يزیرگ و  ییانشور  دردرس و  وردنت و  یخرس  مشچ و  رس و  ینیگنس  اب  هتـسویپ  بت  و  ریگارف )  ) هقبطم بت  راتفرگ  یمدآ  رگا 
. دنتسه ماسرس  ياههناشن  اهنآ  يهمه  دش ، یپردیپ  رایسب 
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رتهب دشابیم . ماسرس  ندش  ریگارف  رگید  يهناشن  دیآ  شیپ  یباوخیب  ییوگهوای و  شیازفا  درخ و  یناشیرپ  دوش و  درز  هایس و  نابز  رگا 
يو كاروخ  دـینک و  لابند  اههویم  بآ  اب  مکـش  ندرک  مرن  يریگنوخ و  اب  ار  رامیب  نامرد  دـسرب ، اههناشن  نیا  نایاپ  هکنآ  زا  شیپ  تسا 

شرـس رب  نینچمه  دراد . یتسردنت  ماگنه  رد  هک  یتداع  يهزادنا  هب  زین  نآ  هب  داد  زور  رد  راب  ود  ای  کی  نآ  دـیراذگب و  وجبآ  هب  اهنت  ار 
. دیزیرب خرس  لگ  نغور  سران و  يهکرس 

دنریگب و حافل  يهشیر  اب  ار  وهاک  مخت  هدنکتسوپ و  وج  شاخـشخ و  تسوپ  هدش و  کشخ  هشفنب  دـیاب  دـبای ، شیازفا  وا  یباوخیب  رگا 
وراد نیمه  ياهباتفآ  اب  دنناشنب . مرلو  بآ  اب  یتشت  رد  دیاب  ار  وا  سپس  دوش ، گنر  خرس  نآ  بآ  ات  دنزپب  یبآ  همقمق  رد  ار  نآ  زا  یتشم 

زین ار  نآ  زا  یـشخب  نینچمه  دـننکورف . هتخیمآ ، ریـش  اب  هک  ياهشفنب  نغور  رد  ار  وا  رـس  دـنزیرب . وا  رـس  يور  راـب  نیدـنچ  زور و  ره  ار 
دنریگب نوخ  يو  زا  دیاب  دنامب  راوتسا  رامیب  يورین  هک  دوش  يریگیپ  ياهنوگهب  رامیب  نامرد  هاگره  دنراد . هگن  الاب  ار  رس  سپس  دنروخب 

. دبای دوبهب  ات  دنریگب  یپ  دیاب  ار  اهشور  رگید  هداتفا  وا  ورف  يورین  رگا  و  هدش ، کبس  يرامیب  هکنآ  رگم 
430 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1016] هتکس

ساسحا وا  مینکورف و  وا  ندب  هب  يزیت  زیچ  رگا  دنک و  رخرخ  رادیب ، یلو  دشاب  ناگدیباوخ  نوچمه  هک  دشک  زارد  ياهنوگهب  یمدآ  رگا 
. دشابیم وا  یتسس  ندرک و  رخرخ  یتخس  يهزادنا  هب  وا ، يرامیب  تسا و  هدرک  هتکس  وا  نادب  سپ  دنکن 

يوس هب  ای  تشک و  دهاوخ  ار  يو  يدنت  هب  ای  تسا  ریذپاننامرد  تخـس و  يرامیب  دیآرب ) ناهد  زا  فک   ) دنک فک  رامیب  ناهد  هچنانچ 
. دوریم ندش  جلف 

مادـنا نآ  هب  نوخ  ندیـسرن  زا  هک  هدـش ، زبس  ای  هایـس  ای  خرـس  رایـسب  ناشیا  هرهچ  مینیبب  تسا ، رتهب  میـشاب . ناـشیا  ناـمرد  ریگیپ  اـم  رگا 
سفن ماـگنه  هب  رخرخ  ياوآ  نـینچمه  دوـشن ، نـینچ  رگا  مـیریگب . نوـخ  مـه  اـب  لاـفیق  گر  ود  جادو و  گر  ود  زا  دـیاب  اـم  دـشابیم .

. درب میهاوخ  راکب  رامیب  ندرک  يهیقنت  رد  ار  ریز  یبیکرت  يوراد  دوشیم ، هدینش  هنیس  زا  ندیشک ،

: ناگدرکهتکس يارب  هیقنت 

دوشیم هتخپ  بآ  لطر  هس  اب  هک  تشم  کی  مادکره  زا  دـیپس  قبرخ  اثینطرع و  نویروطنق و  میرم و  روخب  لظنح و  يهیپ  هیقنت : يهرازگ 
نت زا  دوز  ندرب  راکب  زا  سپ  هیقنت  يوراد  رگا  دریذپیم ، ماجنا  هیقنت  نآ  لطر  مین  اب  هدش ، فاص  سپـس  ددرگ  لطر  کی  يهزادنا  هب  ات 

كدـناكدنا دـیپس  قبرخ  سدـنک و  ینیب  رد  دـیایب . نوریب  رایـسب  ییاهيرومن  نآ  هارمه  هب  هکنآ  ات  دوشیم . ماجنا  هرابود  دـمآ ، نوریب 
. دنزیریم

. تسا هدمآ  جلف  شخب  رد  نآ  يهرازگ  هک  دنراذگیم  ناهد  رد  لاقثم  کی  نزو  هب  زور  ره  رد  راب  نیدـنچ  بآلسع  اب  گرزب  يرذالب 
نوگرگد ار  نامرد  تفاـین  دوبهب  رگا  دـنازوسب . وا  يوم  هک  ياهنوگهب  دـنیامنیم ، کـیدزن  راـمیب  رـس  هب  دـننکیم  غاد  ار  نینهآ  يهباـت 

تسخن ندز  گر  زا  سپ  دنناشوپیم  نآ  اب  ار  وا  رس  هدییاس ، ار  دنت  دناهکرـس  رتسدیبدنگ و  لدرخ و  دنـشارتیم و  ار  يو  رـس  دننکیم ،
وا ياهتسد  اهاپ و  زا  سپس  دنزیریم و  خرس  لگ  نغور  و  رمخ ) لخ   ) سران يهکرس  وا  رس  رب  دندنبیم و  ار  وا  نار  يهلاشک  اهوزاب و 

. دنریگیم نوخ 
431 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1017] یشوهیب یگدولآباوخ و 
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. تسا هتـسب  وا  نامـشچ  تقو  رتشیب  رد  هکنآ  زج  دـشاب ، هتـشاد  شبنج  ساسحا و  هدیـشک و  زارد  دـنباوخ ، هک  یناـسک  دـننام  یمدآ  رگا 
تسا هدش  یگدولآباوخ  راچد  وا  ددنبب ، سپس  دنک و  زاب  ار  نامشچ  ماگنه  نامه  رد  دوش  هدز  وا  رب  يدایرف  هتساخرب و  یگناب  هچنانچ 

هرمزور كاروخ  دننام  هب  ار  نآ  دـنزیرب و  وا  ناهد  رد  ار  بآلسع  دوشیم . نامرد  میاهدرک  هرازگ  نیا  زا  شیپ  هک  يدـنت  ياههیقنت  اب  و 
هب ار  يو  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  هب  زور )  ) هس سپ  زا  دـنزیرب و  خرـس  لـگ  نغور  سراـن و  يهکرـس  زور  هس  وا  رـس  رب  دـنروآ و  رامـشب 

. دنراذگب لدرخ  هکرس و  رتسدیبدنگ و  نآ  يور  دنشارتب و  ار  وا  رس  دنراداو و  ندرک  هسطع 

[: 1018 (] صوخش  ) یگدزلز یگریخ ،

وا تسا . هدز ) لز   ) هدش هریخ  وا  سپ  دنزن  کلپ  هتشادن و  شبنج  یلو  دنک ، ساسحا  ناگدیباوخ  نوچمه  دشاب  هدیـشک  زارد  یمدآ  رگا 
هارمه هب  ار  هزاـت  نویبرف  هیقو  کـی  [ 1019] قبنز نغور  لـطر  کـی  رد  نآ  رب  نوزفا  دـننکیم . ناـمرد  هدولآباوخ  ناراـمیب  دـننام  هب  ار 

. دنلامیم وا  رس  رب  دنروآیم و  درگ  قبنز  نغور  و  [ 1020] نویسارف رتسدیبدنگ و 

[: 1021] ناگدشجلف

هراشا

ای مادنا  نآ  رد  مییوگیم ، ام  دشاب . هتفر  تسد  زا  اهنآ  سح  هتـشادن و  ار  دوخ  ياهمادنا  زا  یهورگ  ای  کی  ندـنابنج  ییاناوت  یمدآ  رگا 
. مینکیم زاغآ  مهدیم ، ار  نآ  يهرازگ  هک  نتنم  صرق  ندناروخ  اب  ار  وا  نامرد  تسا . هدمآ  دیدپ  جلف  اهمادنا 

432 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نتنم صرق 

، مرد مین  ود و  نوـیفرف  مرد ، جـنپ  مادـکره  زا  ربـنچ  راـیخ  يهرـشفا  هدـیبوک و  نوـیروطنق  مرد ، جـنپ  لـظنح  يهیپ  مرد ، هد  ارقیف  يهراـیا 
زاب بادس  بآ  رد  ار  اههباریـش  نیا  يهمه  مرد ، کی  مادکره  زا  لدرخ  يدنه و  جرطیـش  ریـشواگ ، جنیبکـس ، هزگنا ، لفلف ، رتسدیبدنگ ،

يهیذغت هب  دینک و  اهر  ار  نآ  سپـس  دشاب و  نآ  یکاروخ  صرق  يهزادنا  ربارب  هد  هزادنا  هب  هک  دـییامن  تسرد  ياهصرق  نآ  زا  دـینک و 
. دیهد ماجنا  راب  هس  ار  راک  نیا  دوش و  هداد  وا  هب  يرگید  صرق  سپس  دیزادرپب و  لدرخ  نوتیز ، نغور  دوخن ، بآ  اب  وا 

یهاـیگ ياـههناد  اـهمخت و  اـب  تشوـگبآ  نوـچ  ییاـهیکاروخ  نداد  هـب  دـینک و  دازآ  ندروـخ  وراد  زا  ار  وا  يزور  دــنچ  نآ ، زا  سپ 
دییامن يریگیپ  ار  وا  نامرد  تسک ،)  ) طسق نغور  اب  اهمادنا  یلامنغور  بآلسع و  ندناشون  اههناد و  يهدش  درآ  نوگانوگ و 

: طسق نغور 

نغور لطر  مین  رد  رتسدـیبدنگ  هیقو  مین  نویفرف و  و  یمور ) نوخرت   ) اـحرقرقاع نآ  دـننام  هب  لـفلف و  هیقو  موس  کـی  طـسق و  هیقو  کـی 
تـسرد مدوخ  هک  يرذالب  يوراد  زا  مرد  کی  هنازور  یتسردـنت  ياهزور  رد  دـنربیم . راکب  دـنروآیم و  درگ  سگرن  نغور  اـی  يریخ 

. میهدیم وا  هب  مدومن ، بیکرت  مدرک و 

: گرزب يرذالب  يوراد 

، تیتـلح کـشخ ، بادـس  گرب  مرد و  هد  مادـکره  زا  هدــنکتسوپ ، جو  لـفلفراد و  طـسق ، لـفلف ، [، 1022] زینوش احرقرقاع ، لـیبگنز ،
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دینک و سیخ  ودرگ  نغور  اب  مرد  جنپ  رذالب  يهرشفا  مرد و  جنپ  مادکره  زا  لدرخ  جرطیـش و  رتسدیبدنگ ، راغ ، يهناد  دنوارز ، انایطنج ،
همه مدژک و  شین  و  یـسیپ ) [ ) 1025] صرب و  [ 1024] هشعر و  [ 1023] هوقل ناگدشجلف و  هتکـس و  يارب  وراد  نیا  دـییامن . ریمخ  لسع  اب 

دوبهب رگا  دنکیم . بت  دزیریم و  قرع  زاغآ  نامه  زا  رامیب  اریز  تسا ، دـنمدوس  يرومن  زا  یمادـنا  ياهیگتفرگ  يدرـس و  ياهيرامیب 
. دیدروآ يور  هرابود  وا  نامرد  هب  دیهدن و  وا  هب  ییوراد  یکاروخ ، همانرب  زج  دیراذگ و  دازآ  ینامرد  ره  زا  ار  يو  زور  هد  هنرگو  تفای 

رگا دباییمن و  دوبهب  هاگچیه  دنامب و  راگدنام  تلاح  نآ  رب  دهد و  يور  هرابکی  ای  دشاب و  هبرض  ای  نداتفا  رثا  رد  ندش  جلف  رگا 
433 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دننک نامسناپ  مهرم  نیا  اب  ار  هدمآ  دراو  بیسآ  نآ  رب  هک  یمادنا  تسا  رتهب  دهد ، يور  كدناكدنا 

: ناگدشجلف مهرم 

هتفرگ ار  نسوس  نغور  موم و  كدرا ، یبرچ  قشا ، لقم ، لفلف ، ریجنا ) دیب   ) عورخ يهناد  بلحم ، يهناد  ناب ، يهناد  دیلبنـش ،)  ) هبلح درآ 
. دینک نامسناپ  ار  رامیب  نآ  اب  هتخاس و  یمهرم  اهنآ  يهمه  زا 

[: 1026] یتخرک

مییوگیم و مادنا  نآ  رد  یتخرک  ار  نآ  ام  دبایب . ار  هتفرباوخ  هدش و  تخرک  ياپ  نوچمه  یتلاح  دوخ  ياهمادـنا  یخرب  رد  یمدآ  رگا 
نوچ ناگدشجلف  ياهنامرد  زا  یخرب  اب  يرامیب  نیا  دماجنایم و  ندش  جلف  هب  دوش  هنهک  رگا  نوچ  دوشن . یتسس  نآ  راک  رد  تسا  رتهب 

اب هزیمآ  لیدـبت  نتنم و  صرق  و  ضفن )  ) نداد ناکت  هب  سپ  دـش  هنهک  رگا  دـباییم و  دوبهب  طسق  نغور  اب  یلامنغور  یکاروخ و  همانرب 
. دینک نامرد  ار  وا  بوخ ، یکاروخ  همانرب  نتفر و  هار  هتسویپ  يرذالب و 

(: هزرل [ ) 1027] هشعر

خی بآ  ندیـشون  زا  رگا  دوش و  زیهرپ  نآ  زا  تسنآ  رتهب  دشاب و  بارـش  ندیماشآ  زا  هک  نآ  رگم  دـباییمن  دوبهب  یتخرک  نامرد  اب  هزرل 
. دینک غاد  بآ  هبامرگ و  دربراک  باتفآ و  رد  ندرک  قرع  رایسب  هب  راداو  دیرادهگن و  مرگ  ار  وا  دیاب  دشاب 

[: 1028] یناهدژک

دناوتن دینکب ، ناهد  ندرک  داب  هب  راداو  ار  وا  هچنانچ  دشاب و  دوخ  ياهمشچ  زا  یکی  نتسب  زا  ناوتان  صخش  دوش و  جک  یمدآ  هرهچ  رگا 
كاروخ و دینک . زاغآ  وبدب )  ) نتنم ياهصرق  اب  ار  نآ  نامرد  میئوگیم . یناهدژک  نآ  هب  دیآیم  نوریب  وا  ناهد  يهشوگ  زا  داب  و 

434 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ندروخ ماگنه  ات  دادماب  زور  ره  دینک  راداو  ار  يو  سپـس  دیراذگب  وا  یکاروخ  يهمانرب  رد  ار  میتفگ  جلف  شخب  رد  هک  ییاهیندیماشآ 

. دنک هیوشناهد  نیبجنکس  لدرخ و  اب  كاروخ 
سدنک اب  و  دراد ، هاگن  ناهد  رد  هدش ، هدیشک  هک  ییوس  رد  ار  [ 1029] اوبزوج دینک  راداو  ار  يو  دیراد و  هاگن  کیرات  ياهناخ  رد  ار  وا 

تفای دوبهب  رگا  دیناروخب ، ودب  يرذالب  لاقثم  کی  يزور  دیهدب و  شلام  طسق  نغور  اب  ار  وا  تروص  ندرگ و  ياههرهم  دـنک و  هسطع 
رد رتشیب  دـهدیم  خر  مارآمارآ  هک  يایناهدژک  یلو  دـینک . لابند  ار  نامرد  يریگیپ  ضفن و  هنوگهب  ياهنداد  ناـکت  هب  هراـبود  هنرگو 

. دـشابیم هزیمآ )  ) یکـشخ زا  هک  ددرگیم  نایامن  گرم  ياهیکیدزن  رد  نآ  ياههناشن  تسا و  هدنـشک  دـتفایم و  قافتا  ماسرب  يرامیب 
. میرادن ینخس  نآ  يهرابرد  ام  اجنیا  رد 
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[1030 (] جنشت  ) اهمادنا یگتفرگ 

ار اهنآ  ام  دـننکیم . ادـیپ  ار  یتلاح  نینچ  نآ  یپ  رد  رایـسب  ییاهمادـنا  ددرگ و  هدیـشک  دوخ  يهیاپ  يوس  هب  دوش و  هدرـشف  یمادـنا  رگا 
اب تسرد  دـیآیم  شیپ  هرابکی  هک  ییاهیگتفرگ  رد  دـهدیم . خر  مارآمارآ  ای  هرابکی و  ای  جنـشت  مییوگیم  یگتفرگ  ياراد  ياهمادـنا 

راکب رتشیب  اهنیا  رد  ار  طـسق  نغور  اـب  ندرک  یلاـمنغور  نداد و  شلاـم  اـم  هک  نآ  زج  ددرگیم ، ناـمرد  یجلف  ناراـمیب  ناـمرد  ناـمه 
يدـب جنـشت  دـیآیم ، شیپ  يزیرنوخ  زا  ای  ناوارف و  ندروآ  الاب  اـی  رایـسب  شورمکـش  بت و  یپ  رد  مارآمارآ  هک  ياهنوگ  یلو  میربیم .

نتفرورف برچرپ و  هدننکمرن و  پوس )  ) ياهتشروخ وجبآ و  ندناشون  هب  زاغآ  نامه  زا  دوشیمن . هدید  نآ  رد  يدوبهب  دـیما  تسا و 
ار وا  نامرد  یگتفرگ ، ياراد  ياهمادنا  نآ  ياههیاپ  هب  هژیو  هب  ودک  نغور  مرگ و  يهشفنب  نغور  ندیلام  مرلو و  ياراوگ  هزات و  بآ  رد 

ياهیکاروخ میناشونیم و  ودـب  ناوارف  یبآ  اـب  كدـنا  یبارـش  میلاـمیم و  نغور  میناـشنیم و  نزبآ  رد  ار  وا  هتـسویپ  مینکیم و  لاـبند 
. دنکیم وا  يدوبهب  هب  کمک  هک  میناروخیم  ودب  ازيرت 

435 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1031] یشومارف

هراشا

یـسرتسد نآ  هب  درادیمن  هاگن  دوخ  زغم  رد  دیوگب  ار  هچنآ  درک و  دهاوخ  شومارف  يدـنت  هب  ار  يزیچ  ره  دوش ، هتـسخ  یمدآ  نهذ  رگا 
ندروآ و ـالاب  اـب  ار  وا  اـم  ددرگیم و  یـشومارف  يراـمیب  راـچد  یمدآ  دوـش ، هنهک  هدیـشک و  ازارد  هب  يراـمیب  نـیا  رگا  دـنکیمن . ادـیپ 
دشکیم و نییاپ  رـس  زا  ار  مغلب  هک  ییاهوراد  رگید  و  [ 1032 «] هرایا  » ندرک هیوشناهد  هب  نآ  زا  سپ  و  ياقوق »  » يهرابنیدنچ ندـناروخ 
، مینکیم راداو  هدـش  هدرورپ  لیبگنز  نوچمه  لسع  رد  هدرورپ  جولأ »  » ندروخ هب  ار  يو  هتـسویپ  سپـس  مینکیم و  راداو  دربیم ، نوریب 
هب ار  نآ  ندروخ  تسا  رتهب  میهدیم . ار  کـچوک  يرذـالب »  » ندروخ داهنـشیپ  ودـب  دوبن ، هدنـسب  رگا  دریگرب . نآ  زا  دادـماب  زور  ره  هک 

. دنک زاغآ  ناتسمز  ياهزور  رد  هژیو 

: کچوک يرذالب  يوراد 

يودرگ زا  شخب و  ود  مادکره  زا  هلمآ  و  [ 1033 (] جلیلبأ  ) هلیلب هایس ، يهلیله  ردنک ، شخب ، کی  مادکره  زا  لبنس  هعیم ، لیبگنز ، لفلف ،
. تسا بانع  کی  هزادنا  هب  نآ  یکاروخ  يهزادنا  هک  هدروآ  درگ  لسع  اب  هک  شخب  مین  کی و  رذالب  لسع  زا  شخب و  مین  هدنکتسوپ 

[: 1034] عرص

هراشا

. تسا عرـص  يرامیب  راچد  مییوگیم : دهد . تسد  زا  ار  درخ  دـشاب و  ناشیرپ  هتفـشآ و  دـچیپب و  دوخ  هب  دـتفا و  نیمز  هاگانب  یمدآ  رگا 
. تسا هدش  رترادیاپ  رتتخس و  يرامیب  نیا  سپ  دزیر . نوریب  وا  زا  هتساوخان  هنادرم  بآ  لاخیپ و  بآشیپ و  دنک و  فک  وا  ناهد  رگا 
سپس دسرب و  شرس  هب  ات  دور  الاب  شیاهمادنا  یخرب  زا  يزیچ  دنک و  ساسحا  هبون )  ) اههناشن نیا  نداد  يور  زاغآ  زا  شیپ  رامیب  هچنانچ 

. دندنبب بوخ  تخس و  رایسب  يراون  اب  دیآیم ، دیدپ  ساسحا  نیا  نآ ، رد  هک  ییاج  نآ  يالاب  شخب  تسا  رتهب  دوش ، شوهیب 
یتحار ماگنه  رد  یلو  دنکیم . يریگولج  عرص  هبون )  ) ياههناشن شیادیپ  زا  راک  نیا 
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436 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ سپـس  دروآ و  يور  دیامن ، هزیکاپ  ار  نورد  هک  ایاقوق »  » صرق يهرابنیدـنچ  ندرب  راک  هب  نوچمه  اههدـننکناور  اب  ار  نت  تسا  رتهب 

هچنآ ات  دنرـشفب  ار  نآ  دننک ، زاب  رـس  اهلوات  هاگره  دنزب و  لوات  ات  دننک  اهر  دنناشوپب و  رذالب  لسع  نوبیرف ، لفلف ، لدرخ ، اب  ار  هاگیاج 
دهاوخ يدوبهب  نآ  رد  هک  دوش  هتسب  مخز  رس  سپس  دنز  لوات  راب  نیدنچ  ات  دوشن  هتسب  زارد  یتدم  نآ  رـس  دنزیر و  نوریب  دنراد  نورد 

یگدروخ مهب  لد  هبون )  ) عرص زاغآ  زا  شیپ  رامیب  رگا  دهد  فاکـش  یکدنا  هلـصاف  هب  ار  مادکره  دراذگ و  تماجح  رازبا  نآ  رب  و  دوب .
نیدنچ نآ  زا  سپ  ندروآ و  الاب  هب  راداو  ار  يو  راب  نیدنچ  تسا  رتهب  دیآ . شیپ  عرـص  يهبون  سپـس  دنک  ساسحا  لد  شپت  هودـنا و  و 

هب دراذگ و  مهرم  ردنک ، تسوپ  یکطصم و  خرس و  لگ  لبنس و  اب  ار  هبمکـش  يور  سپـس  دیامن ، ارقیف  يهرایأ  ندروخب  راداو  ار  وا  راب 
تشوگ و  هدش ) نایرب   ) نجطم و  پوس )  ) ایالق نوچمه  هدنامسپ  كدنا  ياهیکاروخ  زا  ار  وا  كاروخ  و  دناشونب ، یهایگ  يهباشون  وا 

. دراذگ هرب  ناگدنرپ و 
هب راداو  دیاب  ار  رامیب  دشابن ، يزیچ  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  ییاههناشن  زا  دنشاب و  هدش  دنک  ردک و  رات و  اهرگسح  عرـص ، هارمه  هب  رگا 

ییاهیکاروخ دنک و  هنایوجمرن  یشیدناهراچ  وا  يهرابرد  دنک . لش  ار  مکـش  ات  دیامن  هدننکناور  ناونعب  ایاقوق  يهرابنیدنچ  ندرب  راکب 
. دنک راداو  میتفگ  هک  ییاهوراد  اب  ندرک  هسطع  هیوشناهد و  هب  ار  يو  دناروخب و  میدرک  هرازگ  هک 

زا دـشاب ، قرع  رایـسب  شزیر  مشچ و  ور و  یخرـس  عرـص  هارمه  هب  رگا  دـمدب . وا  ینیب  لاناک  رد  ار  همرـس  نوچمه  هدـش  ردوپ  هک  ایناواف 
يو دراذگب و  خرـس  لگ  نغور  و  رمخ ) لخ   ) سران يهکرـس  وا  رـس  رب  دیامن و  تماجح  ار  قاس  ود  گر  دریگب و  وا  نوخ  نفاص  گر 

دنکیم راخب  زا  رپ  ار  رس  دوشیم و  هجیگرس  ببس  هچره  و  ملک )  ) طیبنق یلقاب و  سفرک و  هرت و  لدرخ و  زایپ و  بارش و  ندیـشون  زا  ار 
. دراد زاب 

: عرص يارب  دنمدوس  رایسب  ییوراد 

هزمشوخ و تیتلح  دـنت و  يهزات  يانامدرق  مرد ، جـنپ  ینمچ ) چراق   ) نوقیراـغ مرد ، هد  مادـکره  زا  سدوخوطـسا  سویلاـس ، اـحرقرقاع ،
دیزاس يریمخ  نیشیپ  ياهوراد  اب  سپس  دیزپب و  لسع  اب  ار ، نآ  زجب  لصنع و  يهرشفا  دیریگرب و  مرد  مین  ود و  مادکره  زا  درگ  دنوارز 

عرـص ياههنوگ  همه  يارب  وراد  نیا  دـیراد . هاگن  رود  نیگنـس  ياهیکاروخ  ندروخ  زا  ار  وا  دـیرب و  راکب  لاـقثم  کـی  هنازور  نآ  زا  و 
. تسا دنمدوس 

437 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
قاـس و گر  تماـجح  نفاـص و  گر  زا  نوـخ  نـتفرگ  هـک  تـسا  ياهنوـگ  نآ  هدرک و  داـی  ار  نآ  سونیلاـج  هـک  ینوـخ  يهنوـگ  رگم 

سپ تروص  نیا  رد  دیاین ، دوبهب  نامرد ، نیا  اب  اسبهچ  دشابیم . بوخ  نآ  نامرد  يارب  دنتسه ، رس  رد  هک  ییاهگرخرس  زا  يریگنوخ 
نآ و ندرک  درـس  نت و  نوخ  نداد  شهاک  هب  هناـیوجمرن ، یـشیدناهراچ  زا  سپ  دـیزادرپب . قیلـساب  گر  زا  يریگنوخ  هب  نفاـص  گر  زا 

دوـشیم هتـشاذگ  نآ  يور  هـچنآ  اـب  رـس  ندرک  درـس  شرت و  ياـههویم  يهدـناشوج  ياههرـشفا  ندروـخ  تشوـگ و  بارـش و  زا  زیهرپ 
. دیزادرپب

[: 1035 (] سوباک  ) کتخب

نآ ناـمرد  رد  تسا  رتـهب  دـنیوگ . کـتخب  ار  ندـید  باوخ  هنوگنیا  دـتفایم ، وا  يورب  نیگنـس  يزیچ  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  یمدآ  رگا 
وا نفاص  گر  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب ، نوخ ) زا   ) هتـشابنا اهگر  خرـس و  هرهچ  گنر  رگا  تسا . عرـص  زاغآ  نوچ  دوشن ، یهاـتوک 

. دننک تماجح  ار  قاس  گر  هتفرگ و  نوخ 
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ناونعب ایاقوق »  » راب نیدنچ  دیاب  دـشاب ، نآ  يوسنآ  رگا ز  دـنزاس و  رود  وا  زا  تسا  ناوارف  نوخ  يهدـنزاس  هچره  ای  ینیریـش و  بارش و 
ياهمادنا نداد  شلام  هب  دننک و  ندرک  شزرو  هب  راداو  ار  وا  دنهد و  ماجنا  وا  يهرابرد  هنایوجمرن  یشیدناهراچ  دنرب و  راکب  هدننکناور 

. دنزادرپب وا  ینییاپ 

[: 1036] ایلوخیلام

هراشا

ایلوخیلاـم يراـمیب  زاـغآ  اـهنیا  سپ  دوش  هریچ  یگدرـسفا  هودـنا ، سرت ، وا  رب  و  دـیآ . شیپ  هدوـهیب  دـیلپ و  ياههشیدـنا  یمدآ  يارب  رگا 
نخـس و یگتخیرمهب  دزادرپب و  نتفگ  الپوترپ  دوخ و  اب  ییوگنخـس  هب  دـنزب و  دایرف  یـصخش  هک  دـسرب  ییاج  هب  هچناـنچ  دـشابیم .

. تسا هدیناود  هشیر  وا  رد  ایلوخیلام  يرامیب  تلاح  نیا  رد  دوش  هدید  وا  رد  یلایخناشیرپ )  ) درخ رادرک و 
دیآ دیدپ  وا  رد  یگدرسفا  هودنا و  دب و  يهشیدنا  ياههناشن  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  رتهب 

438 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ایلوخیلام هارمه  هب  رگا  دوشیم . رتتخـس  نامرد  دندیناود  هشیر  اههناشن  نیا  رگا  نوچ  تخادرپ  وا  نامرد  هب  دوش ، راوتـسا  دـنمورین و  و 

، دوش هارمه  رایـسب  قازب  یـشرت و  اب  تسوا  هبمکـش  نورد  هچنآ  ندروآ  الاب  دوش و  هدید  شراوگ  یهابت  یگنردب و  خفن و  مکـش و  درد 
نآ زا  دـش  هدـید  گنر  هایـس  نوخ  رگا  دـنزادرپب و  تسار  ای  پچ  تسد  زا  ملیـسا  قیلـساب و  گر  زا  يریگنوخ  هب  گنردیب  دـیاب  سپ 

اب ار  يو  نآ  زا  سپ  دـــنریگب . نوــخ  نــتفر  نوریب  وــلج  اـــج  ناـــمه  رد  دوــب  قــیقر  خرـــس و  رگا  دنـــشکب و  نوریب  رتـــشیب  نوــخ 
هب اجنآ  رد  ار  وا  ندـنام  دـنربب  هبامرگ  هب  ار  وا  زور  ره  دـنهد . كاروخ  زور  هس  هرب  هلاغزب و  تشوگ  زا  هدـننکمرن  [ 1037] ياهجابدیفسا

: دنناروخب مروآیم  ریز  رد  ار  نآ  يهرازگ  هک  نومیتفا  يهتخپ  يو  هب  سپس  دنشک . ازارد 

: نومیتفا يهتخپ 

بآ لطر  هس  اب  ار  اهنآ  همه  نومیتفا  زجب  مرد  هد  یطیرقأ  نومیتفا  مرد ، هد  هتسهیب  شمـشک  مرد ، هد  سدوخوطـسا  مرد ، هد  هایـس  هلیله 
مرن سپـس  دوش  درـس  ات  دـنرادیمرب  شتآ  يور  زا  دـنزیریم و  نآ  يور  ار  نومیتفا  سپـس  دـسرب  لطر  مین  کـی و  نزو  هب  اـت  دـنزپیم 

اب ار  مرد  مراهچ  کی  هایـس  قبرخ  مرد و  مین  يدـنه  کمن  مرد و  کی  ربص  مرد و  موس  ود  نوقیراغ  نآ  زا  سپ  دـنیالاپیم . دـننکیم و 
ياهزادنا هب  دناهتخپ  ار  هچنآ  نآ  زا  سپ  دنربیم و  راکب  ار  نآ  اهینتخپ ، نتفرگرب  زا  تعاس  هس  زا  شیپ  دننکیم و  ریمخ  بالگ  تبرش 

نامه ار  یکاروخ  همانرب  دـنراذگیم و  دازآ  زور  هس  ار  رامیب  سپـس  دـنیامنیم . هدافتـسا  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  ییوراد  بیکرت  رد  هک 
رارکت ار  اههدـننکناور  وا  يارب  نآ  زا  سپ  دـنناشونیم و  ودـب  فاـص  یکبآ  یبارـش  دـنراذگیم و  هماـنرب  رد  وا  يارب  میتـفگ  هک  هنوگ 

راکـش و هنوگهمه  تشوـگ  دـننام  هب  بآـخلت  هدـنزاس  یکاروـخ  ره  ندروـخ  زا  ار  يو  دـنهدیم . ماـجنا  هرود  هس  ار  راـک  نیا  دـننکیم 
راکـشخ و ناـن  ناـجمداب و  ملک و  زینـشگ و  سدـع و  هژیو  هب  هنهک و  رینپ  یلاـقاب و  ریپ و  زب  تشوگ  وهآ و  زب و  يهنیرن  واـگ و  تشوگ 
یگنشت و يرادیب و  یگتسخ و  بان و  بارـش  ندیـشون  زا  ار  وا  نینچمه  دنرادیم . زاب  هدننکدرـس  ياههدننکرومن  زجب  تاجیزبس  يهمه 

زرپس نامرد  هب  ار  دوخ  هجوت  نیرتشیب  دنیامنیم . راداو  ندیباوخ  هب  دناشونیم و  یکبآ  یبارـش  ار  يو  دـنرادیم  زاب  ندیـشک  یگنـسرگ 
. درک میهاوخ  هرازگ  هدش ، گرزب  زرپس  نامرد  ماگنه  رد  هک  هنوگ  نامه  دنراذگیم .

439 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. میربیم مان  هبمکش  ياهيرامیب  ندرک  هرازگ  ماگنه  رد  هک  ییاهوراد  اب  هژیو  هب  دنزادرپیم ، هبمکش  يهناهد  یشخبورین  هب  نینچمه 
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ریز رد  ینالوط  نتفر  هار  اـی  یباوخیب  اـی  ماسرـس  يراـمیب  زا  سپ  اهدادـیور  دـشابن و  میتفگ  هک  ییاـههناشن  نآ  اـیلوخیلام  هارمه  هب  رگا 
. دشاب هدمآ  شیپ  رس  هب  هبرض  ای  باتفآ و 

نتخیر دـنیامن . میدرک  هرازگ  رـس  يارب  هژیو  هب  هک  ییاهنامرد  رگید  هب  هجوت  سپـس  دـنروآ  يور  لافیق  گر  زا  يریگنوخ  هب  تسخن 
رد دنشودب و  ریش  وا  رب  دیاب  دنزیرب و  وا  رس  رب  سران  يهکرس  اب  خرـس  لگ  نغور  دیاب  نآ  زا  سپ  دننک و  رتشیب  ار  يو  رـس  رب  مرلو  بآ 

ار وا  دنزیرب و  وا  رـس  رب  مرلو  بآ  دیاب  اجنآ  رد  دنرادهاگن و  ار  وا  هبامرگ  رد  رایـسب  و  دنناکچب . ریـش  و  عرق ) نهد   ) ودک نغور  وا  ینیب 
. دننک درس  ناهایگ  ندیوبب  راداو 

. دنزادرپب وا  تسار  تسد  زا  لحکا  گر  زا  يریگنوخ  هب  تسخن  دیاب  سپ  دـشابن  میدرک  دای  هک  ییاههناشن  نآ  ایلوخیلام  هارمه  هب  رگا 
هراچ رگید  دـیاب  اهنیا  زا  ریغ  دـنهد . ماجنا  ار  ناـمرد  میدرک  داـی  هک  ياهویـش  هب  دـننک و  یـسررب  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  ار  هتفرگ  نوخ 

راک زاغآ  زا  هرابود  دیراذگب . دازآ  ار  يو  یتدم  دیدرب  راکب  ار  اههویش  يهمه  هک  نونکا  دنربب . راکب  ار  میدرک  هرازگ  هک  ییاهیـشیدنا 
. دبای دوبهب  ات  دیهد ، ماجنا  ار  نامرد 

يارب دنباییم . دوبهب  دـنوش  باداش  رگا  نوچ  دـشاب ، دـیاب  اهنآ  نت  درک  باداش  هبرف و  ییایلوخیلام ، نارامیب  رد  هدـننکنامرد  يهشیدـنا 
ریـش و نآ و  بان  هایـس و  هن  یکبآ  بارـش  تسین و  بوخ  راکـشخ  نان  هتبلا  تسا . وکین  دـیپس ، نان  غرم و  هرب و  هلاغزب و  تشوگ  ناشیا 

زاوآ ندینش  تسا  دنمدوس  رایسب  ناشیا  يارب  هک  ییاهزیچ  زا  دشابیم و  بوخ  رکش  ماداب و  نغور  زا  هتفرگرب  ياهینیریـش  هزات و  یهام 
. تسروآنایز رامیب  يارب  رایسب  يرادیب  ندیشیدنا و  ییاهنت و  تسا . باوخ  يزاب و  يداش و  کیزوم و  دوخ و 

: دناریم ار  بآخلت  هک  یصرق 

ارقیف يهرایا  مرد ، تفه  سدوخوطسا  مرد ، هد  هیاپـسب  مرد ، تسیب  یطیرقأ  نومیتفا  دنتـسه : اهینتخپ  ندروخ  زا  ناوتان  هک  یناسک  يارب 
. تسا دنمدوس  یتسردنت  ياهزور  رد  روآيداش  يهدش  ریمخ  نیا  ندروخ  تسا . مرد  هس  نآ  یکاروخ  يهزادنا  مرد ، هدزناپ 

: روآيداش يهدشریمخ 

جـنورد و دابنرز و  نمهب و  کس و  کـشمران و  هلقاـق و  اوبزوج و  هفرق و  نارفعز و  یکطـصم و  لـفنرق و  جـنرت و  تسوپ  هیوبگنرداـب و 
جورذاب و يهناد 

440 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
( ربارب  ) تسیب نآ  زا  سپ  هتـشاذگ و  رانک  هناگادـج  هدرک و  کـلا  هدـیبوک ، ار  نآ  ربارب  هد  کـشم  هزادـنا و  کـی  هب  کـشمجنلف  يهناد 

ریمخ دیاب  لسع  اب  ار  وراد  نزو  ربارب  هس  دوش و  هتفرگ  نآ  بآ  ات  تخپ  دـیاب  بآ  لطر  هس  رد  هلمآ  ربارب )  ) یـس میالم و  یلباک  يهلیله 
هدـننکدنک شراوگ و  يهدـننکبوخ  گنر و  يهدـننکوکین  روآيداش و  يوراد  نیا  درب . راکب  یقدـنف  يهزادـنا  هب  زاین  ماـگنه  دـننک و 

. تسا يریپ  شیادیپ 

[: 1038] ماکز

هراشا

ناشن نآ  دیآ ، دیدپ  ندرک  هسطع  ولگ و  ینیب و  رد  یکلقلق  شراخ و  نوچمه  ییاههناشن  اهنیا  دننام  شزرو و  ای  ینتبآ  زا  سپ  هچنانچ 
ار رـس  نآ  اب  دـییامن و  مرگ  ار  ياهچراپ  تسا  رتهب  هک  دـیآیم  دـیدپ  یلامـش  ياوه  شزو  زا  ماکز  نیا  و  تسا . ماکز  هب  ندـش  راچد  زا 
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. تسا رتهب  دیباوخب  هتـسشن  رگا  دیزیهرپب و  زابقات  ندیباوخ  زا  دیباوخب و  ولهپ  رب  دییامن و  هسطع  دینک و  يوب  زینوش »  » هتـسویپ دـیناشوپب و 
نوخ هب  دماین ، نییاپ  تفای و  شیازفا  هچنانچ  یلو  دوشیم  هتـساک  ماکز  امرگ  سرپمک  اب  دییامن  يرود  بارـش  زا  دـیهاکب و  كاروخ  زا 

. ندرب راکب  اههدنامسپ و  ندرک  ناور  لافیق و  گر  زا  نتفرگ 
: دیرب راکب  ار  یندرکمد ، نیا  دننام  هب  دیروآ ، يور  دشابن  هنیس  يهدننکربز  هک  ییاهوراد 

: دراد زین  مکش  ندرک  مرن  هب  زاین  و  تسا ، دنمدوس  هدش  يربز  ای  هفرس  راچد  هک  يهنیس  يارب  ياهدرک  مد 

سوس هشیر  مرد  جنپ  و  کشخ ، هشفنب  مرد  راهچ  مرد ، هد  نزوب  هتـسهیب  دـیپس  شمـشک  و  [ 1039] هناتسبس ات  یـس  بانع و  هناد  تسیب 
مرد هد  سولف و  زغم  مرد  هد  نآ  رد  سپـس  دنوش  لطر  کی  یگمه  ات  دـنزپیم  بآ  لطر  هس  اب  ار  گنر  درز  ریجنا  هناد  هد  هدـش و  درخ 

دیدپ بت  هفرس و  دورب و  هنیـس  هب  ماکز  دشن و  دنمدوس  مکـش  ندرک  ناور  يریگنوخ و  رگا  دنروخیم . دنزیریم و  هدرک ، مرن  نیبجنرت 
یماگنه ات  دزرو و  يرود  بارش  تشوگ و  زا  دوش . هتفرگ  نوخ  یگدروخامرس  یتخس  يهزادنا  هب  قیلساب  گر  زا  ماگنه  نیا  رد  دروآ .

وکین نوخ  دـش و  مرن  هفرـس  تسـشنورف و  بت  رگا  دـنروخب . هدـش  ابرم )  ) هدرورپ يهشفنب  وجبآ و  تسه ، ربز  کشخ و  هفرـس  بت و  هک 
ناهد زا   ) اهشوارت تشگ و 

441 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اوآ دنک و  شکورف  هفرـس  ددرگ و  هزیکاپ  هنیـس  ات  دنروخب  ابرم )  ) هدش هدرورپ  يهشفنب  اب  زور  ره  ار  تخپمد  نیا  دیاب  دـش  زاغآ  ینیب ) و 

. دوش فاص 

: هفرس نامرد  هنیس و  يزاسکاپ  يارب  رگید  ياهدرک  مد 

مرد مراهچ  هدش و  درخ  سوس  يهشیر  مرد  جنپ  هتسهیب و  هزیکاپ  شمـشک  مرد  هد  هناتـسبس و  ات  تسیب  ریجنا و  جنپ  بانع و  هناد  تسیب 
. دنروخیم نآ  زا  ابرم )  ) هدرورپ يهشفنب  مرد  جنپ  اب  هیقو  هس  هنازور  دنیالاپیم ، نآ  زا  سپ  دوش  هل  ات  دنزپیم  ار  همه  هشفنب ،

زاین دشاب ، هتشادن  بت  دبای و  شیازفا  ینیب  بآ  شزیر  رگا  درک . میهاوخ  دای  هفرس  رد  ار  نآ  نامرد  دشک . ازاردب  دوش و  هنهک  هفرس  رگا 
. داد روخب  ار  ینیب  یفیق  اب  دیاب  سپ  دوش . يریگولج  نآ  شزیر  زا  هک  تسا 

زا سپ  و  رمخ ) لخ   ) سران يهکرس  رد  هدش  هدناسیخ  [ 1040] هلاخن اب  دشاب ، گنردرز  مرگ و  یکبآ  دـنکیم  شزیر  ینیب  زا  هچنآ  رگا 
دیاب روخب  دیپس  لدنص  دزربت و  رکـش  ای  هدش  کشخ  سپـس  زیت و  دنت و  سران  يهکرـس  رد  هدناسیخ  وج  ای  یلاقاب  اب  ای  هدش  کشخ  نآ 

. دوش هداد 
[1041 .] دریگب ار  ینیب  بآ  شزیر  ولج  هک  دوش  هداد  روخب  ردنک  طسق و  اب  دشابن  یخرس  یمرگ و  رامیب )  ) هرهچ رد  رگا 

[: 1042] دمر

هراشا

، اههناشن يهزادـنا  هب  تسا و  رامیب  مشچ  نآ  هک  دوش  هتـسب  هیق  مشچ  يهشوگ  دزیرورف و  کشا  دوش و  گـنر  خرـس  مشچ  يدـیپس  رگا 
هدمآ و الاب  هدرک و  داب  مشچ  يدیپس  هک  ینیبیم  یماگنه  ار  مشچ  يرامیب  نیرتتخـس  دوشیم . راکـشآ  يرامیب  ندوب  تخـس  ای  کبس 

يرامیب نامرد  هب  تسا  رتهب  دشابیم . هتشگرب  اهکلپ  هدناشوپ و  ار  مشچ  یهایس 
442 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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دـشاب و کبـس  رایـسب  مشچ  يراـمیب  هک  نآ  رگم  دـینک . مادـقا  تسا ، راـمیب  مشچ  ياتـسار  رد  هک  لاـفیق  گر  زا  نوخ  نتفرگ  اـب  مشچ 
شورمکش وا  رد  اههویمبآ ، نیبجنرت و  درز و  يهلیله  اب  نآ  زا  سپ  دیشکب و  نوریب  يرتشیب  نوخ  دیاب  دشاب  تخـس  رایـسب  هک  یماگنه 

ار دیپس  فایش  دوبن  هدنـسب  رگا  دیهد ، شهاک  ار  كاروخ  دزیهرپب و  ینیریـش  بارـش و  تشوگ و  زا  هک  دینک  راداو  ار  وا  دیروآ و  دیدپ 
. دیناکچب مشچ  رد  دییاسب و  هدریش  رتخد  نز  ریش  رد 

دامپ نآ  رد  سپـس  دنیامن . كاپ  هیق  زا  ار  مشچ  نآ  اب  دننک و  سیخ  بآ  رد  دـنچیپب و  ياهلیم  رودـب  ياهبنپ  دـشاب  رایـسب  هیق  نآ  رد  رگا 
دوخ ینیگنس  دناوتب  هک  اجنآ  ات  دنناباوخب . دننک و  دراو  کیرات  یقاتا  هب  ار  رامیب  دندنبب . هتشاذگ  يراون  نآ  رب  هتـشاذگ و  دیپس  یمـشچ 

دش و کبس  يرامیب  رگا  دشکن . ازاردب  ار  زامن  يهدجس  دشاب و  دنلب  هکلب  هدوبن  مرن  هاتوک و  وا  شلاب  دنکن . دراو  رامیب  مشچ  يور  رب  ار 
هب هتـسویپ  ار  يو  دـیاب  دـنرب . راکب  زین  ار  ندرک  ناور  يریگنوخ و  نامرد  تفاـی ، شهاـک  اـهکشا  تفرگ و  مارآ  درد  درک و  شکورف 
نآ رد  ار  درز  یمـشچ  درگ  يوراد  دشاب  هدنام  مشچ  رد  ینیگنـس  يرومن و  رگا  ددنبرب . تخر  وا  زا  يرامیب  ياههدنام  ات  دـنربب  هبامرگ 

. دنشاپب
. تسا دنمدوس  یمشچ  نارامیب  رد  یناشیپ  اهکلپ و  هب  یندیلام  يوراد  نیا  ندیلام 

: درز یمشچ  مهرم 

یکی زاین  ماگنه  هدروآرد و  قدنف  يهزادنا  هب  هتفرگرب  ار  نارفعز  لفوف و  خرس ، لدنص  ضضح ، ربص ، انامدرق ، خرس ، لگ  اثیمام ، فایش 
. دنلامب مشچ  هب  هدرک  مرن  بالگ  ای  ینساک  بآ  ای  زینشگ  بآ  رد  ار  اهنآ  زا 

: دیپس فایش 

يهدـیپس اب  مرد  مین  كاـیرت  مرد ، کـی  مادـکره  زا  اریتک  هتـساشن و  مرد ، هس  هدـش  زاـب  تورزنا  مرد و  هد  دـش  هتـسش  دـیپس  بآدـیفس 
. دننزاسب مشچ  يارب  یفایش  غرممخت 

(: یندنکارپ يوراد  [- 1043] رورذ  ) درز درگ 

. دوش هدرب  راکب  هدرک ، مرن  هدییاس و  ار  همه  مرد  ود  ضضح  مرد ، کی  رم  مرد ، ود  نارفعز  مرد ، ود  ربص  مرد ، هد  تورزنا 

: دیپس درگ 

هد ره  اب  هدرک  مرن  هدییاس و  سپـس  دوش  کشخ  ات  هتـشاذگ  رانک  هیاس  رد  هتخیر  هدش  زاب  دـیپس  تورزنا  رب  ار  هدریـش  رتخد  ناردام  ریش 
. دوش هدرب  راکب  سپس  هتخیمآ  مه  اب  هدییاس و  ار  هتساشن  اثیمام و  فایش  مرد  ود  نآ  مرد 

443 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مشچ ياهلمد 

هراشا

رد ینک  دنلب  ار  کلپ  رگا  دشاب و  ناوارف  کشا  نآ  هارمه  هب  دشاب و  رادنابرـض  هدنهدرازآ و  هک  دیآ  دیدپ  تخـس  يدرد  مشچ  رد  رگا 
هب زاین  رامیب  هدـمآ و  دـیدپ  یمخز  مشچ  رد  هک  نادـب  يدـید ، گنر  دـیپس  ییاج  مشچ  یهایـس  رد  گنر و  خرـس  ییاج  مشچ  يدـیفس 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


. میروآیم هاتوک  ياهنوگهب  ار  نآ  نامرد  زا  ياهمشچ  دراد . هنازرف  دنمشناد و  یکشزپ  مشچ 

: نامرد

نامه هک  دشابیم  [ 1045] هینرق نورد  ياهمخز  زا  رتروآسرت  تسا  مشچ  يدـیپس  ناـمه  هک  [ 1044] همحتلم رد  هدمآدیدپ  ياهسامآ 
لکـش يدنت  هب  اجنیا  رد  سامآ  تسا . مشچ ) یـسدع   ) رظان کیدزن  هایـس و  يهیال  نییاپ  رد  هکنآ  اهسامآ ، نیرتدب  تسا . مشچ  یهایس 
نیدـنچ ندرب  راکب  نآ  زا  سپ  نوخ و  زا  هزادـنا  ره  ندـنار  نوریب  يریگنوخ و  هب  تسخن  اهمخز  نیا  نامرد  يارب  تسا  رتهب  دریگیم .

سپـس هدـش و  درـس  بآ  اهنت  ندیـشون  درـس و  تاجیزبس  رب  ندرک  هدنـسب  ینیریـش و  بارـش و  تشوگ و  زا  زیهرپ  اههدـننکناور و  راـب 
. تسا ریش  هارمه  هب  دیپس  فایش  اب  ییوراد  نامرد  زاغآ  دروآ . يور  مشچ  رد  وراد  ندناکچ 

نیا رگا  یلو  دورب  نایم  زا  دیآ  درگ  نآ  رد  كرچ  هکنآیب  يرامیب  تسه  يدیما  سپ  تفرگ  مارآ  دمآ و  نییاپ  ضبن  نابرض  درد و  رگا 
زا وت  دیما  تفرگن ، مارآ  مشچ  رد  زور  هس  تدمب  دیپس  فایـش  ندناکچ  اههدـننکناور و  ندرب  راکب  يریگنوخ و  زا  سپ  ینابرـض  درد 

شیپ یلو  میدنبیم  هتشاذگ ، نآ  يور  يدپ  هدناکچ و  مشچ  رد  ردنک  فایش  تسا  هتـسیاش  ماگنه  نیا  رد  دوش . هتـساک  دیاب  نامرد  نیا 
رد ار  ردنک  فایـش  نانچمه  دیاب  دوش  هدید  یکرچ  ياهشوارت  دپ  يور  هک  یماگنه  ات  دندنبب . مارآ  يراون  اب  ار  نآ  دـیاب  راون  نتـسب  زا 

رایـسب مخز  هک  نآ  رگم  دـشابیم ، تشوگ  شیور  یگتفرورف و  ندرک  راومه  يارب  رابأ »  » فایـش هب  زاـین  ماـگنه  نیا  رد  دـناکچ . مشچ 
. دشابیم مشچ  سامآ  زا  يریگولج  يارب  ریسکا  ود  اب  نامرد  هب  زاین  ماگنه  نیا  رد  دشاب . نآ  نییاپ  مشچ و  یسدع  کیدزن  گرزب و 

. دزیهرپب تخس  ياهشبنج  زا  دباوخب و  تشپ  هب  ياب  رامیب  دوش . هتسب  يدپ  اب  نآ  زا  سپ 
مشچ يافرژ  رد  مخز  رگا  دوشیم . راگدنام  مشچ  يدیپس  رد  نآ  رثا  دنک  زاب  رس  مخز  رگا 

444 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یـسدع  ) رظان زا  مخز  رگا  دوب . دهاوخ  كزان  مشچ ) يدـیپس   ) دـشاب هقدـح  نایم  رد  رگا  تفلک و  مشچ  يدـیپس  تروص  نیا  رد  دـشاب 

زاین دهاکیم و  ییانیب  زا  ندـش  بوخ  زا  سپ  نآ  رثا  دـشاب  کیدزن  رگا  دـناسریمن و  نایز  دـید  هب  نآ  يراگدـنام  رثا  هدوب  رود  مشچ )
. دریگ ماجنا  نامرد  زاب  نآ  رثا  ندودز  يارب  مخز  ندش  بوخ  زا  سپ  تسه 

: ردنک فایش 

راکب مشچ  يارب  مهرم  ناونعب  دـننکیم و  ریمخ  دیلبنـش  باـعل  اـب  مرد ، ود  نارفعز  مرد  هد  ردـنک  مرد ، جـنپ  مادـکره  زا  تورزنأ  قشا و 
. دنربیم

: رابا فایش 

تفرـشیپ زا  بوخ و  ار  مخز  ياج  درادیم . زاـب  [ 1046] جرـسوم يرامیب  هب  ندـش  راچد  زا  دـنایوریم و  مشچ  ياهمخز  رد  ار  تشوگ 
مرد و مین  کی و  تورزنأ  مرد  کی  رم  مرد ، ود  مادکره  زا  ردنک  همرس و  جادیفسا و  ایتوت و  هتـسش و  ایمیلق  دنکیم . يریگولج  اهمخز 

دوشیم هدرب  راکب  تسا و  مشچ  يارب  یمهرم  مرد  کی  نویفأ  مرد و  کی  ربص  مرد ، کی  ناشوایس ) نوخ   ) نیوخالا مد 

: جرسوم مشچ و  سامآ  زا  يریگشیپ  يارب  ریسکا  ود 

. دنربیم راکب  دوشیم و  هدییاس  هک  مرد  ود  ربص  مرد و  هس  ایقاقأ  مرد ، هد  هنادهاش  مرد ، هد  همرس 
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: مشچ رد  هدمآدیدپ  يدیپس 

هراشا

رگم دباییمن  دوبهب  نادنملاس  رد  رتناسآ و  ناکدوک  رد  نآ  يدوبهب  تسا . مشچ  يهتفایدوبهب  ياهمخز  زا  مشچ  رد  هدمآدیدپ  يدیپس 
روخب زا  سپ  ای  هباـمرگ و  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  ار  اـهوراد  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب . مک  یلیخ  کـچوک و  مخز  يهزادـنا  هک  نآ 

دنچ دهدیم ، خر  درد  یخرس و  مشچ  رد  هک  یماگنه  تسا  رتهب  درب . راکب  دنک ، داب  گنر و  خرـس  هرهچ  هک  ییاج  ات  مرگ  بآ  اب  نداد 
. دریگ ماجنا  هرابود  نامرد  سپس  دنک  شکورف  مشچ  درد  ات  دوش  اهر  يزور 

: مشچ رد  هدمآدیدپ  يدیپس  ندرک  نکهشیر  ندودز و  يارب  ییوراد 

ککفک و  [ 1047] اینوقحسم
445 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

کی نزوب  ات  دنزپیم  بآ  لطر  کی  اب  ناریمام  مرد  هد  جو و  مرد  هد  ربارب و  يهزادنا  هب  يزاجح  رکش  هروب و  رامسوس و  لکـشپ  ایرد و 
هرابود دنیاسیم و  ار  اهنآ  سپـس  دوش  کشخ  ات  دـنراذگیم  هیاس  رد  دـننکیم و  ریمخ  دـنیالاپیم و  ار  اهنآ  سپـس  دـسرب  لطر  مراهچ 

اب يدننامه  هک  دنهنیم  مشچ  رد  دنیاسیم و  هرابود  دوش و  کشخ  ات  دنراذگیم  دنهدیم و  ماجنا  راب  راهچ  ار  راک  نیا  دـننکیم  ریمخ 
نکهـشیر ناــیاپراهچ  مـشچ  رد  ار  نآ  يهنوــگ  نیرتتخــس  هـک  ياهنوــگهب  دوــشیمن ، هدــید  مـشچ  يدــیپس  ندودز  رد  وراد  نــیا 

[. 1048] دنکیم

[: 1050] لبس و  [ 1049] برج

هراشا

رگا تسا . مخارت )  ) کـلپ برج  يراـمیب  نیا  ینیبب ، خرـس  ربز و  ینادرگرب  هک  یتروص  رد  ار  نآ  نورد  دوش و  تفلک  مشچ  کـلپ  رگا 
يرامیب ود  ره  دشابیم . لبس  يرامیب  نآ  سپ  دریگارف ، دنزیم  یهایس  هب  هک  خرس  ياهگر  زا  یششوپ  ار  مشچ  یهایس  يدیپس و  يور 

. دنتسین روآيدوبهب  ییاهنت  هب  يرادهاگن  زیهرپ و  هاگچیه  دنتسه و  هدنوشهنهک  تخس و 
رکـش اهینیریـش و  امرخ و  ندروخ  زا  دـنرب و  راکب  هدـننکناور  هتفرگ و  نوخ  یناشیپ  وزاـب و  ياـهگر  زا  یتسردـنت  رد  تسا  هتـسیاش 

. درب راکب  خرس  فایش  دیامن و  ینتبآ  هتسویپ  دشاب  هتشادن  ءالتما )  ) یگتشابنا رگا  دیامن و  يرود 

: خرس فایش 

اب مرد  مین  لفلفراد  مرد ، کی  مادکره  زا  نارفعز  رم و  مرد ، ود  جتخـسور  نآ ، يهزادـنا  هب  هتخوس  راطقلق  مرد ، هس  هنادـهاش )  ) جـنداش
هنخان  ) هژملگ هرفظ  شخب  رد  ار  نآ  يهرازگ  دنربیم و  راکب  مه  زبس  مهرم )  ) فایـش دیرب . راکب  دیزاسب و  ار  مشچ  مهرم  هنهک ، بارش 
ندـیچ هب  اهنت  هدرپ )  ) لبـس یلو  دراد  شلام  شراخ و  هب  زاین  کـلپ  برج  يراـمیب  دوش ، هنهک  يراـمیب  ود  نیا  رگا  تسا . هدـمآ  مشچ )

. دشابیمن باتک  نیا  نآ  نامرد  ندرک  دای  ياج  هک  نآ  يهدرپ 
446 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: کلپ مشچ و  يهشوگ  شراخ 
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ماگنه دـنلامیم و  خرـس  لگ  نغور  اهنآ  يور  دـندروآیمرد ، کتـشلاب )  ) دـپ ود  تروص  هب  دـنبوکیم و  دـنریگیم و  ار  هزاـت  ینـساک 
ار رانا  تشوگ  خرس و  لگ  قامس و  هدنکتسوپ و  سدع  هنرگو  چیه  هک  دوب  هدنـسب  هچنانچ  دندنبیم . دنراذگیم و  مشچ  يور  باوخ 

مـشچ گر  یناـشیپ و  گر  زا  سپـس  لاـفیق ، گر  زا  نوخ  هنرگو  دـش  هدنـسب  رگا  دـننکیم . نامـسناپ  مشچ  يور  دـنزیمآیم و  مه  اـب 
. دوب دنهاوخ  ینتبآ ، مکش و  ندرک  ناور  یپ  رد  هتسویپ  و  دنریگیم ،

(: مشچ کنخان  [ ) 1051] هرفظ

هراشا

( مشچ کنخان   ) هرفظ دسرب ، زین  نآ  یهایـس  هب  دناشوپب و  ار  مشچ  يدیپس  دریگارف و  ینیب  يوس  زا  ار ، مشچ  يهشوگ  يدـننام  هدرپ  رگا 
( مهرم  ) فایش اب  تسا  كزان  هک  یماگنه  دریگارف و  یسدع )  ) رظان ات  ار  مشچ  یهایس  هک  دوشیم  گرزب  یماگنه  نآ  بیسآ  دشابیم .

. دشابیم نهآ  هلیسوب  نآ  ندیشارت  اب  نامرد  دوش  تفلک  هنهک و  رگا  دوشیم و  نامرد  دنقلق  فایش  زبس و 

: مشچ يدیپس  هرفظ و  لبس و  برج و  ياهيرامیب  يارب  دنمدوس  زبس : مهرم 

، مرد مین  رداشون  مرد ، کی  مادـکره  زا  ایرد  ککفک  نان و  يهروب  خرـس و  خـینرز  مرد ، شـش  هتخوس  راطقلق  مرد ، هس  هتخوس  راـگنز 
یفایش هک  دنراذگیم  مشچ  يور  ار  هدمآ  تسدب  مهرم  سپس  دننکیم  مرن  بادس  بآ  رد  ار  قشا  تسخن  دنریگیمرب ، لاقثم  کی  قشأ 

. تسا روآتفگش  دنمورین و 

: تسا دنمدوس  مشچ ) کنخان   ) هرفظ يارب  هک  دنقلق : مهرم 

کی دنیاسیم ، هکرس  اب  ار  یگمه  مرد  کی  مادکره  زا  راخب )  ) دعـصم خینرز  هروب و  رداشون و  مرد ، ود  راگنرز  مرد ، جنپ  هتخوس  سم 
. دنناراخیم نآ  اب  ار  هرفظ  يهدرپ  دنلامیم و  هرفظ  هب  مهرم  يهنوگهب  سپس  دنراذگیم  رانک  هتفه 

447 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: مشچ رد  نوخ  هکل  [ ) 1052] هفرط

یگتخیگنارب نتسشنورف  زا  سپ  دنیوگیم . هفرط  نآ  هب  دیآ ، دیدپ  مشچ  رد  اهنآ  دننام  ای  بیسآ  ای  هبرض  رثا  رد  گنر  خرـس  ياهکل  رگا 
رد دنزاسیم و  یمشچ  مهرم  دنریگیمرب  هزادنا  کی  هب  ار  قشا  رم و  ردنک ، خرـس ، خینرز  ور  نیا  زا  دراد . ندودز  هب  زاین  هکل  نآ  مشچ 
مه خرـس  لگ  نغور  اب  ار  یغرممخت  دـشاب ، اجنآ  رد  راوتـسا  يدرد  رگا  یلو  دـنناکچیم . مشچ  رد  دـننکیم و  بآ  زینـشگ  هربزک  بآ 

. دنراذگیم مشچ  رب  ياهبنپ  اب  دننزیم و 

: مشچ شزیر  کشا 

هراشا

. دور راکب  مشچ  هب  ندیشک  همرس  نادادماب و  رد  هتسویپ  ینتبآ  دیاب  دشاب . سیخ  مشچ  رومن و  هشیمه  مشچ  يهشوگ  رگا 

: شزیر کشا  شهاک  يهمرس  يهرازگ 
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. دننکیم مشچ  همرس  دنبوکیم و  ار  مرد  مین  لفلف  مرد ، ود  مادکره  زا  اربص  هدش و  درخ  درز  يهلیله  دسب و  مرد ، هد  ایتوت 

: دید شهاک 

هراشا

نیدـنچ يو  هب  دوـش ، نشور  مشچ  كدـناكدنا  شزرو  یگنـسرگ و  ماـگنه  رد  دـشاب و  مه  يرت »  » یگریچ دـید ، يراـت  هارمه  هـب  رگا 
نک ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا  يارگب و  هدـننککشخ  ياهیکاروخ  يوس  هب  ار  وا  یکاروخ  همانرب  ناروخب و  ایاقوق »  » یپردیپ كاروخ 

نارتسگب ار  رامیب  یکاروخ  يهنماد  دشاب  نت  رد  تسوپ )  ) یکشخ نآ  هارمه  هب  رگا  ربب . راکب  وا  يارب  هدننککشخ  ياههمرـس  هراومه  و 
هرطق دنچ  يامنب ، دنک  قرع  رایسب  نآ  رد  هکنآیب  ینتبآ  نآ و  رد  رس  ندرکورف  رس و  رب  مرلو  بآ  نتخیر  ندیشون و  هب  راداو  ار  يو  و 

ار نآ  هراومه  ناکچب و  هدریـش  رتخد  ناردام  ریـش  وا  مشچ  رد  كدـناكدنا  ناکچب . شوگ  رد  نینچمه  ینیب و  رد  نیریـش  ماداـب  نغور 
. دباییم شیازفا  مکش  ندوب  یهت  یگنسرگ و  ماگنه  رد  هک  تسا  دید  شهاک  زا  ياهنوگ  نیا  هدب . ماجنا 

: دیازفایم ار  ییانیب  هک  ياهمرس 

ار نآ  سپـس  دـنراذگیم  رانک  بش  کی  دـنریگیمرب و  هزات  شوگنزرم  يهرـشفا  اب  ار  هدرک  کشخ  هدـناسیخ و  اـیتوت  مرد  ود  تسیب و 
دنیالاپیم و

448 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
مادکره ناریمام  لفلفراد و  لفلف ، لیبگنز ، دنیاسیم ، سپـس  دوش  کشخ  ات  دنراذگیم  دنیامنیم و  ریمخ  ایتوت  اب  ار  نآ  يهدش  شیالاپ 

راکب سپـس  دـننکیم و  کشخ  دـنیاسیم و  هزات  يهنایزار  بآ  اب  دـنریگیم و  رداشون  مرد  کـی  دـشاب  مرد  تسیب  اـیتوت  رگا  مرد و  ود 
. تسا دنمدوس  رایسب  نآ  يارب  زین  اههرهز )  ) ترارم مهرم  دنربیم .

: اهکلپ سامآ 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  دنوادخ  تساوخ  اب  هک  مینکیم  نامسناپ  دش  هرازگ  مشچ  يرامیب  شخب  رد  هک  يدامپ  اب  ار  اهکلپ 

: دنهدیم رازآ  ار  مشچ  هک  [ 1053] هتشگرب هژم 

هدنازوس و ای  هدنک  خیب  زا  ای  دشاب و  هدیبسچ  رگید  ياههژم  هب  هکنانچ  یکطصم . ای  ینیچ  نغور  هلیسوب  ناوتیم  دشاب  وم  ود  ای  کی  رگا 
زا هراب  نیا  رد  نخس  هک  دیرب . دیاب  ار  کلپ  دشاب  رایسب  هچنانچ  درک و  غاد  دیاب  نزوس  یکیراب  هب  ياهلیسو  اب  ار  نآ  ياج  دوش ، هدیرب  ای 

. تسا نوریب  ام  باتک  فده 

: مشچ ندروآ  بآ 

هراشا

هتـسیاش دشاب . مشچ  يهژیو  ياهيرامیب  زا  دـناوتیم  نآ  دـشابیم . وا  مشچ  ولج  ییاهوترپ  ای  کچوک  ییاهزیچ  دـنک  نامگ  یمدآ  رگا 
رگا دادخر  یلو  تسین  مشچ  يارب  نآ  زا  یـسرت  هنوگچیه  دـشاب  هدـمآ  شیپ  هبمکـش  زا  رگا  اریز  دوش ، هتـشاذگ  یتوافت  نآ  نایم  تسا 
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ندروآ بآ  رگا  دـباییم . دوبهب  وراد  اب  تسا ، زاغآ  رد  يرامیب  هک  یماـگنه  اـت  تسا . مشچ )  ) ندروآ بآ  زاـغآ  نآ  دـشاب ، مشچ  هژیو 
تـسا رتهب  سپ  دوب . دـهاوخن  زیمآتیقفوم  زین  نتفاکـش  نیا  اـسبهچ  مشچ و  نتفاکـش  اـب  رگم  درادـن  یناـمرد  رگید  دـش  رادـیاپ  مشچ ) )

. دراذگب توافت  میوگیم  نم  هک  روطنامه  تسه و  هک  هنوگ  نامه  هاگدید  ود  نیا  نایم  دیامن و  یسررب 
زا نآ  يوسنآ  تسا و ز  هبمکش  زا  هک  مراد  نامگ  دریگنارف  ار  مشچ  همه  يرامیب  رگا 

449 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ماگنه رد  دشاب  نینچ  رگا  تسا ، یـشراوگدب  یگتـشابنا و  یپ  رد  اهيزادرپلایخ  هک  دـید  درک و  دـیاب  یـسررب  نینچمه  تسین . هبمکش 

مشچ کمدرم  رد  دشاب و  هتشذگ  رتشیب  ای  هام  ود  اهلایخ  اهرادنپ و  نداد  يور  ماگنه  زا  رگا  دباییم . شهاک  نآ  یکبـس ، یگنـسرگ و 
يوراد كاروخ  کی  رامیب  هب  دمآ  تسرد  هنامگ  نیا  هکنانچ  تسا ، هبمکـش  يرامیب  زا  يدمآیپ  ایآ  هک  دید  دیاب  سپ  دوشن  هدـید  يرات 
دـشاب تلاح  کی  هب  هراومه  تمالع  نآ  مشچ  کی  رد  رگا  اّما  دوشیم . ققحم  وت  رظن  دش ، تسردان  هنامگ  رگا  یلو  دـیناروخب . ایاقوق » »

رانک دـیاب  نامگ  کش و  سپ  دـشاب  مشچ  کی  رد  يراـت  اـی  دـشابن  يراـت  کـمدرم  رد  رگا  تسا . مشچ )  ) ندروآ بآ  زاـغآ  هک  نادـب 
. تشاذگ

هتـسویپ دـیراد . زاب  ازيرت  ياـهیکاروخ  همه  یهاـم و  ندروخ  يریگنوخ و  تماـجح و  زا  ار  راـمیب  دـشاب  مشچ  هژیو  يراـمیب  نیا  رگا 
دـیناشونب و وا  هب  بآلـسع  دـیناروخب و  وا  هب  ازيرومن  هدـننککشخ و  ياـهیکاروخ  دـیرب و  راـکب  اـیاقوق »  » نوچمه ییاههدـننکناور 

. دیرب راکب  ار  اههرهز )  ) ترارم فایش 

(: اههرهز  ) ترارم فایش 

و هدـنرپ ) ياهنوگ  گنلک ،  ) یکرک يهرهز  زا  مشچ  یکیرات  و  يروکبش )  ) ءاشع راشتنا و  ندروآ و  بآ  زاغآ  زا  ار  اهفایـش  هنوگنیا 
مرد کی  اهنآ  کشخ  مرد  هد  ره  يارب  سپـس  دنریگیمرب و  يرادقم  مادـکره  زا  کبک ) باقع و  زاب و  رنزب و  طوبـش و  یهام   ) يهرهز

. دننزیم مشچ  هب  دنزاسیم و  ياهمرس )  ) یمهرم هزات ، يهنایزار  بآ  اب  دنروآیم و  درگ  ار  نیبغس  لظنح و  يهیپ  نآ  دننام  هب  نویفرف و 

: مشچ [ 1054] يروکبش

لفلفراد نآ  رب  دنک  نهپ  يرجآ  يور  ار  نآ  شرب  کی  دـهد و  شرب  دریگب و  ار  زب  رگج  دوشیم  يروکبش  راچد  هک  یـسک  تسا  رتهب 
نوریب ار  لـفلفراد  نآ  سپـس  دوشن  کـشخ  یلو  دوش  ناـیرب  رگج  اـت  هدرب  رونت  نورد  هب  دراذـگب و  ار  رگید  یـشرب  نآ  يور  دراذـگ و 

دـینک و ریمخ  ار  اهنآ  دریگرب و  ار  دـکچیم  نآ  زا  رگج  ندـش  نایرب  ماگنه  هک  یبآ  دـیاسب و  مرن  کشم  یکدـنا  شهارمه  هب  هدروآ و 
دش کشخ  نوچ  دوش  کشخ  ات  دراذگب  سپس 

450 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ات دننز  مه  ینزمه ، هلیسوب  هتفرگ  رارق  غاد  بآ  اهنآ  ریز  رد  هک  ياهنوگهب  شتآ  يور  ار  لسع  زب و  يهرهز  ای  دیلامب . مشچ  هب  هتشادرب و 

ناور دـشن  هدنـسب  رگا  تسا . ترارم  فایـش  رتدـنمدوس  وراد  نیا  زا  دـنلامب . مشچ  هـب  سپـس  دـننکورف و  ياهـلیم  نآ  نورد  دزیمآ . مـهب 
. دنک راتفر  رامیب  اب  هنایوجمرن  کشزپ  دنریگب و  نوخ  یناشیپ  لافیق و  گر  زا  دنرب و  راکب  ار  مکش  يهدننک 

(: مشچ کمدرم  ندش  خارف  [ ) 1055] راشتنا

رد یخارف  نیا  دشاب و  هدیـسر  نادب  يدـیپس  وس  ره  زا  هک  ياهنوگهب  دوش ، داشگ  دـشابیم  مشچ  یهایـس  رد  یخاروس  هک  کمدرم  رگا 
نآ ياتـسار  رد  ار  نامرد  يهویـش  يدوب  كدنا  نآ  یگدـشداشگ  رگا  هاکب و  نآ  يدوبهب  زا  ار  دوخ  دـیما  سپ  دـشاب . هدوب  دردرـس  یپ 
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رثا رد  کمدرم  یخارف  رگا  نک . لابند  ار  ترارم » فایـش   » اب مشچ  رد  يراذگمهرم  و  ایاقوق »  » نوچ دنمورین  ییاههدننکناور  ربب و  راکب 
. نک نامرد  ار  وا  مشچ  بارش  بآ و  هارمه  هب  یمتخ  هنوباب و  یلاقاب و  درآ  اب  ددرگیم . زاب  هرابود  هک  سرتب  نآ  زا  دشاب ، هبرض 

: مشچ هشوگ  روسان 

هراشا

اب نآ  يدوـبهب  تسه . لوتـسیف )  ) روساـن اـجنآ  رد  سپ  دوـش  ناور  دوارتـب و  نآ  زا  كرچ  یهد  راـشف  تشگنا  اـب  ار  مشچ  يهشوـگ  رگا 
ات تشاذگ  تقو  دیاب  نآ  دوبهب  يارب  هام  نیدنچ  ینامرد  وراد  اب  یلو  تسا . نوریب  ام  فده  زا  نآ  يهرابرد  نخـس  دـشابیم . ندـنازوس 

. دوش بوخ  نامرد  نیا  اب  مشچ 

: مشچ يهشوگ  روسان  يارب  یفایش 

نآ زا  شخب و  مراهچ  کی  راگنز  رادرب و  هزادنا  کی  هب  بش )  ) ار رولب  گاز  همرـس و  رانا ، لگ  ناشوایـس ، نوخ  تورزنا ، ردنک ، ربص ،
دراد روسان  هک  ییوس  رب  رامیب  سپـس  ددرگ ، یهت  دراد ، نورد  رد  هچنآ  زا  ات  راشفب ، بوخ  ار  روسان  زاـین  ماـگنه  رد  نک و  هیهت  یفاـیش 

يهلـصاف يرگید  اب  هرطق  ندـیناکچ  ره  نایم  ناکچب . وا  مشچ  يهشوگ  رد  ار  نآ  زا  هرطق  راهچ  ای  هس  زیمآیب  بآ  اـب  ار  مهرم  ناـباوخب و 
هدرشف و ار  نآ  مارآمارآ  هرابود  زور  نآ  يادرف  رد  ناباوخب  تعاس  هس  ار  رامیب  سپس  راذگب  یبسانم 

451 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دیآ نوریب  تسه  دراد و  نورد  رد  هچنآ  ات  هد . ماجنا  نینچنیا  بترم  هتفه  کی  ات  نامرد 

. ددرگیم کشخ  دنامیمن و  نآ  رد  يزیچ  رگید  ادخ  تساوخ  اب  سپ 
میدراذـگ رانک  ار  اهنامرد  زا  یخرب  یلو  میاهدرک  يروآدای ، اـجنیا  رد  دوش  داـی  دـیاب  هک  میدربیم  ناـمگ  ار  هچنآ  مشچ  ناـمرد  زا  اـم 

دای ماگنه  ار  اهنآ  زا  یخرب  هچرگ  دراد . رایـسب  شوه  یگدومزآراک و  هب  زاین  دریذپیم و  ماجنا  وقاچ  دراک و  اب  اهنامرد  هنوگنیا  نوچ 
. میاهدروآ تشادهب  تشادهاگن  شخب  شیاریپ و  شیارآ و  شخب  ندرک 

: شوگ درد 

هراشا

كاندرد شوگ  رد  دـیریگب و  نوخ  لافیق  گر  زا  دـشاب . هتـشاد  رپ  یهاـگجیگ  ضبن  هراـسخر و  یگتخورفارب  درد ، هارمه  هب  راـمیب  رگا 
ربـص و درز و  يهـلیله  اـب  دیـشودب  ریـش  [ 1056] ناتـسپ زا  راب  نیدـنچ  دـیناکچب . هکرـس  یکدـنا  اب  فـالخ  مرلو  نغور  اـی  خرـس  نغور 

. دینک ناور  ار  مکش  نآ  اب  دیزپب و  دیآیم  ریز  رد  هک  هنوگ  نیمه  هب  هتخپ  ياینومقس 

: شوگ درد  يارب  ییوراد  يهرازگ 

اینومقس گناد  کی  ربص و  مرد  کی  سپس  دینک  شیالاپ  نآ  سپس  دوش  لطر  موس  ود  ات  دیزپب  بآ  لطر  ود  اب  مرد  تسیب  درز  يهلیله 
ار نآ  نیتسخن ، ینتخپ  ندروخ  زا  شیپ  تعاس  ود  هک  دینک  راداو  ار  رامیب  دیروآرد . صرق  تروصب  دـیزیمآیب و  يهدـناشوج  يهرـشفا  اب 
نآ هب  دـیزیمآیب و  خرـس  لـگ  نغور  اـب  ار  كاـیرت  یکدـنا  دـشن ، مارآ  درد  رگا  دروخب . ار  ینتخپ  يوراد  نیا  زاـب  نآ ، یپ  رد  دروـخب و 

دیناکچب و شوگ  رد  هدش  بآ  نآ  رد  غرم  كدرا و  یبرچ  هک  لخ  نهد  دیاب  تشذگ  زور  هس  تشگزاب و  رادنابرض  درد  رگا  دییازفیب .
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درک زاب  رـس  شوج  نآ  درک و  شکورف  درد  رگا  دسرب ، شوج  نآ  دیاب  دشاب ، یکروک  اجنآ  رد  رگا  دـییامن . لابند  ار  نآ  نداد  ماجنا  رب 
. دوشیم ریزارس  یمدآ  ياهكرچ  نیرتدنگ  نیرتوبدب و  شوگ  زا  ماگنه  نیا  رد  و 

شوگ رد  دشاب . هدروخ  شوگ  هب  هک  درس  يداب  ای  و  همخت )  ) يروخرپ ندیراوگ و  دب  یگتشابنا و  زا  سپ  شوگ  رد  هدمآدیدپ  درد  رگا 
نویفرف مرد  کی  نآ  هیقو  ره  رد  هک  نسوس  نغور  دوبن ، هدنسب  رگا  دشاب . هدش  هتخپ  زایپ  ای  بادس و  اب  هک  دیناکچب  ینغور 

452 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب ار  وا  دـینک و  ناور  اـیاقوق »  » اـب ار  راـمیب  مکـش  دوبن . هدنـسب  رگا  دـیناکچب . شوگ  رد  هتخیمآ  رتسدـیبدنگ  مرد  کـی  هزاـت و  نوبیرف ) )

. دیناشونب هنهک  بان  بارش  ودب  دییامنب و  ندرک  قرع  هب  راداو  دیربب و  هبامرگ 
، حیـش هندوپ ، يهتخپ  اـب  اـی  دـینک و  سرپمک  سرواـگ  اـب  ار  شوگ  دـشاب  شوگ  رد  داـب  ياوآ  زوزو و  گـنز ، زاوآ ، درد ، هارمه  هب  رگا 

. دیناکچب شوگ  رد  ار  نآ  سپس  هتخیمآ  قبنز  نغور  اب  طاریق  کی  مادکره  زا  نویفرف  رتسدیبدنگ و  دیهدب و  روخب  شوگنزرم 

: شوگ مخز 

هراشا

ماجنا يزور  دـنچ  ار  راـک  نیا  دـیزیرب و  نآ  يور  رب  راـب  دـنچ  دـیناکچب و  مرلو  بآلـسع  نآ  رد  دوش ، ناور  یبآ  كرچ  شوگ  زا  رگا 
: تسا دنمدوس  رایسب  هک  دیربب  راکب  ار  وراد  نیا  سپس  دیهد .

: شوگ مخز  يارب  يوراد 

وراد رد  هدرک و  یلـسع  ار  ياهلیتف  دیزیرب . شوگ  رد  دـیزیمآیب و  هکرـس  اب  ار  راگنز  نهآ و  میر  ردـنک ، ناشوایـس ، نوخ  ربص ، تورزنا ،
. دیآ تسدب  يدوبهب  ات  دینک  نامرد  ياهزادنا  هب  بآلسع  وراد و  نیا  اب  دیربب . شوگ  نورد  هب  دینکورف و 

: شوگ زوزو  زاوآ و 

یتسم و ماگنه  رد  شهاک  یگنسرگ و  ماگنه  رد  یگتخیگنارب  نآ  ناشن  دشاب و  تیفافش  یلالز و  ییاونش و  يزیت  زا  یهاگ  شوگ  زوزو 
. درادن يریگشیپ  هب  يزاین  تسا و  يریس 

. دنناکچب شوگ  رد  هتخیمآ  خرس  لگ  نغور  اب  ار  كایرت  وج  يهناد  ود  يهزادنا  هب  تسا  رتهب  ماگنه  نیا  رد 
دنشاب هدوزفا  نآ  رد  رتسدیبدنگ  هک  ینغور  ای  خلت و  ماداب  نغور  برت و  نغور  دشاب ، ییاونـش  شهاک  رـس و  ینیگنـس  نآ  هارمه  هب  رگا 

مرن ایاقوق  اب  ار  وا  مکـش  دـننک . رتعـس  هندوپ و  نیتنـسفا ، حیـش ، شوگنزرم ، اب  شوگ  نداد  روخب  هب  راداو  ار  راـمیب  دـنناکچب و  شوگ  رد 
. دنرادزاب بارش  ندیشون  زا  ار  وا  دنهاکب و  ار  وا  كاروخ  دننادرگ و 

: شوگ ینیگنس 

هراشا

تسه یکرچ )  ) یمرج شوگ  رد  ایآ  هک  دینک  یسررب  دیاب  دوش . هتساک  ییاونش  هچنانچ 
453 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دب یپ  رد  مرج  ندمآ  دـیدپ  دـنامب . یمرج  دـیابن  شوگ  رد  دوش . هزیکاپ  میدرک ، هرازگ  هک  ییاهوراد  اب  ای  تسد  اب  دـیاب  دوب  رگا  هن ؟ ای 
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. دوشیم هداد  روخب  نآ ، يهژیو  ياهوراد  اب  هک  دوب  دهاوخ  یتخس  يرامیب  ای  يروخرپ و  ندیراوگ و 

: شوگ ینیگنس  يارب  يروخب 

ار نآ  هچراپ  اـب  دـیراذگب و  یفیق  نآ  يهناـهد  رب  سپـس  دـیزپب ، بوخ  ار  نآ  دـیزیرب و  نیـسم  یفرظ  رد  ار  اـهوراد  نداد : روخب  يهویش 
کچوک يهناهد  يور  بوخ  ار  شوگ  دـیاین ، نوریب  نآ  رگید  ياج  زا  فیق  کیراب  يهناهد  هار  زا  زج  راخب  ات  دـینک ، يدـنببآ  بوخ 

: دیناکچب رامیب  شوگ  رد  ار  ریز  ینغور  فایش  سپ  دوریم . راکب  شوگ  نامرد  يارب  راخب  نیا  دیراذگب . فیق 

: شوگ ینیگنس  يارب  ینغور  فایش 

هزادنا و نامهب  نیتنـسپا )  ) نیتنـسفا يهرـشفا  مرد و  مین  درگ  دـنوارز  مرد و  مین  رتسدـیبدنگ  مرد ، هس  نان  يهروب  مرد ، کی  لظنح  يهیپ 
هتخاـس یمهرم  هک  دـیزیمآیب  بوخ  مه  اـب  ار ، مرد  مراـهچ  کـی  طـسق  ندرک و  ریمخ  يهزادـنا  هب  واـگ  يهرهز  گـناد و  کـی  نوـیفرف 

ياوآ و  داب ، یمغلب و  ياـهدرد  يارب  هک  دـیناکچب . شوگ  رد  دـیزیمآیب و  خـلت  ماداـب  نغور  اـب  ار  مهرم  نآ  زاـین  ماـگنه  رد  هک  دوشیم ،
. دشابیم بوخ  رایسب  تسا ، هدش  تفس  ياهیگتخیمآ  زا  یشان  ییاونشان  دیآیم و  دیدپ  شوگ  رد  هدرشف  داب  زا  هک  زوزو 

دوگ هرهچ و  ندـش  رغال  نآ  ياههناشن  دـهد . يور  یباوخیب )  ) يرادهدـنزبش اـی  يرادهزور  اـی  یگتـسخ  زا  سپ  ییاونـش  شهاـک  رگا 
بآ نغور و  وا  رس  رب  دییامن . ندیباوخ  ندیشون و  ندروخ و  ینتبآ و  هب  راداو  دیاب  ار  رامیب  دشابیم ، هاگجیگ  نتفرورف  مشچ و  نداتفا 

. دوش نامرد  دیاب  نیتسخن ، يهرازگ  اب  دیآ ، شیپ  ماسرس  يرامیب  زین  یپ  رد  رگا  دبای و  دوبهب  دنوادخ  تساوخ  هب  ات  تخیر  مرلو 

: شوگ رد  هدنورورف  کچوک  یناگدنزگ  مرک و 

نغور ای  وله  گرب  بآ  ای  دیناکچب  شوگ  رد  هندوپ  بآ  دـیاب  دـیآ ، نوریب  یمرک  نآ  زا  دـشاب و  درد  شراخ و  کلقلق و  شوگ  رد  رگا 
اهلمد و رد  شوگ و  ار  رد  هدـیزگ  هنال  کچوک  ناگدـنزگ  اهمرک و  هک  دـیناکچب  شوگ  رد  دـیزیمآیب و  بآ  اب  ار  ربص  ای  وله  يهتـسه 

. دشکیم اهمخز 
454 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: دوریمورف شوگ  رد  هچنآ 

سپـس دوش  مرن  مرگ ) بآ  رثا  رد   ) رامیب نت  ات  يربب  هباـمرگ  ار  راـمیب  یناـکچب و  نآ  رد  مرلو  نغور  دـیاب  دورورف  شوگ  رد  يزیچ  رگا 
نوریب ددرگ و  تخـس  رگا  دیایب . نوریب  نآ  اهراک ، نیا  اب  اسبهچ  هک  يریگب  ار  وا  سفن  هار  ندرک  هسطع  ماگنه  یمدب و  ینیب  رد  سدنک 

. ینکورف شوگ  نوردب  هک  تسا ، نینهآ  ياهلیسو  هب  زاین  نآ  ندروآ  نوریب  يارب  دیاین 
دنک یلیل  دریگ و  وس  کی  هب  ار  شیوخ  رـس  رامیب  دور  ینیب  نوردـب  بآ  رگا  دوشیم . لاـبند  شور  نیمه  دورورف ، ینیب  رد  يزیچ  رگا 

نامرد رد  دناکچب و  راب  نیدنچ  مرلو  نغور  نآ  رد  سپـس  دریگ . یپ  ار  نامرد  میدرک ، دای  هک  روآهسطع  ياهوراد  اب  دـمآین ، نوریب  رگا 
. تسا درد  يهدننازیگنارب  هدوب و  ییوراد  ياهیگژیو  ياراد  یبآ  نینچ  دشاب . تشلپ  بآ  رگا  هژیو  هب  دیامنن ، یهاتوک  نآ 

[: 1057] ینیب يزیرنوخ 

هراشا
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ینیب نورد  هب  ار  تسا  هدش  هتفاکش  روفاک  نآ  رد  هک  زورفاناتسب ) لگ   ) جورداب يهرـشفا  دنکیم  يریگولج  ینیب  يزیرنوخ  زا  هک  هچنآ 
نیا دـشابن  يزیرنوخ  هک  یماگنه  نینچمه  يزیرنوخ و  ماگنه  رد  دوشیم ، ینیب  يزیرنوخ  راچد  هتـسویپ  هک  یـسک  نامرد  يارب  دـنزیرب .

. تسا دنمدوس  وراد 

: ینیب يزیرنوخ  يهدنروآدنب  يوراد 

رد ار  نوپمات )  ) ياهلیتف نآ  زا  سپ  دیمدب ، ینیب  رد  دیریگرب و  ار  گاز  هرون و  ناشوایـس ، نوخ  وزام ، ذغاک ،)  ) سیطارق رتسکاخ  چـگ و 
رد هتساشن  زا  ربارب  ینزو  اب  هدش  مرن  همرـس  دننام  هب  هک  ار  ینامی  گاز  نینچمه  دیربب . ورف  ینیب  رد  دینک و  هتـشغآ  نادب  دیناسیخب و  نآ 

رگا دیدنبب ، يراون  اب  ار  اههیاخ  نار و  يهلاشک  یکیدزن  رد  اهنار  لغب و  ریز  یکیدزن  رد  ار  وزاب  ود  دش  رتشیب  يزیرنوخ  رگا  دیمدب . ینیب 
ار تماجح  رازبا  دمآین ، دنب  مه  زاب  رگا  دیریگب و  نوخ  تسا ، يورنوخ  ياج  يوس  رد  هک  یلافیق  گر  زا  دمآین ، دـنب  يزیرنوخ  نانچمه 

. دیراذگب دنکیم  يزیرنوخ  هک  یتمس  رد  مکش  رب  هدرک  غاد 
455 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: رگید زاسراک  يوراد 

ینیب نوردب  دیالایب و  غرممخت  يهدیپس  هب  ار  ياهلیتف  سپـس  دیمدب و  ینیب  رد  یپردیپ  ار  دـنربیم  راکب  نارگرز  هک  درت  دـیپس و  يهرون 
. دینکورف

: ینیب ياهمخز 

هب ار  مرگ  بآ  هاگماش  دادماب و  رد  راب  نیدنچ  يزور  تشاذگ . غرم  یبرچ  نغور و  موم و  نآ  رب  دـیاب  دـشاب ، هشیرکشخ  ینیب  رد  رگا 
رد ار  نآ  سپـس  دیناسیخب ، هتخیمآ  کمن  اب  هک  زیت  دـنت و  يهکرـس  رد  ار  ياهلیتف  تسا  رتهب  دـندرک  زاب  رـس  اههزوس  رگا  دـنکورف . ینیب 

یمخز رگا  دنکیم . کشخ  ار  نآ  يهشیر  هدشن ، هدیـشک  ازارد  هب  نامرد  دیراذگب . وراد  نآ  زا  راب  نیدـنچ  ینیب  يور  دـینکورف و  ینیب 
. ددرگ نامرد  بآدیفس  مهرم  اب  دیاب  دشاب  ینیب  رد 

: ینیب [ 1058] ریساوب

لافیق گر  زا  هک  تسا  رتهب  هتـشگ ، تفلک  هدش و  رپ  نآ  زا  ینیب  هدـییور و  گنر  دیفـس  ای  خرـس  تسـس  لش و  تشوگ  ینیب  نورد  رگا 
، دوبن هدنسب  رگا  دینکورف . ینیب  نورد  هب  دییالایب و  هدش  دای  تشوگ  يهروخ  شخب  رد  هک  زبس  مهرم  هب  ار  ياهلیتف  سپـس  دیریگب . نوخ 

. درادرب نایم  زا  ار  نآ  يهمه  ات  دیراذگب  نآ  رب  ار  هدش  دای  مرگ  يوراد 
اب دنهدیم و  ماجنا  هابتـشا  ار  راک  هک  ینارگنامرد  اسبهچ  دننکیم ، نکهشیر  دنربیم و  ار  ناکچ  نوخ  تفاب  یحارج )  ) دراک اب  نینچمه 

. دنزاسیم مهارف  ار  ناطرس  ندروآ  دیدپ  ياههناشن  اریز  دنروآیم . ناغمرا  هب  رامیب  يارب  ار  رتشیب  یتخس  تماخو و  دوخ ، نامرد 
تخانـش هنایوجمرن و  راتفر  هب  زاین  هکلب  دوب . دـهاوخن  زاسراک  یحارج  ییوراد و  نامرد  هنوگچـیه  دوش ، نایامن  یناطرـس  اـجنیا  رد  رگا 
دـشابیم تخـس  سامآ  ای  تسا  یناطرـس  هدوت ، نیا  هک  دنادب  دیاب  کشزپ  دشابیم . اههدننک  ناور  يریگنوخ و  اب  نآ  نامرد  يرامیب و 

نآ هب  هکنیا  زا  دـسرتب  دزیهرپب و  دـیاب  وا  یماگنه  نینچ  رد  هدـش ، يرومنیب  کشخ و  ینیب  نآ  یپ  رد  تسا ، هتفرگربرد  زین  ار  ماـک  هک 
ار نآ  ینیب  ندرشف  اب  رگا  دزیرب و  ییاهشوارت  نآ  زا  دشاب و  لش  هتفایشیور ، يهدوت  رگا  یلو  دناسرب . ازامرگ  ییوراد  ای  يدراک 
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456 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يرطخ هنوگچـیه  دراک  ازمرگ و  ياـهوراد  اـب  نآ  ناـمرد  رد  دوب و  دـهاوخن  تخـس  هدوب و  هباـنوخ )  ) زورـس زا  رپ  هدوت ، نآ  یباـیب  مرن 

. دشابیمن

(: ییایوب هاگیاج  ینیب  نب  يرامیب  [ ) 1059] مشخ

هراشا

. دشاب ناسآ  ندیشک  سفن  دشاب و  هدییورن  ینیب  رد  ياهدوت  دورب و  تسد  زا  ییایوب  رگا 
ینیب رد  همرـس  نوچ  ار  هدـشمرن  رداـشون  و  میرم ) روخب   ) اـثینطرع سدـنک و  يوراد : دـشاب . تسرد  زین  ساوـح  رگید  ییاـنیب و  نینچمه 
. دیناکچب وا  ینیب  رد  ار  وراد  نیا  دوبن ، هدنسب  رگا  دوش . مخ  هکرس  راخب  يور  مهرس  تشپ  راب  نیدنچ  هک  دینک  راداو  ار  رامیب  دیمدب .

: هتفر تسد  زا  ییایوب  يارب  ییوراد  يهرازگ 

هک دیزیرب  يزات  رتش  بآشیپ  نآ  يور  دییاسب و  ناسکی  يهنوگهب  دـیپس  قبرخ  لظنح و  يهیپ  و  هدـنرپ ) گنلک   ) یکرک يهرهز  زینوش و 
یسدع کی  ناسب  هک  ار  اهنآ  زا  یکی  زاین  ماگنه  رد  دیریگرب و  یفایش  نآ  زا  دوش و  کشخ  ات  دینک  اهر  باتفآ  ریز  دریگربرد و  ار  همه 

اب ار  نآ  دیاب  دزیگنارب ، تخـس  يدرد  ینیب  رد  نتفرورف  یپ  رد  هچنانچ  دیناکچب . ینیب  رد  دییاسب و  شوگنزرم  نغور  هرطق  کی  رد  تسا 
. دیهدب وا  دروخب  كدناكدنا  ار  مرگ  يابروش  دیزیرب و  مرگ  بآ  رامیب  رس  رب  دیرب و  راکب  ودک  مخت  نغور 

: ییایوب نتفر  تسد  زا  يارب  زیگناتفگش  زاسراک و  ینامرد 

. دیزیمآیب هنهک  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ  سپس  دوش . درآ  ات  دییاسب ، بوخ  ار  زینوش 
رد ار  نآ  يهرطق  دنچ  ماگنه  نیا  رد  دیامن ، مخ  تشپ  هب  دراد  ناوت  هک  اجنآ  ات  ار  رس  دنک و  بآ  زا  رپ  ار  ناهد  رامیب  نآ : دربراک  شور 

رگا دـیهد ، ماجنا  زور  هس  رد  راب و  نیدـنچ  ار  راک  نیا  دـشکب . نوردـب  ار  دوخ  سفن  ات  دـینک ، راداو  ار  وا  نآ  یپ  رد  دـیناکچب . وا  ینیب 
. دیربب راکب  میدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  دش  رادیدپ  وا  رد  یتحاران 

: نادند درد 

هراشا

رد راب  نیدنچ  سپس  دوش و  تماجح  يریگنوخ ، زا  سپ  رامیب  دیاب . دشاب  ینابرـض  درد  هثل و  یخرـس  سامآ و  نادند  درد  هارمه  هب  رگا 
نوریب دراد و  هاگن  بالگ  هکرس و  ناهد 

457 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ار احرقرقاع  روفاک و  دوب ، یگتخورفارب  اب  ینابرض  یپردیپ و  درد  دشن و  مارآ  رگا  دریگب  ناهد  رد  خرس  لگ  نغور  نآ  زا  سپ  دزیرب و 
( نادند  ) يور دنناسیخب و  خرس  لگ  نغور  رد  ار  ياهبنپ  دنراذگب . هرابود  دش  هدودز  هک  ماگنه  ره  دننابـسچب و  نادند  هشیر  هب  دنیاسب و 
دننکورف و نآ  رد  ار  ياهبنپ  دنزیمآیب و  خرـس  لگ  نغور  اب  ار  كایرت  طاریق  کی  تفای  شیازفا  درد  ماگنه  نامه  رد  رگا  دننابـسچب . نآ 

. دنراذگب نآ  رب  ار  ییولاز  دنهدب و  فاکش  ار  هشیر  يور  هثل ) ، ) درکن شکورف  درد  رگا  دنراذگب ، كاندرد  نادند  هشیر  يور 
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ای يروخرپ و  ندـیراوگدب و  یپ  رد  درد  ای  دوشن و  هدـید  یگتخورفارب  هراسخر  رد  و  دـشاب ، هتـشادن  رادنابرـض  درد  سامآ و  يهثل  رگا 
كاندرد نادند  يهشیر  دننک و  نامرد  ایاقوق »  » اب ار  رامیب  تسا  رتهب  دشاب . درس  ياهیکاروخ  ندروخ  رایـسب  ای  و  ندروخ )  ) ماش زا  سپ 

. دنلامب وراد  نیا  اب  ار 

: كاندرد نادند  مهرم 

زا یـشخب  دنهدیم و  شلام  نآ  اب  ار  كاندرد  نادند  يهشیر  دـنروآیم . درگ  ار  لیبگنز  لفلف و  هروب و  جرطیـش و  لدرخ و  احرقرقاع و 
دعـس هندوپ و  اـحرقرقاع و  يهتخپ  اـب  راـمیب  نآ  زا  سپ  دـنراذگیم . كاـندرد  نادـند  يور  ار  هبنپ  هتـشاذگ ، ياهبنپ  يور  ار  وراد )  ) نآ

ار لسع  اب  هدش  هدییاس  لفلف  ای  دننکیم و  سرپمک  هدـش ، مرگ  سرواگ  اب  ار  هراورآ  سپـس  دـیامنیم . هیوشناهد  هکرـس ، رد  هدـناسیخ 
. دنراذگب كاندرد  نادند  يهشیر  يور  ار  رهزداپ  نیا  دشن ، هدنسب  رگا  دنلامب  نآ  يهشیر  نادند و  يور 

: نادند درد  رهزداپ 

دیاب رامیب  دـنربیم . راکب  دـننکیم و  ریمخ  لسع  اب  دـنریگیمرب  هزادـنا  کی  هب  كایرت  هعیم و  لیبگنز و  لـفلف و  هزگنا و  رتسدـیبدنگ و 
يور راـب  نیدـنچ  هدرک ، غاد  ار  ینهآ  دـشن ، مارآ  درد  رگا  دوشب . یـشبنجرپ  كاروخ و  زا  يرود  ندیـشک و  یگنـسرگ  هب  راداو  یتدـم 

شخب رد  هک  ییاهوراد  اب  دشاب . هتـشاد  یگدیـسوپ ) ياراد   ) یگدشهدروخ كاندرد  نادند  رگا  دنـشکب . ار  نادند  ای  دنراذگب و  نادـند 
. دنشکب ای  دننک و  رپ  ار  نآ  میدرک ، هرازگ  اهنادند  یگدروخ 

: دشابیم زین  نآ  درد  يهدننکمارآ  هک  هدش  هدروخ  نادند  يوراد 

. دننکیم رپ  ار  نادند  نآ  اب  دننکیم و  ریمخ  بوخ  نارطق  اب  ار  هدییاس  لفلف  جیکبک و 
458 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نادند ندیشک 

: میشکب میهاوخیم  هک  ینادند  ره  كاندرد و  تسس و  ياهنادند  ندیشک  يارب  ییوراد 

اب ار  لـظنح  يهتـسوپ  درز و  خـینرز  نویرزاـم و  يهباریـش  مربش و  يهباریـش  اـحرقرقاع و  ربک و  يهشیر  تسوپ  توت و  تخرد )  ) تسوپ
يور زا  ار  مرن  تفاب  دنفاکـشیم و  ار  نادـند  نوماریپ  دوش . ریمخ  بوخ  ات  دـننزیم  مهب  راب  کی  يزور  هتفه  کـی  دـننکیم ، مرن  هکرس 
يدرد زور  نیدنچ  ای  ددرگ . رتناسآ  نآ  ندیشک  دوش و  رتنابنج  ات  دنلامیم  نآ  يور  ار  وراد  نیا  راب  هد  يزور  دنرادیمرب و  ناوختـسا 

يور زاین  ماگنه  رد  دوش و  هل  ات  دـنزپیم  نغور  رد  ار  یکـشخ  ياـههغابروق  اـی  دوش . هدیـشک  اـت  دـنلامیم  نآ  يور  زیت  دـنت و  يهکرس 
( سپـسروف  ) هلیـسو اب  نآ  زا  سپ  دوش و  رتناـبنج  نادـند  اـت  دـنلامیم  نآ  رب  راـب  نیدـنچ  نغور  نآ  زا  دنفاکـشیم و  ار  نادـند  يهشیر 

. دنروآیم نوریب  ار  نادند  نادند ، ندیشک 

[: 1060] نادند يدنک  نامرد 

شلاـم ار  نادـند  کـمن  اـب  دـنوجیم و  ار  اـهنآ  دـننام  هدـنکتسوپ و  ماداـب  هـفرخ و  اهنادـند : يدـنک  يهدـنربنایم  زا  يوراد  يهرازگ 
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. دنوجیم ار  لسع  موم  ای  دنهدیم .

: دوش كاندرد  يدرس  اب  هک  ینادند 

نغور ای  ناسلب  نغور  اب  ای  دنزیم و  زاگ  راب  نیدنچ  ار  غاد  نان  ای  مرگ  هدـش  زپبآ  غرممخت  يهدرز  ای  دوشیم و  سرپمک  غاد  نغور  اب 
. دنهدیم شلام  ناب  نسوس و 

[: 1061] ناهد شوج  کفرب و  تفآ ،

هراشا

کی هب  ار  یکمانس  کشخ و  زینـشگ  هفرخ و  مخت  هدنکتسوپ و  سدع  ریـشابت و  هتـساشن و  خرـس و  لگ  مخت  گنر  خرـس  شوج  يارب 
لگ نغور  نآ  زا  سپ  بالگ و  هکرـس و  سپـس  دنرادیم  هاگن  ناهد  رد  دـنهدیم و  شلام  نآ  اب  دـننکیم و  مرن  روفاک  یمک  اب  هزادـنا 

. دنربیم راکب  ار  تماجح  هتشادهاگن و  ناهد  رد  ار  خرس 
459 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: کفرب  ) دیفس شوج  تفآ و  يارب  ییوراد 

. دنرادیم هاگن  ناهد  رد  يُرم  ای  نیبجنکس  دنهدیم و  شلام  ار  نآ  لسع  کمن و  اب 

: ینوفع ناکچنوخ و  هثل 

هکرس اب  دنریگرب و  مادکره  زا  هزادنا  کی  هب  ار  رولب  گاز  وزام و  هرون و  درز و  خرس و  خینرز  دیاب  دشاب . ناور  نشور  نوخ  هثل  زا  رگا 
دـنهد و شلام  بوخ  یلیخ  ار  هثل  تسا  گناد  کـی  هزادـنا  هب  هک  يهدـشمرن  اـب  زاـین  ماـگنه  رد  دـنروآرد و  صرق  هنوگهب  دـننک و  مرن 
دشابیم و زاسراک  زیمآتفگش  ياهنوگهب  يرامیب  نیا  يدوبهب  يارب  هک  دنراد  هاگن  خرس  لگ  نغور  ناهد  رد  سپـس  دننک ، اهر  یتعاس 

. دشابیم بوخ  ناهد  هروخ  و  تنوفع )  ) یگدیدنگ يارب  نآ  نینچمه 

[: 1062] کچوک نابز  یگداتفا 

تروصب ار  نابز  هک  دوشیم  راداو  دـنکیم و  زاب  ار  ناهد  هک  یماـگنه  هدرک و  ریگ  وا  يولگ  هت  رد  يزیچ  هک  دربیم  ناـمگ  راـمیب  رگا 
بوخ دیریگرب و  ار  رداشون  کمار و  تسا  رتهب  تسا و  هدش  زارد  لش و  کچوک  نابز  دینک ، هجوت  نآ  هب  رگا  دزادـنا  نوریب  هب  نازیوآ 

ینابـسچب و شاهیاپ  هب  هدیـشک  نوریب  هب  یکدنا  ار  کچوک  نابز  شکداب ، يهبل  اب  دیمدب و  کچوک  نابز  يور  ياهدـنمد  اب  دـینک و  مرن 
دوش و رتزارد  نانچمه  دشک و  ازارد  هب  نآ  نامز  رگا  دنک . هیوشناهد  نآ ، تسوپ  تشوگ و  اب  شرت  رانا  يهرشفا  اب  دینک  راداو  ار  رامیب 

نآ ولج  شخب  ندـیرب  رد  دـیاب  دوـش و  هدـیرب  نب  زا  نآ  تسا ، رتـهب  ماـگنه  نیا  رد  دـخرچب  نآ  رـس  ددرگ و  رتکیراـب  نآ  يـالاب  شخب 
. دیآ شیپ  نآ  ندیرب  زا  ياهدشن  لرتنک  يزیرنوخ  نوچ  دیزیهرپب .

[: 1063 (] هچوید  ) ولاز نداد  تروق 

هژیو هب  دشابیم . ییولاز  نداد  تروق  تسخن  نامگ  دوارتب ، نآ  زا  زین  ینـشور  نوخ  دنک و  ساسحا  ار  يزیچ  دوخ  يولگ  رد  یمدآ  رگا 
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. دشاب رادولاز  هدش  هدیشون  بآ  رگا 
460 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیهد راشف  نآ  يور  یکدنا  سپـس  دیـشکب ، نوریب  هدرک ، نازیوآ  ار  وا  نابز  سپـس  دنک . زاب  بوخ  ار  دوخ  ناهد  ات  دـیهاوخب ، رامیب  زا 
نورد هب  ار  يربنا  ماگنه  نیا  رد  دـیدید ، نازیوآ  یکیدزن  نآ  رد  ییولاز  رگا  دـینک ، هاگن  ولگ  هت  هب  دیـشروخ  شباـت  ریز  رد  تسا ، رتهب 

ولاز ات  دیامن ، هیوشناهد  لدرخ  هکرس و  اب  راب  نیدنچ  رامیب  دوبن ، راکشآ  رگا  یلو  دیـشکب . دیریگب و  ار  ولاز  نازیوآ  رـس  دیربب و  ناهد 
. دهد ماجنا  ار  راک  نیا  ناوتیم  کمن  هکرس و  اب  ای  و  هزگنا ، هکرس و  اب  ای  دوش و  ادج  شیاج  زا 

ناهد زا  نوخ  شوارت  رامیب  ولاز  نداتفا  زا  سپ  رگا  دـییامن . هیوشناهد  زایپ  بآ  اـب  اـی  دـیمدب و  ولگ  رد  دـییاسب و  مرن  ار  لدرخ  زینوش و 
مرن ناشوایـس  نوخ  هتـساشن و  ردنک و  رانلگ و  وا  يولگ  رد  دنک و  هیوشناهد  قامـس  رانلگ و  رانا و  تسوپ  يهتخپ  اب  دیاب  دـشاب  هتـشاد 

. دیمدب هدش ،
ینالوط ندنام  دناریم ، نوریب  ار  ولاز  هک  ییاهراک  زا  دروخب . ار  اهمرک  هدننکنوریب  ياهوراد  دـیاب  دـشاب ، نازیوآ  هبمکـش  رد  ولاز  رگا 

. دوش هنشت  تخس  رامیب  ات  هبامرگ  رد 
ار راک  نیا  هرابود  هتخیر و  نوریب  دوش ، مرلو  هک  یماگنه  دـنادرگب ، دراد و  هاگن  ناهد  رد  مدـبمد  ار  خـی  اـب  هدـش  درـس  بآ  نآ  زا  سپ 

. دیایب ناهد  يوس  هب  امرس  ندروآ  تسدب  يارب  ولاز  اسبهچ  دهد . ماجنا 

: ولگ رد  نآ  زج  ناوختسا و  راخ و  ندرک  ریگ 

رامیب ندرگ  سپ  راب  نیدنچ  ماگنه ، نیا  رد  دشاب . هتـشادن  يزیت  هدئاز و  هنوگچیه  هک  دشاب  نآ  دننام  ياهمقل و  يرم  رد  هدـنورورف  رگا 
ار یندرگسپ )  ) راک نیا  دشاب  ناوختـسا  ای  راخ  رگا  تفر . دهاوخ  نییاپ  اسبهچ  دشونب  بآ  كدـناكدنا  ای  دوب ، دـهاوخ  دـنمدوس  ندز 

نیدنچ ار  نغور  كدناكدنا  دور و  هبامرگ  هب  دیاب  دورب و  نییاپ  اسبهچ  هک  دروخب  گرزب  ياههمقل  یپردیپ  هکلب  دـنهد ، ماجنا  دـیابن 
دراو نییاپ  هب  ییاهزیچ  نینچ  ندنار  يارب  ياهلیـسو  تفرن ، نییاپ  رگا  دهدب . تروق  دوجب و  گرزب  يهمقل  دنچ  نآ  زا  سپ  دروخب و  راب 

. دراد جک  يرس  هک  تسا  زارد  يهتسد  دننام  هب  هدش ، هتخاس  بان  برس  زا  تسا  يرازبا  نیا  هک  دنک  ولگ 
461 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نابز ینیگنس 

، لفلف رداشون ، دیاب  دشابن . یتخس  يرامیب  بت و  رامیب  رد  دشاب و  هدش  نیگنس )  ) اهمادنا رگید  هکنآیب  دوش  نیگنس  ییاهنت  هب  نابز  رگا 
هیوشناهد ار  نآ  بآ  دنزپب و  دنریگب و  ار  کشخ  شوگنزرم  زینوش و  يدـنه ، کمن  رتعـس ، هروب ، كزیوم ، احرقرقاع ، لدرخ ، لیبگنز ،
هیوشناهد زا  سپ  دنرب . راکب  اتـشان  نادادـماب  ار  لدرخ  هکرـس و  ای  یطبن و  يرم  هتـسویپ  ای  دـنزیهرپب و  دـیاب  نآ  نداد  تروق  زا  دـنک و 

نآ يهیاپ  نابز و  ریز  نآ  اب  و  دننک ، مرن  بوخ  دنریگرب و  ناسکی  ياهنوگهب  لدرخ  لفلف ، جو ، احرقرقاع ، رداشون ، اب  دیاب  زور  ره  ندرک 
. دنهد شلام  بوخ  ار 

نخس داح ، بت  رد  هچنانچ  درک . نامرد  جلف  يرامیب  يهویش  هب  دیاب  ار  رامیب  دنوش . نیگنس  زین  ساوح  رگید  نابز  ینیگنس  هارمه  هب  رگا 
شلام مرگ  بآ  اب  ار  شوگ  يهیاپ  ندرگ و  ياههرهم  دوش ، تفس  هاتوک و  رغال و  زین  نابز  راتفگ ، ینیگنس  نیا  اب  و  دوش ، تخـس  نتفگ 

. دییامن ناهد  رد  مرلو  نغور  نتشادهاگن  هب  راداو  ار  وا  دینک و  یلامنغور  و  دیهد ،
هک هتـشگ ، دوخ  یعیبط  يهزادنا  زا  رتگرزب  درادیم  هاگن  نییاپ  زا  ار  نابز  هک  یفایلا  اسبهچ  دینک  هاگن  دشاب ، اسران  راتفگ  نانچمه  رگا 

. دنراذگ نآ  يور  هدش  مرن  گاز  هدیرب و  نآ  زا  یکدنا  دشاب  نینچ  رگا 
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: نابز ندش  نازیوآ  گرزب و 

هب قازب  ات  دـیهد  شلام  شرت  رانا  ای  ساویر و  ای  جـنرت و  یـشرت  اب  ای  زایپ و  اب  ار  نآ  دـیآ ، نوریب  ناهد  زا  دـنک  داـب  ياهنوگهب  ناـبز  رگا 
هکرس کمن و  اب  تشگنزاب ، هچنانچ  دوشیم . دوخ  یگشیمه  تلاح  هب  نابز  ندنادرگزاب  يهزیگنا  راک  نیا  دوش . ریزارـس  نآ  زا  یناوارف 

. دیریگب نوخ  وا  ینابز  ریز  گر  سپس  لافیق و  گر  ود  زا  دادن ، خساپ  رگا  دیهد و  شلام  ار  نآ 

: دوشیم هدیمان  [ 1064] هغابروق هک  نابز  ریز  ياهدغ )  ) یتشوگ هدوت 

شلام صفع  رداشون و  اب  ار  نآ  هتسویپ  دشاب  هدنهدرازآ  ياهدغ  نابز  ریز  رد  رگا 
462 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دینک راداو  ار  وا  سپـس  دشابیم . دنت  ییوراد  هک  دیهد . شلام  ار  نآ  ناکچنوخ ، يهثل  يوراد  اب  سپ  دیدرک ، نینوخ  ار  نآ  رگا  دیهد .
. دناخرچب دراد و  هاگن  کمن  هکرس و  ناهد  رد  ات 

: نابز سامآ 

. دینک نامرد  دوریم ، راکب  ولگ  یگتفرگ  ناهد و  تفآ )  ) شوج کفرب و  نامرد  رد  هک  ییاهوراد  اب  ار  نآ 

[: 1065] ولگ یگتفرگ 

هراشا

یگنت هارمه  هب  رگا  دشابیم . ولگ  یگتفرگ  يرامیب )  ) یتخس یناسآ و  یگنت ، هزادنا  هب  دهد . يور  ولگ )  ) نداد تروق  هار  رد  یگنت  رگا 
هب راداو  ار  رامیب  سپـس  دـینک . زاـغآ  ار  ناـمرد  لاـفیق  گر  زا  نوخ  نتفرگ  هب  دـشاب  ود  نآ  یگتخورفارب  مشچ و  ور و  یخرـس  لاـناک ،
ای دـینک و  یماش  توت  يهدـناشوج  يهرـشفا  ای  شرت  بیـس  بآ  ای  نآ  تشوگ  تسوپ و  نیریـش ) شرت و   ) سلم رانا  بآ  اـب  هیوشناـهد 

. دیدروآ دیدپ  شورمکـش  وا  رد  نیبجنرت  سولف و  يدنه و  رمت  اههویم و  بآ  اب  دیامن . هیوشناهد  زور  هس  دیزیرب و  بالگ  رد  ار  قامس 
دییامنب و بآلسع  اب  سولف  زغم  ای  شمـشک  هدش و  زپبآ  درز  ریجنا  اب  ندرک  هیوشناهد  هب  راداو  ار  وا  تشذگ  يرامیب  زا  زور  هس  رگا 
ور یخرـس  رگا  دییامن . نامرد  درک ، میهاوخ  دای  هدنیآ  رد  هک  دنمورین  خفن  ندروآ  دیدپ  هیوشناهد و  اب  ار  وا  دش  راگدـنام  يرامیب  رگا 
مرگ يهیقنت  اب  دیدنبب و  ایاقوق »  » يهدننکناور هب  ار  وا  سپ  دشاب  يرومن  يهزیمآ  ياراد  رامیب  دوش و  ریزارـس  رایـسب  ناهد  بآ  دـشابن و 
يرم اب  سپـس  بآلسع  ای  یلـسع  نیبجنکـس  اب  ندرک  هیوشناـهد  هب  راداو  ار  وا  تسخن  دـینک و  هیقنت  هدـش  هرازگ  هتکـس  شخب  رد  هک 

. دییامنب لسع  لدرخ و  بآ  ای  یطبن 
رازبا نتفاکـش  نودـب  ندرگ  يارب  اـی  تسا ، ناـبز  ریز  ياـهگر  زا  يریگنوخ  دـشابیم  دـنمدوس  وـلگ  ياـهیگتفرگ  يارب  هک  هچنآ  زا 

ییوراد ولگ  رد  دنیامن و  راداو  لدرخ  اب  ندرک  هیوشناهد  هب  ار  وا  دـنزب و  لوات  ات  دـیلامب  رذالب  لسع  ندرگ  يور  دـیراذگب و  تماجح 
. دیمدب ار  دیآیم  نآ  دای  هک 

463 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ولگ یگتفرگ  يوراد 
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. دننکیم هیوشناهد  سپس  دنزیمآیم  بوخ  دنزیریم و  بآلسع  رد  ار  هندوپ  لفلف و  ینمرا ، يهروب  هزگنا ، احرقرقاع ، رداشون ، لدرخ ،

[: 1066] هفرس

یلقاـب ار  وا  كاروخ  دـیهدب و  وجبآ  و  اـبرم )  ) هدرورپ يهشفنب  راـمیب  هب  دـشاب  هارمه  اـمرگ  بت و  اـب  كاـنربز و  کـشخ و  هفرـس  رگا 
دوخ ندروخ  بآ  درادهاگن و  هفرس  صرق  ناهد  رد  ات  دیهد  روتسد  هب  دیهد و  رارق  ماداب  نغور  اب  جانفـسا  ای  ماداب  نغور  اب  هدنکتسوپ 

. دهد رییغت  هشفنب  يهباشون  هب  ار 

: هفرس صرق 

هراشا

. دنروآیمرد صرق  يهنوگهب  دنروآیم و  درگ  هب  مخت  باعل  اب  ار  شخب  کی  مادکره  زا  دزربت  رکش  نایبنیریش و  يهدناشوج  يهرشفا 

: صرق نیا  زا  رگید  ییهرازگ 

هب مخت  باعل  اب  ار  مرد  هد  دزربت  رکش  مرد و  جنپ  مادکره  زا  هدنکتسوپ  ماداب  اریتک و  هتساشن ، مرد ، هد  نایبنیریش  يهدناشوج  يهرشفا 
بت هن  رگا  دوشیم  رتتخس  هفرس  دشابن ، یشوارت  هچنانچ  تسا ، بوخ  دشاب  تفس  رایـسب و  شوارت  اب  هارمه  هفرـس  رگا  دنروآیم . درگ 

ینتخپ هارمه  هب  دیناروخب و  ناشوایـس  رپ  مرد  جـنپ  نآ  رب  نوزفا  میتفگ و  ماکز  شخب  رد  هک  ینتخپ  رامیب  هب  سپ  یلاخ ، مکـش  دـشابن و 
. دیهد وا  هب  زین  ار  صرق  نیا  هدش ، دای 

: هفرس صرق 

درگ ناسکی  ياهنوگهب  خلت  ماداب  و  ناشوایـس ) نوخ   ) ناشوایـس رپ  نایبنیریـش و  يهدـناشوج  يهرـشفا  سفرک و  يهناد  هنایزار و  يهناد 
. دنربیم راکب  يهزادنا  ره  رد  ار  نآ  مرد  هس  دنزاسیم و  ییاهصرق  ناتک  مخت  باعل  اب  هدروآ 

. دیهدب ار  هعیم  صرق  وا  هب  دیامن  يریگولج  رامیب  يهنابش  باوخ  زا  هک  ياهنوگهب  دشاب  هدنهدرازآ  هنهک و  هفرس  رگا 

: هعیم صرق 

وا هب  صرق  ود  اـی  کـی  نآ  زا  دـنزاسیم و  یماـش ) یلاـقاب   ) سمرت نوچمه  یـصرق  دـنریگیمرب و  ربارب  ياهنوگهب  كاـیرت  هعیم و  رم و 
شرت و كاروخ  دیابن  دنکیم  هفرس  هک  یماگنه  ات  دنناروخیم  رکـش  اب  ار  شاخـشخ  دنناشونیم و  وا  هب  شاخـشخ  يهباشون  دنهدیم و 

[1067 .] دروخب خلت  سگ و  هزمدنت و  روش و 

ص463 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
464 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: تسا دنمدوس  وبدب  ياهشوارت  هنهک و  يهفرس  يارب  هک  يروخب 
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دنروآیمرد قدنف  يهزادنا  هب  هدروآ ، درگ  واگ  نغور  اب  همه ، نزو  دننام  هب  خرـس  خینرز  ربارب و  ياهنوگهب  دزراب  هعیم و  رم و  دنوارز و 
. دنهدیم روخب  اتشان  یفیق ، اب  هتشاذگ و  یفرظ  رد  ار  نآ  قدنف  کی  رامیب  و 

[: 1068 (] مسآ  ) سفن یگنت 

هراشا

دشاب و هتشاد  دناهدرک ، دنمورین  یشبنج  هدیود و  تخس  هک  یناسک  دننام  هب  راسخر  یگتخورفارب  شوارت و  هفرس و  هتـسویپ  يرامیب ، رگا 
. داد ار  ینتخپ  يوراد  نیا  وا  هب  دیاب  دوشیم  رتکبس  دتسیاب  رتتخس و  دشکب  زارد  رگا 

: مسآ يوراد  يهرازگ 

، نایبنیریش يهشیر  ناشوایـس ، رپ  هنایزار ، سفرک ، مخت  دیلبنـش ، خرـس ، شمـشک  نآ  دننام  هب  مرد و  هد  يدنه  رمت  مرد و  هد  درز  ریجنا 
يوراد نآ ، هارمه  هب  زور  هس  دـنامب  لطر  کی  نآ  زا  ات  دـنزپیم  اراوگ  بآ  لطر  هس  اب  مرد  جـنپ  مادـکره  زا  نویـسارف  کشخ ، يافوز 

. دوشیم هدناروخ  يرگید  یبیکرت 

: سفن یگنت  يارب  ياهدش  ریمخ 

، خـلت ماداب  كزیترت ، لفلف ، انامدرق ، مرد و  هد  مادـکره  زا  ناشوایـس  رپ  کشخ ، يافوز  نایبنیریـش ، يهدـناشوج  يهرـشفا  نآ : يهرازگ 
ار هنیـس  كرچ  ریمخ  نیا  دیامن . ریمخ  هدروآ  درگ  ار  اهنیا  همه  هک  ياهزادنا  هب  لسع  مرد و  جنپ  مادـکره  زا  هرجنأ  مخت  درگ و  دـنوارز 

الاـب هب  راداو  ار  وا  سپـس  دـنناروخیم  راـمیب  هب  هتفه  کـی  تدـم  هب  تسا . نآ  يهدـنهددوبهب  دزیریم و  نوریب  روآتفگـش  ياهنوـگهب 
. دننکیم ناور  صرق  نیا  اب  ار  يو  مکش  دنیامنیم . لسع  لدرخ و  ندروخ  زا  سپ  ندروآ ،

: مکش يهدننکناور  صرق  يهرازگ 

نایبنیریـش يهدـناشوج  يهرـشفا  مرد  مین  ربنچ و  رایخ  يهرـشفا  گناد  کی  لظنح و  يهیپ  مرد  مراهچ  کی  نوقیراغ و  مرد  مراهچ  هس 
راب نیدنچ  دیهدب و  وا  هب  هرابود  ار  ینتخپ  يهدشریمخ  سپـس  دـشابیم . نآ  یکاروخ  يهزادـنا  کی  هک  هدروآرد ، صرق  يهنوگ  هب  ار ،

. دیراد زاب  ار  يو  شرت  هژیو  هب  هدنروآدنب و  نیگنس و  ياهیکاروخ  زا  دبای و  دوبهب  ات  دییامن . ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا 
465 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1069] بنجلا تاذ 

درد رگا  تروص  نیا  رد  دشاب . هتشاد  بت  کشخ و  هفرس  رگا  هژیو  هب  دیآ و  دیدپ  اههدند  ریز  رد  هدننز  کنوخیس  درد  یسک  يارب  رگا 
رپ نوخ  یگتـشابنا و  زا  نت  يهمه  هک  نآ  رگم  دـنریگب ، نوخ  تسه ، درد  هک  ییوس  هک  قیلـساب  گر  زا  دـشاب  هربـنچ  اههدـند و  يـالاب 

. دنریگب نوخ  درد  ياج  يوسنآ  قیلساب ز  گر  زا  تسا  رتهب  ماگنه  نیا  رد  دشاب ،
. دنریگب نوخ  تسا  درد  تمس  رد  هک  نفاص  گر  زا  تسا  رتهب  دنامب ، يزور  دنچ  يرامیب  رگا 

نینچمه تسا  رتهب  دینک و  ناور  ار  وا  مکـش  میدرک  هرازگ  ماکز  شخب  رد  هک  ینتخپ  يوراد  اب  دشاب  یتشپ  ياههدند  نییاپ  رد  درد  رگا 
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يوب زور  ره  دادماب  دراد  کشخ  رایسب  هفرس  يدید  رگا  دینک . راداو  رکش  وجبآ و  ندیـشون  هب  ار  يو  نآ  زا  سپ  دیریگب و  نوخ  وا  زا 
رگا دیناروخب و  وا  هب  يرکـش  اولح  نان  تسا  ورین  مک  رگا  دیناشونب و  ودب  وجبآ  سپـس  دیناروخب . هزرفـسا  مخت  باعل  اب  بالگ  تبرش 

وجبآ ندیـشون  زا  شیپ  دـندرک  ندـمآ  نوریب  هب  زاغآ  اهشوارت  رگا  دـینک . هدنـسب  وا  يارب  وجبآ  اهنت  مراـهچ  زور  اـت  تسا  دـنمورین 
. دیهدب يدوبهب  ماگنه  ات  ار  دش  هتفگ  ماکز  شخب  رد  هک  ینتخپ  يوراد  وا  هب  هزورره 

رد هدش  هرازگ  ینتخپ  يوراد  دـنامب ، نیکرچ  شوارت  نینچمه  تفـس و  ياهشوارت  رامیب  يارب  تسـشنورف و  يرامیب  یتخـس  بت و  رگا 
. دیناروخب ودب  ار  سفن  یگنت  شخب 

ات زین  امرگ  بت و  دنـشاب ، هتـسویپ  اهشوارت  نیا  تسا و  درز  یلیخ  ای  هایـس  یلیخ  يرامیب  زاغآ  رد  دوارتیم  نوریب  هچنآ  هک  دـیدید  رگا 
. دشابیم هدننکنارگن  دنکن ، شکورف  متفه  زور 

ياوآ هنیـس  رد  دیاین و  نوریب  سفن  رگا  یلو  دشابیم . هدننکنارگن  رتشیب  دبای ، شیازفا  سفن  یگنت  دنیآ و  نوریب  یتخـسب  اهشوارت  رگا 
تمس زا  ولهپ  رد  رگا  دوریم . گرم  يوس  هب  رامیب  هک  نادب  دنـشاب ، هدش  هریخ  اهمشچ  گنر و  خرـس  اههنوگ  دوشیم و  هدینـش  رخرخ 

ات نک ، نامسناپ  لدرخ  ریجنا و  اب  ای  راذگتماجح  رازبا  نآ  رب  دیآ ، دیدپ  درد  نآ  ندرشف  اب  هک  دوش ، هدید  یگتسجرب  یخرـس و  نوریب ،
. دنک زاب  رس 

. دیازفایم نارامیب  نیا  يارب  ار  ناگدومزآان  تسردان  نامرد  نایز  هک  ییاهراک  زا 
466 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنهدیم نآ  زج  کشم و  يوراد  رامیب  هب  دشابیم و  اوه  یگدرشف  دنربیم  نامگ  هک  تساههدند . ریز  درد  شیازفا  زا  تسردان  تخانش 
. تساههدند نایم  زا  كرچ  ندمآ  نوریب  نآ  ناشن  دشابیم . ماسرب  نامه  يرامیب  نیا  درک و  دنهاوخ  هتسخ  ار  يو  هتبلا  هک 

[: 1070] هیرلا تاذ 

هنوگژر نوچمه  اههنوگ  یخرـس  دـشاب و  ندـش  هفخ  لاح  رد  راـمیب  هک  نآ  دـننام  هب  دـش ، تخـس  سفن  یگنت  بت و  راـچد  یـسک  رگا 
هیرلا تاذ  تسا و  شـش  مرگ  سامآ  نیا  سپ  دشاب ، هنیـس  نیگنـس  دـننام و  فک  ياهشوارت  هفرـس و  هنیـس و  ولج  درد  و  هدـش ) گنر  )

. دیروایب يور  بنجلا  تاذ  نامرد  هب  سپس  دینک  زاغآ  قیلساب  گر  زا  يریگنوخ  اب  ار  نامرد  دوشیم . هدیمان 

: ندرک فاص  هنیس  ندرک و  هفرس  ناهد و  زا  [ 1071] ندمآرب نوخ 

هراشا

شخب رد  هـک  ییاـهوراد  اـب  تـسا  رتـهب  تـسین . راـمیب  يارب  ياهـمهاو  دوـش ، هـتخیر  نوریب  هباـنوخ  طـلخ و  ندرک  فاـص  هنیـس  اـب  رگا 
ییالاب کسیر  زین  نیا  دـیآ  نوریب  نوخ  ندروآ ، الاب  اب  رگا  دوش و  راتفر  وا  اب  هناـیوجمرن  دـیامن و  هیوشناـهد  میتفگ  ولگ  ياـهیگتفرگ 
مادکره ردنک  ناشوایس ، نوخ  رانلگ ، یبرع ، غمـص  ینمرا ، لگ  هروغ ، قامـس و  نوچ  ییاههدنروآدنب  ندروخ  يریگنوخ و  اب  هک  درادن 

زا دنراد و  تداع  ییاهدمآشیپ  نینچ  رد  ندروآ  الاب  هب  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یهورگ  دوشیم . نامرد  هب ، يهدـناشوج  يهرـشفا  اب  مرد  هس 
سپـس راـمیب و  قیلـساب  گر  زا  يریگنوخ  هب  ماـگنه  نیا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  روآسرت  دوش  هارمه  هفرـس  اـب  هچناـنچ  دـنربیم . دوـس  نآ 

. دروآیب يور  اهصرق  نیا  ندناروخ 

: تسا دنمدوس  ناهد  زا  ندمآرب  نوخ  يارب  هک  یصرق  يهرازگ 
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ود و رولب  گاز  مرد و  هد  مادکره  زا  موتخم  لگ  جذاس و  مرد و  جنپ  ابرهک  مرد و  موس  کی  هس و  مادـکره  زا  ناشوایـس  نوخ  ردـنک و 
ار صرق  کی  يزور  دننکیم و  مهارف  صرق  هد  نآ  زا  دـنریگیمرب و  نآ  دـننام  هب  نیچراد  مرد و  ود  كایرت  مرد و  هس  رانلگ  مرد و  مین 

بآ ای  جورذاب  بآ  اب 
467 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنهدیم و شلام  ار  ناتشگنا  دندنبیم و  اهنار  اهوزاب و  دنروخیم و  ماش  رد  رگید  یکی  دشاب ، رتتخـس  يرامیب  رگا  دنروخیم . هفرخ 
تسا و هکرـس  بآ و  اب  هتخیمآ  هک  میدرک  دای  هک  ییاهصرق  ندـیلام  اب  وا  نت  زا  ییاـج  هک  نآ  هژیو  هب  دـننکیم و  یلاـمنغور  ار  هنیس 
ار زور  همه  هک  یتلاح  رد  كدناكدنا  ار  موتخم  لگ  دنهدیم و  رارق  اهنآ  دـننام  قامـس و  هروغ و  ار  وا  كاروخ  و  دـنک ، ادـیپ  شمارآ 

. دنهدیم ودب  هدیشک  زارد 

[: 1072] لس

هراشا

ریـش ندروخ  هب  راداو  ار  يو  دوشیم ، زین  رغال  نیکرچ  ياهبانوخ و  طلخ  نتخادنا  نوریب  هنهک و  ياههفرـس  زا  سپ  يدید  ار  یـسک  رگا 
دراد ناوت  هک  ییاج  ات  دروخب و  نآ  اب  ار  دوخ  نان  رتشیب  دشونب و  رکش  یکدنا  اب  زب  ریـش  دماین ، تسدب  غالا  ریـش  رگا  دییامن . غالا )  ) نتأ

هب كاروـخ  سپ  زا  شیپ و  ار  يو  دروـخب  هّرب  هدـنرپ و  تشوـگ  دـشونب و  هـتخیمآ  یکبآ و  یبارـش  یهاـگ  دـشونب و  ریــش  بآ ، ياـجب 
مکش یمرن  راتفرگ  هک  یتروص  رد  ردوپ )  ) وراد نیا  اب  دینک و  يریگولج  شورمکش  هب  وا  ندش  راچد  زا  و  دیربب . نزبآ  مرلو و  يهبامرگ 

. دینک نامرد  ار  يو  دش 

: لس يردوپ  يوراد  يهرازگ 

ار نآ  مرد  هس  دنرادیمرب  مراهچ  کی  مادکره  ردنک  ناشوایس و  نوخ  ناسکی و  يهزادنا  هب  سآ  مخت  ینمرا ، لگ  ریشابت ، یبرع ، غمص 
. دناروخیم سآ  يهدناشوج  يهرشفا  ای  یشاخشخ  يهباشون  اب 

زا ار  يو  دنک ، بت  ریش  ندروخ  اب  رگا  دنهدیم . دراد ، هفرس  مکـش و  ندروآ  دنب  هب  زاین  هک  يرامیب  هب  ار  درگ ) ردوپ ، فس -  ) وراد نیا 
ریـش سپـس  وجبآ و  وا  هب  درک  بت  هراـبود  رگا  دـیهد . ریـش  وا  هب  سپـس  دوش . رود  وا  زا  بت  اـت  دـیهدب  وجبآ  وا  هب  دـینازیهرپب و  نآ 

. دیرادهاگن رود  شورمکش  هب  ندش  راچد  زا  ار  وا  دیاب  دیناشونب .

[: 1073] لد شپت 

هراشا

. دیهد يو  هب  شرت  بیس  بآ  اب  روفاک  صرق  دیریگب و  نوخ  رامیب  قیلساب  گر  زا  دیاب  دشاب . بت  دنت و  ضبن  لد  شپت  هارمه  هب  رگا 
468 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: روفاک صرق 

هناد ود  يهزادنا  هب  اهنآ  لاقثم  ره  يارب  هزادنا و  کی  هب  دیپس  لدنص  خرس و  لگ  هفرخ ، وهاک ، ینساک ، رایخ ، مخت  ربنچ ، رایخ  ریشابت و 
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رگا دیهدب . رامیب  هب  نآ  زا  هتفه  کی  يارب  لاقثم  کی  يزور  دیزاسب . نآ  زا  ییاهصرق  دـینک . ریمخ  بیـس  بآ  اب  دـیریگرب . روفاک  وج 
وا هب  [ 1074] صوصم و  هروغ ) شآ   ) هیمرـصح و  ابروش )  ) هجوج اـب  ریز  كاروخ  و  هتفرگ ) هرک  یکبآ  ریـش   ) ضیخم هنرگو  دوب  هدنـسب 

. دیناشونب وا  هب  نیرکش  نیبجنکس  دیهد و 
. دیهد رامیب  هب  کشم  صرق  دشابن  الاب  يامد  زا  هک  یلد  شپت  رد 

: کشم صرق 

کی مادـکره  زا  [ 1075] اوبلیه جـنرت و  تسوپ  هلقاق و  هبابک و  و  اـیوبزوج )  ) اوبزوج لبنـس ، کـس ، لـفنرق ، نیچراد ، دوع ، یکطـصم ،
ورین نداتفاورف  لد و  شپت  یشوهیب و  يارب  هک  دنربیم  راکب  دننکیم و  مهارف  ییاهصرق  یهایگ  يهباشون  اب  گناد  کی  کشم  لاقثم و 

. تسا بوخ  هودنا  سرت و  لد و  شپت  يارب  دنمدوس و  یشوهیب  يارب  هک  خلت  کشم  يوراد  هرازگ  تسا . بوخ  یلیخ 

: خلت کشم  يوراد 

، لیبگنز لبنـس ، لفنرق ، لفلفراد ، شوگنزرم ، مخت  ماـمن ، مخت  هیوبجنرداـب ، مخت  کـشمجنلف ، مخت  جورذاـب ، مخت  نیچراد ، یکطـصم ،
، ؤلؤل زا  دنریگیمرب و  مرد  هد  اهنآ  يهمه  زا  هزادنا  کی  هب  ماخ  دوع  جنرت و  تسوپ  رخدأ ، دعس ، هلقاق ، هبابک ، اوبلیه ، اوبازوج ، کشم ،
[1076] یتبت کشم  مرد و  هد  مادکره  زا  ناسکی  ياهنوگهب  دابنرز  جداس و  هایـس ،) دیپس و  نمهب  ود   ) نینمهب ماخ ، مشیربا  ابرهک ، دـسب ،

. دشابیم زاسراک  یشراوگدب  هبمکش و  يدرس  يارب  دنروآیم . درگ  هدرورپ ، یلباک  يهلیله  دهش )  ) لسع اب  مرد  مین  بان 

(: ابو هبش  [ ) 1077] هضیه

هراشا

يارب نآ  زا  سپ  دیآ و  دیدپ  تسروآ ، سفن  یگنت  هک  يروجنر ، هچیپلد و  یسک  يارب  رگا 
469 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هاتوک رد  ندش ، مارآ  غارفتسا و  لاهـسا و  راب  نیدنچ  زا  سپ  ناشونب . وا  هب  مرگ  بآ  راب  نیدنچ  دیآ . شیپ  شورمکـش  ندروآ و  الاب  وا 
ای تفاـی  ینوزف  غارفتـسا  لاهـسا و  هچناـنچ  اـمن و  باوـخ  هب  راداو  ار  وا  هد و  وا  هـب  کبـس  ياـهیکاروخ  ربـب و  هباـمرگ  هـب  ار  وا  تدـم 

: روایب يور  منکیم  هرازگ  هک  ینامرد  هب  سارهن  دش ، راکشآ  روآسرت  هدننک و  نارگن  ياههناشن 

: نامرد يهرازگ 

ود وزاب و  ود  دیهد . ماجنا  هرابود  دروآ ، الاب  ار  اهنآ  رگا  دیهد ، رامیب  هب  رانا  يهدـناشوج  يهرـشفا  خـی ، بآ  اب  ردـنک  ياهصرق  تسخن 
کشم روفاک و  خرس ، لگ  لدنص ، اب  ار  وا  مکش  دیراذگب . خی  بآ  رد  ار  اهنآ  زیرب و  اهاپ  قاس و  يور  رادخی  درس  بآ  دنبب و  ار  وا  نار 

راب نیدنچ  هرابود ، هدش  مرگ  هاگره  دیراذگب و  هدزخی  درـس و  بالگ  رد  هدش  سیخ  ياهچراپ  نآ  رب  و  دـیهد ، شلام  بالگ  اب  هتخیمآ 
نآ رد  هدناسیخ  نان  رانا و  بآ  دروآ  الاب  هاگره  دیناشونب ، ودب  مکمک  دیزیمآیب . رانا  يهدناشوج  يهرشفا  اب  ار  هنهک  بارـش  دیهد ، ماجنا 

تـشوگ بآ  بارـش و  اب  کشم ، صرق  تشگ  شوهیب  دـش و  رتدـب  رگا  دوش . مارآ  ات  دـیهد ، ماجنا  هرابود  دروآ  الاب  هچنانچ  دـیناروخب .
يور ولج  دینک و  نایرب  هجوج  شیارب  دیناروخب . وا  هب  دراد  بارـش  هب و  بآ  یکدنا  هک  ياهباشون  هجوج و  هرب و  تشوگ  زا  هدش  هتخاس 
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وا هب  روفاک  اب  هدرورپ  یناسارخ  لگ  دهدب . تروق  دوجب و  دـیهدب  ردـنک  وا  هب  دـسرب . رامیب  هب  نآ  يوب  ات  دیفاکـشب  هنایم  زا  ار  هجوج  وا 
دـش هدامآ  رگا  ددرگ و  كاروخ  شریذپ  هدامآ  هبمکـش  دنک و  شکورف  وا  ندروآ  الاب  ات  دیهد ، ماجنا  هرابود  ار  اهنامرد  رگید  دـیهدب .

. دشک ازارد  هب  ار  باوخ  دباوخب و  ات  دینک  راداو  ار  وا  دیهد . كدنا  یبارش  كاروخ و  يوب 

: ردنک صرق 

لفنرق گناد و  کی  کس  مرد و  مراهچ  کی  روفاک  مرد و  مین  مادـکره  هلقاق  هبابک و  زا  یناسارخ و  لـگ  نآ  دـننام  هب  ردـنک و  مرد  هد 
. دشابیم دنمدوس  یلیخ  ندروآ  الاب  يارب  نآ  لاقثم  کی  هک  دننزاسیم  ییاهصرق  دنریگیمرب و  گناد  کی 

: رانا يهدناشوج  يهرشفا 

بالگ تبرش  یگتسب  هب  ات  دنریگیم  ار  نآ  يور  فک  دنزپیم و  سپس  دوش  نیشنهت  ات  دنراذگیم  رانک  بش  کی  ار  شرت  رانا  يهرشفا 
ار نآ  سپـس  دوش و  درـس  ات  دنزاسیم  اهر  دـنزدنایم و  نآ  نورد  ار  هزات  عانعن  ياههخاش  تسا  غاد  هک  هنوگ  نامهب  نآ  زا  سپ  دـسرب 
رب دوش ، رتتخـس  رامیب  لاح  دبای و  شیازفا  ندروآ  الاب  هچنانچ  دننزاسیم  بیـس  هب و  يهدـناشوج  يهرـشفا  هنوگنیمهب  دـنربیم . راکب 

. دنراذگ تماجح  رازبا  رامیب  مکش  يور 
470 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: تسا كاروخ  يهدنراوگ  هبمکش و  شخبورین  هچنآ  هبمکش و  ياهدرد 

هراشا

ینامرد دیاب  ار  وا  يهبمکش  دشاب . ندز ، هزمشرت  غورآ  كاروخ و  نتفر  نییاپ  رید  ندش و  هنشت  مک  شراوگ و  ینوبز  راچد  یـسک  رگا 
. دییامن نامرد  خرس  لگ  صرق  اب  دشاب ، هدشن  هنهک  هدوب و  مک  اههناشن  نیا  رگا  دینک و 

: خرس لگ  صرق 

بارش اب  مرد  کی  مادکره  زا  نیتنـسفا  و  نیچراد ، رخذأ ، يهفوکـش  هخیلـس ، یکطـصم ، لبنـس ، دوع ، مرد ، هس  هدش  بایـسآ  خرـس  لگ 
. دربیم راکب  ناهایگ  مخت  ینتخپ  هیقو  کی  اب  ار  نآ  مین  لاقثم و  کی  زور  ره  دزاسیم و  هتخاس  صرق  هنهک 

: ناهایگ مخت  يهتخپ 

. دنروخیم ار  وراد  نآ  اب  دوش و  گنر  خرس  نآ  بآ  ات  دنناشوجیم  نیسم  یفرظ  رد  ار  هاوخنان  هریز و 
ناهایگ مخت  اهینـشاچ و  اب  هک  راذگ  هدنامسپ  مک  رومنمک و  شراوگدوز و  ياهیکاروخ  هک  دوش  شنیزگ  ياهنوگهب  كاروخ  دـیاب 
ندروخ زا  شیپ  دنرب و  راکب  اههدشنایرب )  ) تانجطم و  ياهوات ) بابک  [ ) 1078 (] تاجهابط  ) و اههدش ) زپبآ   ) ایالق نوچ  هدش  هزمشوخ 

زا دشونب و  رتشیب  یگتخیمآ  اب  هنهک  بارـش  یکدنا  دنـشاب و  هتـشاد  زارد  یباوخ  نآ  زا  سپ  دنـشونب . رتمک  بآ  نآ  يور  دنیامن . شزرو 
اب لاقثم  کی  مادکره  زا  يردنک  ینومک و  دیاب  دنک  راکـشآ  ار  يرامیب  ندوب  هنهک  اههناشن ، نیا  رگا  دـهاکب . اهیکاروخ  يهمه  مجح 

. دیامن لابند  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  ار  شور  دروخب و  بان  يهنهک  بارش  هیقو  کی 
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: ینومک يوراد 

یماگنه رد  دـننکیم ، ریمخ  لسع  اب  هنوگنیمهب  نان  هروب  بادـس و  گرب  مرد ، هد  لفلف  مرد ، تسیب  لیبگنز  مرد ، دـص  ینامرک  يهریز 
شخب رد  نآ  هخـسن  و  دـشاب . هتـشاد  شورمکـش  هـک  دـنهدیم  یماـگنه  ار  يردـنک  یلو  دـنهدیم . وا  هـب  دـشاب ، هدـمآ  دـنب  مکـش  هـک 

. دنهدیم بارش  اب  ار  نهآ  میر )  ) راگنز هنرگو  دش  هدنسب  رگا  تسا . هدمآ  ییاهتشایب 

: نهآ راگنز  يهباشون 

، ردنک نیچراد ، لفلفراد ، لفلف ، زینشگ ، ایوارک ، مشاک ، نشیوآ )  ) رتعـس نادجنا ، هاوخنان ، هریز ،)  ) نومک نوسنإ ، هنایزار ، سفرک ، مخت 
یمین ات  دنزپیم  بارش  نآ  ربارب  شش  اب  لاقثم  هد  نهآ  میر  دنریگیمرب و  لاقثم  کی  مادکره  زا  لیبگنز  دعس و  اوبزوج ، لفنرق ، لبنس ،

یس نزوب  ندرک  شیالاپ  سپ  هباشون  نآ  زا  دنامب . نآ  زا 
471 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

درـس بآ  هزات و  ياههویم  اهیـشرت و  زا  دنـشونیم و  هتفه  هس  رد  ار  نیا  دـنهاکیم و  ندیـشون  اـب  ار  كاروخ  دـشونیم و  زور  ره  مرد 
. دنشونیم هنایم  ار  بارش  دنزیهرپیم و 

: درس يهبمکش  شخبورین  یمهرم 

نینچمه دـننکیم و  يدـنبهیال  ار  هبمکـش  نآ  اـب  هب  بآ  هـنهک و  بارـش  اـب  یکطـصم  هـیرذ و  ین  یمور ، نیتنـسفا  رخذإ ، لبنـس ، هـعیم ،
يور نآ  نتسب  ياهنیمشپ و  رد  نآ  نتشاذگ  نغور و  ندرک  مرگ  سپ  نآ  زا  يور  نتشاذگ  نیدران و  نغور  اب  هبمکش  ندرک  یلامنغور 

. دشاب بآلسع  ای  هب  یم  ای  هنهک  دیاب  نآ  بارش ، دشابیم . دنمدوس  مکش 

: هِب یم 

شخب کـی  هـنهک  بارـش  زا  نآ و  زا  شخب  ود  دـننکیم  فاـص  سپـس  دـنراذگیم  راـنک  زورهنابــش  کـی  دـنریگیم  ار  سلم  هـب  بآ 
، هفرق لیبگنز ، مادکره  زا  نآ  لطر  کی  يارب  دسر . بالگ  تبرش  یگتسب  هب  ات  دنرادیمرب  ار  نآ  فک  دنزپیم و  مارآمارآ  دنریگیم و 

غاد هک  هدـش ، مهارف  ینتخپ  نآ  رد  دـننکیم  درخ  دنرـشفیم و  یناتک  يهسیک  رد  دـنریگیم و  ار  مرد  ود  یکطـصم  مرد و  کی  لـفنرق 
. تسا هدش  ندیشون  يهدامآ  بارش  دنرشفیم . دنروآیمرد ، ار  هسیک  دش  درس  رگا  دنزادنایم . تسا ،

دیاب دشاب  هتشاد  هارمه  هب  وبدب  داب  غورآ و  هتفای و  شهاک  وا  ياهتشا  هتشاد و  یتخـس  یگنـشت  دشابن و  اراوگ  شیارب  كاروخ  رامیب  رگا 
. دشونب ياهب  نیبجنکس  يهباشون 

: ياهِب نیبجنکس 

یگتسب ياراد  ات  دنزپیم  ار  یگمه  شخب  مراهچ  کی  هدش  فاص  سران  يهکرس  شخب و  کی  دزربت  رکـش  شخب و  کی  شرت  هب  بآ 
. دشابیم نآ  شزوس  یگتخورفارب و  يهدننکمارآ  هرمزور و  یگشیمه و  ياهراک  رد  هبمکش  نابیتشپ  شخبورین و  وراد  نیا  دوش . یبوخ 
[1080] هیسابیر بیس ) شآ  [ ) 1079] هیحافت هروغ ،) شآ   ) هیمرـصح نوچمه  يروآدنب  ندوب و  هزمشرت  یگژیو  ياراد  دـیاب  كاروخ  و 
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نیا سپس  و  دشاب . نآ  زج  و  [ 1083] صیرق و  [ 1082] ماله نوچمه  درـس  ياهیکاروخ  زا  و  رانا ) شآ  [ ) 1081] هینامر و  ساویر ) شآ  )
. درب راکب  ار  يردوپ  يوراد 

472 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: يردوپ يوراد  يهرازگ 

بآ اب  ار  نآ  مرد  ود  دنریگیمرب  مرد  جنپ  کشخ  زینشگ  نآ و  دننام  هب  هدش  كاپ  قامـس  مرد ، هس  ریـشابت  مرد ، هد  هدشمرن  خرـس  لگ 
نیا رد  دـشاب  یگـشیمه  یگتخورفارب  نت و  رد  ریگارف  يرغال  کـی  میتفگ  اـم  هک  هچنآ  اـب  رگا  دـنروخیم  ياهب  نیبجنکـس  سلم و  راـنا 

يهرب هلاغزب ، تشوگ  ودک ، رایخ ، [، 1084] يزابخ وهاک ، نوچ  رت  درس و  تاجیزبس  دیناشون . وجبآ  ریـش و  رامیب  هب  تسا  رتهب  تروص 
دشاب و وا  همانرب  رد  كاروخ  زا  سپ  شیپ و  زور  ره  نزبآ  رد  نتـسشن  ینتبآ و  دـناجنگ . وا  یکاروخ  همانرب  رد  هزات  یهام  راوخریش و 

شنیزگ شزرو و  شبنج و  هنوگره  زا  يرود  دوـخ و  ندوـب ) سکلیر   ) ندرک اـهر  هب  راداو  دـشونب و  رایـسب  یگتخیمآ  اـب  یکبآ  بارش 
اب ار  نآ  تسا  رتهب  دورن ، نایم  زا  هبمکـش  شزوس  یگتخورفارب و  نامرد  نیا  اـب  رگا  دـشاب . نت  ندرک  باداـش  ياتـسار  رد  یتسیز  شور 
. دنیامن يریگیپ  وا  يهرابرد  ار ، دراد  قد )  ) مزال بت  هک  یسک  يهمانرب  دنشونب و  وجبآ  نآ  رانک  رد  و  دننک . يدنبهیال  درس ، نامسناپ 

: هبمکش سامآ  درد و 

هراشا

دوب هدنـسب  رگا  دـییامن  ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا  ناـشونب و  راـمیب  هب  مرگ  بآ  دـشاب  یبوشآلد  يروجنر و  هبمکـش ، درد  هارمه  هب  رگا 
. دیروآ دیدپ  وا  رد  ارقیف  يهرایا  اب  ار  شورمکش 

: ارقیف يهرایا 

هب يرطوقـسأ  ربص  اب  مرد و  جـنپ  مادـکره  زا  نوراسأ  هخیلـس ، نیچراد ، يهناد  ناسلب ، بوچ )  ) نادـیع لبنـس ، یکطـصم ، و  خرـس ، لگ 
نیبجنکس ای  رانا  بآ  بارش و  رد  هدناسیخ  نان  زور  ره  رامیب  هب  دشابیم . لاقثم  ود  ات  کی  نآ  یکاروخ  زد  دنیاسیم . ربارب  ود  يهزادنا 
ياهندوپ ینومک و  وا  هب  دـشاب  هکـسکس  مکـش و  ياوآ  یگدرکداـب و  رایـسب ، ندز  غورآ  هبمکـش  درد  هارمه  هب  رگا  دوشیم . هداد  ياهب 

خرـس هدـش و  زپبآ  ياههناد  ار  وا  كاروخ  دـیهدب . میاهدرب  مان  جـنلوق  شخب  رد  دنتـسه و  نکـش  داب  هک  ییاهوراد  رگید  و  یجنتوف ) )
هنوگ نامه  ار  نیدران  نغور  اب  هبمکش  مرگ  سرپمک  ینتبآ و  شبنج و  دیناشونب . بان  هنهک  بارش  یکدنا  وا  هب  دیهد و  رارق  اهیندرک 

، دیریگب نوخ  قیلساب  گر  زا  تسخن  دشاب  هتشاد  ندرک  سمل  رد  راکشآ  يامرگ  سامآ و  بت و  رگا  دیهد . ماجنا  میتفگ  هک 
473 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زج یکاروخ  هنوگچیه  و  دیراذگب ، هب  بآ  بالگ و  خرس ، لگ  دیپس ،) خرـس و  یلدنـص  ود   ) نیلدنـص كاندرد  ياج  يور  رب  سپـس  و 
ودب درـس  ياههویم  يهدـناشوج  يهرـشفا  سگ و  رانا  بآ  دـینازیهرپب و  ار  يو  ینیریـش  بارـش و  تشوگ و  زا  و  دـیهدم . يو  هب  وجبآ 

امد هک  ییاجنآ  ات  هتبلا  دیهدب . رامیب  هب  هدش  هدولاپ  ياهنوگهب  ینـساک و  بآ  رد  هدناشوج  سولف  زغم  درک  شکورف  امد  رگا  دـیناشونب و 
. دینک نامسناپ  وراد  نیا  اب  ار  نآ  ياج  دنامب  تخس  یسامآ  نآ  رد  هچنانچ  دنک و  شکورف 

: هبمکش يارب  یمهرم 
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وج درآ  دیپس و  یمتخ  هنوباب ، يهفوکش  مرد ، ود  هدش  درآ  دیلبنش  مرد ، هس  بیطلا  لبنـس  مرد ، جنپ  خرـس  لگ  مرد ، هد  کشخ  يهشفنب 
شیپ تعاس )  ) راهچ مرلو  نیدران  نغور  اب  نآ  ياج  ندرک  كاپ  سپ  دنروآیم و  درگ  ناتک  مخت  باعل  اب  ار  یگمه  مرد  هد  مادکره  زا 

اب سپـس  دوشیم . هتـشادرب  نامـسناپ  دوش  یهت  نآ  زا  مکـش  دوش و  شراوگ  كاروخ  ات  دنراذگیم  دـننک و  نامـسناپ  نآ  اب  كاروخ  زا 
. دنراذگیم رامیب  مکش  يور  میتفگ  ار  نآ  شرازگ  هک  هنوگ  نامه  یمشپ  هکت  رد  هک  هداس  نیدران  نغور 

: هداس نیدران  نغور 

رد نآ  زا  سپ  دـنبوکیم و  هیقو  متـشه  کی  مادـکره  هریرذ  ین  رخذأ ، طسق ، دعـس ، یکطـصم ، هیقو ، مین  لبنـس  لطر و  کی  ناـبنغور 
دای هک  ییاهوراد  اب  دنرشفیم و  ار  نیشنهت  دننکیم و  فاص  سپس  دنهنیم . باتفآ  رد  هتسبرس  یفرظ  رد  هتفه  کی  دنراذگیم و  نغور 

ار دش  نوریب  هچنآ  دنرشفیم و  ار  نآ  تسشنهت  دنزیریم و  نغور  يور  نوگانوگ  ياهقرع  نآ  ربارب  هس  سپس  دننکیم . مهرد  میدرک ،
. دشاب هدش  هنهک  هبمکـش  سامآ  رگا  تسا . زاسراک  یلیخ  هک  دـنربیم  راکب  ياهنامـسناپ  رد  ار  تسـشنهت  دـنیازفایم . هدـش  شیالاپ  هب 

. دنهدیم وا  هب  لبنس  صرق 

: لبنس صرق 

مادکره زا  لفلف  طسق و  نوسنا ، ّرم ، نارفعز ، مرد و  هس  مادـکره  زا  بیطلا  لبنـس  هریرذ و  ین  و  ینیچ ، دـنوار  هخیلـس ، رخذأ ، يهفوکش 
لاقثم کی  نزو  اب  یـصرق  دنروآیم و  درگ  ار  همه  نآ ، دـننام  هب  قشأ  مرد و  کی  مرن  یکطـصم  مرد و  هس  گنر  یبآ  لقم  مرد و  کی 

. دننکیم نامسناپ  وراد  نیا  اب  و  دنهدیم . دراد  زاین  هک  یسک  هب  ار  نآ  زا  یکی  يزور  دنزاسیم و 
نغور مرد و  هس  موم  مرد و  جنپ  بیطلا  لبنـس  نآ و  دننام  هب  ملک  مخت  مرد ، هد  ناب  بح  مرد ، جـنپ  قشا  مرد ، هد  مرن  لقم  نآ : يهرازگ 

مرد جنپ  هایس  یکطصم  مرد و  هدزناپ  نیدران 
474 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دننکیم نامسناپ  نآ  اب  دنروآیم و  درگ  مه  اب  دننکیم و  مرن  بارش  اب  ار  اهغمص  همه 
. دش ناوتیمن  زاینیب  دیامن ، یسررب  بوخ  ار  رامیب  تیعضو  هک  هدومزآراک  دنمشناد و  یکشزپ  زا  رگج  هبمکش و  ياهدرد  رد 

. میدرک يروآدای  هرابنیا  رد  ار  دنمدوس  یتایلک  هاتوک و  رایسب  ینانخس  ام 

(: هکهکه [ ) 1085] هکسکس

هراشا

، عانعن نومک ، نآ  رد  هک  یمرگ  بآ  دیآ ، دیدپ  هکسکس  یگتخیمآرپ ، يهباشون  ندیشون  ای  نیگنس  رایـسب  كاروخ  ندروخ  یپ  رد  رگا 
يرادهزور مکـش و  مرگ  سرپمک  ندـیباوخ و  هب  راداو  ار  يو  دـیناشونب . راـمیب  هب  راـب  نیدـنچ  هدـش ، هدـیناشوج  ردـنک  یکدـنا  هندوپ و 

. دییامنب
و ینتخپ )  ) اـیالق دـننام  بآیب  کـشخ و  ياـهیکاروخ  سپـس  دـینک . ندرک  ینتبآ  هب  راداو  ار  وا  ندروـخ  زا  زیهرپ  زور  کـی  یپ  رد 

. دیهدب وا  هب  اهصرق  نیا  زا  دوبن ، هدنسب  رگا  دیناشونب . يوب  يرایسب  یگتخیمآ  اب  یبارش  و  یندرکخرس ) ياههناد   ) هرّزبم تانجطم 
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: هکسکس صرق 

مرد و کی  رتعـس  و  یبآ ) عانعن   ) مامن مخت  مرد ، ود  مادکره  زا  بادس  گرب  کشخ و  يهندوپ  مرد ، هس  کشخ  نسار  مرد ، جنپ  ردـنک 
یپ رد  هکـسکس  رگا  دـنناروخیم . هریز  يهتخپ  اب  ار  نآ  زا  یکی  هک  لاقثم  کی  نزو  هب  دوشیم  هتخاـس  صرق  مرد  مین  کـی و  هاوخناـن 
رگا دـیناشونب . مرگ  بآ  مکمک  راـب  نیدـنچ  راـمیب  هب  دـشاب  ناـهد  یکـشخ  یگنـشت و  یبوـشآلد و  يروـجنر و  نآ  هارمه  هـب  اـی  بـت 
مخت باـعل  دـینک و  برچ  مرلو  نغور  اـب  ار  تشپ  ندرگ و  ياـههرهم  دـیهدب و  نیریـش  ماداـب  نغور  اـب  وجبآ  وا  هب  هنرگو  تسـشنورف 

. دشابیم دنمدوس  هسطع  هکسکس و  يارب  ندروخ  زا  يراددوخ  نینچمه  دیناروخب و  وا  هب  رانا  بآ  بالگ و  تبرش  اب  هزرفسا 

[: 1086] ریذپانيریس ياهتشا 

دروآ و ینیگنس  وا  رب  هک  اجنآ  ات  دروخب  دیامن و  یگنسرگ  ساسحا  هتسویپ  یمدآ  رگا 
475 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ياهیکاروخ زا  نآ  دـننام  هبند و  اـی  برچرپ  [ 1087] باذوج وا  هب  دراد ، هاگن  هبمکـش  رد  دـناوتب  ار  نآ  ای  دوش ، ندروآ  ـالاب  زا  ریزگاـن 
وا رب  دروخب و  رگا  یلو  دـبای . دوبهب  ات  دـییامن  لابند  هنوگ  نیمهب  ار  نامرد  راک  دـیناشونب . ودـب  بان  هنهک و  بارـش  دـیناروخب . برچرپ 
رود بارش  ندیـشون  زا  ار  يو  دیناروخب  ریـش  جنرب و  نوگانوگ و  ياهمیلح  واگ و  تشوگ  وا  هب  سپ  درادن  هاگن  ار  نآ  دنکن و  ینیگنس 

ای هدنروآدنب و  ای  هزم و  شرت  كاروخ  دیابن  دراد  يرامیب  نیا  سکره  دیناشنب . ار  يو  درـس  ياوه  رد  دیناشون و  ودب  درـس  بآ  دییامن و 
. دنک هدنسب  اههزمیب  اهیبرچ و  اهینیریش ، هب  اهنت  دروخب و  دنت 

: رگج سامآ 

هراشا

هب رگا  گنر  رییغت  دـنک و  ادـیپ  یتشپ  ياههدـند  دزن  تسار ، تمـس  رد  درد  اب  لکـش  تخیر و  رییغت  و  تسوپ )  ) گـنر رییغت  یـسک  رگا 
يرکـش نیبجنکـس  اب  يزیرجات  ینـساک و  نوچ  یتاجیزبس  بآ  وجبآ و  وا  هب  دـشاب ، تخـس  یگنـشت  کشخ و  ناهد  دـیارگ و  يدرز 

هاگیاج يور  ار  نآ  سپس  هتـشاذگ و  ناتک  ياهچراپ  رد  هک  بالگ  روفاک ، خرـس ، لگ  دیپس ) خرـس و  لدنـص  ود   ) نیلدنـص دیناشونب و 
بارش ندروخ  زا  دیناشونب و  وا  هب  درس  يهدناشوج  ياههرـشفا  رانا و  بآ  دینک و  ضوع  ار  هچراپ  درک  شکورف  هاگره  دیراذگب و  درد 

. دیهد وا  هب  سرابربما  صرق  دیزرو و  يراددوخ  مرگ  ياهیکاروخ  ینیریش و  تشوگ و  و 

: سرابربما صرق 

مین لبنـس  مرد و  کی  ینیچ  دـنوار  مرد و  ود  خرـس  لگ  و  مرد ، هس  مادـکره  زا  هفرخ  رایخ و  ینـساک و  مخت  مرد ، هد  کشرز  يهرـشفا 
مرن ار  مکـش  دـنهدیم و  رامیب  هب  سلم  رانا  بآ  شرت و  يرکـش  نیبجنکـس  اب  دـنروآیم و  رد  لاقثم  کـی  نزو  اـب  صرق  لکـش  هب  مرد 
. تفای تسد  نآ  هب  ناوتیم  [ 1088] دزربت رکش  يدنه و  رمت  ولآ ، بآ  نوچ  اههویم  بآ  اب  دش  ادیپ  زاین  هدننکناور  هب  رگا  دننکیم و 
رامیب هب  دـشاب  ناتـشگنا  اهکلپ و  یگدرکداب  مکـش و  یلـش  دـشاب و  هتفراو  دـیپس  گنر  هب  تسوپ  گنر  رییغت  رگج ، درد  هارمه  هب  رگا 

. دیهدب یلسع  نیبجنکس  دنوار و  صرق 
476 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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: یلسع نیبجنکس 

مرد هد  ینیچ  دـناور  مرد و  ود  مادـکره  زا  نوـسینا  هناـیزار و  مـخت  نیتنـسفا ، يهرــشفا  ثفاـغ ،)  ) تفاـغ يهرــشفا  یکطــصم ، لـبنس و 
هریرذین رخذأ و  دعس و  یکطصم و  لبنس و  اب  ار  رگج  دنهدیم و  صرق  کی  يزور  دنزاسیم و  لاقثم  کی  نزوب  یصرق  دنیزگیمرب و 

داوم رگید  اـب  نآ  زا  سپ  دـننکیم و  زاـب  بارـش  رد  ار  یکطـصم  رم و  تسخن  هک  دـنروآیم  درگ  ياهنوـگهب  باذـس  رم و  نارفعز و  و 
هب کل »  » صرق دوبن ، هدنـسب  رگا  دـننکیم  يراددوخ  درـس  نیگنـس  ياـهیکاروخ  ندروخ  زا  دـنلامیم  رگج  يور  سپـس  دـنزیمآیم و 

. دنهدیم وا  هب  اههشیر  بآ  هارمه 

: کل صرق 

( سانور  ) هوف تسک )  ) طسق خلت ، ماداب  لهبأ ، رخذأ ، هاوخنان ، سفرک ، مخت  لبنس ، مرد و  هس  مادکره  زا  یکطـصم  دنوار و  [ 1089] کل
. دنزاسیم لاقثم  کی  نزوب  صرق  دنریگیمرب و  مین  مرد و  کی  مادکره  زا  نایطنج  دنوارز و  نوراسأ ، تفاغ  يهرشفا 

: اههشیر بآ 

خرـس و لگ  هزادنا و  نامهب  هاوخنان  رخدأ و  يهفوکـش  مرد و  جنپ  ود  ره  مخت  مرد و  هد  مادـکره  زا  هنایزار  سفرک و  هشیر  تسوپ  بآ 
. دنناشونیم رامیب  هب  سپس  دوش و  لطر  موس  کی  ات  دنزپیم  ياهزادنا  هب  بآ  لطر  کی  اب  مرد  هس  مادکره  زا  بیطلا  لبنس 

. دیهد ماجنا  هبمکش  سامآ  يهنوگهب  ار  رگج  سامآ  نامرد 

(: يدرز [ ) 1090] ناقری

هراشا

ياهيزبس زا  نآ  دننام  رایخ و  کمرس و  ودک و  دیهدب و  وجبآ  بلعثلا و  بنع  ینـساک و  بآ  رامیب  هب  دشاب  بت  يدرز ، هارمه  هب  رگا 
رگا دییامن ، لش  رکـش  ولآ و  بآ  اب  ار  وا  مکـش  دیناشوپب و  نیلدنـص  نامـسناپ  اب  ار  رگج  دـیناشونب و  شرت  نیبجنکـس  دـیناروخب و  درس 

. دیهدب سلم  رانا  بآ  اب  روفاک  صرق  هنرگو  دوب  هدنسب 

: روفاک صرق 

درز لدنص  مرد و  کی  مادکره  زا  هفرخ  وهاک و  ودک ، رایخ ، ینساک ، مخت  نآ و  دننام  هب  خرس  لگ  ریـشابت و  مرد ، هس  [ 1091] کسرز
مرد ود  نزوب  ياهصرق  مرد  کی 

477 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يریگنوخ هک  تسا  هدوب  رود  ینامز  نوخرپ و  راـمیب  ياـهگر  رگا  دـنهدیم  روفاـک  طاریق  کـی  اـب  صرق  کـی  زور  ره  دـنزاسیم و 

. دیریگب نوخ  وا  قیلساب  گر  زا  دشاب  هدرکن 
. دینک مرن  صرق  نیا  اب  ار  يو  مکش  دشاب  بتیب  يدرز  رگا 

: مکش يهدننکناور  صرق 
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هتخاس یـصرق  ابدـنه  يهرـشفا  اب  مرد  کی  ثفاغ  يهرـشفا  لاقثم و  موس  ود  نوقیراغ  لاقثم و  مراهچ  کی  اینومقـس  لاـقثم و  کـی  ربص 
دـشاب هدنام  مشچ  رد  يدرز  اهنت  رگا  دیهد . هنایزار ) سفرک و   ) اههشیر بآ  اب  و  کل »  » صرق وا  هب  تسا . یکاروخ  زد  کی  هک  دوشیم 
يدرز يهدنراد  رامیب  يارب  و  دیزیرب . بالگ  بت ، اب  يدرز  يهدنراد  مشچ  يور  دییامنب . شرت  هکرـس  ندـیوب  ینتبآ و  هب  راداو  ار  يو 

. دشابیم دنمدوس  رایسب  هتفه  هس  تدم  هب  رینپ  بآ  ندیشون 

(: مکش ندروآ  بآ  [ ) 1092] ءاقستسا

هراشا

دیآرد شبنج  هب  مکـش  رگا  ددرگ و  ناشخرد  دیفـس و  كزاـن ، هتـسجرب ، فاـن  دوش و  گرزب  بت ، رگج و  ياـهدرد  یپ  رد  مکـش  رگا 
هداتفاورف ورین  رگا  هژیو  هب  تسا  نییاپ  رامیب  يدوبهب  هب  دـیما  دـشاب ، گنر  خرـس  بآشیپ  دـیآ و  شوگب  نآ  رد  بآ  تخـس  ناـکت  ياوآ 

. دیهدب نویرزام  اب  هدرورپ  دنوار  صرق  دنراد  هدمآدنب ) مکش   ) کشخ مکش  دنتسه و  دنمورین  هک  یهورگ  هب  دشاب .

: نویرزام اب  هدرورپ  دنوار  صرق 

دنزاسیم و صرق  دنریگیمرب و  مرد  هد  نویرزام  مرد و  جنپ  نوقیراغ  مرد و  هس  مادکره  زا  ینـساک  مخت  ثفاغ ، يهرـشفا  ینیچ ، دنوار 
. دیهدب نویرزام  صرق  وا  هب  دشاب . مک  شیورین  رگا  دنهدیم . رامیب  هب  زد  کی  هتفه  ره  هک  تسا  مرد  مین  ود  نآ  یکاروخ  زد 

: نویرزام صرق 

موس ود  کی و  ثفاغ  يهرشفا  مین و  مرد و  ود  خرس  لگ  نآ ، دننام  هب  نوقیراغ  مرد و  موس  کی  کی و  نویرزام  مرد و  هد  ینساک  مخت 
شورمکـش رگا  دنروخیم . يرکـش  نیبجنکـس  اب  ار  صرق  ره  دـنزاسیم و  صرق  هد  هدروآ  درگ  همه  زا  مین  مرد و  ود  رایخ  مخت  مرد و 

دیهدب و کشرز )  ) سرابربما صرق  وا  هب  دشاب  هتفرگ 
478 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هارمه هب  رگا  دیهد . وا  هب  يهدناشوج  يهرشفا  اهنت  درک ، يورهدایز  ریـش  ندیـشون  رد  رگا  دیناروخب . وا  هب  ابریز  دیناشونب . ودب  نیبجنکس 
. دیهدب ار  صرق  نیا  وا  هب  دشاب  یمرگ  هن  بآشیپ و  گنر  یخرس  هن  يرامیب  نیا 

هک دـنروآیم  درگ  گناد ، کی  رتوبک  لاخیپ  گناد و  کی  يدـنه  کـمن  لاـقثم و  مین  نیبجنکـس  لاـقثم و  مین  نویرزاـم  نآ : يهرازگ 
. دیهدب هنایزار ) سفرک و   ) يهشیر بآ  اب  کل  صرق  وا  هب  سپس  دشابیم . بآ  رایسب  يهدنشک 

[: 1093] یقز اقستسا  يرامیب  مهرم 

شخب وراد  نیا  دـننزیم  داـمپ  مکـش  يور  رب  دـنریگیمرب و  ناـسکی  ياهنوگهب  ینمرا  لـگ  هروب و  دنفـسوگ ، لگـشپ  دعـس ، وـج ، درآ 
. دهدیم شهاک  ار  بآ  زا  يرایسب 

هک تسا . [ 1094] یتشوگ اقستسا  نیا  دشاب  هتفراو  لش و  راسخر  نت و  همه  دنک و  داب  اههیاخ  دشاب و  یسامآ  ناتشگنا  اهکلپ و  رد  رگا 
دیناباوخب مرگ  نش  نایم  رد  ار  يو  دییامن و  لش  دنوار  اب  ار  مکـش  هتفه  ره  و  دیهد . هنایزار ) سفرک و   ) يهشیر بآ  اب  کل »  » صرق ودب 
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. دییامنب ندیشک ، یگنشت  یگنسرگ و  هتسویپ  ندرک و  شزرو  هب  راداو  ار  وا  و 
رامیب دنیوگ . [ 1095] یلبط ءاقستسا  نآ  هب  دزیخیمرب  نآ  زا  لبط  ياوآ  مکش  يور  ندز  تروص  رد  هدرک و  سامآ  هدیشک و  مکـش  رگا 
رازبا نآ  يور  رب  دـییامن و  سرپـمک  مرگ  سرواـگ  اـب  ار  مکــش  زور  ره  دــینازیهرپب . تسروآداـب ، هـچنآره  تاـجیزبس و  ندروـخ  زا  ار 

. دیهدب درک ، میهاوخ  يروآدای  جنلوق  شخب  رد  هک  راغ  يهناد  ریمخ  ینومک و  نوچمه  نکـشداب  ياهوراد  يو  هب  دـیراذگب و  تماجح 
مرگ و ات  دیهدب  شلام  یلامتسد  اب  ار  مکش  دیربب و  راکب  تفگ ، میهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  نکشداب  فایش  دینک و  مرگ  دیهد و  راشف  ار  وا 

. دییامن هیقنت  بادس  نغور  اب  ار  وا  زین  دوش و  خرس 

: زرپس درد 

هراشا

: دیهدب رامیب  هب  ار  صرق  نیا  دشاب  هارمه  بت  بآشیپ و  یخرس  یمرگ و  زرپس  درد  اب  رگا 
479 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: زرپس درد  يارب  یصرق  يهرازگ 

صرق هدروآ  درگ  مرد  جـنپ  مادـکره  هفرخ  مـخت  ینـساک و  مـخت  مرد و  هد  مادـکره  كزاـمزک  هدـش و  كاـپ  زیوـم )»  » یم  ) دـقف مـخت 
ار زرپس  دیریگب و  نوخ  پچ  ملیسا  گر  زا  دنتشاد  یگتشابنا  اهگر )  ) رگا دنروخیم . يرکش  نیبجنکـس  اب  ار  نآ  مرد  هس  دنزاسیم و 

هارمه هب  رگا  دینازیهرپب . ار  وا  نیگنس  ياهیکاروخ  ینیریش و  ندروخ  زا  دینک و  سرپمک  دیاهدناسیخ ، غاد  هکرـس  رد  هک  دمن  ياهکت  اب 
. دیهدب ربک  صرق  رامیب  هب  دشابن  یمرگ  نآ 

: ربک صرق 

، بادس گرب  زارد ، دنوارز  مرد ، تفه  یمور ) ربک  خـیب  [ ) 1096] نویردنقولوقـسا مرد و  هد  مادکره  دقف ، يهناد  ربک و  يهشیر  تسوپ 
دـینک و ریمخ  ار  همه  سپـس  دـیزیمآیب ، هکرـس  رد  ار  قشا  هک  دـیروآ  درگ  ياهنوگهب  مرد  هس  مادـکره  زا  زینوـش  و  جو ، فّرح ، قـشا ،

. دیهد رامیب  دروخب  هنایزار ) سفرک و   ) هشیر بآ  ای  یلسع  نیبجنکس  اب  ار  نآ  دیزاسب و  مرد  ود  نزو  اب  یصرق 
. دیهدب اههشیر  بآ  اب  ار  هدش  هتفگ  صرق  رامیب  هب  دزیخیمرب  مکـش  زا  ییاوآ  دینک  دراو  يراشف  نآ  رب  دشاب و  هدـش  هدیـشک  زرپس  رگا 

. دنک يراددوخ  بآ  ندیشون  زا  دیاب  دناوتیم  ات  وا  دیناشونب و  ودب  هنهک  بارش 

: تسا نآ  ریز  داب  زرپس و  یتخس  يارب  یمهرم 

سران يهکرـس  اـب  ییاـهنتب  ار  قشا  هک  قشا ، مرد  تفه  اـب  ود ، نآ  يهزادـنا  هب  کـشخ  يهندوپ  مرد و  هس  هروب  مرد و  هد  بادـس  گرب 
. دنیامنیم نامسناپ  دننکیم و  ریمخ  کلا و  دنبوکیم و  ار  اهوراد  دنزیمآیم و 

[: 1097] جنلوق

هراشا
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يهدننکناور هک  هچنآ  رامیب  هب  هک  تسا  رتهب  دشابن . نت  یمرگ  بت و  نآ  لابندب  دشاب و  یبوشآلد  تسوبی و  مکـش ، درد  هارمه  هب  رگا 
. دیهدب کس  نشراوج  نوچمه  دشابیمن  یندروآ  الاب  تسا و  مکش 

: کس نشراوج 

دنرشفیم ار  شرت  هب »  » دنریگیمرب و مرد  هد  مادکره  زا  هزادنا  کی  هب  کس  اوبزوج و  هفرق ، لفلفراد ، لفلف ، لیبگنز ، لفنرق ، یکطصم ،
لسع اب  اهنآ  نزومه  و 

480 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زین نآ و  هارمه  هب  رگا  دنهدیم  رامیب  هب  وراد  نیا  زا  مرد  مین  ود و  ات  ود  دننکیم . ریمخ  اهوراد  اب  دعب  دوش و  تفـس  یکدـنا  ات  دـنزپیم 

. دنهدیم جنلوق  صرق  وا  هب  دشابن  یتخس  یبوشآلد  وراد  نیا 

: جنلوق صرق 

دنهدیم رامیب  هب  لاقثم  کـی  يهزادـنا  هب  دـنزاسیم و  صرق  ار  مرد  هد  نیبغـس  مرد و  موس  کـی  هس و  اینومقـس  مرد و  هد  لـظنح  يهیپ 
. دنکیم نامرد  ار  جنلوق  يدوزب 

. درب راکب  فایش  رامیب  يارب  دیاب  دنشابن ، نامرد  يهدنهدخساپ  هدننکناور  ياهوراد  دشاب و  تخس  جنلوق  رگا  و 

: جنلوق نامرد  يارب  یفایش  يهرازگ 

دوبن هدنـسب  رگا  دوشیم . هدرب  راکب  هتخاس و  زارد  یفایـش  هک  مین ، مرد و  ود  مادـک  ره  زا  اینوقمـس  لظنح و  يهیپ  مرد و  هد  ناـن  يهروب 
. دننکیم هیقنت  هدننکمرن ، ياهوراد  اب  ار  رامیب  تسخن 

: مکش يهدننکمرن  يهیقنت 

ياهنوگهب بآ  لطر  ود  اب  قلس  گرب  هد  هدش و  هتـسب  ياهسیک  رد  هک  یمتخ  تشم  کی  و  سوپـس )  ) هلاخن تشم  کی  درز و  ریجنا  جنپ 
رتدـنمورین و نامرد  رگا  دـننکیم  هیقنت  نآ  اب  دـنزیریم و  لخ » نهد   » هیقو کی  هروب و  لاقثم  کی  نآ  رب  دوش  لـطر  کـی  هک  دـنزپیم 

. دنیازفایم هدش ، دای  فایش  زا  لاقثم  کی  نآ  رب  دوش  هتساوخ  رتدنت 

: دنروآ دیدپ  شورمکش  دنناوتیمن  هک  ییاهوراد  نیزگیاج  دنمورین ، يهیقنت 

کچوک و ياهتـسد  باذـس  هندوپ و  زا  اثینطرع و  مرد  ود  میرم و  روخب  مرد  ود  هدـش و  درآ  نویروطنق  مرد  جـنپ  لـظنح و  يهیپ  مرد  هد 
هب نارطق و  مرد  هس  نآ  رد  دننکیم و  فاص  ار  نآ  سپـس  دنامب . لطر  موس  ود  ات  دنزپیم  ياهنوگهب  بآ  لطر  هس  اب  رتعـص  تشم  کی 

مرلو زا  سپ  دنیازفایم . فایـش  لاقثم  کی  ریـشواگ و  مرد  کی  و  جنیبکـس )  ) نیبغـس مرد  کی  رتسدیبدنگ و  مرد  ود  لسع و  نآ  دـننام 
هرابود ار  هیقنت  دـشاب ، هنوگنیدـب  هک  یماگنه  ات  دـیایبرد و  هلولگ  هلولگ  تروصب  اههدـنامسپ  هیقنت  یپ  رد  رگا  دـننکیم . هیقنت  ندرک ،

. دوریم راکب  تسا ، هدش  رتدب  تخس و  يرامیب  هک  یماگنه  رد  هیقنت  نیا  دنهد . ماجنا  دیاب 
اب یهاگ  یلو  دیآیمن  نوریب  زیچچیه  هاگنتسشن )  ) نییاپ زا  هتبلا  دوشیم و  هدید  رایسب  یبوشآلد  نآ  رد  هک  تخس  جنلوق  يهرابرد  یلو 
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هب رگا  اّما  تسا و  هدنشک  رتشیب  زین  نیا  دننزیم و  نوریب  ناهد  زا  اههدنامسپ  یهاگ  تسا و  هارمه  دب  يوب  اهندز  غورآ 
481 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیهدب راغ  بح  وا  هب  دشاب  هتشاد  مکش  ياوآ  یگدیشک و  داب و  رامیب  دشابن و  تسوبی  مکش ، درد  هارمه 

: راغ بح 

راغ يهناد  جو ، افوز ، هندوپ ، لفلفراد ، لفلف ، خلت ، ماداب  نویلسارطف ، ایوارک ، رتعـص ، زینوش ، مشاک ، هریز ، هاوخنان ، مرد ، هد  باذس  گرب 
کی اب  قدنف  يهزادنا  هب  درک و  دیاب  ریمخ  لسع  نزو  نامه  اب  مرد  هس  ریشواگ  مرد و  راهچ  جنیبکس  مرد و  ود  مادکره  زا  رتسدیبدنگ  و 

. درب راکب  هنایزار ) سفرک -  ) اههشیر بآ  اب  ای  هدش  مرگ  هنهک  بارش  هیقو 
: دوریم راکب  زین  نآ  فایش  درادن و  ینکشداب  رد  ییاتمه  وراد  نیا 

لـسع اب  مرد ، ود  مادکره  زا  اثینطرع  میرم و  روخب  مادکره ، زا  تشم  کی  هزات  بادس  گرب  نومک و  ینتفرگرب : دوخب  فایـش  يهرازگ 
اب دـشابیم . نییاپ  زا  داب  يهدـننکنوریب  نکـشداب و  نآ  درکراک  دـنربیم . راکب  فایـش  يهنوگ  هب  هداـهن  ياهنیمـشپ  رد  دوشیم و  ریمخ 

دیراذگب و مرگ  تماجح  رازبا  نآ  رب  دوبن ، هدنـسب  رگا  دـیناشنب و  نزبآ  رد  ار  رامیب  دـینک و  لابند  دـیاب  ار  ندرک  سرپمک  مرگ  سرواگ 
مین نآ  رد  هک  یبآ  اب  دیلامب و  نآ  يور  ار  مرگ  ياهنغور  رگید  بادـس و  نغور  سپـس  دوش  گنر  خرـس  هک  ياهنوگهب  دـیهدب  شلام 

ره زاغآ  رد  تسا  يرامیب  نیا  راتفرگ  هتـسویپ  هک  ار  یـسک  دـینک . هیقنت  ار  وا  دـناهتخیر  كایرت )  ) نویفا نآ  دـننام  هب  رتسدـیبدنگ و  مرد 
. دیهدب دنمورین  بان و  يامرخ  بارش  اب  هتخیمآ  روگنا  بارش  يدوبهب 

: اینولغ يوراد 

. تسروآباوخ نکشداب و  نآ  دشاب . رامیب  ندش  شوهیب  زا  ینارگن  دبای و  شیازفا  جنلوق  درد  هک  تسا  دنمدوس  یماگنه  يارب  وراد  نیا 
کی مادـکره  زا  گنب  مخت  جوربی و  كایرت ، راغ ، يهناد  نومک ، رتسدـیبدنگ ، هندوپ ، بادـس ، گرب  هاوخنان ، لـفلف ، تخاـس : يهرازگ 

نآ هب  اینوقمـس  هیقو  موس  کی  یهاگ  دـنهدیم و  رامیب  هب  ار  نآ  لاقثم  کی  دـننکیم و  ریمخ  لسع  نآ  نزو  مه  اـب  دـنریگیمرب و  هیقو 
اب سولف و  زغم  رامیب  هب  دشاب  زین  بت  جنلوق  درد  هارمه  هب  رگا  دوشیم . هدـنامسپ  ندرب  نایم  زا  يارب  هدـنریگارف  ییوراد  هک  دـنیازفایم ،
اب ار  يو  دنهدیم و  رارق  ماداب  نغور  اب  جانفـسا  ار  وا  كاروخ  دنناروخیم و  هشفنب  يهباشون  ینـساک و  بآ  يهدـش  فاص  يهدـناشوج 

. دننکیم هیقنت  هدننکمرن ، يهیقنت 
رامیب قیلساب  گر  زا  تسخن  دوش  راکشآ  یگدرکداب  یتخس و  مکش  زا  یشخب  رد  رگا 

482 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تـسوبی هارمه  هب  جـنلوق  درد  هراومه  هک  يرامیب  كاروخ  دـینک . راداو  تاـجیزبس  بآ  سولف و  ندروخ  هب  ار  يو  سپـس  دـیریگب  نوخ 

دنب نیگنــس و  ياـهیکاروخ  اههدـنروآدنب و  اهیــشرت و  زا  و  دـیهد ، رارق  ماداـب  نـغور  رکــش و  یبرچرپ و  [ 1098] جابدیفـسا ار  دراد 
ياهیکاروخ يهدشخرـس و  هدش و  زپبآ  ياهینتخپ  دیاب  دراد  مکـش  داب  هراومه  درد  نیا  اب  یـسک  رگا  دینک . يرود  مکـش  يهدنروآ 

هارمه هب  بآلسع  دـنمورین و  بان  بارـش  دـیامن و  يرود  تسروآداب  هچره  تاـینبل و  زا  اـهيزبس و  زا  درب و  راـکب  رزبم )  ) هدزینـشاچ
. دشونب هیوافا  هیودا و 

: بآلسع
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یگتـسب هب  ات  دـنرادیمرب  ار  نآ  يور  فک  رایـسب  شالت  اب  دـنزپیم و  زارد  یتدـمب  بان  بآ  لطر  شـش  اب  ار  هزیکاپ  لسع  لـطر  کـی 
. دنزادنایم نآ  رد  تخپ  نایاپ  کیدزن  هتشاذگ  هسیک  رد  ار  مرن  لفلف  مرد  ود  نآ  لطر  ره  يهزادنا  هب  دسرب و  بالگ  تبرش 

، مکـش داب  هارمه  هب  درد  هراومه  هک  یـسک  رگا  هنوگنیمه  دنربیم . راکب  وراد  سپـس  دنرادیمرب . نآ  نورد  زا  ار  هسیک  دش ، درـس  رگا 
. دوشیم هداد  اههناد  بآ  اب  هزات  کچرک )  ) عورخ نغور  دشاب ، هتشاد  هدش  تفس  ياهیگتخیمآ 

(: روزبلا ءام   ) یهایگ ياههناد  بآ  اب  کچرک  نغور 

کی ات  دنزپیم  دنزیریم و  بآ  لطر  هس  نآ  رب  دنریگیمرب و  تشم  کی  مادکره  زا  زینوش  رتعـص و  ایوارک و  مشاک و  هریز و  هاوخنان و 
نادادـماب زور  نیدـنچ  دـنیازفایم و  کچرک  نغور  مرد  هس  نآ  رب  هدرک  ادـج  ار  نآ  هیقو  ود  دـننکیم  فاص  سپـس  ددرگ . مین  لطر و 

. دنشونیم
رد دننکیم و  فاص  دنزپیم و  ار  هدرک  كاپ  شمـشک  مرد  جنپ  درز و  ریجنا  جـنپ  یبالگ و  ات  تسیب  دـشاب . الاب  بت  اب  يرامیب  رگا  یلو 

ماکز شخب  رد  هدش  هرازگ  ینتخپ  ای  دنربیم . راکب  دنزیریم و  ماداب  نغور  اهنآ  يهتخپ  رب  سپـس  دـننکیم  هل  ار  سولف  لاقثم  راهچ  نآ 
نیا سپس  دوش ، مرن  ات  دنربیم  راکب  زور  ره  دنزپیم و  دبرت  هیاپسب و  مرد  ود  نآ  اب  دشاب ، تخـس  تسوبی  راچد  مکـش  رگا  دنهدیم . ار 

. دنراذگیم رانک  ار  وراد 

: هبمکش ینیگنس  يهدنربنایم  زا  نکشداب و  مکش و  يهدننکمرن  نشراوج 

درخ و دیپس  دبرت 
483 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنربیم راکب  ار  نآ  مرد  هس  دنروآیمرد و  ردوپ  تروصب  هدروآ و  درگ  ار  مرد  یس  رکش  مرد و  هد  لیبگنز  مرد و  تسیب  هدش  هدییاس 

: اهتشا يهدنیازفا  كاروخ و  يهدنراوگ  هبمکش و  ینیگنس  يهدربنایم  زا  نکشداب و  مکش و  يهدننکمرن  صرق 

زا رکـش  اینومقـس و  مرد و  ود  تسیب و  مادـکره  زا  هزادـنا  کـی  هب  لـفلفراد  لـفلف و  کـشمران ، لـفنرق ، نیچراد ، لـیبگنز ، یکطـصم ،
. دشابیم هدنسب  راب  ود  کی و  دربراک  هک  دنرادیمرب  دوخن  کی  يهزادنا  هب  صرق  يهنوگهب  مرد  هد  مادکره 

(: هفلخ [ ) 1099] شورمکش نامرد 

هراشا

دنکن و ادیپ  زین  يرایسب  لکش  رییغت  دور و  نوریب  دوز  هکلب  دنامن . اجنآ  رد  دنامب ، هبمکـش  رد  دیاب  هراومه  هک  ياهزادنا  هب  كاروخ  رگا 
كاروخ ندروخ  زا  شیپ  نیکرچ  یکبآ  شورمکـش  ياهنوگ  نآ  هارمه  هب  یهاـگ  دـشاب . یگنـشت  مکـش و  درد  شزوـس و  نآ  هارمه  هب 

زا خرس  لگ  ریشابت و  هارمه  هب  رانا  ای  ساویر  يهدناشوج  يهرشفا  ای  هروغ  يهدناشوج  يهرـشفا  رامیب  هب  تسا  رتهب  هاگنآ  هک  دوش  هدید 
هب قامـس  شآ  بالگ و  رد  هدناسیخ  قامـس  هدش و  درـس  هدناباوخ و  هروغ  بآ  رد  هجوج  هدنرادزاب و  ریـشابت  صرق  مرد و  ود  مادـکره 
رد يدرد  شزوس و  جنلوق )  ) نآ هارمه  هب  رگا  دیارگب . هدنروآدنب  هدننکدرـس و  زیچ  ره  يوس  هب  يو  یکاروخ  يهمانرب  دوش . هداد  رامیب 

یگتخورفارب و هدوب و  ياهبازیل  اههدـنامسپ  هکلب  دـشاب  هتـشادن  زین  ياهباـنوخ  نیکرچ و  ياـهزیچ  يهدـنامسپ  نینچمه  دـشابن و  مکش 
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کمن ندروخ  هب  راداو  ار  يو  سپس  دیهدب و  دوس  کمن  یهام  لدرخ ، قلس ، رامیب  هب  دشاب ، هدش  رتمک  شرت  ياهندز  غورآ  یگنـشت و 
. دیهدب وا  هب  دناریم  نوریب  ار  مغلب  هک  ار  یصرق  دشن ، هدنسب  رگا  دروآ  الاب  ات  دینک  هتخپ  دیوش  لسع و  و 

: مغلب صرق 

هب هک  دـنزاسیم . صرق  دـنزیمآیم و  مهب  ار  مرد  مراهچ  کی  مادـکره  يدـنه  کـمن  لـظنح و  يهیپ  مرد ، کـی  مادـکره  دـبرت  ربص و 
. دوشیم كاروخ  کی  يهزادنا 

[1101] خماک و  دننک ، راداو  هماکبآ )  ) یطبن [ 1100] يرم ندروخ  ندروآ و  الاب  هب  ار  وا  هراومه 
484 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

بارـش رامیب  هب  دشابن  یمغلب  ياهبانوخ و  وب و  دب  يهدنامسپ  نآ ، هارمه  هب  رگا  دـنناروخب و  واب  دـنت  روش و  اهیـشرت ) ياهتشروخ و  )
. دشابیم دنمدوس  هبمکش  ندرک  کشخ  ندرک و  مرگ  يارب  هک  دنهدب ، تسا ، نآ  دننام  هب  هچره  يردنک و  دنمورین و  بان 

: يردنک نشراوج 

يهزادـنا هب  هتفرگرب  فک  لسع  مرد و  هد  رانلگ  مرد و  ود  مادـک  ره  زا  زینوش ، نوسینا و  مشاک ، لبنـس ، هاوخناـن ، لـفلف ، مرد ، هد  ردـنک 
دای جنلوق  شخب  رد  هک  اههناد  بآ  دنکیم . کشخ  مرگ و  بوخ  رایـسب  ار  هبمکـش  نآ  دـنناروخیم و  دـنریگیمرب و  اهنآ  ندرک  ریمخ 

، دشاب رگج  یتسس  ياههناشن  نآ  هارمه  هب  دیفس و  یکبآ و  هکلب  دشابن ، تفـس  لاخیپ  رگا  دنناشونب . رامیب  هب  بان  بارـش  هارمه  هب  هدش 
. دنهدب ياهندوپ  میر  يهدشریمخ  رگج و  يهدننکمرگ  بح  يردنک و  رامیب  هب  دیاب 

: ياهندوپ میر  يهدشریمخ  يهرازگ 

دـننکیم و ریمخ  لسع  اب  هزادـنا ، کی  هب  لفلفراد  نیچراد و  لیبگنز ، مشاک ، ایوارک ، هاوخناـن ، لـفلف ، کـشخ ، يهندوپ  بادـس ، گرب 
ياـههناشن نآ ، هارمه  هب  رگا  دوشیم  هداد  راـمیب  هب  میدرک  داـی  نآ  یـشخبورین  ندرک و  مرگ  يارب  رگج  شخب  رد  هک  ییاـهوراد  رگید 
. دنهدیم رانا  يهناد  ردوپ  رامیب  هب  ددرگ  ساسحا  هبمکش  رد  ینیگنس  نآ  اب  دشاب و  یکبآ  دیپس و  لاخیپ  دشابن و  رگج  یتسس 

: رانا يهناد  ردوپ  يهرازگ 

کـشخ هدناشوج و  سپـس  هدناباوخ و  هکرـس  رد  ایوارک  مرد و  دصکی  همرـس  نوچمه  هدـش  مرن  هدـش و  زپبآ  یمک  شرت  رانا  يهناد 
مادکره زا  رانلگ  یطبن و  بونرخ  قامس و  نآ و  دننام  هب  هدش  کشخ  هدناشوج و  سپس  هکرس و  رد  هدناسیخ  زینشگ  مرد و  تسیب  هدش 

. دنرب راکب  يزوخ  يوراد  اب  دنزیمآیب و  مهب  دنیاسب و  بوخ  مرد  هد 

: يزوخ يوراد 

بونرخ لطر  مین  دننکیم . مرن  همرس  نوچمه  ار  سآ  يهناد  دنریگیم و  ار  نآ  لطر  مین  دنبوکیم و  همرـس  نوچمه  ار  شمـشک  يهناد 
رگا دنربیم  راکب  هتفرگرب  فک  بوخ  لسع  ای  رکـشین  ین  هریـش )  ) لسع اب  مرد  هد  مادکره  زا  هاوخنان  كزامزک و  ردـنک ، رانلگ ، یطبن ،

هدنرادزاب و ریـشابت  صرق  وا  هب  دشاب  هدش  بت  یگنـشت و  راچد  رامیب  دروآ و  دیدپ  شزوس  هاگنتـسشن  رد  دشاب و  درز  گنرب  هدـنامسپ 
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. دنهدیم وج  ناخلت  بآ 

: ریشابت صرق 

دننامه یبرع  غمص  مرد و  ود  رانلگ  نآ و  يهزادنا  هب  هدرک  كاپ  قامس  مرد و  جنپ  کشرت  مخت  مرد  هد  مادکره  زا  ریشابت  خرـس و  لگ 
صرق مرد  ود  يهزادنا  هب  نآ 

485 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنهدیم رامیب  هب  هداس  هب »  » يهدناشوج يهرشفا  هیقو  کی  اب  هک  تسا  یکاروخ  يهزادنا  کی  صرق  ره  دنزاسیم .

: وج قیوس )  ) ناخلت

دننامه ریشابت و  مرد  هس  اب  ار  نآ  مرد  لهچ  دننکیم و  فاص  سپس  دوش  تفـس  نآ  بآ  ات  دنزپیم  دنناسیخیم و  بآ  رد  ار  وج  ناخلت 
دنهدیم ینمرا  لگ  ردوپ  دشاب . هدور  مخز  يرامیب  شورمکش ، یپ  رد  رگا  دنهدیم . یبرع  غمص  نآ 

: ینمرا لگ  ردوپ 

غمـص مرد و  هد  مادـکره  زا  رم  مخت  ناـحیر و  مخت  هفرخ و  مخت  مرد و  هد  گـنهراب )  ) لـمحلا ناـسل  مخت  و  مرد ، تسیب  هزرفـسا  مـخت 
هاگماش دادماب و  ره  دـنروآیم و  درگ  دـنیاسیم و  ار  لگ  غمـص و  دـنناشوجیم و  ار  اههناد  مرد و  یـس  مادـکره  زا  ینمرا  لگ  یبرع و 

بآ اب  شمشک  رانا و  يهناد  زا  هتفرگرب  هدیبوک و  هدش و  هل  دیاب  وا  كاروخ  دنناروخیم . هب »  » يهدناشوج يهرـشفا  اب  ار  نآ  زا  مرد  یس 
. دوش شنیزگ  اهنآ  دننام  قامس و  بآ  اب  هتخیمآ  [ 1102] كاندرک هیقامس و  هیمرصح و  دشاب و  هکرس  و 

: رانلگ صرق 

یهاـش و وزج و  کـی  مادـکره  زا  راـنلگ  ردـنک و  كزاـمزک ، یطبن ، بونرخ  وزاـم ، دراد . دولآنوخ  لاـخیپ  هک  دوشیم  هداد  یـسک  هب 
هارمه هب  رگا  بارـش و  اب  دشابن ، بت  رگا  ار  نآ  صرق  کی  دنزاسیم و  صرق  مرد  ود  يهزادـنا  هب  وزج  مین  مادـکره  زا  غمـص  كایرت و 

. دنهدیم رایسب  ییاهتشایب  رد  ار  صرق  نیا  دنناشونیم . رامیب  هب  شرت  هب »  » يهدناشوج يهرشفا  اب  دشاب  مه  بت  ییاهتشایب ،

(: ینوخ لاهسا  [ ) 1103] ریحز صرق 

هدش هتخاس  نآ  دنهدیم و  دشاب ، مکـش  ياوآ  هدنهدرازآ و  ياهداب  نآ  هارمه  هب  دـشابن و  بت  ینوخ  لاهـسا  اب  هک  یماگنه  ار  وراد  نیا 
ار مرد  هد  سفرک  مخت  مرد و  هس  نویفا  مرد و  مین  ود و  هاوخنان  مرد و  جنپ  مادـکره  زا  هنایزار  مخت  دـیوش و  مخت  دـیپس ، گنب  مخت  زا :

. دشابیم لاقثم  ود  نآ  كاروخ  کی  دنروآیم و  درگ 

: هدنهدرازآ ياهداب  بت و  اب  ینوخ  هنهک و  شورمکش  يارب  هعیم : يهدشریمخ 

. دنروآیم درگ  لسع  اب  ربارب  ياهنوگهب  ردنک  رم و  هایس ، گنب  مخت  ناور و  هعیم  نوراسأ ، كایرت ، رتسدیبدنگ ،
زور هد  زا  شیب  هک  هتشاد  هدور  مخز  يرامیب  رگا  تسا . مرد  هس  ات  ود  نآ  كاروخ  يهزادنا 
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486 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دیربب هانپ  اههیقنت  هب  دشاب  هتشاد  فان  نییاپ  درد  زا  هلگ  زین  رامیب  دوشن و  زوریپ  نآ  نامرد  هب  دشک و  ازاردب 

: هدنرادزاب يهیقنت 

بآ لطر  هس  اب  [ 1104] طولب تفج  رانلگ و  کشخ و  خرـس  لگ  هدنکتسوپ و  سدع  هدنکتسوپ و  زرأ  هدنکتسوپ و  سرواگ  یتشم 
رتسکاخ ای  ذغاک  رتسکاخ  لاقثم  کی  یبرـس و  بآدیفـس )  ) جادیفـس لاقثم  کی  سپـس  دننکیم ، فاص  دـنامب و  لطر  کی  ات  دـنزپیم 

نآب هتخپ ، بآ  اب  ار  همه  خرـس  لگ  ماخ  نغور  هیقو  مین  زپبآ و  غرممخت  يهدـش  کـشخ  يهدرز  ینمرا و  لـگ  مرد  مین  و  زیپ )  ) يدرب
نآ رد  هکلب  دـشابن  نوخ  نآ  رد  دـشک و  ازارد  هب  هدور  مخز  يراـمیب  رگا  دـننکیم . هیقنت  ار  راـمیب  نآ  اـب  راـب  ود  اـی  کـی  دـنیازفایم و 

دنریگیمرب و لاقثم  ود  دش ، هرازگ  ینوفع )  ) هدیدنگ هثل  ندرک  بوخ  شخب  رد  یگدیدنگ  هژیو  يوراد  زا  دوش  هدید  دـیپس  ییاههشارت 
ار يو  دش ، راچد  یشزوس  هب  هیقنت  زا  سپ  رگا  دننکیم . هیقنت  ار  وا  راب  ود  ای  کی  نآ  اب  دنیازفایم و  هدش ، هرازگ  هدش  زپبآ  يوراد  رد 

تساوخ هب  ات  دیهدب  ماجنا  راب  نیدنچ  دییازفیب و  رتشیب  هیقنت  رد  وراد  نآ  زا  دشن  یشزوس  راچد  رگا  دینک . هیقنت  مرلو  خرس  لگ  نغور  اب 
. دبای دوبهب  ادخ 

: شورمکش يارب  یمهرم 

. دیرب راکب  ار  هرازگ  نیا  دزادناورف ، ار  رامیب  يورین  دشاب و  رایـسب  شورمکـش  هک  یتروص  رد  دیهد . شلام  بوخ  ار  مکـش  ریمخ  نیا  اب 
نان نآ  هب  یهاگ  دیلامیم و  مکـش  يور  دـیروآیم و  درگ  هب ، بآ  هنهک و  بارـش  اب  [ 1105] ورسلا زوج  ردنک ، ّرم ، دعـس ، ایقاقا ، کس ،
بآ اب  کشخ  نان  و  وزام ، لفوف ، ینمرا ، لگ  خرـس ، لگ  خرـس ، دـیپس و  لدنـص  ود  اب  دـشاب ، الاب  امد  رگا  و  دـییازفایم . یماش  هکـشخ 

. دیلامیم سآ  هب و  بیس و 
راکب وا  يارب  ار  فایـش  نیا  دیآ . نوریب  وا  زا  ياهدنامسپ  هکنآیب  دور ، هاگزیربآ  هب  رایـسب  و  دشاب . هدش  ینوخ  لاهـسا  راچد  رامیب  رگا 

. دراد یتفگش  ییارآراک  ینوخ  لاهسا  ندرک  شکورف  رد  هک  دیربب 

: ینوخ لاهسا  زا  يریگولج  يارب  یفایش  يهرازگ 

دنناوتب هک  دنروآرد  كزان  ياهزادنا  هب  نآ  زا  مرد  ود  كایرت  مرد و  کی  مادکره  زا  ربارب  ياهزادنا  هب  غمص ، ضـضح ، نارفعز ، ردنک ،
. دنراذگب هاگنتسشن  خاروس  رد  دنریگرب و  دوخب  ار  نآ 

487 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: لگ درگ )  ) ردوپ

مادکره وزج  کی  مادکره  زا  هداد  وب  هتساشن  ینمرا و  لگ  یبرع و  غمـص  وزج و  مین  ناحیر  مخت  وزج و  کی  هدش  زپبآ  هزرفـسا  مخت 
. دیرب راکب  دیروآ و  درگ  سپس  دینک و  مرن  دیبوکیم و  ییاهنت  هب  ار 

: قامس صرق 
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سآ و يهناد  افرط و  يهویم  تسا : هزاوآرپ  هدومزآ و  رایـسب  هک  دشابیم ، دنمدوس  قیقر )  ) نوخ ندـش  رتناور  ینوخ و  لاهـسا  يارب  هک 
هب سآ و  يهدناشوج  يهرـشفا  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  مرد  جنپ  نویفا  مرد و  فصن  ایقاقا  مرد و  کی  مادـک  ره  زا  رانلگ  یبرع و  غمص 

. تسا لاقثم  کی  نآ  یکاروخ  يهزادنا  دیرب . راکب  دینک و  ریمخ  بالگ ، ای  و 

: ندرک بآشیپ  یتخس 

هراشا

ییاهوراد نداد  هب  سپ  دـشاب  مکـش  رد  ینیگنـس  هن  درد و  هن  فان و  ریز  هیحان  رد  یگدرکداب  هن  نآ  اب  دـیآ . دـنب  هتـساک و  بآشیپ  رگا 
. دیآیم دیدپ  ءاقستسا  يرامیب  نآ  یپ  رد  هنرگو  دیروآور  هدش  هتفگ  روآباشیپ 

: روآبآشیپ يوراد 

خـلت و ماداب  لبنـس ، نوسینا ، هنایزار ، مخت  هاوخنان ، نوراسأ ، لهبأ ، نویلاـسأ ، رطف  نازرگنر ،) ساـنور   ) نیغابـص هوف  هروب ، سفرک ، مخت 
دـیامنیم و ریمخ  اهوراد  رگید  اب  دـننکیم و  زاـب  بارـش  رد  ار  قشا  مرد ، هس  قشأ  مرد و  هد  هزبرخ  مخت  مرد ، تسیب  مادـکره  زا  طـسق 
یمحل و ءاقـستسا  نت و  یتسـس  رد  دـنمدوس  زاسراک و  رایـسب  هک  دـنربیم . راکب  ار  نآ  مرد  هس  ات  کی  دـنروآیمرد و  قدـنف  يهنوگهب 

. دشابیم نت  ندرک  کبس  هب  زاین  هک  ییاهيرامیب 
گر زا  دیایب . شیپ  دشاب ، اهیکیدزن  نآ  رد  هچنآ  ره  هاگنتسشن و  ای  فان  ریز  هیحان  ندروخ  هبرـض  ای  نداتفا  رثا  رد  بآشیپ  یتخـس  رگا 
رامیب سپس  دینک و  لابند  زورمین  ار  راک  نیا  دییامن و  یلامنغور  دیزیرب و  مرگ  بآ  نآ  يهژیو  هاگیاج  رب  دیریگب و  نوخ  رامیب  قیلـساب 

. دیامنب دوخ  بآشیپ  ندنار  نوریب  يارب  شالت  هک  دییامن  راداو  ار 
. دـشاب هدرک  ریگ  رامیب  هاربآشیپ  رد  زین  یکرچ  ای  نوخ  نآ  یپ  رد  دـشاب و  هدـش  هدیـشک  رپ و  نادـبآشیپ  بآشیپ ، یتخـس  هارمه  هب  رگا 

كرچ يهدننکزاب  نوخ و  يهتخل  يهدنیاشگ  ياهوراد  هاربآشیپ و  كرچ  يهدننکزاب  نوخ و  هتخل  يهدنیاشگ  ياهوراد  رامیب  هب  دـیاب 
. دیهدب نادبآشیپ 

488 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نوخ هتخل  يهدنربنایم  زا  يوراد 

قدـنف يهنوگهب  دـینکیم و  زاـب  بآ  رد  ار  قشا  هک  دـنریگیمرب  ياهنوگهب  تیتـلح  قشا و  لـهبأ و  يزرگـنر و  يهوـف  رم و  اـنامدرق و 
واب هتـسویپ  ار  شرت  نیبجنکـس  دـیهدیم . رامیب  هب  میدرک  هرازگ  هک  ياهنوگهب  اههناد  يهدـش  زپبآ  اب  راب  راـهچ  يزور  دـیروآیمرد و 

. دیهدب وشتسش  ار  نادبآشیپ  رتسکاخ ، بآ  اب  ای  هدش و  زاب  نآ  رد  کمن  هک  یبآ  اب  دیناشونیم .

: رتسکاخ بآ 

هـس دریگربرد و  ار  اهنآ  يهمه  هک  دنزیریم  بآ  نآ  رب  دنریگیم و  ار  هرون  یلق و  و  كات )  ) مرک تخرد  بوچ  طولب و  بوچ  رتسکاخ 
( هجنوی  ) هبطر مطرق و  زغم  اب  ار  نادبآشیپ  دنهدیم . وشتـسش  نآ  اب  ار  نادبآشیپ  دـننکیم و  فاص  سپـس  دـنراذگیم  يرانک  ار  نآ  زور 

. دنیامنیم لابند  هتسویپ  ار  نتسشن  نزبآ  رد  دننکیم  سرپمک  هتخپ ،
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ار رامیب  دـنزیریم و  ار  رتوبک  لاخیپ  هبطر و  بنرک و  گرب  يهتخپ  ای  شوگنزرم  ماـمن و  حیـش و  هنوباـب و  يهتخپ  نزبآ  رد  نآ  یپ  رد  و 
رامیب هب  روآبآشیپ  ياهيوراد  دنزیم . دامپ  ار  نآ  نوماریپ  فان و  ریز  هیحان  دنناشنیم و  هدش ، هتشاذگ  نآ  رد  اهوراد  هک  نزبآ  نورد 

ار هار  دورب و  نادباشیپ  ات  ار  هار  باشیپ  هک  يرازبا   ) تسا روآبآشیپ  يهلیسو  اب  نامرد  هب  زاین  دوبن  هنادنمزوریپ  نامرد  رگا  دنناروخیم .
.( دیآ نوریب  بآشیپ  ات  دنک  زاب 

اب ار  شیاپ  ود  رد  دنناباوخب و  زارد  تشپ  رب  ار  رامیب  هک  تسا  رتهب  دیآ  شیپ  نتشاد  گنـس  ياههناشن  یپ  رد  ندرک  بآشیپ  یتخـس  رگا 
نورد هب  هک  تسا  ياهلیـسو  نآ  دشابیم و  روآبآشیپ  رازبا  هب  زاین  درکن ، بآشیپ  نانچمه  رگا  دنهد  تخـس  ياهناکت  دننک و  دـنلب  مه 

دیاب دـشاب  سامآ  هک  ییاهاج  رد  رازبا  ندرب  ورف  زا  دـنزیم . سپ  دـشاب  هتفرگ  رارق  لاـناک  هار  رد  هچره  نآ  دـنربیم و  هنیرن  هاربآـشیپ 
. دنزرو يراددوخ 

نتــشاذگ راـنک  روآبآــشیپ و  ياــهوراد  ندــناروخ  ندرک و  یلاــمنغور  نزبآ و  رد  نتــسشن  هتــسویپ  ندرک  بآــشیپ  یتخــس  يارب 
. دشابیم زاسراک  دنمدوس و  نیگنس  هدنروآدنب و  شرت و  ياهیکاروخ 

: گنس

هراشا

یتخـس و اب  بآشیپ  درمژپب و  یهاگ  دوش و  خیـس  دوخبدوخ  یهاگ  ای  دـنک  يزاب  نآ  اـب  دـناراخب و  هراومه  ار  شیوخ  هنیرن  يراـمیب  رگا 
ماگنه نیا  رد  اسبهچ  دیآ و  نوریب  درد 

489 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
بآشیپ یتخـس  هارمه  هب  رگا  دـشابیم . بآشیپ  رد  گنـس  ندوب  زا  ناشن  اهنیا  دـنز ، نوریب  يزیپ )  ) هاگتـسشن خاروس  تفاب  زا  یـشخب  زین 

گنـس يارب  دـشابیم . هدرگ  گنـس  نیا  سپ  دوش  هدـید  تسوبی  یبوـشآلد و  دوـش و  تفاـی  بلاـح )  ) هارزیم رمک و  رد  تخـس  يدرد 
. دشابیم دنمدوس  دوشیم  هدیمان  ناسلب  بح  هک  ریمخ  نیا  نادبآشیپ 

: ناسلب بح  يهدشریمخ 

يهناد خلت ، ماداب  ریشواگ ، يهشیر  يهتسوپ  ربک ، يهشیر  يهتسوپ  نویلاسأ ، رطف  يربزگ ،) مخت  [ ) 1106] اوقود برت ، مخت  ناسلب و  بح 
جو لفلف و  لقم ، جنیبکس ، قشا ، ّرم ، انامدرق ، نوراسأ ، درگ ، دنوارز  انایطنج ، دنپسا ، نویروطنقولوقسا ، هخیلس ، لبنس ، دعس ، رخذأ ، راغ ،
بح تروصب  دننکیم و  ریمخ  بآ  اب  دنناسیخیم و  ناسلب  نغور  اب  ار  اهوراد  دـننکیم و  ّلح  ار  اهغمـص  دـنیزگیمرب . ربارب  ياهنوگهب 

. دشابیم اهگنس  ندرک  درخ  رد  يروآتفگش  يوراد  دنهدیم . رامیب  هب  اههناد  يهدش  زپبآ  اب  ار  نآ  مرد  ود  زور  ره  دنروآیمرد و 
هب یهاگ  دندرک . درخ  وراد  نیا  هلیسوب  زور  لهچ  رد  ار  گرزب  یگنـس  دنداد  ماجنا  هک  ییاهیـسررب  رد  [ 1107 (] نویناملا  ) نادنمشیدنا

. دنیازفایم ار  اهمدژک  رتسکاخ  گناد  کی  بح  نیا 

: مدژک رتسکاخ 

يرجآ يور  دـشابن  غاد  یلیخ  هـک  يروـنت  نورد  رد  دـندنبیم و  ار  گـید  رــس  دــنزادنایم و  نـینهآ  یگید  رد  دــنریگیم و  ار  مدژک 
. دنربیم راکب  دنیاسیم و  ار  اهمدژک  دنروآیم و  نوریب  سپس  دننکیم  اهر  تعاس  شش  دنراذگیم و 
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ریـش و ندروخ  زا  ار  يو  دوشیم  رامیب  یکاروخ  يهمانرب  زا  یـشخب  رادینـشاچ  ياهیندرکخرـس  هدش و  زپبآ  اهكاروخ  دوخن ، بآ 
لاخیپ هندوپ و  فساجنرب و  و  هجنوی )  ) هبطر بنرک و  گرب  هتخپ  هک  ینزبآ  رد  دنرادیم و  زاب  تسپ  نیگنـس  ياهیکاروخ  رگید  رینپ و 

. دنناکچیم نآ  زا  یکدنا  هنیرن  خاروس  رد  دنلامیم و  مدژک  نغور  ار  هنیرن  فان و  ریز  و  دنناشنیم . هتخیر  مطرق  زغم  رتوبک و 
490 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: مدژک نغور 

ریز رد  هتفه  کی  هتخیر  خلت  ماداب  نغور  لطر  کی  نآ  رب  هک  هیقو  کی  مادکره  زا  ربک  يهشیر  يهتسوپ  دعـس و  انایطنج ، درگ ، دنوارز 
لطر کیره  يارب  سپـس  دـنیازفایم . ار  نآ  يهدرک  فاـص  هب  دنرـشفیم و  ار  نآ  نیـشنهت  هدرک ، فاـص  سپـس  دـننکیم . اـهر  باـتفآ 
راکب دـنیامنیم و  فاـص  سپـس  دـننکیم  اـهر  باـتفآ  ریز  رد  هتفه  ود  دـندنبیم و  ار  شرـس  دـنزادنایم و  مدژک  هد  نآ  يهدـشفاص 

نوچ هرابنیا  رد  نخـس  زا  دشابن ، ندرک  درخ  زج  يراک  دشاب و  گرزب  گنـس  رگا  یلو  تسروآ . تفگـش  زاسراک و  یلیخ  هک  دنربیم 
. میرذگیم تسا ، نوریب  باتک  نیا  رد  ام  شراگن  فده  زا 

، مـیدرک داـی  هـک  ياهنوـگهب  نآ  يور  نامـسناپ  سرپـمک و  رمک و  هارزیم و  یلاـمنغور  نزبآ و  رد  نتـسشن  دـشاب  هدرگ  رد  گنـس  رگا 
اب ار  نآ  دشاب  هدیـسر  هاربآشیپ )  ) هنیرن لاناک  هب  گنـس  رگا  میهدیم و  گنـس  يهدننکدرخ  ییاهوراد  وا  هب  دریگ و  ماجنا  دیاب  هراومه 
هک میهدیم  شلام  ياهنوگهب  ار  نآ  میناکچیم و  مرلو  نغور  لاناک  نآ  رد  سپـس  دوشیم و  خرـس  ات  میهدیم  شلاـم  رایـسب  مرگ  بآ 
رد دوشیم ، زاین  دشاب  گرزب  گنـس  رگا  دنکمیم و  ار  نآ  دوش  زاین  رگا  نینچمه  دشاب . نوریب  يوس  هب  گنـس  ندش  هدنار  ياتـسار  رد 

. دنشک نوریب  ار  نآ  دنروآ و  دیدپ  یفاکش  هنیرن 

: نادبآشیپ هدرگ و  سامآ 

یگدامآ شزرل و  شزوس و  نآ  هارمه  هب  دـنرادن و  ییالاب  یلیخ  يامد  هک  مه  اب  هتخیمآ  نوگانوگ و  ياهبت  هدرگ ، مرگ  سامآ  یپ  رد 
نورد رد  يزیچ  هک  دـیباییمرد  دـیناباوخب  رمد  ار  راـمیب  رگا  دـشابیم . ینیگنـس  تشپ و  نییاـپ  رد  درد  ندرک و  بآـشیپ  يارب  هرابدـنچ 

ار نآ  هدننکدرـس  ياهوراد  اب  دیریگب و  نوخ  دراد  ینیگنـس  درد و  هک  ییوس  قیلـساب  گر  زا  دیاب  دـش ، راکـشآ  اههناشن  نیا  رگا  دراد .
سامآ هک  دـهدیم  ناـشن  دـشابیم و  هتـسویپ  بآـشیپ  ررکت  ینیگنـس و  درد و  بت و  هنرگو  تفاـی  دوبهب  يراـمیب  رگا  دـییامن  نامـسناپ 

ار يو  دینک و  نامـسناپ  لخ  نهد  اب  هدرورپ  سوبـس )  ) هلاخن ناتک و  مخت  هنوباب و  اب  ار  وا  تشپ  ماگنه  نیا  رد  سپ  دیآ . درگ  دهاوخیم 
ات دییامنب ، راردا  شزوس  شخب  رد  هدش  هتفگ  اههناد  ندـناروخ  هب  مادـقا  دـمآیم  نوریب  باشیپ  اب  كرچ  رامیب  زا  رگا  دـیناشنب . نزبآ  رد 

. دیهدب یکرچ  ینوخ و  بآشیپ  شخب  رد  هدش  دای  صرق  وا  هب  سپس  دبای و  شهاک  كرچ 
491 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

فاـن ریز  رد  درد  هـکچهکچ و  بآـشیپ  یتخــس و  و  هـقبطم )  ) ریگارف غاد  بـت  نآ  یپ  رد  دـهد  خر  نادـبآشیپ  رد  مرگ  ساـمآ  رگا  یلو 
. دینیزگرب ار  میاهدرک ، دای  نونکات  هک  ییاهنامرد  رگید  دیریگب و  نوخ  قیلساب  گر  زا  دیاب  دوش  راکشآ 

. دوشیم راگدنام  رمک ، رد  بت  نودب  ینیگنس  دیآیمن و  درگ  هدرگسامآ ، يهمه  یهاگ 
هیقنت سوبس )  ) هلاخن یمتخ و  کلملا و  لیلکإ  بنرک و  هنوباب و  تخپمد  ناتک و  مخت  دیلبنش و  باعل  اب  ار  رامیب  دیاب  ماگنه  نیا  رد  سپ 

شهاک وا  بآشیپ  يدید  رگا  نینچمه  دینک . یلامنغور  میتفگ  هک  ییاهوراد  اب  ار  وا  رمک  دـییامن و  ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  يو  دـینک و 
. دروخب ار ، هدش  هداد  ياهوراد  دیامن و  یهاتوک  دیابن  نامرد  رد  زین  رامیب  نینچمه  دیهدب و  روآباشیپ  يوراد  وا  هب  تفای 
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: ندرک بآشیپ  ماگنه  شزوس 

هراشا

يابروش كاروخ  دیرادزاب و  ار  يو  يدنت  يروش و  یشرت و  زا  دشاب  هتـشاد  درد  چیپلد و  شزوس و  ندرک  بآشیپ  ماگنه  رد  رامیب  رگا 
: دیهدب وا  هب  ار  وراد  نیا  دیناروخب و  وا  هب  ار  اهنآ  دننام  ابریز و  مرن و  جابدیفسا 

: ندرک بآشیپ  ماگنه  شزوس  يارب  ییوراد  يهرازگ 

، هتساشن مرد ، هد  مادکره  زا  دیپس  شاخـشخ  هفرخ و  مخت  ربنچ ، رایخ  مخت  ودک ، مخت  رایخ ، مخت  مرد ، یـس  هدنکتسوپ  يهزبرخ  مخت 
يهنوگهب دنروآیم و  درگ  همه ، يهزادناب  رکـش  مرد و  ود  دیپس  گنب  مخت  مرد و  هس  مادکره  نایبنیریـش  يهدـناشوج  يهرـشفا  اریتک ،

دیاـبن دـنهدیم و  وا  هب  بـالگ  تبرـش  اـی  هشفنب  يهباـشون  هیقو  کـی  اـب  هاـگماش  نآ  دـننام  هب  دادـماب و  مرد  هس  يزور  هدروآرد  ردوـپ 
. دراذگیم اجب  هاربآشیپ  رد  ار  ییاهمخز  دوش ، رترادیاپ  رگا  هچ  دنیامن ، یهاتوک  يرامیب  نیا  يهرابرد 

: یکرچ ینوخ و  بآشیپ 

. دیهد وا  هب  ابرهک  صرق  دیریگب و  نوخ  وا  قیلساب  گر  زا  دنک . ادیپ  ینوخ  بآشیپ  ندروخ  هبرض  ای  نداتفا  زا  يرامیب  رگا 

: ابرهک صرق 

يهرشفا رانلگ ، نآ ، دننام  هب  ودرگ  تخرد )  ) يهباریش مرد و  جنپ  ابرهک 
492 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنزیمآیم مه  اب  ار  اهنآ  مرد  کی  كایرت  اب  مرد ، کـی  سفرک  مخت  مرد ، ود  ردـنک  مرد و  مین  ود و  مادـکره  زا  زب ) شیر   ) سیتلا هیحل 
دـیهدیم و رامیب  هب  هدـناسیخ  قامـس  بآ  رد  ار  اـهصرق  نآ  زا  یکی  يزور  دـیروآیمرد و  لاـقثم  کـی  يهزادـنا  هب  صرق  تروص  هب 

بارش روش و  دنت و  ياهیکاروخ  زا  ار  وا  دیراذگیم و  وا  یکاروخ  همانرب  رد  قامـس ) شآ   ) هیقامـس ای  هروغ ) شآ   ) هیمرـصح كاروخ 
. دینکیم نامسناپ  بآ  هکرس و  رد  هدرورپ  گنسادرم  ربص و  ضضح و  ایقاقا و  ینمرا و  لگ  اب  ار  هبرض  هاگیاج  و  دیرادیم . زاب  روگنا 
داد ودب  ار  ابرهک  صرق  تفرگ و  نوخ  وا  زا  دیاب  نینچمه  دیآ  شیپ  بارـش  ندیماشآ  ای  دـنت  ياههزم  ندروخ  یپ  رد  ینوخ  بآشیپ  رگا 

. دومن لابند  تسرد  ار  ینامرد  شور  نیا  و 

: نیکرچ بآشیپ  يرامیب  يارب  یصرق 

هد مادکره  زا  ردنک  یبرع و  غمـص  ینمرا و  لگ  مرد ، تسیب  مادـکره  زا  ربارب  ياهنوگ  هب  هدـنکتسوپ  يودـک  رایخ ، مخت  هزبرخ ، مخت 
يهباشون هیقو  کی  اب  صرق  کـی  يزور  دـیزاسیم و  مرد  ود  نزو  اـب  ییاـهصرق  اـهنآ  زا  مرد ، ود  سفرک  مخت  مرد ، هس  كاـیرت  مرد ،

. دیراذگیم زین  هنیرن  رد  ار  فایش  نیا  دیهدیم و  وا  هب  یشاخشخ 

: هنیرن هاربآشیپ  يارب  یبرس  بآدیفس  فایش 
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فایش هنوگهب  دندروآ و  درگ  ربارب  ياهنوگهب  ناشوایس ) نوخ   ) نیوخالا مد  نویفا و  یبرع و  غمص  ردنک و  تورزنا ، یبرـس و  بآدیفس 
ریـش اب  ار  فایـش  دـنکیم  بآشیپ  هکنآ  زا  سپ  دـنیامنیم و  قیرزت  هاربآـشیپ )  ) هنیرن لاـناک  نورد  هب  بآلـسع  تسخن  دـنروآیمرد .

. دنتسرفیم هاربآشیپ  نوردب  دنیالآیم و 

[: 1108] ياهکچهکچ بآشیپ 

هراشا

بآشیپ شیوخ  رتسب  باوخ و  رد  دـشاب و  هتـشاد  تسا ، بآشیپ  نتـشاد  هاگن  رد  یناوتان  زا  هک  شزوسیب  هکچهکچ و  بآشیپ  رامیب  رگا 
. دیهد بآشیپ  يهدنرادزاب  يوراد  وا  هب  دشابن  نت  يرغال  یگنشت و  نآ  هارمه  هب  یلو  دزیر ، نوریب  وا  زا  رایتخایب 

: بآشیپ يهدنرادزاب  يوراد 

دادـماب و ار  نآ  مرد  هس  هدرک  ردوپ  مرد  هد  مادـکره  زا  یبرع  غمـص  ینمرا ، لـگ  کـشخ ، زینـشگ  مرد ، یـس  ردـنک  مرد ، هاـجنپ  طولب 
يدنت هب  دیماشآیم  هچره  دشاب و  هتشاد  هدنروآهوتس  هب  تخس و  یگنشت  نآ  هارمه  هب  رگا  و  دیرب . راکب  هاگماش 

493 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا هدنروآدنب  ياهیکاروخ  زا  نآ  دننام  قامـس و  هروغ و  بآ  دیهدب و  هزرفـسا  مخت  وجبآ و  وا  هب  دـهدیم ، نوریب  دـنکیم و  بآشیپ 

و دیرادزاب ، ار  يو  ندرک  یکیدزن  ندش و  هتـسخ  زا  دیناشونب و  شرت  تسام  دیراذگب و  كاروخ  وزج  هدیکچ ) تسام   ) لصم کشک و 
. دیهد ودب  ار  ریز  صرق 

: دوزهبدوز ندرک  بآشیپ  زا  يریگولج  ریشابت ، صرق 

لگ مرد ، ود  رانلگ  نآ و  يهزادنا  هب  خرس  لگ  مرد ، جنپ  کشخ  زینشگ  مرد ، هدزناپ  مادکره  زا  هفرخ  مخت  وهاک و  مخت  مرد ، هد  ریشابت 
ار درـس  تاجیزبس  دیهدب . رامیب  هب  شرت  رانا  بآ  هارمه  هب  دیزاسب ، یـصرق  دـیزیمآیب و  رگید  مه  اب  ار  مرد  مین  روفاک  مرد و  جـنپ  ینمرا 

. دیرادزاب روآبآشیپ  ياهیکاروخ  يهمه  بارش و  مرگ و  ياهیکاروخ  ندروخ  زا  ار  وا  و  دیراذگب . وا  رمک  يور  دیبوکب 
بیـسآ ار  ناشیا  هک  تسا . رامیب  هب  ازیمرگ  ياـهوراد  نداد  دـنکیم ، رتگرزب  ار  نادـماراکان  ناـنادان و  یخرب  هابتـشا  هک  ییاـهراک  زا 

. دناشکیم مزال ) بت   ) قد بت  يوس  هب  يدنت  هب  ار  يرامیب  دناسریم و 

: هاگتسشن خاروس  مکش و  مرک 

هراشا

زا شیپ  زور  ره  دـیامن و  يرود  برچرپ  نیگنـس و  ياهیکاروخ  ندروخ  زا  تسا  رتهب  دوشیم  راـچد  هشیمه  يراـمیب  نیا  هب  هک  یـسک 
هدش هتخاس  هک  هچنآ  دنچره  دیامنیم  يریگولج  مرک  ندـمآ  دـیدپ  زا  هک  دروخب  هماکبآ )  ) يرم لدرخ و  نان و  ياهمقل  دـنچ  كاروخ 

. درادن نت  زا  مرک  ندمآ  نوریب  زج  یهار 

: دناریم ار  ودک ) مرک  هداوناخ   ) اهمرک هک  ییوراد 
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. دیروخب یگنسرگ  اب  اتشان و  مرد  تفه  هدنکتسوپ  یلباک  جنرت 

: دناریم مکش  زا  ار  گرزب  ياهمرک  هک  ییوراد 

هک دـنرادیمرب  وزج  مین  لیبنق  یهاش و  سمرت و  ناسکی ، هنوگهب  لینلا  بح  ذـبرت و  و  ورادلیگ ) [ ) 1109] ورادلیج هدنکتسوپ و  جنرت 
لاناک ود  رد  مراهچ  زور  رد  ار  نآ  سپس  دنروخیم و  ریش  نادادماب  زور  هس  ات  نآ  ندروخ  زا  شیپ  تسا  مرد  شش  نآ  یکاروخ  رادقم 

. دیشونیم تخس  یگنسرگ  ماگنه  دیزیمآیم و  هکرس  ریش و  اب  زین  ار  وراد  دنزیریم و  ینیب 
494 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نغور هـب  هتـشغآ  هـک  ياهـبنپ  دـعب  دـنناراخب و  ار  هاگتـسشن  دـیاب  تـسخن  ناـمرد  يارب  دنتـسه ، هاگتــسشن  رد  هـک  یکچوـک  ياـهمرک 
. دننکورف هاگتسشن  خاروس  نورد  هب  دشاب  واگ  هرهز  ربص و  یکدنا  ای  هندوپ  بآ  ای  ولآدرز  هتسه  نغور  ای  [ 1110] یباکر

: هاگتسشن خاروس  نوماریپ  لوتسیف  روسان و  روساب و 

هراشا

یمدآ رب  یتسس  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  رتهب  دشاب ، ناور  صخشم  نایرج  اب  درد و  نودب  ظیلغ  نوخ  هاگتسشن )  ) یمدآ نییاپ  شخب  زا  رگا 
دیاب سپ  تشگ  ادیپ  نآ  ندروآ  دنب  هب  زاین  دش و  تسس  رگا  یلو  دهدیم ، دوبهب  ار  اهيرامیب  يرایسب  هک  ددرگن . عطق  نایرج  دوش  ادیپ 

وا رب  یتسـس  رگا  دراذگ و  وا  یکاروخ  همانرب  رد  ار  نآ  دننام  و  هروغ ) شآ   ) هیمرـصح هیقامـس و  داد و  قامـس  بآ  اب  ابرهک  صرق  وا  هب 
نامـسناپ اب  ار  رگج  دوش . هداد  هدـنروآدنب  يهباشون  هارمه  هب  هدـش ، هدوزفا  بارـش  هب "و  نآ " هب  هک  تشوگ  بآ  وا  هب  تشگ . رادـیدپ 

: دوش هداد  واب  میر ) هدش  ریمخ   ) ثبخ يوراد  دوبن  هدنسب  رگا  دنک . نامسناپ  تسا ، هدش  يروآدای  رگج  شخب  رد  هک  لبنس » »

(: ثبخ  ) میر يهدشریمخ 

اب ار  نآ  مرد  هدزناپ  هدناشوج  نآ  زا  سپ  هدناباوخ و  هکرس  رد  هتفه  کی  ار  نهآ  میر  مرد و  هدزناپ  مادکره  زا  هلمآ  هلیلب ، هایـس ، يهلیله 
هلمآ بآ  رد  هک  دنکیم  ریمخ  یلسع  اب  ار  یگمه  هتشادرب  مرد  هدزناپ  مادکره  زا  هک  ردنک  هاوخنان و  لفلف ، لیبگنز ، دعس ، رخذا ، لبنس ،

يزیرنوخ هک  دـنربیم  راکب  نآ  زا  زور  ره  ودرگ  کی  يهزادـنا  هب  تسا و  هدـش  هتخپ  میدرک ، دای  اـیلوخیلام  شخب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
. تسا دنمدوس  هدش  راگدنام  يهنهک  شورمکش  يارب  دزاسیم و  وکین  ار  گنر  دروآیم و  دنب  ار  هناهام  نوخ  ریساوب و 

رد ار  واـگ  یبآدرز  يهسیک  زاـیپ و  بآ  راـمیب  دوشیمن  ناور  يزیچ  نآ  زا  هک  دوش ، تفاـی  یتـشوگ ) هدوـت   ) یگتـسجرب یـسک  رد  رگا 
راک مکـش  هاگره  دراد  هاگن  دوخ  رد  بش  يهمه  ار  نآ  دنکورف و  دوخ  هاگتـسشن  خاروس  رد  اثینطرع  دریگرب . دوخب  ددـنبب و  ياهنیمـشپ 

وا زا  دیاب  دشاب  رایسب  هاگتسشن  رد  سامآ  درد و  رگا  ددرگ . ناور  نوخ  نآ  زا  دنک و  زاب  رس  هک  نآ  ات  دهد  ماجنا  هرابود  ار  نامرد  دنک ،
. ددرگ نامسناپ  دامپ  نیا  اب  سپس  دوش  هتفرگ  نوخ 

495 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هدیسامآ ریساوب  درد  يهدننکمارآ  مهرم 

زپبآ غرممخت  يهدرز  اب  دـنریگیمرب و  نآ  زا  یتشم  دوش  هل  هک  ياهنوگهب  دـننکیم و  زپبآ  ریمخ  تروصب  ار  هنوباب  کلملا و  لـیلکإ 
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اب یگمه  یمتخ  نآ  دـننام  هب  دیلبنـش و  نآ  دـننام  هب  هدـیبوک و  ناـتک  مـخت  تـشم  کـی  نوـیفأ و  مرد  ود  نارفعز و  مرد  کـی  اـب  هدـش 
کی نآ  يور  سپـس  دـنراذگب  یگرب  يور  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنروآیب و  درگ  هدـش  بآ  مرد  هس  نزو  هب  لقم  نآ  رد  هک  [ 1111] جتخنیم

. دنراذگب تسا ، مرلو  هک  هنوگ  نامهب  هاگیاج  رب  دنلامب و  هدش  بآ  نآ  رد  كدرا  ای  غرم  یبرچ  هک  لخ » نهد   » هیال

: سامآ يهدنهدشکورف  درد و  يهدننکمارآ  يوراد 

مارآ بوخ  ار  درد  دـنراذگیم . هدیـسامآ  هاگتـسشن  يور  هدرک  مرلو  دـعب  دـننکیم و  مرن  واگ ، نغور  اـب  سپـس  دـنزپیم  ار  دـیپس  زاـیپ 
. درب راکب  دیاب  هتسویپ  ار  لقم  بح  دشکیم . درد  تسوبی  ماگنه  رد  تسا و  كرت  فاکش و  ياراد  رامیب  رگا  دنکیم .

: لقم بح 

هب دننکیم و  زاب  هرت  بآ  رد  مرد  هدزناپ  برچ  مرن  لقم  مرد ، ود  دیپس  یهاش  مرد ، هس  نیبغس  مرد ، هد  مادکره  زا  یلباک  هایـس و  يهلیله 
مهرم دوب  غاد  رگا  هاـگیاج  دـنزیریم . ساـمآ  يور  مرد  راـهچ  اـت  مرد  کـی  زا  ار  نآ  یکاروخ  يهزادـنا  دـنروآیمرد و  بح  تروـص 

. دنربیم راکب  ناهوک )  ) مانس لقم و  مهرم  هنرگو  دنلامیم  بآدیفس 

: مانس مهرم  يهرازگ 

ار یگمه  هدرک  بآ  ناتک  مخت  باعل  رد  ار  لـقم  رتش و  ناـهوک  یبرچ ، واـگ ، قاـس  ناوختـسا  زغم  كدرا ، یبرچ  لـخ ، نهد  درز ، موم 
. دشابیم زاسراک  رایسب  هک  دنروآیم  درگ 

مرگ يوراد  نآ  يور  رب  ددرگ  ناور  وبدب  يهبانوخ  نآ  زا  هک  دوش  ادیپ  یگتفرورف  ای  یقورع ) سامآ   ) یگتسجرب رامیب  هاگتسشن  رد  رگا 
. دوش کشخ  ات  دنراذگیم  ار  يوراد  نآ  هرابود  دوارتیم  نآ  زا  يزیچ  زونه  رگا  دنراذگیم  زور  ود  ار  اهلمد  شخب  رد  هدش  هرازگ 
هایـس دنک و  زاب  رـس  هک  اجنآ  ات  دـشاب  نازیوآ  هتـسجرب و  رگا  یلو  دوارتن . نوریب  يزیچ  دـشاب  دوگ  رگا  هک  تسا  یتروص  رد  تلاح  نیا 

تـشاد شوارت  رگا  دوش و  هدودز  نآ  یهایـس  ات  دـنراذگیم  مرلو  ینغور  راـب  نیدـنچ  نآ  يور  سپـس  دوشیم . يریگیپ  ناـمرد  دوش 
هرابود

496 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
( یحارج  ) دراک ندرک و  غاد  اب  ار  هتـسجرب  ریـساوب  نینچمه  دوشیم . ناـمرد  بآدیفـس  مهرم  اـب  هنرگو  دـنراذگیم  نآ  رب  مرگ  يوراد 

. تسا نوریب  باتک  يهزادنا  زا  هرابنیا  رد  نخس  هک  نآ  زج  ددرگیم . نامرد 

(: هاگنتسشن رد  لوتسیف  روسان ، یسامآ ، مخز  [ ) 1112] روسان

يهنوگ رد  دشابیم . هداس  هدـننکخاروس و  يهنوگ  ود  هب  دـیآیم . دـیدپ  نآ  رد  يدـنت  هب  مخز  نیا  تسا  ياهنوگهب  هاگتـسشن  مرف  نوچ 
زا نآ  لماک  نامرد  رد  نخـس  تسا و  خاروسیب  هداس و  يهنوگ  دیاین  نوریب  نآ  زا  يزیچ  رگا  دیآیم و  نوریب  نآ  زا  داب  هدـننکخاروس ،

ار شنایز  هک  دـنورب  هابتـشا  یهار  يراـمیب  نیا  ناـمرد  رد  [ 1113 (] نییناملا  ) نادنمـشیدنا اسب  هچ  یلو  تسا  نوریب  اـم  باـتک  يهزادـنا 
: مییوگیم سپ  دینک  يرود  نآ  زا  دیاب  هک  هچنآ  هب  میهدیم  یهاگآ  امش  هب  ام  دیامن  رتگرزب 

يهنیمز دوش  هتفاکـش  رگا  نوچ  درک  خاروس  دیابن  ار  نآ  هتبلا  دـشاب  هاگتـسشن  زا  رود  رگا  نآ  يهدـننکخاروس  يهنوگ  روسان )  ) لوتـسیف
. دنکیم مهارف  ار  نآ  زا  هدشن  لرتنک  لاخیپ )  ) هدنامسپ ندمآ  نوریب 
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دراذگیمن و اجب  وا  يارب  گرزب  ینایز  دنامیم و  وا  رمع  نایاپ  ات  رامیب  هارمه  نآ  دباییمن و  دوبهب  نتفاکـشیب  هدـننکخاروس ، لوتـسیف 
دوشیم رتشیب  زور  ره  نآ  يهزادنا  تسا و  هدنهدرازآ  دنت و  وبدب و  رایـسب  شوارت  نآ  یلو  درادن  دشاب ، هتـشاد  یـشوارت  هک  نآ  زا  رتشیب 

ياهشوارت رگا  یلو  درک . لابند  دبای ، شرتسگ  رایسب  هک  نآ  زا  شیپ  تسرد  نامرد  و  داح )  ) دنت يوراد  ندرب  راک  اب  دیاب  تقو  نیا  رد 
کـشخ دوش و  نامرد  دناوتیم  نآ  دشابیمن و  نآ  ياهشوارت  زج  ینایز  نآ  زا  دشابن  وبدب  دباین و  شیازفا  زور  ره  دـشاب و  كدـنا  نآ 

دیاب هرابود  نامرد  ددرگ  زاغآ  نآ  شوارت  هاگره  دوارتن . نآ  زا  يزیچ  زارد  یتدم  يارب  هکنآ  ات  دوش  نامسناپ  دیاب  نآ  نینچمه  ددرگ و 
. دنک راتفر  نینچ  نآ  اب  دیاب  وا  یمدآ ، رمع  يهمه  رد  هنوگ  نیمهب  دریذپ . ماجنا 

: نامرد يهرازگ 

رد هچنآ  ات  دنهدیم  راشف  ار  روسان )  ) لوتـسیف دنبوکیم . مرن  دـنریگیم و  ار  هدـش  هرازگ  مشچ  ياهمخز  شخب  رد  هک  یمـشچ  يوراد 
دنیالآیم وراد  هب  دنچیپیم و  ياهبنپ ) ای   ) هلیتف نآ  هب  دوش  هدربورف  ياهلیم  نآ  رد  دوشب  رگا  دیآ  نوریب  تسه  نآ 

497 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يدنلب یتشپ  يور  ار  رامیب  هاگیهت  دننکیم و  بآ  رد  ار  وراد  دورنورف  ياهلیم  نآ  رد  رگا  دننکیمورف  روسان  نوردب  ندش  هتشغآ  زا  سپ 

هنوگنیا هاگماش  دادـماب و  زور  هس  دـنناکچیم . نآ  رد  ار  وراد  هدـیباوخ و  تشپ  يور  هک  دـشاب  ياهنوگهب  دـیایب و  الاب  اـت  دـنراذگیم 
. دیوشیم بآ  اب  ار  هاگتسشن  دنیشنیم و  نزبآ )  ) یتشت رد  سپس  دوشیم و  نامرد 

: نادهز هاگتسشن و  سامآ  یگدزنوریب و  یگداتفانییاپ و 

هراشا

ار ریز  يوراد  دورورف و  سپ  دوش ، هدادورف  نوردب  هدرـشف و  هکنانچ  دشابن و  یـسامآ  یلو  دیآ  دیدپ  هاگتـسشن  رد  یگدشهتـسجرب  رگا 
. دیرب راکب 

: نادهز یگدزنوریب  یگداتفانییاپ و  يوراد  يهرازگ 

هاگتـسشن هب  سپـس  دینکیم  مرن  ردوپ  دـننام  دـیریگیمرب و  ناسکی  ياهزادـنا  اب  همرـس  رولب و  گاز  وزام و  رانلگ و  یبرـس و  بآدـیفس 
زا سپ  نتفرگرب  دوـخب  نیا  دـیدنبیم . دـینکیمورف و  نآ  نوردـب  دیـشاپیم و  نآ  يور  وراد  نآ  زا  دـیلامیم و  خرـس  لـگ  ماـخ  نغور 
بآ گنر  ات  دـیزپب  ینگل  رد  دـیریگب و  ار  سآ  گرب  طولب و  تفج  رانلگ و  وزام و  سپـس  دریگ  ماجنا  دـیاب  اههدور  لـماک  يزاـسیهت 

. دیهد شلام  بوخ  دییوشب و  بوخ  ار  هاگتسشن  نآ  اب  دیناشنب و  نآ  نورد  ار  رامیب  دوش و  خرس 
ای هنوباب  نغور  موم و  اب  دیناشنب و  مرگ  بآ  رد  راب  نیدنچ  ار  رامیب  دشاب  هدش  هدیسامآ  دورن و  نوردب  یگتسجرب  نداد  راشف  اب  رگا  یلو 

ياهنادهز نینچمه  دییامن . نامرد  میتفگ  هچنآ  اب  ار  نآ  تفرورف  نوردب  رگا  دورورف . نوردب  هک  نآ  ات  هداد  شلام  ار  نآ  دیوش  نغور 
هاگیهت و ندرک  دـنلب  اب  زاـبقات  ندـیباوخ  تخـس و  نتـسب  هب  زاـین  اـهنآ  هک  نآ  زج  دـییامنیم . ناـمرد  هنوگنیا  ار  هدزنوریب )  ) هداـتفاورف

نوخ رامیب  قیلـساب  گر  زا  دوش و  هتـشاذگ  اهناتـسپ  نیریز  شخب  يور  تماجح  رازبا  دـیاب  نآ  رب  نوزفا  دراد . نآ  ریز  یتشپ  نتـشاذگ 
. دنریگب

: هناهام رایسب  يزیرنوخ  ندروآ  دنب 
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هراشا

تماجح رازبا  نتـشاذگ  قیلـساب و  گر  زا  يریگنوخ  و  هرابفک )  ) میر ریمخ  دیدشن ، قفوم  رگا  دیهدب  ابرهک  صرق  رامیب  هب  هتفه  کی 
. دیرب راکب  دیاب  ار  نژاو ) رد   ) وراد نیا  نتشاذگ  هدنروآدنب و  ياهیکاروخ  ندناروخ  اهناتسپ و  نیریز  شخب  يور 

498 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: هناهام نوخ  شزیر  زا  يریگولج  يارب  نژاو  فایش 

دوخب هتـشاذگ  هنیمـشپ  نورد  دننکیم و  مرن  دنیاسیم و  دـنریگیمرب و  ربارب  يهزادـنا  اب  رولب  گاز  ایقاقا و  همرـس ، وزام ، رانلگ ، ردـنک ،
رد دـنلامیم و  هدـش ، هرازگ  هفلخ )  ) شورمکـش شخب  رد  هک  يدامپ  اب  ار  تشپ  نژاو و  يـالاب  فاـن و  نیریز  شخب  يور  دـنریگیمرب .

رگا دنناشنیم و  ار  يو  ینزبآ  رد  دننکیم و  هیقنت  ار  يو  شورمکـش  شخب  رد  هدش  دای  يهیقنت  اب  دشن  بوخ  رگا  دـنناشنیم  یتشت  بآ 
دشاب دنگ  وبدب و  دوشیم  ناور  وا  زا  هچنآ  رگا  دنیامنیم . هیقنت  [ 1114] ینوخ شورمکش  شخب  رد  هدش  دای  يهیقنت  اب  دوبن  شخبزوریپ 

. دننکیم نامرد  دریذپ ، ماجنا  نژاو )  ) ولج زا  دیاب  زین  نآ  رگید و  يدنت  يهیقنت  اب  ار  يو 

: نآ ندروآ  دنب  ای  هناهام و  نوخ  شزیر 

هراشا

. داد رم  صرق  رامیب  هب  دیاب  سپ  دنوشیم  هتخیگنارب  تخس  ياهيرامیب  نآ  یپ  رد  دیآ ، دنب  هناهام  نوخ  رگا 

: رُم صرق 

جنیبکـس و هزگنا ، يزرگنر ، سانور )  ) هوف عیـشمارطکشم ، هندوپ ، هدش ، کشخ  بادس  گرب  لاقثم و  جنپ  هدـیبوک  سمرت  لاقثم ، هس  ُرم 
لهبا نآ  رد  هک  یبآ  اب  ار  نآ  زا  یکی  دـنروآیمرد و  یلاقثم  ود  صرق  ياهنوگهب  هتخیمآ  مهب  ار  یگمه  لاـقثم  ود  مادـکره  زا  ریـشواگ 

زین ار  نایور  دور  راکب  هتـسویپ  هچناـنچ  تسا و  هناـهام  نوخ  دـنمورین  رایـسب  يهدـننکناور  يوراد  هک  دـنناروخیم  راـمیب  هب  هدـش  هتخپ 
ياهراک زا  نژاو  نوماریپ  فان و  نیریز  شخب  يور  تماجح  رازبا  نتشاذگ  نفاص و  گر  زا  يریگنوخ  اپ و  قاس  تماجح  دزادنایم و 
کچرک نغور  اـی  ودرگ  نغور  هیقو  کـی  نآ  رب  دـنریگیم و  راتـسا )  ) ریتس هد  يهزادـنا  هب  ار  بادـس  بآ  اـی  دـشابیم . یناـمرد  رگید 

. دشابیم زاسراک  رایسب  هناهام  نوخ  شزیر  يارب  هک  دنزیریم 

: نژاو رد  هدمآدیدپ  ياهفاکش  كرت و 

رت و يافوز  یلو  دنریگیمرب . دوخب  ار  واگ  ای  رتش  قاس  ناوختـسا  زغم  رت و  يافوز  كدرا ، یبرچ  دشابیم . هاگتـسشن  كرت  نامرد  نامه 
يور زا  هدش  هدنک  هزات  یمشپ  تسوپ 

499 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا سپ  دوش . رتتفس  ات  دنزپیم  ياهزادنا  هب  نآ  زا  سپ  دننکیم . فاص  سپس  دنزپیم  بآ  اب  ار  تسا  هبند  نورد  هچنآ  دنفسوگ و  هبند 

نغور دیاب  دشاب  الاب  بت  رگا  دنربیم و  راکب  دشاب ، هتـشادن  يدنت  بت  رامیب  رگا  سگرن  نغور  ای  نسوس  نغور  اب  هدـش  بآ  موم  اب  نآ 
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بآ رد  ار  برس  زا  ياهکت  دشاب ، الاب  یلیخ  نت  يامد  هک  یتروص  رد  دریگرب  دوخب  رامیب  زین  ار  بآدیفـس  مهرم  دنرب و  راکب  خرـس  لگ 
بآ رد  برـس  زا  یـشخب  ات  دنیاسیم  دنـشارخیم و  ار  تفاب  یتخـس  هب  نآ  اب  سپـس  هتخادـنا  هزرفـسا  مخت  بآ  ای  وهاک  بآ  ای  هفرخ و 

بوخ زین  نآ  زج  نادهز و  نیکرچ  ناطرس  يارب  وراد  نیا  دنریگرب و  دوخب  دنزیرب و  خرس  لگ  نغور  نآ  رب  سپس  دوش . تفـس  دنامب و 
. دشابیم

: نادهز ندیسامآرب 

هراشا

فان و نیریز  شخب  دنک . هدنـسب  وجبآ  ندروخ  هب  دوش و  هتفرگ  نوخ  رامیب  قیلـساب  گر  زا  دـیاب  دـشاب  الاب  بت  سامآ ، هارمه  هب  رگا 
دوش و هتساک  نآ  یتخـس  بت و  ات  دنراد  هاگن  درـس  ار  نآ  دنناوتب  هک  اجنآ  ات  دیامن و  یلامنغور  مرگ ، سامآ  ریمخ  اب  زین  هاگیهت  رمک و 

ياهبآ رد  وا  ندـناشن  اب  زین  دـنک و  نامرد  نژاو  نورد  رد  یندرب  راکب  هدـننکمرن و  ياهوراد  اب  ار  نآ  دـنامب  يزیچ  ساـمآ  زا  هچناـنچ 
. دیامن يریگیپ  ار  نامرد  سامآ  يدوبهب  ات  ییوراد 

: نادهز تخس  سامآ  يارب  ینتفرگرب  دوخب  يوراد 

نولیخاید مهرم  هک : دهدیم  شکورف  مارآمارآ  ار  نآ  دشابیم و  دنمدوس  درد  يارب  دنکیم و  مرن  ار  نادـهز  تخـس  سامآ  اهوراد  نیا 
. دنریگرب دوخب  دیاب  هک  تسا  نسوس  نغور  اب 

: نادهز سامآ  يارب  يرگید  يوراد 

هب نسوـس  نغور  تسـشنهت  اـههناد و  يدرد  هتخپ و  غرممـخت  يهدرز  نارفعز و  مرن و  لـقم  رتـش و  قاـس  ناوختـسا  زغم  كدرا و  یبرچ 
ندرک مرن  درد و  ندرک  مارآ  يارب  نآ  هک  دریگیمرب . دوخب  ار  نآ  رامیب  دننکیم و  مرن  نغور  ای  بارـش  اب  دننیزگیمرب و  ناسکی  هزادنا 

. تسا زاسراک  رایسب  نادهز  رد  تخس  ياهتفاب ) )

: رگید نامرد  يهرازگ 

بوخ مه  اب  یگمه  ای  ییاهنت  هب  مادـکره  ملک  گرب  کلملا و  لیلکا  ماـمن و  هنوباـب و  ناـتک و  مخت  دیلبنـش و  يهتخپ  رد  راـمیب  نتـسشن 
. تسا

500 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1115] نادهز ناطرس  اهمخز و 

هک تسا  بوخ  تشادن . دب  يوب  یگدیدنگ و  یلو  دنک  شوارت  کیدزن  ییاج  زا  كرچ  نیا  دشاب و  ناور  هبانوخ  كرچ و  نژاو  زا  رگا 
هیقنت اب  دیاب  دمآیم  رترود  ییاج  زا  رگا  دنک . زاب  رـس  ات  دنراذگب  نژاو  نورد  دـنریگب و  ار  ردـنک  تورزنا و  ناشوایـس ، نوخ  رم ، ربص ،

وبدب و دوارتیم  هچنآ  رگا  درک . نامرد  هدش ، هرازگ  نیکرچ  ینوخ و  بآشیپ  شخب  رد  هک  فایـش  ای  اههدور و  مخز  شخب  رد  هدش  دای 
اب شوارت  نیا  رگا  دروآ . يور  تسا ، رتدـنت  هک  مود  يهیقنت  هب  تسا  بآلـسع  هک  تسخن  يهـیقنت  زا  سپ  دـیاب  سپ  دـشاب  هدـنهدرازآ 
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زیهرپ دـیاب  دـنت  ياهوراد  اب  سامت  هنوگره  زا  دوش  ساسحا  ندز  تسد  اـب  هک  دـشاب  هارمه  تخـس  ساـمآ  درد و  ندـش و  نزوس  نزوس 
هچره زا  دـنریگب و  زین  نوـخ  قیلــساب  گر  زا  دـیامن . هـیقنت  بادیفــس )  ) جادیفــسا مـهرم  اـی  برــس و  هـشارت )  ) ياـههزیر اـب  دــیامن و 

. دیامن زیهرپ  تسا  [ 1116 (] ریزابا  ) دنت ياههناد  اهینشاچ و  بآخلت و  يهدنروآدیدپ 

[: 1117] نادهز يهناهد  یگتفرگ 

رد هک  دشاب  هتـشاد  زارد  یتدم  ار  يراجنهان  نیا  دناوتن و  یلو  دنک  یکیدزن  دهاوخیم  هک  نآ  اب  نز  دیآ و  دـنب  یتدـم  هناهام  نوخ  رگا 
هک دـشکیم  الاب  هب  نژاو  يور  شخب  يزیچ  دـنک  ساـسحا  دوش و  نژاو  نوماریپ  فاـن و  نییاـپ  رد  ینیگنـس  درد و  راـچد  نآ  لاـبند  هب 

دراد و یـضبن  هن  سفن و  هن  وا  هک  دوش  ساسحا  هک  اجنآ  ات  ددرگیم  رامیب  ندـش  ياهدرم  دـننام  هب  شوهیب و  يهزیگنا  تلاح  نیا  یهاگ 
نآ ندـش  هتخیگنارب  ماگنه  رد  يراـمیب  نیا  تسا  رتهب  دـیآ . شوه  هب  رایـسب  شـشوک  زا  سپ  مه  یهاـگ  دریمب . دوش و  هفخ  هک  اـسبهچ 

دنهد روتـسد  امام  هب  دنراذگب و  گرزب  تماجح  رازبا  فان  يور  دندنبب و  دنهدب و  شلام  یتخـس  هب  دیاب  ار  وا  ياهاپ  دـیاب  دوش . نامرد 
دایرف يو  شوگ  رد  دنمدب و  سدنک  شاینیب  رد  دناراخب و  نآ  اب  ار  نادـهز  هناهد  مدـبمد  ره  دـیالایب و  قولخ  نغور  هب  ار  ناتـشگنا  هک 

رد دنزب .
501 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رامیب فان  هب  ای  دنراذگ و  وا  نژاو  رد  دیاب  ار  نآ  [ 1118] هیلاغ نوچ  دشاب  یـشوخ  يوب  رگا  دیوبب و  شوخ  يوب  رامیب  دیابن  يرامیب  نیا 
نیا هرابود  ات  هک  دننک  يریگیپ  ار  وا  نامرد  دمآ ، شوهب  رگا  دنیامن . درگوگ  رتسدـیبدنگ و  دـب و  ياهوب  ندـییوب  هب  راداو  ار  وا  دـنلامب .

. ددرگنزاب يرامیب 
تماجح ار  وا  دـنهدب و  هناهام  نوخ  يهدـنهدشزیر  ياهوراد  رامیب  هب  دـیاب  دـیآ  شیپ  هناهام  نوخ  ندـمآ  دـنب  یپ  رد  يرامیب  نیا  رگا 

هنوگ نامه  ای  دنک و  جاودزا  دیاب  تسا  نینچنیا  رتشیب  هک  دهد  خر  ندرکن  یکیدزن  یپ  رد  رگا  دنریگب . نوخ  وا  ياهاپ  گر  زا  دننک و 
. دنهدب وا  هب  رم  صرق  یسنج و  يورین  يهدنهدشهاک  ياهوراد  ای  دنک و  کیرحت  ندناراخ  اب  ار  نژاو  مدب  مد  امام  میتفگ  هک 

: نیغورد يرادراب  ای  يرادراب  يوزرآ  يرامیب 

گنر گرزب و  ناشیا  مکـش  دـننکیم  ادـیپ  ار  رادراب  نانز  تلاـح  هک  دـهدیم  يور  یتلاـح  یناور  تخـس  راـشف  ریز  نارگن و  ناـنز  رد 
تخس ندرشف  اب  هکلب  دوشیمن  هدید  نایور  ندیبنج  نوچ  یشبنج  مکـش  رد  یلو  دیآیم  دنب  هناهام  نوخ  دیامنیم و  رییغت  اهنآ  يهرهچ 

درادن و یلکـش  هک  دنیازیم  تشوگ  هکت  کی  نامیاز ، تخـس  درد  شـشوک و  زا  سپ  دوریم و  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  هدوت  نآ  مکش 
. دیآیم نوریب  رایسب  يرومن  هدرشف و  ياهداب  اهنت  اهنآ  زا  یهاگ 

ّرم و صرق  درذگب  نآ  یعیبط  تدم  زا  نایور  ندـیبنج  نامز  رگا  تسا  رتهب  دوریم  نایم  زا  اههناشن  نآ  دوشیم و  کچوک  مکـش  سپس 
تـسا هدـش  هرازگ  نامیاز  ندرک  ناسآ  شخب  رد  هک  ییاهفایـش  هندوپ و  بادـس و  دوش و  هداد  ناشیا  هب  کچرک  نغور  اـههنادبآ و 

. دبای ییاهر  نآ  زا  يدوز  هب  ات  دوش  هداد  راب  نیدنچ  زین  نتنم )  ) وبدب صرق  دور و  راکب  اهنآ  يارب 

(: ورق و  [ 1120] قتف  ) یگراپ و  [ 1119] سامآ

هب هدیباوخ  تشپ  هب  يو  هک  یلاح  رد  دننک و  ادیپ  یگتسجرب  یمک  مکش ، ياهماین  رگا 
502 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

قتف يرامیب  ار  هدـمآدیدپ  تلاح  نیا  دـندرگ ، زاب  هرابود  ندـش  راومه  زا  سپ  دـنوش و  ناهن  هدـید  زا  اـت  دـنهد  راـشف  نآ  يور  ياهنوگ 
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یلاقاب ندروخ  زا  هژیو  هب  دنک . يراددوخ  كاروخ  ندروخ  زا  سپ  زیت  دنت و  ياهشبنج  زا  رامیب  نیا  تسا  رتهب  دنیوگ . مکـش  یگراپ ) )
زا اهيریگیپ  نیا  اب  دشاب  شیوخ  مکش  ندوب  مرن  لابندب  هشیمه  دیاب  دیامن . زیهرپ  زاسداب  كاروخ  هنوگره  اهيزبس و  سدع و  ایبول و  و 

تـسا رتهب  دشاب . گرزب  مکـش  هبرف و  وا  رگا  تکرح ، ماگنه  رد  هژیو  هب  ددنبب  دراذگب و  یکتـشلاب  نآ  ياج  يور  دـباییم . ییاهر  درد 
. ددنبب نهپ  يراتسد  اب  فان  نییاپ  زا  ار  مکش  یشبنج  هنوگره  زا  شیپ 

: قتف مهرم 

هراشا

رد ار  اهغمـص  دنریگرب و  وزج  کی  مادـکره  زا  غمـص  ردـنک و  ایقاقأ و  وزام و  کشخ و  شوگنزرم  دعـس و  رم و  وزج ، ود  ورـسلا  زوج 
نامرد دشاب  زاین  هچنانچ  دننابـسچب . قتف  يور  ار  نآ  هدیباوخ ، زابقات  رامیب  هک  یماگنه  دنیامن و  ریمخ  اهوراد  رگید  اب  دـننک و  زاب  بارش 

. دنیامن يریگولج  نآ  شرتسگ  زا  ات  دنهد  ماجنا  هرابدنچ  ار 

(: هیاخ قتف   ) ورق

گرزب يهزیگنا  هیاخ ، يهسیک  نورد  هب  مکـش  ماین  اههدور و  ندـمآ  نییاپ  اب  ای  دوشیم و  گرزب  بآ ، اـی  داـب  ببـس  هب  اـههیاخ  تسوپ 
ياج هب  نآ  ندرـشف  اب  یگداتفا  نیا  دوب ، دهاوخ  روآدرد  نیگنـس و  دشاب . هدور  هدش  ریزارـس  نآ  نورد  هب  هچنآ  رگا  دوشیم . نآ  ندش 

نآ نتسب  دنک و  نامسناپ  دامپ  نآ  اب  دهد و  ماجنا  میدرک ، هرازگ  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یـشور  رامیب  تسا  رتهب  ورنیازا  ددرگیم . زاب  دوخ 
هدیـشک و ناشخرد و  دشاب  بآ  نآ  رد  رگا  ددرگیم . گرزب  دنکیم و  ادیپ  شرتسگ  دوشن  هتـسب  رگا  قتف  نوچ  دـهد ، ماجنا  هراومه  ار 
. دزیر نوریب  دراد ، نورد  هچنآ  دوش  هتفاکـش  دیاب  اسب  هچ  دوشیم . نامرد  اقـستسا  شخب  رد  هدش  هرازگ  دامپ  اب  دوشیم و  هدـید  نیگنس 

دوبهب دوش و  نامرد  دیاب  دنت  ياهوراد  ندرب  راکب  ندنازوس و  نتفاکـش و  زا  سپ  دـیآ ، درگ  رگا  بآ  هرابود  یلو  دـبای  دوبهب  رامیب  رگا 
. دشابیم نوریب  ام  باتک  فده  زا  نآ  هرابرد  نخس  یلو  ددرگیمنزاب . هرابود  رگید  دبای 

رد دـنلامیم و  نآ  يور  دناهتفاکـش  نویفرف  رتسدـیبدنگ و  نآ  رد  هک  قبنز  نغور  دـنهدیم و  شلاـم  ار  نآ  دـشاب  داـب  اوه و  نآ  رد  رگا 
. دنناکچیم زین  نآ  زا  هرطق  دنچ  هنیرن  لاناک 

503 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اهدنب هاگیهت و  درد  و  [ 1122] کیتایس درد  و  [ 1121] سرقن

هراشا

رگا دوش  هتفرگ  نوخ  رامیب  زا  هک  تسا  رتهب  دوش  هدـید  هاگن  رد  یخرـس  دوش و  نایامن  مرگ  سامآ  درد و  اهدـنب  رد  شلامتسد  اـب  رگا 
زا تسار  ياـپ  رد  درد  رگا  تسار و  تسد  زا  دـشاب  پچ  تسد  رد  درد  رگا  پچ و  تـسد  زا  يریگنوـخ  دـشاب  تـسار  تـسد  رد  درد 

. دنراذگیم كاندرد  ياج  يور  ار  ریمخ  نیا  دنریگب و  نوخ  تسار  تسد  زا  دشاب  پچ  ياپ  رد  درد  رگا  نینچمه  پچ و  تسد 

: سرقن مهرم 

اب ار  هزرفسا  مخت  دنناسیخب و  بالگ  هکرـس و  اب  دنریگرب و  ناسکی  كایرت  ینمرا و  لگ  هروب ، اثیمام ، فایـش  لفوف ، خرـس ، لگ  لدنص ،
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مکش دنهد . ماجنا  هرابود  هنوگ  نیمهب  دش  کنخ  رگا  دنراذگب و  درد  ياج  رب  ار  ذغاک  نیا  دنلامب و  يذغاک  يور  دننک و  سیخ  هکرس 
. دننکیم ناور  ناجنروس  هلیله و  يهتخپ  اب  ار 

: ناجنروس يوراد 

ود دیپس  ناجنروس  مرد و  راهچ  مادکره  زا  هرتهاش  انـس و  مرد ، هس  مادکره  زا  هیاپـسب  هدش و  درخ  دـیپس  دـبرت  مرد ، هدزناپ  درز  يهلیله 
جنپ نآ  رد  دوش و  لطر  کی  ات  دنزپیم  بآ  لطر  هس  اب  مرد  ود  مادکره  زا  خرـس  لگ  هنایزار و  مخت  سفرک ، مخت  ینـساک ، مخت  مرد ،

. دنروخیم دزربت  رکش  مرد  هد  اب  دننکیم و  فاص  دنزیمآیم و  سولف  مرد 
. دربیم راکب  ار  بح  نیا  دیآ ، شدب  ینتخپ  ندروخ  زا  هکره 

: ناجنروس بح  يهرازگ 

نآ دـنروآیم و  درگ  هلیله ، لاقثم  مین  دـیپس  ناجنروس  گناد ، کی  هدـش  درآ  خرـس  لگ  مرد ، مراـهچ  کـی  اینومقـس  مرد ، کـی  ربص 
. دشابیم كاروخ  کی  يهزادنا 

باهتلا امرگ و  هچنانچ  دننازیهرپب  اهتشوگ  ینیریـش و  بارـش و  زا  ار  وا  دنهدب و  هدـنروآدنب  شرت  درـس و  ياهیکاروخ  رامیب  هب  دـیاب 
. دربیم نایم  زا  ار  مرگ  ياهسامآ  يهدنام  هک  دننکیم  نامرد  یمهرم  اب  ار  اجنآ  تسشنورف ، سامآ 

: مرگ ياهسامآ  يهدنام  يهدنربنایم  زا  مهرم  يهرازگ 

. دنلامب درد  ياج  يور  دوش و  تفس  ات  دنبوکب  دنریگب و  ناتک  مخت  دیلبنش و  باعل  هارمه  هب  نسوس  نغور  رد  هدش  بآ  موم 
504 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ندرک ناور  نداد و  نوخ  يهشیدنا  رد  راهب  ماگنه  هژیو  هب  سامآ  ندمآ  ياهتبون  کیدزن  هژیو  هب  ندوسآ و  ماگنه  دـیاب  هراومه  رامیب 
هک هچره  نآ  زج  هدنروآدنب و  شرت و  ياهیکاروخ  هب  شیارگ  تشوگ و  ینیریش و  روگنا و  بارـش  نتـشاذگ  رانک  شیوخ و  بآدرز 

دشاب يرامیب  تبون  ندیسر  راظتنا  رد  رگا  هژیو  هب  تسا  هتسویپ  نآ  هب  اهدرد  هنوگنیا  هک  ییاهمادنا  یگتسخ  زا  يرود  دشاب و  ازيدرس 
، يریگنوخ زا  اهمادنا ) اهگر و   ) ندرک یهت  نداد و  نوخ  زا  زارد  یتدم  ای  دشاب و  هتشاد  هتشابنا  رپ و  ياهگر  مکش و  هک  یماگنه  و 

. دنریگب نوخ  وا  زا  دیاب  دشاب  رود 
هب درس و  شلامتسد  ماگنه  رد  درد  ياج  هدوب و  درس  يهزیمآ  ياراد  رامیب  دشابن و  گنر  یخرس  الاب و  يامد  اهدنب ، درد  هارمه  هب  رگا 

. درک مادقا  گرزب  ناجنروس  بح  نداد  اب  وا  نامرد  هب  دیاب  دشابن  نوخ  دننام  هب  دشاب و  زبس  گنر  هب  هدنیارگ  يرتسکاخ و  گنر 

: گزرب ناجنروس  بح 

ود نویبرف  مرد ، جنپ  نویروطنق  مرد  جنپ  لظنح  يهیپ  مرد و  هد  ارقیف  يهرایأ  مرد و  جنپ  مادکره  زا  هرهز  نیهام  نادـیزوب و  ناجنروس و 
مین ود و  نآ  زا  دنروآیم و  رد  بح  تروصب  ار  مرد  کی  مادکره  زا  رتسدیبدنگ  لفلف و  لدرخ ، جرطیـش ، لیبگنز ، مرد ، هد  دـبرت  مرد ،

. دناهدیمان راگدنام  ار  بح  نیا  دنروخیم  مرد  هس  ات 

: درس سرقن  يارب  ياهدش  ریمخ 
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سپ دنلامیم و  درد  ياج  يور  هنهک  بارـش  اب  دنریگیمرب و  ناسکی  ياهنوگهب  ایقاقا  ربص ، رم ، نویبرف ، رتسدیبدنگ ، هلیاس ،)  ) ناور هعیم 
، ناتک مخت  دیلبنـش ، ریـش ، لـقم ، دـنروآیم و  يور  نسوس  نغور  ندـیلام  نآ و  يور  مرگ  رایـسب  بآ  نتخیر  هب  درد  ندرک  شکورف  زا 
دنیامن و نامسناپ  نآ  اب  دننک و  ریمخ  اهوراد  رگید  اب  هدرک  زاب  بارش  رد  ار  قشا  لقم و  هک  دنروآیم  درگ  ياهنوگهب  ار  ریشواگ  قشا و 

. تسا دنمدوس  اهدنب  يارب  دوشیم و  تخس  مادنا  نآ  وراد  نیا  اب  نوچ  دنزیرب . نآ  يور  ار  وراد  ای 
یپردیپ یتـسم  نیگنـس و  ياـهیکاروخ  درـس و  بآ  و  همخت )  ) يروـخرپ یـشراوگدب و  زا  دـیاب  تسا  يراـمیب  نیا  راـتفرگ  هک  یـسک 

زا دـیامن و  زیهرپ  یگتـشابنا  ماگنه  هژیو  هب  ندرک  یکیدزن  زا  دـنکب و  شزرو  شبنج و  هب  راداو  ار  دوخ  یتسردـنت  ماـگنه  رد  دزیهرپب و 
هتـسویپ دنت و  ياهوراد  اب  بان  هنهک  بارـش  یکدنا  ندیـشون  هب  دنک و  يراددوخ  كاروخ  ندروخ  زا  سپ  ندـش  هتـسخ  نتفر و  هبامرگ 

. دیامن يریگیپ  ار  نامرد  یتسردنت  ماگنه  رد  ندرک  بآشیپ 
505 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اسنلا قرع 

دورب تسار  طخ  کی  دننام  هب  اپ  فک  قاس و  هب  اسبهچ  دوشیم و  هدیشک  اتسار  کی  رد  نار  هب  هاگیهت  زا  هک  تسا  يدرد  کیتایس  درد 
رد هک  یتسد  قیلـساب  گر  زا  دـیاب  سپ  دـشاب  اهگر  یگدـشتفلک  نیگنر و  بآـشیپ  مرگ و  يهزیمآ  نآ  هارمه  هب  رگا  ماـگنه  نیا  رد 

برت اب  ار  يو  دشاب  نوخمک  هدیرپگنر و  هتشاد و  درـس  يهزیمآ  رامیب  رگا  دنریگب . نوخ  کیتایـس  گر  زا  سپـس  تسا و  نآ  ياتـسار 
. دننک یلامنغور  هدش ، زاب  نآ  رد  هیعم  رتسدیبدنگ و  نویبرف و  هک  ینغور  اب  ار  وا  ياپ  هاگیهت و  دنیامن . ندروآ  الاب  هب  راداو 

زا هتفرگرب  فایش  دنیامن . هیقنت  هدش  هرازگ  هتکـس  شخب  رد  هک  ازامرگ  يهیقنت  هروب و  یطبن و  يرم  اب  ار  يو  دریگب  هاگیهت  رد  درد  رگا 
. دنرب راکب  وا  رد  لظنح  يهیپ  اثینطرع و 

. دننک نامرد  زین  یگدییاس  سپس  دوش  شارخ  یگدییاس و  ندمآ  دیدپ  يهزیگنا  هک  دنهد  ماجنا  هزادنا  نآ  ات  ار  هیقنت 
نآ اـب  ار  هاـگیهت  دـییامن و  ریمخ  ریجنا  هتخپ  اـب  دـیبوکب  رتوبک  لاـخیپ  نآ  نزو  مه  اـب  ار  لدرخ  سپ  دوش  هدیـشک  ازارد  هب  يراـمیب  رگا 

ار نآ  يزور  دنچ  دییامن و  سرپمک  مرگ  بآ  اب  ار  نآ  دوش و  ناور  تسه  اهلوات  رد  هک  یبآ  دنزب و  لوات  ات  دیراذگب  دینک و  نامـسناپ 
هاگیهت ناوختـسا  رـس  یگتفررد  زا  سرت  دش و  هدیـشک  ازارد  هب  رتزارد  یتدم  رگا  دیهد ، ماجنا  هرابود  هنرگو  تسـشنورف  رگا  دینک . اهر 

دینک و هیکت  نار  ناوختـسا  رـس  رب  ندنازوس  ماگنه  دینازوسب و  نوگهریاد  ياهنوگ  هب  ار  یهاگیهت ) بانط   ) كرولا لبح  دیاب  دـیآ  شیپ 
هنازور يهمانرب  رد  ار  ندروآ  الاب  هتسویپ  شیوخ  یتسردنت  ماگنه  رد  دیاب  هورگ  نیا  تسا . نوریب  ام  باتک  يهزادنا  زا  هرابنیا  رد  نخس 

. دننک زیهرپ  یپردیپ  ياهیتسم  نیگنس و  ياهیکاروخ  زا  دنیامن و  يریگیپ  ار  هنایوجمرن  ياهشور  دنشاب و  هتشاد  شیوخ 

(: یگدمآرب همکد ، [ ) 1123] هبدح

نغور ندرب  راکب  هب  راداو  ار  وا  دوش و  هداد  گرزب  ناجنروس  بح  رامیب  هب  هک  تسا  رتهب  دوش  زاـغآ  نت ) زا  ییاـج  رد   ) یگدـمآرب رگا 
زا درک و  یلاـمنغور  هدـش  زاـب  نوـیبرف  رتسدـیبدنگ و  هعیم و  نآ  رد  هک  قـبنز  نـغور  اـب  ار  نآ  ياـج  دوـمن و  اـههناد  بآ  اـب  کـچرک 

حیش و هندوپ و  يهتخپ  نآ  ياج  يور  تشادزاب و  ار  يو  نیگنس  درس و  ياهیکاروخ 
506 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یکاروخ و يهماـنرب  هب  اـهنت  دـیاب  دـشاب  یکدوک  رد  نیا  رگا  دـیلام . نآ  يور  مرگ  اـهنغور  داد و  شلاـم  سپـس  تخیر و  شوـگنزرم 
اب اهيزبس  بآ  رامیب  هب  دیزیهرپب و  دیاب  شور  نیا  زا  دوش  راکشآ  بت  یگدمآرب  زاغآ  اب  رگا  درک . هدنـسب  میتفگ  هک  ندرک  یلامنغور 
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. دیراذگب شخبورین  ياهنامسناپ  نآ  رب  دیریگب و  نوخ  يو  قیلساب  گر  زا  دیهدب و  سولف  زغم 

(: سیراو [ ) 1124] یلاود

رد رتشیب  دنیوگ و  سیراو )  ) یلاود نآ  هب  دندرگ  راکـشآ  زبس  گنر  هب  دنـشاب و  هدش  تفلک  رایـسب  هدیچیپ و  مهب  اهگر  قاس ، رد  رگا 
نوخ اب  ار  نامرد  دـنیامنیم . يورهدایز  ازبآخلت  ياهیکاروخ  ندروخ  رد  دوشیم و  هتـسخ  ناـشیا  ياـهاپ  هک  دوشیم  تفاـی  یناـسک 

دیهد و ماجنا  هشیمه  هتسویپ و  ار  نامرد  دینک و  زاغآ  میدرک  دای  ایلوخیلام  شخب  رد  هک  بآخلت  اههدننکناور  قیلـساب و  گر  زا  نتفرگ 
رتتفلک و ياهگر  زا  نآ  زا  سپ  دـیداد ، ماجنا  یتدـم  ار  وا  هماـنرب  نینچنیا  رگا  دـییامن . زیهرپ  ازاـیلوخیلام  يراـمیب  ياـهیکاروخ  زا 
وا قیلـساب  گر  زا  دـییامن و  لابند  یبآخلت  ياههدـننکناور  اب  ار  رامیب  همانرب  دوش و  يزاسیهت  ناـشیا  نت  اـت  دـیریگب  نوخ  هدـش  رتنهپ 

. دیدنبهب راون  اب  ار  اپ  قاس  هتسویپ  دینازیهرپب و  ار  يو  تسا  ازبآخلت  كاروخ  هچره  زا  و  دیریگب ، نوخ 

(: اپ ندش  یلیف  يرامیب  [ ) 1125] لیفلا ءاد 

يریگیپ نآ  يهتـسیاش  تسرد و  نامرد  ياتـسار  رد  يرامیب  زاغآ  رد  رگا  یلو  تفای . دـهاوخن  دوبهب  رگید  دوش  راوتـسا  يرامیب  نیا  رگا 
سیراو دش و  هریت  نآ  گنر  تفای و  شیازفا  انهپ  زا  رامیب  ياپ  دیدید  رگا  دـباییمن . شیازفا  دتـسیایم و  يرامیب  دـباییم و  دوبهب  دوش ،

دنک و نازیوآ  ار  اپ  دیاب  وا  يراوس  رد  دینک و  يریگولج  نتـساخرب  نتفر و  هار  زا  دییامنب و  ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  رامیب  تشگ  راکـشآ 
. دینک مادقا  ندروآ  الاب  هب  راداو  هرابود  وا و  مکش  ندرک  ناور  یپ  رد  سپس  دیهدب . گرزب  ناجنروس  بح  وا  هب  ندروآ  الاب  زا  سپ 

ازبآخلت هک  نیگنس  ياهیکاروخ  ندروخ  زا  ار  وا  دیهد و  ماجنا  راب  نیدنچ  ار  راک  نیا 
507 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، ایقاقا رم ، ربص ، اب  ار  وا  ياپ  نتسب  زا  شیپ  دشاب و  وناز  هب  ات  هنشاپ  زا  نتـسب  زاغآ  دیدنبب . الاب  هب  هنـشاپ  زا  ار  وا  ياهاپ  دیرادزاب و  دنتـسه 
دزیخ اپ  رب  دیراذگن  دیریگب و  نوخ  وا  رگید  تسد  قیلساب  گر  زا  دینک . نامسناپ  زیت  دنت و  يهکرس  رولب و  گاز  سیتلا ، هیحل  يهرـشفا 

دشاب و هدروآ  الاب  هزات  رامیب  رگا  دنک . لابند  ار  وا  ندروآ  الاب  هتسویپ  دور و  هار  اپ  ندوب  هتسب  اب  هتسویپ  دشاب و  هتـسب  شیاپ  هک  نآ  رگم 
ملک و رتسکاخ  ای  حیـش  ای  ناجنروس )  ) جروس ملک و  مخت  ای  سفرک  مخت  اب  ار  يو  دـشاب  هدـش  ناـسآ  اـی  تداـع و  کـی  نآ  وا  يارب  اـی 

نآ يور  زد  ود  ات  کی  هزادناب  ار  طولب  تخرد  رتسکاخ  بآ  دینک و  نامسناپ  دیلبنش  درآ  زب و  لکـشپ  ملیـش و  ینمرا و  يهروب  سمرت و 
. دیامنیم کشخ  ای  دنکیم و  بآ  ار  نآ  زا  يرایسب  شخب  هک  دیلامب 

[: 1126] رتسب مخز 

. دروآ دیدپ  ار  يدب  ياهمخز  دـیآرد و  خرـس  گنر  هب  تشپ  تسوپ  اسبهچ  دـباوخب . زابقات  هتـسویپ  رامیب  يرامیب ، کی  لابند  هب  رد  رگا 
راب نیدـنچ  يزور  دـننک و  نهپ  فالخ  گرب  ای  سرواگ  رامیب  ریز  رد  دوشیم  گـنر  خرـس  نت  زا  هاـگیاج  نیا  هک  یماـگنه  تسا  رتهب 

خرـس دامپ  تفر  الاب  وا  نت  يامد  رگا  دـننک و  رتشیب  ار  رامیب  شیاسآ  دنـشاپب و  خـی  اب  هدـش  درـس  بالگ  نآ  رب  دـننک و  اجباج  ار  راـمیب 
نامرد جادیفـسا )  ) بآدیفـس مهرم  اب  ار  نآ  ياج  درک  زاب  رـس  دز و  لوات  رگا  دـنلامب و  نآ  يور  ار  مرگ  ساـمآ  شخب  رد  هدـش  هرازگ 

. دننک

: ینوریب ياهمادنا  درد 

زارد یتدـم  نآ  يور  ای  تسا و  رگید  یتلع  ای  ندروخ  هبرـض  یپ  رد  ایآ  هک  دیـسرپب  دـیاب  رامیب  زا  دوش  ادـیپ  اـپ  اـی  تسد  رد  يدرد  رگا 
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ایآ دینک  هجوت  دیاب  كاندرد  ياج  هب  دشاب  هتـشادن  ینوریب  تلع  هچنانچ  تسا ؟ هدوب  نوریب  زا  يدـمآشیپ  ببـس  هب  ای  تسا و  هدـیباوخ 
مادـنا رگا  دـینک . نامرد  مرگ ، سامآ  نامرد  اب  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  نینچ  رگا  هن ؟ ای  تسا ؟ نت  ياـهاج  رگید  زا  رتگـنر  خرـس  اـی  رتمرگ 
بوخ ار  نآ  موم  نغور و  اب  راب  نیدنچ  دیزیرب و  مرگ  بآ  نآ  رب  دوب  هدش  کشخ  هدیکورچ و  اهنت  دوبن و  گنر  خرس  مرگ و  كاندرد 

508 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دییازفیب دوخ  نامرد  رد  زین  ار  نآ  نداد  شلام  هدوب ، يدرـس  اب  هارمه  هزات  رت و  درد  ياج  هچنانچ  دنک . شکورف  درد  ات  دینک  یلامنغور 

یلامنغور گنر  درز  يریخ  يهنوباب  نغور  اب  ار  نآ  دیزیرب . هدش ، هتخپ  حیـش  هنوباب و  شوگنزرم و  نآ  رد  هک  یمرگ  بآ  نآ  رب  سپس 
رامیب هب  دوبن ، هدنـسب  هچناـنچ  دـییامن . رتشیب  وا  يارب  ار  هباـمرگ  رد  ندرک  قرع  ندرک و  شزرو  و  دـینک . راـتفر  وا  اـب  هناـیوجمرن  دـینک ،
نغور اب  سپس  دیهد  شلام  ار  نآ  دیآ  رظن  هب  درـس  شلامتسد  رد  مادنا  رگا  دیهدب . تساهيرومن ، يهدننکنوریب  هک  ییاههدننکناور 

. دینک یلامنغور  ار  نآ  دشاب ، هدش  هتخیمآ  نآ  دننام  نابل و  اب  هک  ياهویج  طسق و 
. دبای دوبهب  ات  دیربب  راکب  وا  يارب  ار  جلف  يرامیب  شخب  یندیلام  ياهنغور  دوبن ، هدنسب  رگا 

. دیسر نایاپ  هب  مهن  راتفگ 
509 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: رتهب نامرد  يارب  نآ  تسرد  تخانش  نآ و  ياهدمآیپ  بت و  مهد  راتفگ 

[ نآ ياهدمآیپ  بت و  ]

هراشا

يدید نتشاد  یگریچ و  اب  دناوتب  ات  دناهدومزآراک ، یکـشزپ  دنمزاین  الاب ، يامد  اب  تخـس و  ياهبت  هژیو  هب  اهبت ، زا  یخرب  ناگدنراد 
دنناوتب نادنمـشیدنا  ات  میاهدروآ  هدرتسگ  ياهنوگهب  شخب  نیا  رد  اهبت  شرازگ  ام  دنک . لابند  ار  وا  نامرد  رامیب ، تیعـضو  رب  هدرتسگ 

هدمآ و تسدب  ياههداد  اریز  دنـشاب . هتـشادن  زین  نارامیب  يهنیاعم  رد  یگدومزآراک  دنـشابن و  زین  نف  نیا  لها  دنچره  دنربب ، هرهب  نآ  زا 
هچ دنکیم  زاینیب  ناکـشزپ  اب  ینزیار  زا  ار  ناشیا  راتفگ ، نیا  هژیو  هب  باتک  نیا  رد  یکـشزپ  شناد  زا  ییاههمـشچ  اههشوگ و  يهرازگ 

. دهدیم ناشن  ار  نایوگاسران  ياههتفگ  ییاسران  ناگدومزآراک و  ییاراک  دزاسیم و  نشور  ار  ناگدننکهابتـشا  ياههابتـشا  باتک ، نیا 
اهيراکهزیر و ندروآ  زا  زین  اجنیا  رد  میاهدوب  یـسیونهاتوک  ییوگهاتوک و  یپ  رد  اهراتفگ  رگید  رد  هک  میاهنوگ  نامه  هب  اجنیا  رد  هتبلا 

ییاهرادـشه دنتـسه  رنه  نیا  رد  دوخ  یملع  تبترم  شیازفا  وجتـسج و  يهشیدـنا  رد  هک  یناسک  هب  مینکیم و  يراددوخ  ییوگهداـشگ 
. مینکیم هیکت  وا  رب  میریگیم و  کمک  ادخ  زا  دوشیم . هداد 

: دنیوگ [ 1127] هنازور بت  ناکشزپ  هک  یبت 

نآ ياههناشن  زا  دیآیمن . رتشیب  رابکی  اهنت  تسین و  ياهرود  ای  هتسویپ و  بت  نیا 
510 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ای رایـسب  یگتـسخ  دـننام  دـهدیم  خر  یمدآ  یگـشیمه  يوخ  فالخرب  يراـک  ماـجنا  زا  سپ  هراومه  دـشابیم و  زاـغآ  رد  زرل  نتـشادن 
، درس رایسب  یبآ  ای  درس  ای  مرگ  ياوه  رد  ای  باتفآ  ریز  رد  ندنام  رایـسب  ای  دنمورین  بان و  یبارـش  ندیـشون  ای  هودنا  ای  مشخ  ای  ندیباوخن 

شزرا اب  ییاهیکاروخ  ندروخ  زا  ای  اهمادـنا ، یخرب  رد  درد  ندـش  ادـیپ  ای  نداـتفا و  اـی  هبرـض  زا  نت  رد  مرگ  یـسامآ  ندـمآ  دـیدپ  اـی 
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ندـش شورمکـش  راچد  اـی  و  همخت )  ) يروخرپ یـشراوگدب  ببـس  هب  اـی  ازیمرگ  يژرنارپ و  اـی  هدـنروآدنب  نیگنـس و  اـی  ـالاب  یکاروخ 
ای یناک و  ياههمـشچ  بآ  نوچ  راگزاسان  بآ  اب  ندرک  ینتبآ  ای  هبامرگ  رد  ندنام  ندیـشک و  ازارد  هب  زا  ای  دـیآیم و  شیپ  یپردیپ 

ماکز و ای  ندروخ و  رد  يورهدایز  ای  ازامرگ  ياهوراد  ندرب  راکب  رد  يورهداـیز  اـی  هدـش و  ادـیپ  وخ  نآ  هب  هک  ینتبآ  نتـشاذگ  راـنک 
. ندروخ هاگ  زا  رایسب  درکرید  ای  تخس و  یگدروخامرس 

دوشیمن ادیپ  وب  و  ندش ) یکبآ   ) یگتسب گنر و  رظن  زا  بآشیپ  یعیبط  تیعـضو  هب  تبـسن  ینادنچ  ینوگرگد  اهبت  هنوگنیا  رد  نادب 
يرومن و ریزارـس و  قرع  بت ، نتـسشنورف  یپ  رد  دوب . دـهاوخن  راکـشآ  یلیخ  ندز  تسد  اـب  درادـن و  رایـسب  يرییغت  راـمیب  نت  ياـمد  و 

یبسانم ینامرد  شور  رگا  هک  نآ  رگم  دوشیمن  هدید  رایـسب  يدب  رطخ و  بت  نیا  رد  دریگیم . مارآ  الماک  سپـس  دوشیم . ادیپ  شوارت 
. ددرگ لیدبت  رگید  تخس  ياهبت  هب  دناوتیم  دوشن . هدیزگ  رامیب  يارب 

هب کیدزن  هک  ینایم  شخب  رد  دور و  هبامرگ  هب  بت  ندرک  شکورف  زا  سپ  تسا  رتهب  دوش  بت  نیا  راچد  یگتـسخ  لابند  هب  یـسک  رگا 
وا زا  قرع  هک  دـشاب  ياهنوگهب  شیاج  یلک  روطب  درادـهگنزاب و  دوخ  يور  هب  ار  تسخن  شخب  رد  دنیـشنب و  هباـمرگ  نیتسخن  شخب  رد 

دربب و تذـل  نآ  زا  هک  دـشاب  ییاج  هکلب  دـنکن . ادـیپ  سفنت  شیازفا  هب  زاین  ددرگن و  هتـسخ  دـیامنن و  ادـیپ  یگتخورفارب  دوشن و  ریزارس 
شلام مارآمارآ  ار  اهنآ  دزیرب و  مرلو  بآ  اهدنب  هژیو  هب  نت و  يهمه  رب  دنیشنب و  شخبتذل  مرلو و  بآ  اب  ینزبآ  رد  زارد  یتدمب  دناوتب 

ياههرهم هب  رتشیب  نآ  زا  اهدـنب و  هب  هژیو  هب  دـلامب و  مرلو  يهشفنب  نغور  نآ  يور  دـیامن و  کـشخ  ار  نت  سپـس  دراـشفب . مرن  دـهد و 
. دیوشب دنک و  كاپ  اهنغور  دورب و  مرلو  بآ  نورد  هب  هرابود  نداد ، ماجنا  زا  سپ  یکدنا  دیامن . هجوت  ندرگ  تشپ و 

یگتسخ ندوب  كدنا  رایسب و  يهزادنا  هب  یلامنغور  بآ و  نتخیر  يرایسب  مک و  يهزادنا 
511 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یکاروخ همانرب  رد  ار  یهام  دنفسوگ و  هجوج و  تشوگ  رومن و  درـس و  ياههویم  تاجیزبس و  هبامرگ  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  دشابیم .
اب هشیمه و  يهزادـنا  زا  رتمک  دـیاب  دـشاب  هتفرگ  وخ  بارـش  ندـیماشآ  هب  هچنانچ  دزیهرپب و  ازامرگ  ياـهیکاروخ  زا  دراذـگب و  شیوخ 
رب دشونب . بالگ  دزربت و  رکـش  زا  هدش  هتخاس  بالگ  تبرـش  دیاب  درادـن  وخ  بارـش  ندیـشون  هب  رگا  و  دـشونب . ار  نآ  رتشیب  یگتخیمآ 

رگید ینتبآ و  هرابود  دشاب ، هدنام  اجب  وا  رد  یگتـسخ  یتسـس و  زونه  نامرد  نیا  اب  رگا  دـیازفیب و  رتسب  شرف  یمرن  باوخ و  يهزادـنا 
. ددرگیم زاب  شیوخ  یگشیمه  تلاح  هب  وا  دشاب ، هدنامن  یگتسخ  رگا  دهد . ماجنا  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  ار  ینامرد  ياهراک 

میتفگ هک  ییاج  رد  دور و  هبامرگ  هب  دیاب  بت  ندرک  شکورف  زا  سپ  دشاب  هدمآ  دـیدپ  رایـسب  هودـنا  ای  يرادهدـنزبش  یپ  رد  بت  رگا 
. دراذگب نامدرک  دای  يهیاپ  رب  شیوخ  یکاروخ  يهمانرب  دزیرب و  رس  هژیو  هب  دوخ و  رب  رایسب  مرلو  بآ  دیاب  دنکن و  قرع  هتبلا  دنیـشنب و 

. دشونب هنایم  يهزادنا  هب  ار  نآ  تسا  هتفرگ  وخ  بارش  ندیشون  هب  رگا 
روآيداش و ياـهراک  روآهدـنخ و  زنط و  نانخـس  نتفگ  یپ  رد  دـنزادرپب و  یخوش  يزاـب و  هب  دـیاب  دـننکیم  بت  هودـنا  زا  هک  یناـسک 

. دننک زارد  یباوخ  مرن ، يرتسب  يور  رب  اوه و  بآ و  شوخ  ياهاج  رد  دنشک  ینیب  هب  ار  هشفنب  نغور  دنشاب و  هدننکدونشوخ 
رد اـی  دربـب و  تذـل  نآ  زا  دنیـشنب و  غاد  بآ  نزبآ  رد  دـیاب  راـمیب  بت ، ندرک  شکورف  زا  سپ  رایـسب ، مـشخ  زا  یـشان  هـنازور  بـت  رد 

دربراک يهزادنا  دزیرب . مرگ  بآ  دوخ  رب  دنیـشنب و  هبامرگ  هنایم  شخب  دـننام  هب  دـشابن ، امرـس  ای  داب  شزو  نایرج  رد  هک  ییاج  شاهناخ 
نوریب مد  نامه  دورورف و  درـس  بآ  نورد  هب  هرابکی  سپـس  دـیامن و  گـنر  خرـس  یمک  مرن و  ار  تسوپ  هک  دـشاب  اـجنآ  اـت  مرگ  بآ 

نوچمه نآ  زج  سلم و  رانا  بآ  دنک و  وبشوخ  روفاک  بالگ و  لدنـص و  اب  ار  هنیـس  دشاپب ، هنیـس  رـس و  رب  بالگ  سپـس  [ 1128] دیایب
نغور رکش و  اب  هدش  هدرورپ  نوتیز  نغور  هکرس و  اب  درس  ياهيزبس  دشونب و  شرت  جنرت  شرت و  بیـس  ساویر و  يهدناشوج  يهرـشفا 
ای ساویر و  ای  هروغ و  بآ  اب  ار  دناشرت  يهزم  ياراد  دنتسین و  روآیتسم  هک  ياههباشون  دروخب و  وهاک  رایخ و  زغم  نیریش و  ماداب 

512 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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هاگنآ سپ  دروآ ، رابب  یتخس  وا  يارب  نآ  ندیـشونن  هکنآ  رگم  دزیهرپب  بارـش  زا  دماشآیب و  نیریـش  ماداب  نغور  رکـش و  یکدنا  بیس و 
يهزم ار  بالگ  درس و  بآ  اب  هدش  هتسش  شرت  رانا  دشونب و  ناوارف  درـس  بآ  اب  دیامن و  درـس  خی  اب  دزیمآیب و  رانا  بآ  اب  ار  بارـش  دیاب 

. دریگ مارآ  ات  دنیزگرب  ار  ییاهشور  دوخ  مشخ  ندرک  شکورف  يارب  دنک و  دوخ  بورشم 
يهنوگهب ار  ام  يهدرک  هرازگ  ياههباشون  زا  یخرب  رامیب  هب  دیاب  دشاب . هدمآ  دیدپ  بان  دنمورین و  بارش  ندیشون  رایسب  زا  سپ  بت  رگا 

میتفگ هک  هنوگ  نامه  هنایم  ییاج  رد  درب و  هبامرگ  ار  يو  تسشنورف  بت  رگا  دادب و  كدناكدنا  ار  ددرگ  هتخیمآ  بآ  اب  هکنآیب  بان 
دادب وا  هب  تسنآ  يهدننکدرـس  بآدرز و  يهدـننکشکورف  هک  یـسدع  و  [ 1129] لیـشفط تخیر و  رایـسب  مرلو  بآ  وا  رـس  رب  دناشن و 

اب مرگ  یهام  دیاب  دنرتدنمدوس . دنشاب ، هروغ  ساویر و  رانا و  بآ  اب  هدش  هدرورپ  هچ  ره  دنـشابیم و  ازيدرـس  هک  اهیکاروخ  هنوگنیا 
زا هاگره  دنباوخب . رایسب  زین  نآ  یپ  رد  دنیوبب و  ار  هشفنب  ات  درک  راداو  ار  اهنآ  داد . رارق  نارامیب  نیا  یکاروخ  يهمانرب  رد  ار  هکرس  شآ 

يهرـشفا ار  وا  دـنرادزاب . بارـش  ندیـشون  زا  دـنهد و  ماـجنا  ار  میتـفگ  هـک  ییاـهراک  دـنرب و  هباـمرگ  هـب  ار  يو  هراـبود  دزیخرب  باوـخ 
ار يو  دنریگ و  وا  زا  نوخ  دیاب  سپ  دیدرگ  هدیشک  خرس و  وا  نامـشچ  دش و  راگدنام  رـس  ینیگنـس  رگا  دنناروخب و  اههویم  يهدناشوج 

. دنرب راکب  وا  يارب  اههدننکناور  ناونعب  ار  اههویم  بآ  هنرگو  دنهد  ماجنا  وا  يارب  ار  میتفگ  هک  ییاهراک  رگید  دننک و  تماجح 
. دشاب هدش  بت  راچد  غاد  باتفآ  ریز  رد  ندرک  رذگ  ای  نداتسیا و  تهج  هب  هک  یسک 

خی اب  دنک و  داب  ات  دننز  مهب  دنزیرب و  یفرظ  رد  ار  سران  يهکرس  وزج  مراهچ  کی  خرس و  لگ  نغور  وزج  مین  بالگ و  وزج  کی  دیاب 
رامیب يور  بت  ندرک  شکورف  ات  هدش و  درـس  خی  اب  هک  هدناسیخ  ياهچراپ  نآ  رد  دنزیرب و  رـس )  ) جالم يور  كدناكدنا  دننک و  درس 

يو و رس  رب  دنناشنب و  هنایم  ياج  رد  دنربب و  هبامرگ  هب  ار  يو  دش  مارآ  بت  رگا  دنراذگ .
513 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دزربت رکـش  نآ  رب  تسا و  هدش  هتـسش  راب  دـنچ  ناشوج  بآ  رد  هک  هدـش  هدـناسیخ  ناخلت  وا  هب  دـنزیرب و  مرلو  بآ  وا  ياهمادـنا  رگید 
زا سپ  دوش . باریس  رامیب  ات  دننک  يورهدایز  بآ  ندیـشون  رد  دنناشونب و  خی  اب  هدش  درـس  بآ  هارمه  هب  ار  دناهدوزفا  ناریمام  هدیبوک و 

. دننیزگرب میدرک ، هرازگ  هک  هنوگ  نامه  يو  كاروخ  بت  ندمآ  نییاپ 
شلام ندمآ  نییاپ  زا  سپ  ای  بت  زاغآ  نامه  زا  ار  يو  نت  دـیاب  دـشاب . هدرک  بت  درـس  بآ  ای  ياوه  رد  ندـنام  رایـسب  رثا  رد  هک  یـسک 

یلامنغور ندرک  قرع  زا  سپ  دزیر و  قرع  ات  دـنراد  شهاگن  مرگ  شخب  رد  دـنرب و  هبامرگ  هب  ار  يو  داتفا  نییاپ  بت  رگا  دـنهد . یمرن 
دیاب ار  دوخ  وا  دـیآ . نوریب  دـناشوپب و  ار  دوخ  بوخ  دـیامن و  کشخ  دـنک و  وشتـسش  غاد  بآ  اب  سپـس  دـنک و  قرع  هرابود  اـت  ددرگ 
بان بارـش  دروخب و  یکدـنا  راوگشوخ  ياهیکاروخ  زا  سپـس  دـنک  قرع  هرابود  ات  دـباوخب  دور و  رتسب  هب  یتعاـس  دـناشوپب و  بوخ 

. دهد ماجنا  ینامرد  ياهشور  رگید  هتفر و  هبامرگ  هب  هرابود  دشاب ، هتشاد  نت  یگتفوک  بت و  زا  ياهدنام  رگا  دشونب 
هلمج زا  نآ  زج  ای  ینهآ و  ای  یکمن و  ای  لوادـتم و  یلومعم و  ياهیناک  بآ  دـنک و  بت  اهیناک ، غاد  بآ  رد  نتفر  زا  سپ  یـسک  رگا 
هدرک امرـس  زا  بت  هک  تسا  یـسک  دننام  هب  نارامیب  نیا  ینامرد  شور  دـنکیم . كورچ  دـشارخیم و  ار  نت  تسوپ  هک  تسا  ییاهزیچ 
يور رب  غاد  بآ  دنراذگیم و  زاب  شیور  هب  ار  ینایم )  ) مود شخب  رد  دنیـشنیم و  رد  کیدزن  هبامرگ  مرگ  شخب  رد  هک  نآ  زج  دـشاب ،

. دوش خرس  دنک و  داب  شنت  دوش و  مرن  شیاههچیهام  ات  دنهد  یپردیپ  شلام  دننکورف و  غاد  بآ  رد  ار  وا  دنزیریم و  وا 
. دزادرپب میدرک ، هرازگ  هک  ییاهیکاروخ  ندروخ  هب  نآ  زا  سپ  دور . رتسب  هب  دناشوپب و  بوخ  ار  دوخ  دیایب و  نوریب  دیاب  سپس 

دشونب وجبآ  هدنسب  يهزادنا  هب  بت  ندمآ  نییاپ  زا  سپ  تسا  رتهب  دنک ، زیهرپ  مرگ  ياهیکاروخ  ندروخ  زا  هنازور  بت  رد  رامیب  دیاب 
ادـیپ شورمکـش  دزربت  رکـش  يدـنه و  رمت  ولآ و  ندروخ  اب  دـشاب و  لکلایب  شرت  ياههباشون  بت  ندرک  شکورف  زا  سپ  شکاروخ  و 

دزیهرپب دشاب ، ازامرگ  هچره  زا  دروخب و  روآاهتشا  ياههویم  دشونب و  سلم  رانا  بآ  يرکـش و  يهنوگ  نیبجنکـس  دناوتیم  رامیب  دنک و 
. دوشیم لیدبت  ینوفع  ياهبت  هب  يدنت  هب  دشاب  بارش  ندیشون  زا  رگا  هژیو  هب  بت  هنوگنیا  نوچ  دیاپب . و 
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ياهیکاروخ زا  ای  يروخرپ و  زا  ینعی  دشاب  هبمکش  یگتشابنا  زا  هنازور ، بت  رگا 
514 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنامب و رادیاپ  زور  نیدنچ  اسبهچ  هنازور  بت  زا  هنوگنیا  نوچ  دش  بت  زا  نت  ندش  كاپ  رظتنم  هک  تسین  هتـسیاب  دیآیم . دیدپ  نیگنس 
وا هب  دـیروآ و  يور  میاهدرک  هرازگ  هک  ییاـههویم  بآ  اـب  مکـش  ندرک  ناور  هب  دـیاب  ور  نـیا  زا  دوـش . ریگارف )  ) هـقبطم بـت  دـننام  هـب 
وا نت  هب  يزیچ  یلو  دیربب  هبامرگ  هب  ار  يو  دش  کبس  یکدنا  بت  رگا  دینک . هدنـسب  وجبآ  هب  اهنت  ار  وا  كاروخ  دیناشونب و  نیبجنکس 

دییوشب و ار  وا  نآ  اب  سپس  دیهدب و  یبوخ  شلام  هلاخن )  ) سوپس اب  ار  يو  دیزیرب و  بآ  وا  رب  دیناشنب و  مرلو  بآ  رد  ار  وا  اهنت  دیلامن و 
ار وجبآ  نیبجنکس و  ندیشون  دیرب . راکب  شنامرد  ياتـسار  رد  مکـش  ندرک  ناور  يارب  ار  اههویم  بآ  هرابود  دیروآ و  نوریب  يدنت  هب 

رتدنمورین ار  شلام  دـییازفیب و  ار  وا  ینتبآ  تدـم  دـیربب و  هبامرگ  هب  ار  يو  دـش  رتکبـس  بت  رگا  دـیراذگب . وا  یکاروخ  يهمانرب  رد 
ندییاپ يرادساپ و  اب  دیـشاب  هبامرگ  رد  وا  هارمه  هب  دیاب  نامرد  زاغآ  زا  یلو  دشاب . بت  نتفای  شهاک  يهزادنا  هب  دیاب  شلام  هتبلا  دیهدب .

زرل راچد  هبامرگ  رد  هچنانچ  دـینک . هجوت  دـسریم ، اجنآ  رد  وا  هب  هک  ییامرگ  يهزادـنا  هبامرگ و  رد  وا  يراگدـنام  ماـگنه  رد  راـمیب و 
ار اـم  تخانـش  ناـمگ و  یتسرد  هچنآ  زا  هنازور . بت  هن  و  تسا ، ینوفع  یبت  بت ، نیا  هک  دـینادب  دـیروآ . نوریب  ار  يو  گنردـیب  دوش .

. دوشیمن زرل  راچد  هبامرگ  رد  رامیب  میدرک ، دای  هک  ییاههناشن  رگید  اب  هنازور  بت  رد  هک  تسا  نیا  دنکیم ، رتراوتسا  بت  يهرابرد 
يهماـنرب دوبهب  بآـشیپ و  شیازفا  مکـش و  ندرک  ناور  ياتـسار  رد  نآ و  هب  تبـسن  دیتخانـش ، ار  نآ  بوـخ  هک  بت ، هنوـگنیا  رد  سپ 

دینادب دنک . شکورف  بت  الماک  ات  دیهد ، شیازفا  ار  وا  ینتبآ  جیردتب  بت  شهاک  يهزادـنا  هب  دـینک . مادـقا  بوخ  دـیاب  يو  یکاروخ 
ریگارف مرگ و  ینوفع  بت  هب  نآ  دادیم  خر  یهابتـشا  دـیدرکیمن و  لابند  ار  همانرب  نیا  هچنانچ  دـش . دـهاوخن  لیدـبت  ینوفع  بت  هب  هک 

. دیدرگیم لیدبت  هقبطم ) هراح  )
دننک هیقنت  ار  وا  دشاب ، مکش  ییالاب  شخب  رد  ینیگنس  رگا  دروآ  الاب  دیاب  دوش . ینیگنس  راچد  دنت ، ياهیکاروخ  ندروخ  زا  یـسک  رگا 
هتسخ زا  زور  نیدنچ  دروخب و  کبـس  مرن و  ياهیکاروخ  و  دباوخب . زارد  یتدم  دیامن و  ینتبآ  دیاب  دش  کبـس  رگا  ددرگ . کبـس  ات 

. درب راکب  دوخ  يدوبهب  يارب  هدش ، دای  یتسردنت  تشادهاگن  رد  دنامکش و  يهدننکمرن  كدنا  هک  ییاهوراد  یخرب  و  دنک . يرود  ندش 
مادنا زا  هک  تسا  رتهب  دنک . بت  اهمادنا ، زا  یخرب  رد  سامآ  ندمآ  دیدپ  زا  هک  یسک 

515 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نورد هب  دـیامن و  درـس  میتـفگ  مرگ  ياـهسامآ  یخرب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ار  ساـمآ  نآ  دوش و  هتفرگ  نوخ  یـسامآ ، مادـنا  يوسنآ  ز 
میتفگ نیا  زا  شیپ  هچنآ  بت  ندرک  شکورف  مکش و  درک  ناور  رد  دنک و  شکورف  دریگ و  مارآ  سامآ  ات  دشونن  بارـش  دورن و  هبامرگ 

. دیامن يریگیپ  ار  وا  نامرد  درس ، ياهیکاروخ  نداد  و 
ای دـب و  یگتخیمآ  ای  هدرـشف  داب  ای  مرگ  ساـمآ  زا  اـیآ  هک  دـبایب  ار  درد  تلع  هک  تسا  رتهب  دـنک . بت  اهمادـنا  یخرب  درد  زا  هک  یـسک 

ندوب ای  رایسب  يدرس  ای  رایسب  یمرگ  زا  هزیمآ  يدب  ای  تمسق  نآ  رد  یکشخ  يهزیمآ  نتفای  يرترب  زا  ای  گرزب ، هچیهام  کی  یگدیـشک 
شخب رد  ياهنوگ  نامه  هب  درد  تلع  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  نیتسخن ، روتکاف  تخانـش  زا  سپ  دـشابیم ؟ نآ  زج  يرامیب و  کی  يهیاـم 

زین بت  درک ، شکورف  دـش و  مارآ  دوب  هک  ياهزیگنا  ره  اب  وا  درد  هک  نآ  زا  سپ  میریگیم . نوخ  وا  زا  میاهتفگ  نآ  ناـمرد  درد و  تلع 
. دناجنگ رامیب  یکاروخ  همانرب  رد  دیاب  ار  میدرک  هرازگ  هک  ییاهیکاروخ  دیامن و  کبس  ینتبآ  دیاب  سپس  دنکیم . شکورف 

ار نت  دزیرب و  دوخ  رب  ناوارف  مرلو  بآ  دور و  هبامرگ  هب  درک  شکورف  بت  هک  یماگنه  تسا  رتهب  دنک  بت  ندرکن  ینتبآ  زا  هک  یسک 
یکبآ رایسب  دیپس  بارش  دیامن و  هیذغت  اراوگ  مرن و  ياهیکاروخ  اب  دیایب و  نوریب  دهد و  شلام  هروب  یکدنا  هزبرخ و  مخت  سوبـس و  اب 

. دنک لابند  ار  دوخ  یگشیمه  يهمانرب  سپس  ادرف و  زا  هرابود  دشونب و 
رگا دوشن . رادیاپ  وا  رد  بت  ات  دوش . يریگیپ  وا  نامرد  هک  تسا  رتهب  دنک . بت  یگنشت  یگنسرگ و  تدم  ندیشک  ازارد  هب  زا  هک  یـسک 
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بت نتفر  الاب  ات  نامرد  رگا  دوش . هداد  وا  هب  دزربت  رکـش  خی و  بآ  اب  هدش  هدـناسیخ  ناخلت  دـش  هدـید  وا  رد  یگتفوک  یتسـس و  یکدـنا 
بآ دنیـشنب و  مرلو  بآ  رد  یمک  بت  ندمآ  نییاپ  ماگنه  رد  دنک و  شکورف  بت  هک  دنهدب  درـس  بآ  یکدـنا  وا  هب  دـیاب  دـشن  يریگیپ 

دیامن يرود  ندش  هتـسخ  زا  دنهد و  ودب  ازيرومن  ياهیکاروخ  وجبآ و  سپـس  دزیرب و  دوخ  رب  دهدن  رازآ  ار  وا  هک  ياهزادنا  هب  درس 
. دبای دوبهب  بوخ  ات 

تشوگ زا  دننک و  تماجح  ار  يو  دشاب ، هداد  نوخ  یگزات  رگا  دوش  هتفرگ  نوخ  وا  زا  تسا  رتهب  دنک ، بت  یگدروخامرس  زا  هک  یسک 
دنیامن و مرن  ار  هنیس  دننک و  ناور  ار  يو  مکش  میتفگ  یگدروخامرس  شخب  رد  هچنآ  اب  دشونب و  وجبآ  دزرو و  يرود  نیریش  بارش  و 

دبای دوبهب  یگدروخامرس  ات  دننک . مارآ  میتفگ  هفرس  شخب  رد  هک  هچنآ  اب  ار  هفرس 
516 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رد هک  تسین  تسرد  ددرگزاـب . دوخ  یعیبط  تلاـح  هب  مارآمارآ  دزادرپب و  ینتبآ  هب  سپـس  دـیآ ، نییاـپ  بت  دـنک و  شکورف  هفرـس  و 
. دماجنایم ماسرب  يرامیب  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  دنیامن  یهاتوک  بت  نیا  نامرد 

اب هارمه  یپردیپ  ياـهندز  غورآ  نآ ، هارمه  هک  دـیآیم  دـیدپ  بت  كاروخ ) ندـیراوگان  زا  هبمکـش  یگتـشابنا   ) يروخرپ همخت و  رد 
بت یـشراوگدب  هنوگنیا  یپ  رد  یـسک  رگا  دـیآیمن . دـیدپ  یـشرت  رایـسب  ياهندز  غورآ  یپ  رد  تسا . [، 1130] هدنهدرازآ دود  يوب 

ندروخ نآ  زا  سپ  ندرک و  ینتبآ  ندروخ و  مرگ  بآ  كدناكدنا  زا  رتشیب  نامرد  هب  يزاین  دوش ، شورمکـش  راچد  سپـس  دـیامن و 
. تسا نآ  زج  رانا و  يهناد  قامس و  هروغ و  رد  هدش  هدرورپ  كاروخ  نوچمه  درس ، يهدنوشهیزجت  هابترید و  ياهیکاروخ 

رگا دـیامن . يرود  ندرک ، یکیدزن  يرادهدـنزبش و  ندـنام و  باـتفآ  ربارب  رد  ندـش و  هتـسخ  زا  دـشونب و  ازيدرـس  ياـههباشون  دـیاب 
راک نیا  هدش ، دای  یتسردنت  تشادهاگن  شخب  رد  هک  تسا  یتلاح  نینچ  يهدنهدخساپ  هک  ییاهوراد  اب  تسا  رتهب  دنکن  ادیپ  شورمکش 

اب نآ  ندرک  نوریب  يهدامآ  دیاب  دـهد  رازآ  ار  وا  هک  هدـنام  يزیچ  هبمکـش  رد  زونه  دوب و  هدرک  شکورف  وا  بت  هچنانچ  دـهد . ماجنا  ار 
. دریگرب دوخب  فایش  دشاب  مکش  نییاپ  رد  ینیگنس  هچنانچ  دشاب ، مرگ  بآ  ندیشون 

ینتبآ دیاب  تشادن ، یبوشآلد  شزوس و  ینیگنس و  يدود و  يوب  اب  غورآ  رگید  تفرگ و  ماجنا  زاین ، يهزادنا  هب  مکش  يزاسکاپ  رگا 
. دشاب هدش ، دای  ینامرد  ياهشور  رگید  يهمادا  ندروخ و  كاروخ  هب  سپس  دنک 

رگا تخادرپ و  میتفگ ، دوخ  هژیو  شخب  هک  هنوگ  نامه  نآ  نامرد  هب  دیاب  دـیآ  شیپ  ندرک ، لاخیپ  هتـسویپ  ای  ینوخ  لاهـسا  زا  هک  یبت 
. دومن شخب  نیا  رد  هدش  هتفگ  ياهیکاروخ  ندروخ  ندرک و  ینتبآ  هب  راداو  ار  رامیب  درک ، شکورف  بت 

( ابروش  ) ابدیفسا میله و  و  [، 1131] هدیصع نیگنس و  ياهتشوگ  نوچمه  شخبورین  رایـسب  ياهیکاروخ  هک  یماگنه  مدرم  زا  یهورگ 
بت دنروخیم ، غاد  نیگنس و  ياههباشون  و 

517 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یکبآ و بارش  نیبجنکـس و  دنروخب  هجوج  دنفـسوگ و  تشوگ  دنزیهرپب و  دیاب  اهیکاروخ  نیا  ندروخ  هتـسویپ  زا  هورگ  نیا  دننکیم .

هچنآ رد  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  يهماـنرب  رد  ار  نداد  نوخ  اههدـننکناور و  هتـسویپ  دـنیامن و  شزرو  كاروـخ  زا  شیپ  دنـشونب و  میـالم 
رد دننکب و  يرادهدنزبش  ای  دـنوش و  هتـسخ  رگا  رگید  یخرب  دـنوشیم . مرگ  ياهيرامیب  راچد  دـنیامن  یهاتوک  رگا  میدرک  يروآدای 

اهتلاـح نیا  زا  تسا  رتهب  هورگ  نیا  دـنیامنیم . بت  دـنک ، يرود  کـشخ  اـی  اراوگ و  مرن و  ياـهیکاروخ  ندروخ  زا  كاروخ  ماـگنه 
. دنوشیم راچد  لس ) مزال -  ) قد بت  هب  دنیامن  یهاتوک  رگا  هک  دننک . ناربج  نت  ندرک  سیخ  رومن و  اب  ار  بت  یمرگ  دننک و  يرود 

(: لس مزال - [ ) 1132] قد بت 

هراشا
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هراشا

هارمه هب  دشابن و  رایـسب  وا  یگتخورفارب  دورن و  الاب  یلیخ  نآ  يامد  یلو  دـنکن ، شکورف  دور و  الاب  دـنامب و  رادـیاپ  زور  هس  بت  هاگره 
یکـشخ و يروجنر و  هودـنا و  رایـسب و  یباتیب  سفنت و  ندـش  گرزب  شیازفا و  نوچمه  تخـس  ياهبت  رد  هک  دـشابن  ییاههناشن  نآ 
. دشابن بت  تفر  دمآ و  تبون  هب  ییاتـسیا و  يهرود  هنوگچیه  نآ  رد  ینعی  دـنامب  تلاح  کی  رد  هکلب  دـنوشیم  هدـید  نابز  ندـش  هایس 
، ندروخ كاروخ  ره  یپ  رد  هتسویپ  دروخب و  كاروخ  تقوره  رامیب  هک  دشاب  ياهنوگهب  نآ  تلاح  دشاب و  هتسویپ  میالم و  مارآ و  هکلب 

. دشابیم قد  بت  ینامگ  هنوگچیه  نودب  اههناشن  نیا  دوش . بت  راچد 
رد قد  بت  هک  دـینادب  دـیدید  ار  تسوپ  یگدـیکورچ  تشوگ و  شهاک  اهمشچ و  یگتفرورف  هرهچ و  يرغال  ياـههناشن  راـمیب  رد  رگا 

هدرمژپ اب  دوش  رادـیاپ  رگا  دـباییم و  دوبهب  دـشاب ، شزاـغآ  رد  رگا  بت  نیا  تسا . هداـتفا  رگراـک  رادـیاپ و  نت  رد  هکلب  تسین  شزاـغآ 
هب يدوبهب ، دیما  اب  هدوهیب  هک  تخانـش  ار  یگدرمژپ  ياههناشن  دـیاب  ورنیازا  درادـن . ینایز  یلو  دوشیم  هارمه  ياهزادـنا  ات  رامیب  ندرک 

. تخادرپن نامرد 
هرهچ کیراب و  ینیب  دنتفایم و  دوگ  اهمشچ  دننکیم و  ادـیپ  یگتفرورف  اههاگجیگ  دـسرب  یگدرمژپ  هب  قد  بت  هک  نانآ  رد  مییوگیم :

. دوشیم نایامن  ناوختسا  رب  هدش  کشخ  تسوپ  نوچمه  هدیشک  یناشیپ  تسوپ  ددرگیم و  كزان  تسوپ  کچوک و  اهشوگ  رغال و 
518 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هاگن اب  هنیس  ياهناوختسا  یـسررب  رد  ددرگیم . رتهدز  نوریب  ولگ  یگتـسجرب  کیراب و  ندرگ  دنوشیم . تشوگ  زا  یهت  نت  هراسخر و 
. تشاد دهاوخن  رگید  يزیچ  ناوختسا  تسوپ و  زجب  رامیب  نت  دیروآ . تسدب  یناسآ  هب  یناوتیم  ار  مادکره  زرم  هزادنا و  ندز ، تسد  و 

تـشوگ يدوبان  نتفر و  نایم  زا  تهجب  اهیپدرز  دراد ، تخـس  یلو  مارآ  کـیراب و  ضبن  هداـتفاورف و  يورین  تسـس و  هتـسهآ و  ياوآ 
نوخ دنوشیم ، نوخ  زا  یهت  هدـیبسچ و  مهب  هداتفا و  مه  يور  اهگر  يهراوید  دـنانینچ و  اهگر  نینچمه  دنتـسه و  نایامن  هچیهام ) )

تـسوپ نوچمه  کشخ  هدیکورچ و  ناشیا  تسوپ  ددنبیمرب و  تخر  نارامیب  نت  زا  یگهزات  یباداش  دوشیمن و  تفای  اهنآ  رد  يرایـسب 
تسوپ نوچمه  مکش  ماین  هدرپ و  دنرادن  نورد  رد  يزیچ  هک  تسا  نآ  دننام  هب  دبسچیم  تشپ  هب  رغال و  اهمکـش  ددرگیم ، نالاسنهک 

دسرب یگدوسرف  يرغال و  نیا  هب  نت  رگا  ددرگیم ، نایامن  تسد  فک  چم و  ناوختسا  اسبهچ  و  دوشیم . نیکرچ  دزرلیم و  هدش  كزان 
نیا دـشاب و  وا  رد  ورین  یباداش و  بآ و  نوخ و  تشوگ و  زا  ياهدـنام  رگا  یلو  دوب . دـهاوخن  يدوبهب  يارب  یهار  رگید  تلاـح  نیرد  و 

هب دبای و  يدوبهب  رامیب  ددرگ . عقاو  نامرد  یگدیسر و  دروم  هتسیاش  تسرد و  دنـشاب ، هدشن  نایامن  رادیاپ  دنمورین و  ياهنوگهب  اههناشن 
. ددرگزاب دوخ  هتشذگ  تلاح 

تسدب يدنت  یناسآ و  هب  وا  يدوبهب  ياههناشن  دوش و  هدیـشکن  ازارد  هب  وا  بت  دشاب و  هتـشادن  رایـسب  يروجنر  یگدوسرف و  یـسک  رگا 
یبابک و [ 1133] ابزاه یهام  هبمکش ، هب  وجبآ  نتفر  نییاپ  زا  سپ  ناشیا  هب  دیرادهاگن و  وجبآ  اب  دیاب  ار  ناشیا  ورنیازا  دمآ . دهاوخ 
زا شیپ  زور  ره  دـیهدب و  راـیخ  ربنچ و  راـیخ  و  ودـک ، وهاـک ، هیکولم ، هفرخ ، دـننام  ازيرومن  درـس  ياـهيزبس  دـیناروخب و  هدـش  خرس 

اهنآ هب  هشفنب  نغور  سپـس  دیناشنب  مرلو  بآ  رد  یمک  دهدن و  رازآ  ار  ناشیا  امرگ  هک  دیهد  رارق  ییاج  رد  دـیربب و  هبامرگ  هب  كاروخ 
مشپ زا  هتـشابنا  مرن  يرتسب  رب  دیربب و  وبشوخ  ناهایگ  لگ و  ياضف  رد  اوه  بآ و  شوخ  كانمن و  درـس و  ياهاج  هب  ار  ناشیا  دیلامب و 

هبمکش و ندش  یهت  زا  سپ  دینک ، نیگآرطع  دیناسیخب و  دناهدرک  زاب  نآ  رد  روفاک  لدنص و  هک  یخی  بالگ و  رد  ياهچراپ  دیناباوخب ،
نییاپ

519 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ساسحا رامیب  هک  نآ  ات  دییامن  ضوع  ار  نآ  دش  مرلو  هاگره  دـیراذگب . اهنآ  يهنیـس  رب  يدـعب  كاروخ  زا  شیپ  نآ و  زا  كاروخ  نتفر 

. تسا هدیسر  وا  نت  شخب  نیرتفرژ  هب  امرس  دنک 
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دش رتکبـس  هاگره  ماگنه  نیا  رد  دینک . مرلو  یمک  ار  نآ  دیامن ، ییامرگ  راتفرگ  ار  وا  نآ  زا  سپ  ای  دروآ و  زرلب  ار  وا  يدرـس  هچنانچ 
. دیازفایب رامیب  رتسب  یمرن  رب 

بآ و مرگ و  ياهاج  رد  ندوب  ندرک و  یکیدزن  رایسب و  ندیبنج  ندیشیدنا و  یباوخیب و  زا  دنک . رتشیب  ار  دوخ  باوخ  هک  دیهاوخب  وا  زا 
رد دیهدب و  زور  ره  دادماب  رد  روفاک  صرق  ناشیا  هب  دوش  هدید  بت  رد  یتخـس  دور و  الاب  امد  یکدـنا  رگا  دـنک و  يرود  کشخ  ياوه 
رب دیناروخب و  وا  هب  هزرفسا  مخت  باعل  هنابش  باوخ  ماگنه  دیناشونب . بارش  رد  بالگ  تبرش  وجبآ و  اهنآ  هب  دیشروخ  ندمآرب  ماگنه 
هب ناتسبات  هژیو  هب  ار  كاروخ  دیراذگب و  درس  ياهيزبس  اههدننکوبشوخ و  ازيدرس و  ياهنامسناپ  اب  امرس  سرپمک  ناشیا  هنیس  يور 

دـشونب و درـس  بآ  مکمک  دروخب و  ار  همه  هرابکی  هکنآ  هن  دربب  هرهب  نآ  زا  كدـناكدنا  دـناوتب  ات  دـینک  شخب  زور  رد  راـب  نیدـنچ 
. دیامن يرود  تسا ، هدننککشخ  مرگ و  هچره  زا  دنامن . هنشت  هنسرگ و  هاگچیه 

شور نیمه  دوش ، نایامن  وا  رد  میدرک ، دای  هک  ياهزادنا  هب  هن  نزو  شهاک  تسوپ و  یگدیکورچ  دشاب و  هنایم  قد  بت  راچد  هک  یسک 
. دییامن يریگیپ  ار  وا  نامرد  نآ  يهیاپ  رب  دینک و  لابند  یسررب و  بوخ  ار  رامیب  تیعضو  تسا  رتهب  دینیزگرب . وا  يارب  ینامرد 

ار ناشیا  الاب ، یلیخ  يامد  هک  دـنوش ، راگدـنام  هبامرگ  زا  ییاج  رد  تسا  هتـسیاش  دـننک . ینتبآ  راب  هس  ات  ود  يزور  دـیاب  ناراـمیب  نیا 
نتخیر نزبآ و  رد  ندناشن  هبامرگ و  هب  اهنآ  ندرب  ام ، تساوخ  دندرگن . زرل  راچد  درادناو و  قرع )  ) شوارت هب  ار  ناشیا  نت  دهدن و  رازآ 

. دنوش زرل  راچد  هکنآیب  تسا ، ناشیا  يور  بآ 
وـجبآ و ندیــشون  زا  تعاـس  ود  زا  سپ  هورگ  نـیا  تـسا . راـبنایز  رایــسب  ناــشیا  يارب  نورد  هـب  مرگ  ياوـه  ندــیمد  ندرک و  قرع 

نآ رد  هدش و  کبس  وجبآ  زا  اهنآ  هبمکـش  دنیآیمرد و  نزبآ  زا  هک  یماگنه  دنوش  دراو  نزبآ  هبامرگ و  هب  دیاب  نت  ندرک  یلامنغور 
یکدنا اهنآ  نت  هک  ياهزادنا  هب  مرلو  بآ  دنیـشنب و  نزبآ  رد  دندرگ و  هتـسخ  هکنآیب  دـنوش  هدرب  هبامرگ  هب  دـیاب  دـشاب . هدـنامن  يزیچ 

اب ار  نت  دنورورف و  دهدن ، رازآ  هک  يدرـس  بآ  نورد  هب  هرابکی  رابکی و  سپـس  دـنزیرب و  اهنآ  يور  دوش  خرـس  یمک  دـبای و  شرورپ 
نغور

520 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب میدرک و  داـی  هک  ياهنوگهب  نآ  زا  سپ  دـنیایب و  نوریب  سپـس  دـناشوپب و  ار  دوخ  هباـمرگ  رد  دـننک . یلاـمنغور  نآ  دـننامه  هشفنب و 

يزبس و زا  رپ  كدـنا و  ییانـشور  شوخ و  يوب  شیاسآ و  ياراد  هک  ییاـههناخ  رد  دـنزادرپب و  ندروخ  هب  میدومن  هرازگ  هک  ياهزادـنا 
هدـش شرف  نآ  زج  هشفنب و  مرفـسهاش و  خرـس و  لگ  فالخ و  كات و  تخرد )  ) گرب اب  نآ  فک  تسا و  رختـسا  هکرب و  بآ و  هایگ و 

زا هک  تسا  ناشیا  يوراد  نیرتهب  درـس  ياوه  ندیمد  دشابن و  دود  شتآ و  ناشیا  ياههناخ  رد  تسا  رتهب  دـشاب  ناتـسمز  رگا  دـنباوخب و 
. دنکیم زاینیب  ار  اهنآ  میتفگ  هک  ییاهنامسناپ  وراد و  اب  لد  ندرک  درس 

دهد و شلام  ار  ناتـشگنا  مارآ  دوشن و  یگدروخامرـس  راچد  ات  دـناشوپب  ار  رـس  هژیو  هب  کبـس و  مرگ و  یکاشوپ  اب  دـیاب  ار  دوخ  رامیب 
موس راب  يارب  دشاب و  دنلب  زور  نآ  دنتـسه  هک  يزور  رد  رگا  دـشک و  ازارد  هب  ار  باوخ  دربب و  ینیب  هب  ار  رفولین  رد  هدرورپ  ودـک  نغور 
رگا دــشک . ازارد  هــب  ار  باوــخ  دورورف و  بآ  نآ  رد  ینتبآ  زا  شیپ  دربــن ، يدوــس  نآ  زا  رگا  دنیــشنب . نزبآ  رد  هاــگماش  زا  شیپ 

اب ار  شیوخ  نت  دنیشنب و  نآ  رد  دنزیرب و  ریش  نزبآ  رد  دنشودب و  اهنآ  يور  زب  ریش  دیاب  دوش ، هدید  ناشیا  نت  رد  یکشخ  یگدیکرچ و 
دیپس بارـش  دـشاب  الاب  امد  رگا  دـیاب  دـنلامب و  نت  هب  رفونیل )  ) رفولین ای  ودـک  ای  هشفنب  نغور  اـجنآ  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  دـنلامب و  نآ 

. دشونب درس  بآ  اب  يرکش  بالگ  يهباشون  دنامب . ناهن  نآ  يهزم  ات  دشاب  هتخیمآ  ياهزادنا  هب  درس  بآ  اب  هک  یکبآ 
. دروآ يور  اههدنروآدنب  ندروخب  دش  مرن  رگا  دنک و  يریگولج  مکش  ندش  ناور  زا  دیاب 

هتفرگ و نآ  ریـشرس  هرک و  یبوخب  هک  ناوج  واگ  زا  هتفرگرب  یبرچیب ) ریـش   ) ضیخم دنتـسه ، ـالاب  رایـسب  بت  ياـمد  ياراد  هک  یناـسک 
هارمه هب  ار  نآ  دنشاب ، هتـشاد  شورمکـش  رگا  دنـشونب . هراومه  وجبآ  ياجب  ار  نآ  تسا و  دنمدوس  ناشیا  يارب  تسا  شرت  يهزم  ياراد 
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. دنراد رایسب  امرگ )  ) ندناشنورف يارب  ندرک  درس  هب  ای  نامرد و  نیا  هب  زاین  ناشیا  دنرب . راکب  هکشخ  نان 
ناشیا يارب  دـشاب  سوبـس  نوچمه  ییاهزیچ  هتـشر و  دـننام  هب  تشوگ  ياههکت  ای  دوش  هدـید  ینغور  هیال  کی  وا  بآشیپ  رد  هک  یـسک 

. تسا زاین  هدننکدرس  یلیخ  سرپمک 
يهمانرب وزج  ار  نآ  دروخب و  ریـش  هکناـنچ  دـشاب  هتـشادن  ـالاب  بت  یلو  هتـشاد  رایـسب  نت  یگدوسرف  تسوپ و  یگدـیکورچ  یـسک  رگا 

[1134 .] درب دهاوخ  دوس  دراذگ ، شیوخ  كاروخ 

ص520 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
زب ریش  سپس  غالا  ریش  نآ  زا  سپ  هدرک و  نامیاز  نز  ریش  تسخن  اهریش ، نیرتراگز 

521 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دنیامن يرود  نآ  زا  دننک و  تقد  دیاب  تسا  نتشگ  هیزجت  ندش و  يرینپ  هک  ریش  یگژیو  ود  رد  دشابیم و 

یلو دـندرگیمن . يرینپ  رگید  دوش  هتخیمآ  نآ  اـب  رکـش  یکدـنا  هکناـنچ  تردـنب و  رگم  دـنوشیمن  يرینپ  هبمکـش  رد  اهریـش  هنوگنیا 
بآـشیپ و يداـیز  ضبن و  سفنت و  ندـید  اـب  يو و  هب  ندز  تسد  اـب  ار  راـمیب  يهنازور  نت  ياـمد  تسا  رتـهب  نآ ، ندـش  هـیزجت  هراـبرد 

نآ ياجب  دیهدن و  ریش  وا  هب  رگید  هتفای  شیازفا  رایسب  ندیـشون  زا  شیپ  هب  تبـسن  نآ ، هک  دیتفای  رگا  درک . یـسررب  وا  یگنـشت  يهزادنا 
نییاپ ات  نیبجنرت  ولآ و  بآ  اب  دشاب  هتشاد  تسوبی  هچنانچ  دیناروخب . ار  نآ  زج  ریشابت و  صرق  وجبآ و  شرت و  یبرچیب ) ریش   ) ضیخم

. تسا ریش  اهنت  قد  بت  نارامیب  نامرد  هک  دیهدب  ریش  ودب  هرابود  سپس  دینک و  ناور  ار  وا  مکش  اههناشن ، ندمآ 
هدیبسچ تشپ  هب  مکش  هداتفاورف و  ناشیا  ضبن  هدش و  راکشآ  ناشیا  ياپ  هنیس و  غانج  تسد و  فک  چم و  ناوختسا  هک  اهنآ  زا  یهورگ 

بذـج و دوز  ياهیکاروخ  اب  نانیا  دـنرادن . لوغـشم  نآ  زا  يدوبهب  يارب  نامرد  هب  ار  دوخ  تسا  رتهب  هدز ، نوریب  اهنآ  ياهناوختـسا  و 
خرـس تشوگ  نینچمه  کمن و  یکدنا  اب  هدش  شخب  کچوک  ياههکت  هب  هک  هجوج  تشوگ  بآ  دنوشیم . رامیب  زین  اههدـننکوبشوخ 

هکـشخ نان  نآ  رد  هدوزفا و  نآ  هب  بارـش  یمک  سلم و  هب »  » بآ اـی  سلم  بیـس  بآ  یکدـنا  هک  [ 1135] كزامتشپ ای  دنفسوگ  ندرگ 
يوب هب  هتخیمآ  یکاـشوپ  دـیامن و  هزم  هزم  كدـناكدنا  اـت  دـنزب  سیل  دـنراذگیم  اـی  دـنناشونیم  وا  هب  هداد  رارق  هدـش ، هدـییاس  بوخ 

وبشوخ و ياهلگ  اهنآ  نوماریپ  رد  دنهدیم و  روخب  دن  دوع و  دوش و  راتفرگ  دردرس  هب  هکنیا  ات  دنناشوپیم  ناشیا  هب  کشم  یلدنص و 
[1136] قناقن نوچ  روآاهتشا  هزمـشوخ و  وبشوخ و  ياهیکاروخ  دنـشاپیم و  ناشیا  يور  بالگ  دنراذگیم و  اههدننکوبشوخ  ابیز و 

ار هدرک  خرس  ياههجوج  سپس  دنیوبیم  ار  [ 1137] كاندرک
522 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ناوتان یلیخ  رگا  دنزادنیب و  رود  ار  هدنام  دنکمب و  ار  نآ  بآ  اهنت  دنوجب  ار  هجوج  سپـس  دنیوبب و  ار  نآ  ات  دنفاکـشیم  ناشیا  ربارب  رد 
اب ار  هجوج  هنیـس  سپـس  دـنزپب و  دـیاب  کـمن  بآ و  اـب  ار  هجوج  ناـشیا  يارب  دـنرتدنمورین  یکدـنا  هک  ناـشیا  زا  یهورگ  دنـشاب . هدـش 

كدناكدنا دنیازفایب و  کشخ  نان  بارـش و  نآ  رب  دننک و  رتهزمشوخ  نیچراد  یکدنا  زینـشگ و  اب  دنرـشفب و  دنبوکب و  بوکتشوگ 
. دنناروخب واب 

نیدب دندوب و  هدیـسر  تلاح  نیا  هب  قد  بت  زا  هک  تسا  هدید  ار  كدوک  نیدـنچ  يدرم و  هک  درک  هاگآ  ارم  یکـشزپ  ناگنازرف  زا  یکی 
زین ار  یکدوک  نس  رگا  هژیو  هب  دشاب  دـناوتب  يدروم  نینچمه  هک  مربیمن  نامگ  مدـیدن و  ار  يدروم  نینچ  نم  یلو  دـنتفای  دوبهب  بیترت 

. دنشاب هدینارذگ 

: روفاک صرق 
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مخت مرد ، جنپ  هدننکكاپ  دیپس  ریـشابت  مرد ، هد  هدش  درآ  خرـس  لگ  تسا . بوخ  هدننازوس  قد  بت  يارب  تسرگج  لد و  يهدننکدرس 
نایبنیریش يهرـشفا  مرد ، راهچ  ییاولح  ودک  مخت  مرد ، جنپ  ربنچ  رایخ  مخت  مرد  ود  ینـساک  مخت  مرد ، شـش  هفرخ  مخت  مرد ، هن  وهاک 

هب سپس  دنزاسب  نآ  زا  مرد  ود  يهزادنا  هب  یصرق  دنزیمآیب و  دیاب  ار  هزرفسا  مخت  باعل  اب  لاقثم  مین  روفاک  مرد و  هد  نیبجنرت  مرد و  هس 
. دنهد رامیب 

: شورمکش راتفرگ  قد و  بت  نارامیب  يارب  يردوپ  يهرازگ 

مخت کشرز و  يهرشفا  قامس و  يهرشفا  مرد ، ود  یبرع  غمـص  مرد و  ود  ینمرا  لگ  مرد و  جنپ  ریـشابت  مرد و  جنپ  هدش  درآ  خرـس  لگ 
سپـس هدـناسیخ و  هکرـس  رد  ار  زینـشگ  مرد  مین  کی و  یکم  لقم  مرد و  مین  کی و  رانلگ  مرد و  هس  مادـکره  زا  هدـنکتسوپ  کـشرت 

بآ ای  رانا  بآ  هب و  يهدـناشوج  يهرـشفا  نینچمه  دـنهدیم . رامیب  هب  هاـگماش  دادـماب و  رد  دـنروآیم و  درگ  ار  نآ  مرد  ود  هدـناشوج 
. داد رامیب  هب  ناوتیم  مه  ار  هداس  ساویر 

: دنیوگ بغ  [ 1138] بت ار  نآ  ناکشزپ  هک  نایم  رد  زور  کی  بت 

هراشا

زرل تدم  یلو  دشابیم  یتخرک  ماگنه  نت  نزوس  نزوس  دننام  هب  نیا  تسا و  هارمه  مک  يدرس  اب  هدننز  شین  درد  زرل و  اب  بت  نیا  زاغآ 
دیروآیم و تسدب  یمرگ  شزوس  ساسحا  دینزب  تسد  رامیب  نت  هب  رگا  دوریم و  الاب  نت  يامد  يدوزب  دوشیمن و  هدیشک  ازارد  هب 

523 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نخس و یگتخیرمهب  ییوگنایذه و  ياههناشن  الاب  رایسب  يامد  رد  اسبهچ  دیآیم و  دیدپ  وا  رد  تخـس  یگنـشت  دردرـس و  نآ  هارمه  هب 

نتفر الاب  یگدروخمهب و  لد  يروجنر و  یبوشآلد و  نینچمه  دشاب و  هتشاد  داح )  ) دنت يهزیمآ  وا  رگا  هژیو  هب  دیآیم  شیپ  زین  هشیدنا 
دنت یگتخورفارب  تلاح  رد  ضبن  دیآیم و  دیدپ  وا  رد  زین  بآدرز  زا  شورمکـش ، یهاگ  ددرگیم . نایامن  زین  نت  رد  بآدرز  يهزادـنا 

دب ییوب  ياراد  تسا و  یکبآ  نآ  یگتـسب  گنر و  نیـشتآ  راـمیب  بآـشیپ  دـنزیم . ناـسکی  اتـسار و  کـی  رد  یلو  یپردیپ  گرزب و  و 
. دشابیم

نارادهزور نارادهدنزبش و  دنوشیم و  هتسخ  هتـسویپ  هک  یناسک  دنتـسه و  کشخ  مرگ و  يهزیمآ  ياراد  هک  یناسک  رد  رتشیب  بت  نیا 
اهرهش رد  بت  نیا  دوشیم . رادومن  بت  نیا  دنشونیم  هنهک  دنمورین  بارش  هک  یهورگ  دنروخیم و  ازامرگ  ياهیکاروخ  هک  يدارفا  و 

تشه و ات  راهچ  هب  دوشیم  مک  نآ  یتبون  ياهتعاس  دراوم  رتشیب  رد  دـنامیمن و  رامیب  رد  تعاس  هدزاود  زا  شیب  مرگ  ياـهنامز  رد  و 
. دباییم نایاپ  ندرک ، قرع  اب  دسریم و  تعاس  هن  ات  یهاگ 

بغ بت  نآ  هک  دنادب  دـیاب  تفرگ  ار  یـسک  نابیرگ  اههناشن ، نیا  رتشیب  ای  همه  رگا  دوشیم . كاپ  نآ  زا  نت  ددرگ ، رود  نت  زا  بت  رگا 
، دشابیم هبون )  ) بغ بت  نامه  هک  يازفیب  دوخ  رواب  رب  دندش  بت  نیا  راچد  رایسب  یهورگ  اههناشن ، نیا  لابندب  هچنانچ  دشابیم . هبون ) )

هتـشادن زرل  بت  یلو  هتـشاد  زین  تسوبی  دـنمورین ، بت  نیا  يهدـنراد  رگا  دـیآیم . تبونب  ناـیم  رد  زور  کـی  بت  نیا  ینیبب  رگا  دـنچره 
. دشاب
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: بغ بت  نامرد  يارب  ییوراد 

مرد تسیب  هدوـمن ، فاـص  نآ  زا  سپ  هدـش  زاـب  بآ  رد  سپـس  هدـناسیخ  هدیـشوج  بآ  رد  زورهنابـش  کـی  ار  درز  يهلیله  مرد  تـسیب 
وا هب  ار  هدـش  هتخاـس  يوراد  تحارتـسا )  ) درادـن بت  هک  يزور  هاگرحـس  دوـشیم . هدرب  راـکب  هنوـگنیا  سپـس  هدوزفا  نآ  رب  نیبـجنرت 

. دنناشونیم

: بغ بت  يارب  رگید  ییوراد 

. تسا یبوخ  نامرد  هک  دنهدب  وا  هب  دننک و  زاب  بآ  بالگ و  رد  ار  بوخ  یکاطنا  يهزات  ياینومقس  مرد  مراهچ  کی 
دوب دهاوخ  تسـس  رایـسب  دـشاب ، راک  رد  یتبون  رگا  ای  دـیآیمن و  بت  تبون  رگید  نآ  زا  سپ  دـیداد  ماجنا  شیارب  ار  ینامرد  نینچ  رگا 

. دینک لابند  دش  هتفگ  هک  ياهرازگ  يهیاپ  رب  ینامرد  ياهراک  رگید  سپس 
524 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هدش كاپ  يدنه  رمت  مرد  هد  شیارب  هاگماش  ره  رد  دشاب ، مرگ  اوه  دنک و  يروجنر  باهتلا و  راهظا  هدوهیب  دشاب و  هدرورپزان  رامیب  رگا 
رکـش مرد  هد  سپـس  دـنوش  هتخیمآ  بوخ  دـنوش و  هل  همه  اهنآ  هک  ياهنوگهب  دـیزپب  بآ ، لطر  ود  اب  تشوگرپ  کـشخ و  ولآ  تسیب  و 

دیناشونب و ناوارف  وجبآ  وا  هب  تساخرب  دیشروخ  دمآ و  زور  هک  یماگنه  دیناروخب . وا  هب  باوخ  ماگنه  دییازفیب و  هتخیمآ  نآ  رب  دزربت 
لکلایب ياههباشون  ازيدرـس و  ياهيزبس  دنوش . هدیراوگ  اههدـش ، هدروخ  ات  دـنامب  اوه  بآ و  شوخ  ییاج  رد  هک  دـییامن  راداو  ار  وا 

رایخ زغم  هک  دینک  راداو  ار  وا  دینازیهرپب و  ار  وا  ابروش )  ) ابدیفسا كاروخ  زا  دیناروخب و  واب  دنا  سلم )  ) نیریش شرت و  يهزم  ياراد  هک 
يرکـش نیبجنکـس  بالگ و  تبرـش  ناشیا  هب  دشونب و  بت  ياهتبون  هلـصاف  رد  يدنه  يهزبرخ  بآ  ودک و  بآ  دروخب و  ربنچ  رایخ  و 

. دیناشونب تسا ، بسانم  وا  نت  یگتخیمآ  اب  هک 
یعیبط روطب  اههدنامسپ  رگا  دیراذگب . نآ  ندـناشنورف  مارآ  ندرک و  درـس  هب  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  هجوت  بت  يامد  يهزادـنا  هب  دـیاب 

ره ولآ  بآ  ياجب  دـیهدب . ماجنا  وا  يارب  ار  ینامرد  ياـهراک  رگید  یلو  دـیهدن ، ولآ  بآ  وا  هب  رگید  دـنور  نوریب  راـب  هس  اـت  ود  يزور 
يهچراپ رگج  يور  هدش  یهت  كاروخ  زا  مکش  نورد  هک  یماگنه  هاگنابـش و  دیناشونب . وا  هب  هزرفـسا  مخت  باعل  اب  سلم  رانا  بآ  بش 

تعاس و هس  دـیهدب . رارق  وا  بت  تبون  زاغآ  زا  رود  ار  وا  كاروخ  هاگ  دـناوتیم  هک  اجنآ  اـت  دـیراذگب . لدنـص  بـالگ و  رد  هدـناسیخ 
. دیهدب رارق  ار  وا  ندروخ  كاروخ  يهمانرب  نامز  نآ  زا  شیپ  تعاس  ود  مکتسد 

. دیراذگب کنخ  ياج  رد  ار  وا  اهبش  دیرادزاب و  ازامرگ  زیچ  ره  زا  ار  يو  بت ، ندرک  شکورف  زا  سپ 
رانا و بآ  اب  هزرفـسا  مخت  باعل  اـی  راـیخ  اـی  ودـک  اـی  يدـنه  هزبرخ  بآ  دـیدید  ار  نت  ياـمد  نتفر  ـالاب  یگتخورفارب و  ياـههناشن  رگا 

نآ رب  دیابن  بش  ات  دوب  مک  هنازور  كاروخ  دوب و  دنلب  زور  رگا  دیزاس . مهارف  شیارب  وجبآ  دیناشونب و  وا  هب  رتشیب  ار  بالگ  يهباشون 
هب يرکش  هداس  نیبجنکـس  ای  وجبآ  ندیـشون  زا  شیپ  تعاس  کی  مکتسد  تعاس و  ود  زور  ره  هاگپ  رد  روفاک  صرق  دییازفیب و  يزیچ 

. دیهد وا 
هجوج تشوگ  وا  هب  دینک و  لابند  زور  هس  رد  ار  یکاروخ  زیهرپ  نآ  زا  سپ  دـماین  زاب  دوخ  تبون  رد  رگید  دـش و  رود  رامیب  زا  بت  رگا 

ینتبآ و زا  ار  وا  دیناروخب . دنفسوگ  و 
525 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یگدـنز شور  هب  ار  وا  سپـس  دـیرادزاب . ازمرگ  ياـهیکاروخ  یباوخیب و  ندـش و  هتـسخ  ندرک و  یکیدزن  روـگنا و  بارـش  باـتفآ و 
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. دینادرگزاب شایگشیمه 

: دوشیمن هدید  یندمآ  نییاپ  تبون  نآ  نایم  رد  تسا و  هتسویپ  هراومه  نوچ  دنیوگ . [ 1139 (] هقرحم  ) هدننازوس بت  ار  نآ  هک  الاب  يامد  اب  بت 

رود نت  زا  ددرگیم و  رتتخـس  نآ  ندوب  یپایپ  اب  و  دـشابیم . رتـالاب  ياـمد  اـب  رتدـنمورین و  هک  نآ  زج  تسا  بغ  بت  هنوگ  زا  بت  نیا 
هب بـغ  بـت  ياـههناشن  رگید  یلو  دوـشیمن . ناـیامن  بـت  ندرک  شکورف  ماـگنه  رد  زج  ندرک  قرع  ندــیزرل و  ياـههناشن  دوـشیمن .

. دشابن نآ  يدنمورین  هب  دنچره  ددرگیم  ربز  درز و  ای  هایس  نابز  نآ  هارمه  هب  دوشیم  راکشآ  بت  نیا  رد  رتدنمورین  رتتخس و  ياهنوگ 
رتاجرباپ رتهنادـنمورین و  دـیاب  نامرد  هکنیا  زج  داد ، ماجنا  دـیاب  ار  نآ  اج  نیا  رد  میتفگ  هبون )  ) بغ بت  رد  هک  ینامرد  ياـهراک  ناـمه 

میتفگ هک  ياهنوگهب  يدنه  رمت  ولآ و  بآ  رامیب  هب  دـیاب  بش  ره  سپ  دـشابیم . رتالاب  يامد  اب  رتتخـس و  بت  نیا  نوچ  دریذـپ . ماجنا 
زور نایاپ  ات  دیـشروخ  نتـساخرب  زا  سپ  روفاک و  صرق  زور  ره  هاگپ  رد  هتـسویپ  دنکن و  راک  راب  ود  زا  شیب  يزور  وا  مکـش  هک  دنهدب 

زیرزیر ییاولح  نان  دیناروخب . وا  هب  اهنیا  دـننام  يدـنه و  هزبرخ  بآ  ای  رایخ  بآ  ای  ودـک  بآ  یکدـنا  دـیناشونب و  وا  هب  وجبآ  هتـسویپ 
یندیماشآ بآ  رد  دیناشونب و  ودب  هنوگ  نامه  ار  وجبآ  هرابود  دشاب  یتساک  يو  كاروخ  رد  هچنانچ  دـیهدب و  وا  هب  زین  رکـش  اب  هدـش 

. دیناروخب رانا  بآ  بالگ و  يهباشون  اب  ار  نآ  باعل  ودب  دیزیرب و  هزرفسا  مخت  یکدنا  وا 
ندز سیل  هب  راداو  ار  وا  دـیهد و  شلام  نآ  اب  شنابز  هدـناسیخ  بالگ  رد  ياهچراپ  شنابز  يور  يربز  نامرد  يارب  نابز : يربز  ناـمرد 

رد هک  ياهچراپ  یهاگ  دراد . هاگن  ناهد  رد  هک  دـیهدب  نآ  تشوگ  یکدـنا  اب  هزاـت و  يولآ  وا  هب  دـییامن و  رکـش  هزرفـسا و  مخت  باـعل 
رگج هبمکـش و  ندوب  ملاسان  زا  ياهلگ  دشابن و  یـسامآ  رامیب  نورد  رد  رگا  دـیراذگب . وا  لد  رگج و  يور  هدـناسیخ ، بالگ  لدـنص و 

رد بت  یگتخیگنارب  راک  نیا  اب  دزرلب  دوش و  گنرزبس  ات  دیناشونب  رایسب  خی  اب  هدش  درس  بآ  وا  هب  بت  نتفر  الاب  ماگنه  رد  دشاب  هتشادن 
. دوشیم کیدزن  يدوبهب  هب  دنکیم و  قرع  سپس  دناشنیمورف  گنردیب  وا 

526 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
بالگ و يهباشون  دیهد . وا  هب  هدش  هدز  کشم  نآ  هب  هک  ریشابت  صرق  اب  وج  ناخلت  بآ  وا  هب  سپ  درک ، ادیپ  یتخس  شورمکـش  هاگره 

يریگولج رد  ار  ام  ياههتفگ  رگید  دیهدب . هداس  شرت  هب  بیـس و  رانا و  يهدناشوج  يهرـشفا  نآ  ياجب  دـیرادزاب و  يو  زا  ار  نیبجنکس 
هچنآ دینک . نامرد  ار  وا  میتفگ  نآ  شخب  رد  هک  ياهنوگ  نامهب  دینیبیم  رازآ  دردرـس  یباوخیب و  زا  رگا  دـیرب . راکب  اههدـننکناور  زا 

شخب نامه  زا  ار  مادکره  نامرد  تسا  رتهب  دنوش  هارمه  مه  اب  يرامیب  دنچ  رگا  تسا و  يرامیب  کی  اهنت  نامرد  يهرابرد  میتفگ  ام  هک 
. دییامن شنیزگ  يرامیب  نآ  يهژیو 

رد ار  ندش  کبـس  تلاح  نیرتمک  رامیب  هک  تسا  یماگنه  ریگارف  رادـیاپ و  هتـسویپ و  ياهبت  همه  بت و  نیا  رد  ندروخ  كاروخ  هاگ 
كاروخ هک  یماگنه  رگا  دنیزگرب . ار  شایتسردنت  رد  یگـشیمه  ندروخ  ماگنه  دـشابن  نآ  رد  یندشکبـس  رگا  دـیامن . ساسحا  دوخ 

نیرتدرــس و رد  ار  وا  ندروـخ  هاــگ  سپ  دــشابن ، کبــس  وا  يارب  كاروـخ  نـیا  نوـنکا  رگید  تـسا ، کبــس  وا  يهـشیمه  يهدروــخ 
زاغآ نامز  زا  رترود  هچره  نآ  تسا و  رتهب  بت  ياهتبون  هنایم  رد  یلو  دروخب . كاروخ  وا  ات  دـینیزگرب ، ار  زور  تعاس  نیرتدـنیاشوخ 

ندییاپ شخب  رد  هک  دـینک ، شنیزگ  هنوگ  نامه  ار  رامیب  یکاروخ  يهمانرب  تلاح  نیا  رد  هک  بت  ندـمآ  نییاپ  زا  سپ  ای  دـشاب و  تبون 
. تفگ میهاوخ  داح )  ) تخس ياهيرامیب 

: دنیوگ زین  ینوخ  بت  نآ  هب  دیآیم و  دیدپ  نآ  ندش  هتخیگنارب  نوخ و  يامد  شیازفا  زا  ریگارف ) [ ) 1140] هقبطم بت 

مشچ و ور و  یخرـس  نآ  هارمه  هب  دـشابیم  الاب  يامد  اب  نآ  زاـغآ  هکلب  دوشیم . راکـشآ  ندـیزرل ، زرل و  بت  ياـههناشنیب  زین  بت  نیا 
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رامیب رد  بت  نیا  زاغآ  زا  شیپ  دوشیم . نایامن  یپردیپ  گرزب و  ياهسفن  رایـسب ، یگتخورفارب  یباتیب و  يروجنر و  ینیب و  شوگ و 
ینیگنس راتفر و  هشیدنا و  رد  يدنک  یگدولآباوخ و  یگدنام و  یگتفوک و  دننام  هب  هک  نت  یتسـس  یگدیـشک و  ینیگنـس و  ياههناشن 

رازبا ياج  شراخ  ینیب و  شراخ  ندرگ و  ياهگر  هژیو  هب  اهگر  همه  یگتشابنا  قرع و  رایسب  شزیر  هاگجیگ و  یناشیپ و  هژیو  هب  رس 
. دوشیم هدید  تماجح 

527 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هاگ دیآیم . دیدپ  دننکیم ، يروخرپ  ینیریش  بارش و  تشوگ و  ندروخ  رد  هک  یناسک  باداش و  ینت  هک  یناناوجون  رد  رتشیب  بت  نیا 
زا هزاـت  هک  تسا  یـسک  دـننام  هب  ناـشیا  نت  تسوپ  دوشیم ، هدز  تسد  ناـشیا  نت  هب  هک  یماـگنه  تسا . راـهب  ناتـسمز و  رد  رتـشیب  نآ 
هب رگا  تسا . گنررپ  خرس  بآشیپ  یپ و  رد  یپ  گرزب و  یـضبن  اب  مرگ  هک  دنـشاب  هتخیر  وا  رب  رایـسب  غاد  بآ  ای  هدمآ و  نوریب  هبامرگ 

دوشیم ببـس  هک  دـیریگب  رایـسب  نوخ  وا  زا  دـیزادرپب و  رامیب  ندز  گر  هب  دـیدرک ، دروخرب  یبت  رد  اهنآ  رتشیب  اـی  اـههناشن  نیا  يهمه 
. دنک شکورف  بت  یغاد 

راکـشآ هدـننازوس )  ) هقرحم بت  ياههناشن  دوشیم و  هایـس  رامیب  نابز  هک  ددرگیم  تخـس  ياهنوگهب  دوشن ، لابند  يراـمیب  ناـمرد  رگا 
تخاس زا  رتشیب  هک  ییاهوراد  بت  نیا  رد  تسا  رتهب  هکنیا  زج  دییامن . يریگیپ  میدرک  دای  هک  هنوگ  نامهب  ار  نامرد  دـیاب  سپ  ددرگیم 
ياتـسار رد  زین  نامرد  دورب و  راـکب  راـنا  هکرـس و  هروغ و  ساویر و  شرت و  جـنرت  يهدـناشوج  يهرـشفا  نوچ  دـنکیم  يریگولج  نوخ 

اب وا  ناـمرد  هب  يراـمیب  زاـغآ  رد  تسا  رتهب  ددرگ . هجوت  وا  كاروخ  نداد  شهاـک  هب  رتـشیب  دوش . يریگیپ  راـمیب  يهناـیوجمرن  يدوبهب 
هدش و يهدیبوک  رانا  بآ  ای  رکش  يدنه و  رمت  ولآ و  بآ  اب  تشاد  زاین  رگا  دنروآ . يور  روفاک  صرق  کنخ و  بآ  نداد  يریگنوخ و 

تـسدب ات  ینیریـش  بارـش و  تشوگ و  ندروخ  زا  ار  يو  دـش  اهر  بت  زا  هچنانچ  دـننک و  ناور  ار  وا  مکـش  رکـش  هارمه  هب  رانا  تشوگ 
. دنرادزاب ریگارف ، يدوبهب  یتسردنت و  ندروآ 

یگتخورفارب و ندوب و  نیـشتآ  نینچمه  ددرگیمن و  رتتخـس  ياهبون )  ) بغ بت  زا  دیآیم . دشاب ، ياهبون  هکنآیب  هتـسویپ  زین  بت  نیا 
هنوگ هس  و  دوشیم . لیدـبت  هقرحم  بت  هب  ددرگن  ناـمرد  ندـمآ ، دـیدپ  زاـغآ  رد  رگا  یلو  درادـن . نآ  تسا ، هقرحم  بت  رد  هک  یتـخس 

: دشابیم
. دسرارف نآ  نارحب  نامز  هکنآ  ای  دروآرد  ياپ  زا  ار  رامیب  ات  دوریم  ندش  رتتخس  يوسب  هتسویپ  شیادیپ ، زاغآ  زا  هک  ياهنوگ  - 1

. دنامیم رادیاپ  تلاح  کی  هب  هک  ياهنوگ  - 2
. دباییم شهاک  مکمک  هب  هک  ياهنوگ  - 3

نآ يهدنیازف  يهنوگ  رد  نوخ  ندنار  نوریب  هب  زاین  نیرتشیب  هنوگ ، هس  نیا  نایم  رد 
528 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هدـنبای شهاک  نآ  رد  ییراـمیب  هک  تسا  ياهنوگ  نآ  زا  سپ  دـنامیم و  رادـیاپ  يراـمیب  نآ  رد  هک  تسا  ياهنوگ  سپـس  دوشیم  هدـید 
يهنوگ رد  هژیو  هب  دـشاب ، رتشیب  دـیاب  تسخن  يهنوگ  ود  ره  رد  راـمیب  زا  يریگنوخ  یلو  دراد . يریگنوخ  هب  زاـین  زین  هنوگنیا  تسا و 

. نآ يهدنیازف 

: دنیوگ [ 1141] یمغلب بت  نآ  هب  دشاب  هنازور  هک  ياهبون  بت 

هراشا
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يامرگ دشکیم و  ازارد  هب  تسا  راگدنام  نت  رد  امرس  هک  یماگنه  ات  دوش و  زاغآ  ناتشگنا  تشپ و  رد  رایـسب  يدرـس  زرل و  اب  بت ، نیا 
یتدم رد  یتخـس و  هب  نت  یغاد  هکلب  دوریمن . الاب  يدـنت  هب  نآ  یگتخورفارب  امرگ و  ياهبون )  ) بغ بت  دـننام  هب  دوشیم و  تخـس  نآ 
یغاد ات  دریگ  ماجنا  راب  نیدنچ  راک  نیا  دوش و  غاد  هرابود  نآ  زا  سپ  ددرگ و  درس  سپـس  دوش  غاد  اسبهچ  دباییم . شیازفا  لوط  زارد 

دـنمورین و یلیخ  رگید  تفرگارف  ار  نت  يهمه  ناسکی  دـش و  هریچ  نت  رد  یغاد  هک  یماگنه  دریگارف . ار  نت  همه  ناسکی  یتدـم  زا  سپ 
هدید هدننازوس )  ) هقرحم و  ياهبون )  ) بغ بت  رد  هک  ياهدنهد  رازآ  نیشتآ و  یغاد  نآ  رامیب  نت  هب  ندز  تسد  اب  دشابیمن . غاد )  ) رایسب

ندروآ و ـالاب  نآ  هارمه  هب  رگا  دـشابیمن . سفنت  شیازفا  ندـش و  روجاـن  یگنـشت و  نآ  هارمه  هب  دوشیمن . هدـید  بت  نیا  رد  دوشیم ،
دـشابیم و تسـس  نت  یلو  تسا  هتخورفارب  هرهچ  تسا و  بآدرز  یکدـنا  نآ  اـب  باـن و  مغلب  دـیپس  یگتخیمآ ، رتشیب  دـشاب  شورمکش 
ات دوب  دهاوخ  بغ  بت  زا  رتمک  رایسب  ندوب  یپایپ  تعرس و  یگرزب و  رظن  زا  شهاک  نیا  هتبلا  دباییم  شهاک  بت  نیا  رد  ضبن  اهتـشا و 

. تسا توافتم  نآ  هب  تبسن  یلیخ  دنک و  کچوک و  یلیخ  هک  تفگ  ناوتیم  هک  ییاج 
رایـسب هک  یناـسک  رومن و  درـس و  نت  ناگدـنراد  ناگدـشهتخا و  ناـنز و  ناـکدوک و  ریگارف  رتشیب  دراد . رایـسب  ياـههنوگ  همه ، نیا  اـب 

درـس و ياهنیمزرـس  رد  اوه و  بآ و  ندوب  رومن  درـس و  ماگنه  رد  هژیو  هب  دننکیم  شزرو  رتمک  دـنهدیم و  نوریب  رتمک  دـنروخیم و 
. دشابیمن فافش  تسا و  هریت  خرس  ای  یکبآ  دیپس  بآشیپ  نآ  هارمه  هب  دشابیم . رومن 

ندمآ دوشیم و  لیدبت  مود  تلاح  هب  نآ  زا  سپ  تسا و  تسخن  تلاح  اب  بت  زاغآ  رتشیب 
529 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

رایـسب دشاب  هتـشاد  رگا  درادن و  دوجو  تسخن  ياهزور  رد  هژیو  هب  قرع  شوارت  دشابیم . ماش  ماگنه  زور  نایاپ  زا  سپ  رتشیب  بت  تبون 
تسین و هتخورفارب  نت  دوشیمن و  هدید  هجو  چیه  هب  قرع  شزیر  بت ) ندوبن   ) شمارآ هرود  زاغآ  رد  تسا . یگدنبـسچ  ياراد  كدنا و 
تسا و رتشیب  نآ  دوبن  یبتیب و  تدم  زا  بت  ندوب  تدم  دیآیم و  بوانت  هب  زور  ره  بت  دیایب و  بت  مود  هبون  ات  دنامیمن  يزیچ  بت  زا 

. دوشیم لیدبت  يرتتخس  يرامیب  هب  هک  دنامیم  رادیاپ  مه  یهاگ 
نیا راتفرگ  يرتشیب  یهورگ  دـیدید  رگا  دـشابیم . یمغلب  بت  نآ  سپ  دـیدرک  دروخرب  اهنآ  رتشیب  ای  اـههناشن و  نیا  همه  هب  یبت  رد  رگا 

دیناشونب و مرلو  بآ  اب  یلـسع  نیبجنکـس  رامیب  هب  بت  نیا  يهبون  زاغآ  رد  دش . دیهاوخ  رتشیب  بت  ندوب  یمغلب  هب  ناترواب  دـناهدش ، بت 
تسه هچنآ  عضو  دروآ و  الاب  رتناسآ  هچره  دناوتب  ات  دییازفیب  وا  ندیشون  رب  هکلب  دیریگن  تخس  وا  رب  دینک و  ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا 

. دیهدب دبرت »  » يوراد وا  هب  بش  ره  دینک و  هتسخ  ندرک  هزیکاپ  اب  ار  رامیب  دیابن  تسین . مزال  نآ  رد  يرییغت  دشابیم  هدنسب 

: دبرت يوراد 

اهنآ زا  کیره  دـننام  هب  دزربت  رکـش  مرد و  کی  مادـکره  زا  لیبگنز  یکطـصم و  و  مرد ، هد  همرـس  نوچمه  هدـییاس  هدـش و  كاپ  دـبرت 
[1142] نیجنلج دادماب  رد  دنک . راک  زورهنابـش  رد  رابود  زا  شیب  مکـش  هک  نآ  رگم  دنربیم  راکب  ار  نآ  لاقثم  کی  یبش  دـنرادیمرب و 
زا ار  يروخاذغ  نامز  دیناوتیم  هچره  یلو  دیناشونیم  رامیب  هب  هک  هیقو  کی  يهزادنا  هب  یلسع  نیبجنکس  نآ  یپ  رد  مرد و  جنپ  يرکش 

رکـش و هدش و  هدناسیخ  نوتیز  هکرـس و  رد  هک  هچنآره  نوتیز و  هکرـس و  كاروخ  رامیب  هب  نآ  ياج  هب  دـییامن و  رود  بت  يهبون  تقو 
اب هک  یکاروخ  دـیناوتیم  یلو  دـیهدب  اهنآ  دـننام  ربنچ و  رایخ  رایخ و  زج  تساهيزبس  زا  نآ  دـننام  هب  هچنآره  هدرورپ و  عانعن  یکدـنا 

هیوشناهد هب  راداو  مرلو  بآ  نیبجنکـس و  اب  ار  وا  دـیهدب . وا  هب  هدـش  هتخاـس  لدرخ  ردـنغچ و  گرب  هشیر و  و  هماـکبآ )  ) يرم هکرس و 
يرتشیب گنرد  نآ  ياههبون  نایم  دـش و  هتـساک  نآ  ياههناشن  تدـم و  زا  هچنانچ  دـیرب و  راکب  وا  يارب  ار  همانرب  نیا  هتفه  کی  دـینک و 

. دیناروخب رامیب  هب  هتسویپ  ار  هتشرس  يوراد  نیا  داتسیا ، تفای و  شیازفا  دیدید  رگا  دینک و  يریگیپ  ار  همانرب  نیا  تشگ  ادیپ 
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530 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: یمغلب بت  يارب  ینتشرس  ییوراد 

مراهچ کی  نیتنـسفا  يهرـشفا  نآ و  دـننام  هب  ارقیف  يهرایا  مرد و  مین  نوقیراغ  گناد و  کی  لظنح  مخت  لاقثم و  کی  هدـش  كاپ  دـبرت 
. دیهد رامیب  هب  دیروآ و  درگ  یلسع  نیبجنکس  اب  گناد  کی  یکطصم  مرد و 

ندروخ زا  ار  يو  دـیهدب و  هدـش  نایرب  ای  هدرک  خرـس  هجوج  وا  هب  دوب  هدـش  تسـس  راـمیب  رگا  دـیدرگزاب . دوخ  هتـشذگ  هماـنرب  هب  زاـب 
کیره يارب  هک  ییاـهنامرد  اـب  ار  وا  داد  تسد  وا  هب  یتخـس  یبوشآلد  اـی  هبمکـش و  رد  یبیـسآ  رگا  دـیرادزاب  اهدـیرت  اـهتشروخ و 
يریگیپ ار  وا  نامرد  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  اـب  دـش  جازملا ) ءوس   ) دـب يهزیمآ  راـتفرگ  راـمیب  رگا  نینچمه  دـییامن و  ناـمرد  میاهتفگ ،

. دیهدب گرزب  خرس  لگ  صرق  رامیب  هب  تشذگ  مراهچ  يهتفه  زا  بت  رگا  دییامن و 

: خرس لگ  صرق 

نوراسأ و لبنس  مرد و  مین  کی و  یکطصم  مرد و  هس  نیتنسفا  يهرـشفا  مرد و  شـش  تفاغ  يهرـشفا  مرد و  هد  هدش  بایـسآ  خرـس  لگ 
اب ار  نآ  زا  یکی  دنزاسیم و  مرد  هس  نزو  هب  یـصرق  دنریگیمرب و  مرد  کی  مادـکره  زا  نوسینا  رخذا و  يهفوکـش  هتخوسن و  ماخ  دوع 

. دنهدیم رامیب  هب  ینتخپ  نیا  زا  هیقو  کی 

: یمغلب بت  ندناشنورف  يارب  ینتخپ  ییوراد  يهرازگ 

لطر ود  اب  مرد  جنپ  مادکره  زا  عاکـش  دروزاب و  توشک ، نوسینا ، هاوخنان ، مرد ، هد  مادـکره  زا  هنایزار  سفرک و  مخت  هشیر و  يهتـسوپ 
ار نآ  اهصرق  اب  رامیب  دـیزیمآیم و  نیبجنکـس  هیقو  کی  اب  ار  نآ  هیقو  کی  دـینکیم  فاص  سپـس  ددرگ و  لـطر  مین  اـت  دـیزپیم  بآ 
دیهدب و رامیب  هب  دیریگب و  رظن  رد  ار  يرگید  يهتـشرس  تسالاب  وا  بت  زونه  رگا  دیهد . ودب  دبرت  يوراد  نایم  رد  بش  ود  ره  دشونیم .

هچنانچ دیرادزاب و  ار  وا  اهینیریـش  اهیبرچ و  هرک و  ندروخ  زا  دتفینورف و  وا  يورین  هک  دیناروخب  هدش  نایرب  زپبآ و  تشوگ  زین  وا  هب 
رد رامیب  هکنیا  زا  دـیزیهرپب  دـییامن . كاروخ  زا  شیپ  زور  ره  ندرک  قرع  نتفر و  هبامرگ  هب  راداو  يو  تشاد ، يریگمـشچ  شهاـک  بت 

. دیشک دهاوخ  ازارد  هب  ار  بت  هک  دشونب . دراد  شیارگ  يدرس  هب  هچنآ  خی و  بآ  یبت  نینچ 

(: دیآیم راب  کی  زور  راهچ  هک  یبت  [ ) 1143] عبر بت 

هراشا

دنروخیم و مهب  اهنادند  هک  ياهنوگهب  دیآیم ، دیدپ  رایسب  زرل  امرس و  اب  بت  نیا 
531 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

شمان زا  هک  هنوگ  نامه  دیامنیم . ناوتان  تسس و  اهنآ  دنکیم و  ینیگنس  اهنآ  رب  يزیچ  هک  یلکش  هب  دنریگیم  درد  اهناوختسا  اهدنب و 
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. دیآیمن دیدپ  هنوگنیا  اهبت  رگید  رد  دوشیم  هدید  بت  نیا  رد  هک  يزرل  دیآیمرب ،
يزاین رگید  دیجنسب  مه  اب  ار  ود  نیا  دیشاب ، هتشاد  دای  هب  یتسردنت  رد  ار  وا  ضبن  رگا  تسا  دنک  تسـس و  رایـسب  بت  نیا  زاغآ  رد  ضبن 
ندوب دنک  کچوک و  ببس  هب  تسا  راب ) کی  زور  راهچ   ) عبر بت  زاغآ  رد  هک  یـضبن  تسین . بت  نیا  تخانـش  يارب  يرگید  يهناشن  هب 

. دوشیم نایامن  اهگر  رد  رتشیب  یتسردنت  نامز  اب  ندش  توافتم  و 
بت زا  رتشیب  رایـسب  نآ  ياـمد  ددرگ  هتخورفارب  غاد و  رگا  دـشابیم و  رتـشیب  هبون )  ) بغ بت  زا  رتـمک و  یمغلب  بت  زا  نآ  زرل  بت  ناـمز 

هب تسا  بغ  بت  رد  هک  يدردرـس  یباتیب و  یگتفوک و  یگنـشت و  یگتخورفارب و  نآ  دـسریمن و  بغ  بت  ياـمد  هب  یلو  تسا  یمغلب 
ای زییاپ  رد  اهنآ  ندمآ  ياههبون  اههرود و  دنوشیم و  هدیـشک  ازارد  هب  هک  تسا  ییاهبت  رتشیب  دمایپ  ییوگهوای  نایذـه و  درادـن . هارمه 

يزبـس یکبآ و  دـیپس  هب  بآـشیپ  گـنر  نآ  هارمه  هب  دوشیم و  هدـید  زین  دـنراد  کـشخ  يهزیمآ  هک  یناـسک  رد  تسا و  ناتـسبات  رخآ 
رب اههناشن  نیا  اب  دـیاب  دـیآیم و  دـیدپ  رتشیب  هک  تسا  عبر  بت  یبت  نینچ  سپ  دوش . هایـس  ای  يرانا  گـنررپ  خرـس  اـسبهچ  دـیارگیم و 

. دشابیم عبر  بت  نیا  هک  ییازفیب  ترواب 
نوخ ناشیا  قیلساب  گر  زا  يدید ، هدش  هتـشابنا  رپ و  ار  اهگر  گنرخرـس و  تشوگرپ و  ار  نت  گنررپ و  خرـس  ار  بآشیپ  نآ  رد  رگا 
هایـس بآخلت )  ) یگتخیمآ هدننکناور  ياهوراد  یخرب  هب  يدـیدن  ار  اههناشن  نینچ  رگا  زادرپب . وا  يارب  رگید  ینامرد  ياهراک  هب  ریگب و 

هدننکناور هک  يزور  نامه  رد  راذـگب . بآشیپ  ندـنار  زا  شیپ  زور  کی  ار  نت  يزاسیهت  روآیب . يور  هدـش  دای  ایلوخیلام  شخب  رد  هک 
رب ندروآ  الاب  رگا  نک و  ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  يو  ناشونب و  وا  هب  مرلو  بآ  نیبجنکس و  رتشیب  زرل  بت  زاغآ  ماگنه  رد  يربیم و  راکب 

ینیبجنکس نآ  زا  سپ  دشونب و  رایسب  بآ  بارـش و  رامیب  دیاب  ناروخب و  وا  هب  ار  اهنیا  دننام  کمن و  لدرخ و  ردنغچ و  دوش ، تخـس  وا 
تـشوگ وا  هب  یهد و  شرتسگ  دـیاب  ار  ینامرد  همانرب  دروآ . الاب  دـیاب  زین  اهزور  رگید  رد  دـیامن و  هزمهزم  دـناهدناسیخ  برت  نآ  رد  هک 

. یناروخب وا  هب  نوتیز  و  هماکبآ )  ) يرم رد  هدش  هدرورپ  ياهيزبس  نآ  زا  شیپ  یهد و  هنایم  ياهزادنا  هب  هرب  هلاغزب و  هجوج و 
532 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ندش هتسخ  زا  دنکن و  قرع  اجنآ  رد  دور و  هبامرگ  هب  دنیشنب و  مرگ  بآ  رد  كاروخ  زا  شیپ  زور  ره  دزیرب و  مرگ  بآ  دوخ  رب  دیاب  وا 
زور کی  ار  وا  نت  يهتسویپ  يزاسیهت  دشونب . یکبآ  بارش  رایسب  دیازفیب و  دوخ  شیاسآ  باوخ و  رب  دهاکب و  ندرک  يرادهدنزبش  و 

رد ار  دوخ  راک  اهزور  رگید  رد  یلو  ناجنگب  وا  يهمانرب  وزج  زور ، نامه  رد  ندروآ  الاب  اب  یبآشیپ  ياههدـننکناور  ندرب  راکب  زا  شیپ 
بت ياهتقو  ندش  شیپ  سپ و  ای  اهتبون و  تدـم  نآ و  ياههناشن  بت و  شهاک  هد . رارق  رامیب  نت  نتـشادهاگن  رومن  یهدكاروخ و 
ازارد هب  بت  تدم  شور  نیا  اب  هک  شوکب  بوخ  وا  يهنادنمورین  يزاسیهت  رد  سپ  يدیدن  رایسب  یـشهاک  نآ  رد  رگا  نک ، یـسررب  ار 

هب اـی  یلفـالف  يوراد  ودرگ  کـی  يهزادـنا  هب  زور  ره  یناـمرد  ياـهشور  رگید  هارمه  هب  تشذـگ  زور  لـهچ  زا  بـت  رگا  دـشکیمن و 
. هدب رامیب  هب  هداس  تیتلح  يوراد  قدنف  کی  يهزادنا 

: هداس تیتلح  يوراد 

تخرد درآ  اب  يریگیمرب و  ار  مه  اب  اهوراد  نتـشرس  يهزادنا  هب  لسع  اب  ربارب و  يهزادنا  هب  لفلف  کشخ و  بادـس  گرب  رم و  هزگنا و 
وا هب  ییاـمنیم و  ندرک  قرع  هب  راداو  ار  وا  يربیم و  هباـمرگ  هـب  ار  راـمیب  اـهیکبآ ، ندـنار  نوریب  زور  زج  يزور  رد  يزیمآیم  اـمرخ 

ازامرگ ياهوراد  هک  تسا  نآ  تسرد ، دش . رغال  رازن و  رامیب  نت  دـمآ و  شیپ  ناتـسبات  رد  بت  نیا  رگا  یناشونیم . بان  هنهک و  یبارش 
نداد رد  یهدـب و  هایـس  يهلیله  نومیتفا و  يو  هب  یهاگ  ییامن و  هیکت  دزربت  رکـش  رینپ و  بآ  ندیـشون  رب  یهاـگ  ییاـمن و  رود  وا  زا  ار 
مرلو بآ  نیبجنکـس و  وا  هب  بت  هبون  زاغآ  ماگنه  اهیکبآ و  ندـنار  نوریب  زور  رد  ییامن و  يراـشفاپ  ازيرت  هدـننکرومن  ياـهیکاروخ 
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. ینک ندروآ  الاب  هب  راداو  ار  وا  یهدب و 

: دوریم الاب  یلیخ  ناشیامد  دنیآیم و  راب  کی  زور  شش  جنپ و  زا  شیب  هک  ياهبون  [ 1144] يهتخیمآ مهرد  ياهبت 

نت يزاسیهت  هنوگره  نت و  زا  اهیکبآ  ندنار  نوریب  زور  زا  شیپ  نآ ، يهژیو  ياهوراد  نداد  هب  اهبت  هنوگنیا  نامرد  يارب  تسا  رتهب 
هرابمکش یبرچرپ و  هبرف و  رادبت  رامیب  رگا  ار  هدش  دای  یمغلب  بت  شخب  رد  هک  ینامرد  ياهشور  رگید  دینک و  مادقا 

533 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ینامرد ياهشور  رگید  ماجنا  یبآخلت و  ياههدننکناور  اب  دشاب  هزیمآکشخ  رغال و  رامیب  رگا  یلو  دیهد . ماجنا  دـشاب ، هراوخمکـش  و 

. دییامن يریگیپ  ار  وا  نامرد  عبر ، بت 
یبت زا  ای  هدـمآدیدپ و  اههدرگ  هژیو  هب  اهمادـنا  یخرب  رد  سامآ  زا  ای  هدـشن  هتـشادهاگن  اهنآ  ياـههرود  هک  هتخیمآمهرد  ياـهبت  یلو 

اب ای  دوشیم و  زاغآ  اهمادـنا  زا  یکی  رد  درد  اـب  هک  اـهنآ  نیتسخن  يهنوگ  ناـیم  تواـفت  دوش و  لیدـبت  عبر  بت  هب  دـهاوخیم  هک  تسا 
. دوشیمن هدید  اهنیا  زا  يزیچ  یمود  يهنوگ  رد  هک  یلاح  رد  دیآیم . دوجوب  هدیدبیسآ ، مادنا  نآ  درکراک 

رد ام  درکدای  هب  هجوت  اب  دـیاب  نآ  ناـمرد  ماـجنا  هک  تسا  مادـنا  نآ  ناـمرد  هب  هجوت  تسخن  يهنوگ  ناـمرد  رد  دراد  قرف  اـهنآ  ناـمرد 
يریگولج طلخ )  ) اهیگتخیمآ لماک  نتخوس  زا  ات  تسا ، بت  ندـناشنورف  يزاـسیهت و  یمود  يهنوگ  رد  یلو  دـشاب . نآ  يهژیو  شخب 

. دوش

(: یمیاد [ ) 1145] هتسویپ بت 

دنبای و شهاک  سپـس  شیازفا و  دوخ  هبون  ماگنه  رد  دنوش و  هتـسویپ  هکلب  دنورن  نایم  زا  دـنوش و  هزورره  ياهبون  عبر و  بغ و  بت  رگا 
هدـناوخ یگـشیمه  بت  اـهبت ، هنوگنیا  دـنبای ، شیازفا  دوخ  يهبون  ماـگنه  رد  هراـبود  دـنورب و  نت  زا  هکنیا  اـت  هدوب  نت  هارمه  هتـسویپ 

رگم تسین  لوادتم  زرل  نآ  رد  دوشیمن و  زاغآ  زرل  اب  بت  نیا  هکنیا  زج  تسرگید . ياهبت  يهناشن  نامه  بت  نیا  ياههناشن  دوشیم و 
رتالاب رطخ  اب  رتدـب و  یگنوگچ  رظن  زا  دـنرتشیب و  ییادـنچ  رظن  زا  اهنت  دنتـسه و  نامه  اهیگتخیمآ  یلو  نآ  ندرک  شکورف  ماـگنه  رد 
هجوت رادبت  ییازورین  هب  دنیامن و  يراشفاپ  رتشیب  نآ  رب  هکنیا  زج  دـندرگ و  نامرد  اهبت  نامرد  نامه  اب  هک  تسا  هتـسیاش  دنـشابیم و 

. دننک رتشیب  نامرد  رد  ار  راکتشپ  دنیامن و 

: دوشیم راکشآ  امرس  مد  کی  امرگ و  مد  کی  نآ  رد  هک  یبت 

هراشا

، دوش درس  رایـسب  نت  دشاب و  رتشیب  يروجنر  رایـسب و  یگنـشت  سفنت و  یگرزب  نابز و  یهایـس  نازوس )  ) هقرحم ياهبت  رد  هک  یماگنه 
شیازفا ندب  ینوریب  شخب  رد  امد  یلو  هدمآ ، تسدب  نورد  سامآ  زا  نآ  رد  هدمآدیدپ  يامرگ  تسین و  يدب  رایسب  يهناشن  هک 

534 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ضبن و شیازفا  ندیـشک و  هزایمخ  یگدیـشک و  بت و  یگتفوک و  یگتـسخ و  رامیب  نورد  رد  همه  نیا  اب  دشاب و  درـس  نت  نوریب  دباین و 

. دخرچب دنچ  ییاههبون  رد  بت  نیا  یلو  درادن  رایسب  رازآ  تسین و  الاب  یلیخ  امد  همه  نیا  اب  دیامنیم . ساسحا  امد  نتفر  الاب  سفنت و 
. دراذگ دیاب  یمغلب  بت  نامرد  يهیاپ  رب  ار  رامیب  نامرد 
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ار بت  يامرگ  دوخ  نورد  رد  رامیب  یلو  دشابن  یگنـشت  گرزب و  سفنت  دـنت و  ضبن  دـشاب و  مرگ  رادبت ، کی  دـننام  هب  نت  نوریب  رگا 
( نازوس  ) هقرحم ياـهبت  هورگ  زا  نیا  دوش ، ادـیپ  اهمادـنا  ینوریب  حطـس  رد  یگتفوک  یمرگ و  يدرـس و  ساـسحا  هکلب  دـنکن  ساـسحا 

لگ  ) نیبجنلج نیبجنکس و  سپ  دخرچیم . رامیب  رد  دوخ  ياههبون  رد  هک  دشابیم  ورین  نداتفاورف  ماگنه  يرامیب و  نایاپ  هکلب  دشابیمن 
هب زور  ره  ار  وا  دـینک و  هیذـغت  ار  وا  ماداب  نغور  اب  هدـش  هدرورپ  نوتیز  نغور  هکرـس و  اـب  دـیناشونب و  ودـب  هتـسویپ  ار  يرکـش  نیبگنا )

سپس دیربب . راکب  هدننکناور  ناونعب  ار  هلیله  يهتخپ  دشن  هدنـسب  رگا  دیزیرب . غاد  رایـسب  بآ  وا  رب  دیامن و  قرع  یکدنا  ات  دیربب  هبامرگ 
زاب و  امرس ، سپـس  امرگ و  ساسحا  زرل و  هارمه  مرگ و  سفنت  یگتخورفارب و  هارمه  هب  زرل  رامیب  رگا  دیهد  ماجنا  هرابود  ار  شور  نیمه 

ریشابت صرق  کچوک و  خرس  لگ  صرق  زا  همین  ود  هنازور  دیهدب . رکش  دبرت و  هایـس و  درز و  يهلیله  وا  هب  درک  امرگ  ساسحا  يدنت  هب 
. دیناروخب ودب  هتسویپ  رانا  بآ  نیبجنکس و  لاقثم  کی  اب  زور  ره 

: کچوک خرس  لگ  صرق 

مادکره زا  ینساک  مخت  رایخ و  مخت  مرد و  کی  نایبنیریش  يهدناشوج  يهرـشفا  مرد و  کی  بیطلا  لبنـس  مرد و  هد  هدییاس  خرـس  لگ 
. دشونب بالگ  يهباشون  اب  ار  نآ  رامیب  ات  دننزاسب  یصرق  مرد ، ود 

: ریشابت صرق 

مرد و مین  مادکره  زا  اریتک  هتـساشن و  مرد و  ود  مادکره  زا  ودـک  مخت  رایخ و  مخت  وهاک و  مخت  مرد و  هس  خرـس  لگ  مرد و  هد  ریـشابت 
. ددرگ تسرد  یصرق  نآ  زا  دوش و  ریمخ  هزرفسا  مخت  باعل  اب  مرد  جنپ  نیبجنرت  نایبنیریش و  يهدناشوج  يهرشفا 

: دنکیمن غاد  هک  يزرل  بت 

هکنآیب نت  رود  ره  رد  دیآرد و  شخرچ  هب  یغادیب ، زرل  ياههرود  یسک  رد  هاگره 
535 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

شور دـینک و  يزاـسیهت  میتفگ ، یمغلب  بت  شخب  رد  هچنآ  اـب  ار  يراـمیب  نینچ  ددرگزاـب ، دوخ  نیتسخن  دـننام  هب  دـشاب  هارمه  بت  اـب 
. دینک مک  ار  وا  باوخ  دیرادزاب . دروآ  دیدپ  مغلب  هچنآ  زا  ار  وا  دیاب  دیشاب . هتشاد  يو  اب  هنایوجارادم 

هب تیتـلح  يوراد  وا  هب  زرل  بـت  ماـگنه  رد  دیـشک  ازارد  هـب  نآ  يهرود  رگا  دـنک و  يورهداـیپ  زرل  بـت  ماـگنه  رد  دـییامن  راداو  ار  يو 
. دیناشوپب بوخ  ار  يو  دیهدب و  رانک  کی  يهزادنا 

ببس هک  دروخب  ناکت  رتمک  دوش و  اجباج  رتمک  دهد و  شیازفا  ار  ندیباوخ  دناچیپب و  كاشوپ  رد  یبوخب  ار  دوخ  هک  دییامن  راداو  ار  وا 
. دیناشونب ودب  مرگ  بآ  راب  نیدنچ  دیلامب و  طسق  نغور  وا  رب  دورب و  نایم  زا  زرل  دنک و  قرع  رتمک  ات  دوشیم 

نایم زا  ار  زرل  هنوگنیدـب  دـنک ، قرع  هک  دـیزادنیب  گرزب  یـششوپ  وا  رب  هک  نآ  زا  سپ  هتبلا  دـیراذگب . مرگ  بآ  راـخب  ربارب  رد  ار  يو 
. دیادزیم ار  زرل  هک  دیناشونب  وا  هب  هدییاس  لفلف  اب  بان  دنمورین  یبارش  تفر و  دهاوخ 

: دیآیم دیدپ  طلخ )  ) اهیگتخیمآ ندوب  دنت  یکبآ و  زا  هک  [ 1146] یشوهیب اب  هارمه  بت 
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ورین دنارمژپیم و  ار  نت  دزیریم و  مهب  يدنت  هب  ار  هرهچ  تسا و  ياهبون )  ) بغ بت  زا  رتشیب  هک  دـیآیم  دـیدپ  یبت  مدرم  زا  یهورگ  رد 
هچ دوشیم و  شوهیب  راـمیب  دوشیم ، زاـغآ  نآ  زا  سپ  بت  يهبون  هک  یماـگنه  دـتفایمورف و  تبون  ود  رد  اـی  تسخن و  هبون  رد  ضبن  و 

. دیآیم دیدپ  کشخ  مرگ و  رایسب  يهزیمآ  اب  نت  رد  اهنت  بت  نیا  دریمب . یشوهیب  نآ  رد  اسب 
دیناباوخب تحار  ییاج  رد  ار  وا  دییامن و  رامیب  هب  سلم  رانا  بآ  اب  هتخیمآ  وجبآ  ندناشونب  مادقا  دـیدرک  دروخرب  يرامیب  نینچ  اب  رگا 

هدناسیخ دیپس  نان  كدناكدنا  مدره  دـینک و  وبشوخ  بالگ  لدنـص و  اب  ار  وا  نت  دـیناشوپب و  وا  هب  لدنـص  يوب  اب  هتـشغآ  یکاشوپ  و 
درـس ياههویم  ودک و  رایخ و  ربنچ و  رایخ  هروغ و  بآ  رد  هدرورپ  هدش و  نایرب  هجوج  اههویم و  زا  نآ  دننامه  سلم و  رانا  بآ  رد  هدش 

هدناسیخ دیپس  نان  نآ  رد  هک  وجبآ  ای  رانا  بآ  دیناشونب . وا  هب  بت  رود  زاغآ  زا  شیپ  درـس  بآ  دـیناروخب و  وا  هب  خـی  اب  هدـش  درـس  و 
رامیب هب  ییوراد  هک  نآ  زا  شیپ  دش و  زاغآ  بت  يهرود  رگا  دیهدب . وا  هب  هدش 

536 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هدش هدناسیخ  نآ  رد  دیپس  نان  هک  رانا  بآ  ای  وجبآ  ای  بآ  اب  هدیبوک  ینیریش  نان  دینک و  زاب  ار  رامیب  ناهد  تشگ ، شوهیب  وا  دیهد و 

اب بارش  نزو  يهزادنا  هب  هک  یکبآ  بارش  رد  هدش  درآ  ینیریش  نان  یکدنا  دشاب  تخس  رایـسب  وا  یـشوهیب  رگا  دیراذگب و  وا  ناهد  رد 
اب دـینازیهرپب و  نت  يزاسیهت  هنوگره  یباوخیب و  یگتـسخ و  هبامرگ و  مرگ و  ياوه  زا  ار  وا  دـیناشونب و  وا  هب  هدـش  هتخیمآ  درـس  بآ 

هدش زاغآ  هبون  اب  رامیب  بت  يامد  رگا  دیهد و  كاروخ  وا  هب  دشاب  هبون  زاغآ  رد  هچرگا  ماگنه  ره  دیهد و  وشتـسش  ار  وا  ندب  درـس  بآ 
. دیهدب روفاک  صرق  اب  یبرچیب ) ریش   ) ضیخم يو  هب  دشاب  الاب  یلیخ  امد  نیا  وا  هب  ندز  تسد  ماگنه  هب  دشاب و 

: تسا هارمه  مرن  طلخ )  ) ياهیگتخیمآ یناوارف  اب  هک  [ 1147] یشوهیب اب  هارمه  بت 

دروـخ و رگا  دزورفایمرب . ار  هرهچ  دـنارمژپیم و  ار  نت  هـک  دـیآیم  دـیدپ  یمغلب  بـت  زا  رتـشیب  یـشخرچ  اـب  یبـت  مدرم  زا  یهورگ  رد 
هیذـغت رگا  رگید  يوس  زا  دوریم . شوه  زا  رامیب  دریگ ، ماجنا  ناشیا  هرابرد  زین  يزاسیهت  دـیاب  هکنانچ  دـشابن و  بوخ  راـمیب  كاروخ 

تسد و اب  ماگ  ات  وناز  زا  قاس ، شلام  اب  ار  ناشیا  نامرد  دوشیم . هدیـشک  ازارد  هب  رتشیب  رتدنمورین و  بت  هتفای و  شیازفا  یگدرمژپ  دوش 
دیاب رتالاب  هب  قاس  زا  سپ  دوش و  گنر  خرـس  یکدنا  وا  تسوپ  ات  دریگ ، ماجنا  ياهنوگهب  و  دشاب ، هنایم  يربز  یمرن و  زا  هک  ياهچراپ  اب 

زا سپ  دشاب . هنایم  یتخـس  یمرن و  رظن  زا  شلام  دیاب  دوش و  خرـس  یکدنا  نینچمه  ات  دیهد  شلام  وناز  کیدزن  نییاپ  ات  ار  نار  دیورب و 
هب ار  اهمادنا  رگید  سپس  اپ و  هرابود  ار و  ناشیا  هنیس  تشپ و  سپـس  دوش و  هداد  شلام  هنوگ  نامه  تسد  فک  ات  لغب  ریز  زا  تسد  نآ 

هچنانچ دیناشونب و  یلـسع  نیبجنکـس  وا  هب  دوش  هنـشت  رامیب  هاگره  دینک و  يریگیپ  ار  راک  و  دیهد . شلام  میدرک  دای  هک  ياهنوگ  نامه 
. دینازیهرپب درس  بآ  ندیشون  زا  ار  رامیب  دیناروخب و  رکش  اب  هدش  هدرورپ  لسع  بآ  ای  نان  وجبآ و  دوش  هنسرگ 

وا رگا  دوش . هتـشاذگ  شیاسآ  باوخ و  يارب  یمین  شلام و  يارب  یمین  هک  دـینک  شخب  ياهنوگهب  وا  يارب  شلام  باوخ و  نایم  ار  تقو 
رد هدش  دای  ياهیکاروخ  دندش  تسس  رگا  دییازفیب و  لسع  بآ  نان و  نآ و  يهزادنا  رب  دوشن  تسس  وجبآ  ندروخ  اب 

537 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا شیپ  زور  ره  دـییامن . هیقنت  هروـب  ردـنغچ و  بآ  اـب  ار  ناـشیا  دـش  راـتفرگ  تسوـبی  هب  رگا  دـیناروخب و  اـهنآ  هـب  ار  یمغلب  بـت  شخب 

. دبای دوبهب  وا  ات  دینک  يریگیپ  ار  شور  نیا  دیهدب و  یلسع  نیبجنکس  اب  سفرک  مخت  لاقثم  کی  اهنآ  هب  كاروخ 

[: 1148] سامآ زا  هدمآدیدپ  بت 

زا دناوتیم  هک  دوشیم  بت  شیادیپ  يهنیمز  سامآ  نیا  هک  دیآیم  دیدپ  یسامآ  نآ  زج  یگدیدبرض و  ندروخ و  نیمز  یپ  رد  یهاگ 
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. دنامیمن نت ) رد   ) نآ زا  يزیچ  دشابیمن و  دنیاشوخان  یلیخ  دب و  تسین و  ینوفع  بت  نیا  دشاب . هنازور )  ) موی بت  يهنوگ 
. تسا سامآ  نآ  یگرزب  مادنا و  نآ  هب  هتـسب  رطخ  یکدنا  يرایـسب و  تسا . تشلپ  هک  دهدیم  يور  اهمادنا  زا  یکی  رد  زاغآ  رد  یهاگ 
تسا و كانرطخ  یبت  زغم ، يهدرپ  سامآ  زا  هدمآدیدپ  بت  دنکیم . يوریپ  نآ  زا  بت  يهزادـنا  سامآ ، يهزادـنا  یگنوگچ و  يهیاپ  رب 

. میدرک دای  ار  نآ  نامرد  اههناشن و  نیا  زا  شیپ  دراد و  مان  ماسرس  بت 
. میاهتفگ هتشذگ  رد  زین  ار  نآ  هک  دنیوگ  [ 1149] تخس قیناوخ  ار  نآ  نوماریپ  ولگ و  رد  هدمآدیدپ  سامآ 

تاذ ار  مگارفاید )  ) زجاح باجح  نوماریپ و  ياههدرپ  اههدند و  نایم  رد  نآ  نوماریپ  ياهتفاب  یـسفنت و  هاگتـسد  رد  هدمآدیدپ  سامآ 
. میاهدرک دای  زین  ار  نآ  هک  دنیوگ  [ 1152] ماسرب و  [ 1151] هصوش و  [ 1150] بنجلا

خرـس نآ  هارمه  هب  رامیب  ياههنوگ  ددرگیم و  رتدـنت  یپاـیپ و  رتتخـس و  رتلکـشم و  نآ  اـب  سفنت  شـش  رد  هدـمآدیدپ  ساـمآ  رثا  رب 
. میدرک دای  زین  ار  نآ  دیآیم و  نیکرچ  طلخ  اب  هفرس  دنوشیم و 

تروق ماگنه  رد  تسا و  هارمه  هناش  ود  يهنایم  رد  درد  اب  يرم  رد  هدمآدیدپ  سامآ 
538 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا غانج  ناوختـسا  نییاپ  مکـش و  ولج  رد  نآ  شزوس  دـشابیم و  هارمه  درد  اب  هبمکـش  رد  هدـمآدیدپ  سامآ  دـباییم . شیازفا  نداد 
یگنــشت و نآ و  يور  ندروآ  راـشف  ماـگنه  درد  نآ  يهناـشن  هـنرگو  دوـمن  ساـسحا  ناوـتیم  ار  نآ  دــشاب  گرزب  ساـمآ  رگا  یهاـگ 

. دشابیم اهتشا  نداتفاورف 
ار یمرگ  شخب ، نآ  هب  ندز  تسد  اب  دوشیم و  تفس  دیآیم و  درد  هب  مکش  زا  یـشخب  نآ  هطـساوب  دشاب  هدور  رد  سامآ  رگا  نینچمه 

. دیآ شیپ  زین  تسوبی  نآ  هارمه  هب  اسبهچ  و  دهدیم . ناشن 
الاب تخـس و  یگنـشت  سفن و  یگنت  هفرـس و  بآشیپ و  گـنر  شیازفا  دـنمورین و  یبت  نآ  ناـشن  دـیآ  دـیدپ  رگج  رد  مرگ  یـسامآ  رگا 

. دوب دهاوخ  اههدند  ریز  ینیگنس  هناش و  هربنچ و  ناوختسا  رد  درد  مکش و  ندمآ  دنب  اهتشا و  نداتفاورف  بآدرز و  ندروآ 
تلاـح دـننام  هـب  بآـشیپ  نـتفر  نوریب  دـشابیم . تـشپ  ینییاـپ  شخب  رد  درد  ینیگنـس و  نآ  لابندـب  دـیآ  دـیدپ  هدرگ  رد  یـسامآ  رگا 

زرل بت  اب  نآ  دزیمآیم و  مه  رد  اهنآ  تبون  نامز  هک  دیآ ، دیدپ  رگید  ییاهبت  نآ  هارمه  هب  دناوتیم  دوب . دهاوخن  ناور  نآ  یگشیمه 
. درک دهاوخ  ساسحا  دوخ  مکش  رد  ینازیوآ  نیگنس  زیچ  کی  دباوخب  ورب  رامیب  رگا  ددرگیم . زاغآ 

یتخس و  نایذه )  ) ییوگیگدنکارپ درخ و  یناشیرپ  یگتخیرمهب و  هارمه  هب  تخس  رایسب  یبت  نآ  یپ  رد  دشاب  نادبآشیپ  رد  سامآ  رگا 
. دوب دهاوخ  بآشیپ 

. دیآیم شیپ  ییوگناشیرپ  درخ و  یگتخیرمهب  نازوس و  تخس و  یبت  نآ  لابندب  دشاب  نادهز  رد  مرگ  سامآ  رگا 
هک اهنامرد  رگید  سامآ و  نامسناپ  يریگنوخ و  هب  هجوت  يهیاپ  رب  اهسامآ  یپ  رد  هدمآدیدپ  ياهبت  همه  نامرد  يهمانرب  تسا  رتهب 
نآ یپ  رد  یبت  دـشاب ، نت  رد  بهتلم  مرگ و  یـسامآ  هک  یماگنه  ات  تسناد  دـیاب  دوش و  لابند  میاهدرب  مان  دوخ  هژیو  شخب  رد  مادـکره 

. دوریم نایم  زا  زین  بت  نآ  لابندب  دنک  شکورف  سامآ  نآ  یمرگ  هاگره  دوب و  دهاوخ 

[: 1153] یئابو بت 

يدنمورین و يدنت و  راکشآ  ياهناشن  دنیآیم ، دیدپ  اوه  بآ و  یهابت  زا  هک  ییاهبت 
539 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ریگارف یلو  میـالم  یبت  اـهنآ  دنـشابیم . بآدـنگرپ  تشلپ و  هدـننزشین و  نت  ياـفرژ  نورد و  رد  هکلب  دـنرادنرب ، رد  ار  اـمد  ندوب  ـالاب 
رد سفنت  دراد و  رایسب  يروجنر  یگنشت و  دشابیم . وبدب  دیآیم  نوریب  نت  زا  هدنامسپ  ناونعب  هچره  سفن و  نآ  رانک  رد  دنا . هقبطم ) )
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نادب هک  یناسک  دـنوشیم و  هدـنار  وبدـب  ياهيدـیلپ  اههدـنامسپ ، ندـنار  نوریب  ندروآ و  الاب  یپایپ  اب  دوشیم . یپردیپ  گرزب و  نآ 
يهدـناشوج يهرـشفا  درـس و  بآ  ندـیناشون  اـب  اـهبت  هنوگنیا  رد  ناـمرد  دـنریمیم . دـنوشیم و  شوـهیب  نآ  یپ  رد  دـناهدش  راـتفرگ 

زا رگا  و  دشابیم . شرت  جنرت  بیـس و  یبالگ و  هروغ و  شرت و  رانا  يهدناشوج  يهرـشفا  دننام  هب  شرت  مکـش و  يهدـنروآدنب  ياههویم 
یناسک رب  دینک و  مهارف  اهنآ  زا  ار  وا  كاروخ  دیهد و  شرت  تسام  ای  رینپ ) بآ   ) لصم ای  بآ  هکرـس و  رامیب  هب  دوبن . مهارف  يزیچ  اهنیا 

درس و ياههناخ  رد  ار  رامیب  دنهدیم . تسد  زا  ار  ندروخ  ياهتشا  ناشیا  رتشیب  هچ  دینک  يریگتخـس  ندروخ  رد  دنراد ، ییابو  بت  هک 
. دییامن درس  يوبشوخ  ناهایگ  ندییوب  هب  راداو  ار  ناشیا  دینک و  یشاپبآ  هکرس  بآ و  اب  ار  هناخ  دیرادهاگن . تحار  هدش و  وبشوخ 
روفاک صرق  دیهد . ماجنا  زین  ناشیا  يهرابرد  ریش  ندیـشون  غاد و  بآ  نتفر و  هبامرگ  زجب  میتفگ  لس )  ) قد بت  رد  هک  ینامرد  ياهراک 
هاگیاج دیراذگب ، نآ  يور  دیهد و  شلام  بالگ  لدنص و  روفاک و  اب  ار  اهنآ  يهنیـس  دیناروخب و  ناشیا  هب  جنرت  يهدناشوج  يهرـشفا  اب 

ياههناخ رد  روفاک  لدنص و  دینک . رپ  هدنروآدنب  درس و  ياهزیچ  رگید  گرب  بیس و  مرک و  فالخ و  تخرد  گرب  زا  ار  ناشیا  تسیز 
. دیشاپب بالگ  راب  نیدنچ  يزور  دیهد و  روخب  ناشیا 

[: 1154] یبیکرت ياهبت 

بت راچد  رامیب  دنتـسه . بت  هنوگ  کی  فلتخم  ياهلکـش  اهبت  نآ  هاگ  هک  دوشیم  راـتفرگ  بت  هنوگ  هس  اـی  ود  هب  راـمیب  هک  اـسبهچ 
بت راتفرگ  رامیب  ینعی  دـشابیم . توافتم  يرگید  اب  بت  ره  ندـمآ  هاگ  دوشیم و  راب ) کی  زور  ود   ) ثلث ای  ناـیم ) رد  زور  کـی   ) بغ
زاغآ هاـگ  یهاـگ  دـشابیم و  هدـنخرچ )  ) ياهبون يرگید  و  هتـسویپ )  ) مزـال اـهبت  زا  یکی  هاـگ  تسا و  قد  یمغلب و  اـی  عبر  بت  بغ و 

کی رد  ای  دناکیدزن و  مهب  اهبت  نیا  يهبون 
540 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

کی هک  دزیمآیم  مهرد  مه  اهنآ  ياههناشن  دـنزیریم و  مهب  ار  اههرود  مظن  دـنارود و  مه  زا  اههرود  نیا  هاگ  یهاگ  دنـشابیم و  ماگنه 
. دنبای تسد  نآ  هب  دنناوتیمن  هدومزآان  نارگید  دشابیم و  اراد  ار  مادکره  ياههناشن  کتکت  تخانش  ناوت  هدومزآراک  کشزپ 

. دشاب مادکره  يهژیو  ياههناشن  یسررب  هکلب  نآ ، ياهرود  زاغآ  تخانش  اب  اهنت  هن  اهبت ، زا  ياهنوگره  تخانش  تسا  هتسیاش  ورنیازا 
. دشاب یمغلب  بت  نآ  دیاب  سپ  دشاب  اهنآ  ياهرود  مظن  هب  اهنت  هجوت  نیا  هچنانچ  دشاب ، زور  ره  تبون  هک  تسا  نیا  بغ  بت  زا  ام  راظتنا 

. داد دیهاوخ  نتشک  هب  ار  رامیب  دیشاب  هدرک  شنیزگ  شجنس ، نیا  اب  اهنت  ار  نامرد  رگا 
هجوت اهنآ  هبون  يهرود  مظن  هب  هن  تفای ، تسد  اهنآ  مادـکره  هژیو  ياـههناشن  هب  بت  زا  ياهنوگره  تخانـش  يارب  تسا  هتـسیاش  ورنیازا 

ياههناشن هک  یتروص  رد  دریگیم و  رارق  ندوب  هتخیمآ  مه  رد  بت  دنچ  ای  ندوب و  یکی  یگداس و  یتخس و  يهیاپ  رب  زین  نامرد  دومن و 
. دومن اهنآ  يهرود  مظن  هب  یهجوت  دیابن  دنک ، دای  ار  نآ  يوسنآ  رگید ز 

ار وا  دیاب  هک  دننک  نامرد  یمغلب  بت  يهدنراد  دننام  هب  ار  وا  تسین  تسرد  دـنکیم  بت  زور  ره  نوچ  دوش  بغ  بت  راتفرگ  یـسک  رگا 
. دنیامن نامرد  بغ  بت  نامرد  اب 

. دنیازفیب نامرد  یگنوگچ  رب  دیاب  ددرگ  رتزاسراک  نامرد  هک  نآ  يارب  بت  شیازفا  اب  نینچمه 
زاین دـشاب  گنهامهان  تسـس و  هکلب  دـشابن ، بان  رادـیاپ و  تروصب  بغ  بت  هژیو  ياـههناشن  وا  رد  دـنک و  بت  زور  هب  زور  یـسک  رگا 

هچ هب  اههناشن  هک  دـشاب  نآ  ياتـسار  رد  اهنآ  زا  ياهتخیمآ  نامرد  دـیاب  هکلب  داد ، ماـجنا  وا  هراـبرد  ار  باـن  بغ  بت  ناـمرد  اـهنت  تسین 
. دنراد شیارگ  رتشیب  اهبت  زا  ياهنوگ 

. دریذپ ماجنا  مادکره  ياهیکت  نامرد  يهیاپ  رب  هتخیمآ  مهرد  ییاتدنچ و  ياهبت  نامرد  تسا  رتهب 
يهیاپ دراد  يرتالاب  رطخ  هک  ار  یکی  هک  مینکیم  ادـیپ  زاین  اسبهچ  دـشاب و  بت  ود  یگتخیمآ  يهیاپ  رب  دـیاب  نامرد  ود  یگتخیمآ  مهرد 
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. میهد رارق  نامرد 
ياهمادنا زا  یخرب  رد  ای  هبمکش  ای  رگج  سامآ  زا  يرگید  بت  هب  ماگنه  نیمه  رد  هدش و  عبر  بت  راتفرگ  یسک  میوگیم : نآ : يهنومن 

نم دزن  دوشیم . راچد  زین  سفنت  هاگتسد 
541 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ار رگید  بت  ناـمرد ، هنوـگنیا  اـب  هک  دـنچ  ره  دراد  رارق  نیا  رد  رطخ  یگرزب  اریز  تسا . ساـمآ  نآ  زا  هدـمآدیدپ  بت  ناـمرد ، يهیاـپ 
رامیب نیا  رد  بغ  بت  ياههناشن  یلو  دنکیم و  بت  نایم  رد  زور  کی  يرامیب  میوگیم : رگید  ياهنومن  هرابرد  مشاب . هتخاس  رتدـنمورین 

هن درادن و  زین  نآ  زا  سپ  امد  نتفر  الاب  باتـش  اب  هدـننکذوفن و  زرل  بت  ياههناشن  نینچمه  دوشیمن و  راکـشآ  دـنمورین  بان و  تروصب 
هب تبسن  اههناشن  نیا  شجنس  هکلب  دوشیمن . رادیدپ  اههناشن  نیزا  کیچیه  قرع ، هن  نایذه و  دردرس و  هن  يروجنر و  تخس و  یگنـشت 

. دسرب زین  تعاس  هدراهچ  هب  ات  دشک و  ازارد  هب  نآ  هبون  هچرگ  همه  نیا  اب  نم  دشابیم  دنک  تسس و  رایسب  بان  بغ  بت 
یمغلب بت  ياـهنامرد  یخرب  اـب  ار  نآ  ناـمرد  هکلب  منک  ناـمرد  صلاـخ  ریغ  بغ  بت  ناـمرد  اـب  اـهنت  ار  بت  نیا  هک  منادیمن  تـسرد 

رگید اب  ار  وا  یکاروخ  يهمانرب  مداد . رارق  مغلب  بآدرز و  ندنار  نوریب  رد  ار  رامیب  يدوبهب  ياتـسار  رد  ار  دوخ  ینامرد  فده  متخیمآ .
. مدرک راوتسا  فده  نیا  ياتسار  رد  ینامرد  ياهشور 

ره تسا  رتهب  هکلب  میروآـیب . مادـکره  يارب  هژیو  ياهرازگ  مینک و  داـی  ار  هتخیمآ  مهرد  ییاتدـنچ  ياـهبت  همه  هک  تسین  اـم  ناوت ، رد 
تخانـش رد  ینزهناـمگ  يارب  سپـس  دـنک  رتشیب  رتـهب و  اـههنوگ  نآ  ناـمرد  اـهبت و  فلتخم  ياـههنوگ  رب  ار  دوخ  تخانـش  رگناـمرد 

. دزیمآرد مه  اب  ار  مادکره  یکت  نامرد  ود  دیامن و  شالت  بکرم  بت  ياههنوگ 

[: 1156] کخرس و  [ 1155] هلبآ

ندید ماگنه  رد  سرت  ینیب و  شراخ  رمک و  درد  نآ  هارمه  هب  دـیآ و  دـیدپ  ریگارف  غاد  بت  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  هب  یـسک  رد  رگا 
وا رد  هلبآ  ای  کخرـس  يرامیب  ياههناد  تسناد  دیاب  ادتبا ، دشاب . نت  یگتفوک  مشچ و  رـس و  رد  یخرـس  ینیگنـس و  باوخ و  رد  کتخب 

دنیامن و تماجح  ار  وا  دـنریگب و  نوخ  وا  زا  دوش ، راکـشآ  وا  رد  شوج )  ) اههناد هک  نآ  زا  شیپ  رامیب  هب  دـشاب  نینچ  رگا  هدـش ، شخپ 
ماش دادماب و  رد  وجبآ  هب  ار  وا  كاروخ  دنناشونب و  يو  هب  شرت  رانا  بآ  اب  روفاک  صرق  سپس  دنیازفیب و  وا  زا  ار ، نوخ  ندنار  نوریب 

542 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هتـساشن و زا  هتفرگرب  شآ  هکرـس و  رد  هدش  هدرورپ  هدنکتسوپ  سدع  اب  دـهاوخب  رتشیب  كاروخ  دوش و  ناوتان  هچنانچ  دـننک و  هدنـسب 

هدـنروآدنب شرت و  ياههویم  يهدـناشوج  يهرـشفا  وا  هب  دـنیامن و  هدنـسب  دنتـسه  سرتسد  رد  هک  درـس  ياهيزبس  ماداب و  نغور  رکش و 
ای شور  نیا  اـب  هک  دـیناشونب  هدـش  هدـناسیخ  کـشخ  ياـههویم  نآ  رد  هک  یبآ  راـمیب  هب  بـش  ره  دـشاب  هتـشاد  تسوـبی  رگا  دـیناشونب .

. دنوشیم راکشآ  رتمک  وا  رد  يرامیب  ياهشوج  ای  دنوریم و  نوریب  یناسآ  هب  اههدنامسپ 
ریشابت صرق  هکلب  دیهدن  روفاک  صرق  وا  هب  دیریگن و  نوخ  وا  زا  ماگنه  نیا  رد  دنیآ  نوریب  اهشوج  ات  دوشن  یگدیـسر  رامیب  هب  هچنانچ 
يرامیب نتفر  نوریب  دـیدید  رگا  ددرگیم . ناسآ  بت  نتفر  نوریب  نوچ  دـنک  رتمک  قرع  ات  دـینک  یلاـمنغور  ار  وا  نت  دـیناروخب و  يوب 

وا هب  دـیاب  دوشیم . ادـیپ  زین  لد  شپت  ناراـمیب  یخرب  رد  یهاـگ  هک  تسراـتفرگ  تخـس  يروجنر  یبوشآلد و  هب  راـمیب  هدـش و  تخس 
. دیزپب بآ  اب  دیریگیمرب و  تشم  کی  مادـکره  زا  دـیهدب  کل  بوچ  هنایزار و  مخت  هدـنکتسوپ و  سدـع  شمـشک و  ریجنا و  يهتخپ 

نآ تشوگ  اب  رانا  يهرـشفا  ای  قامـس  نآ  رد  هک  دـیناکچب  یبـالگ  بآ  مشچ  رد  دـیناشونب و  وا  هب  راـب  نیدـنچ  زور  ره  رد  ار  نآ  زپبآ 
يزیچ ولگ  ینیب و  مشچ و  زا  ات  دنک  هیوشناهد  نآ  اب  دشکب . ینیب  نورد  هب  ار  هکرس  یکدنا  درس و  بآ  بالگ و  دیاب  وا  هدش . هدناسیخ 
يهمه رگا  دـیناکچب  مشچ  رد  راب  نیدـنچ  يزور  هدرک ، زاب  زینـشگ  بآ  رد  ار  همرـس  دـمآ  نوریب  هیق  یکدـنا  مشچ  زا  رگا  دـیاین . نوریب 
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زونه هک  هدش  هدیبوک  خرـس  لگ  شرتسب  رب  وا و  رب  دیناباوخب  فالخ  تخرد  گرب  يور  ار  يو  تفای  دوبهب  دمآ و  نوریب  نت  زا  يرامیب 
يارب ار  افرط  تخرد  بوچ  ناتـسمز  رد  دیلامب و  وا  ياهبل  هب  هبنپ  اب  ار  کمن  بآ  دیـشاپب . هزات ) خرـس  لگ  ياهگربلگ   ) تسا بآرپ 

ار هدش  دای  ناهایگ  شوج ،)  ) ياههناد ندرک  کشخ  يارب  دیهد و  روخب  سآ  خرـس و  لگ  گرب  لدنـص و  ناتـسبات  رد  دیزورفیب . رامیب 
نت زا  دش و  هتـسوپهتسوپ  تشگ و  ربز  نت  دش و  هتـسب  تخـس  ياهیال  نآ  رب  دـندش و  کشخ  بوخ  هچنانچ  دـیهدب  وا  هب  دـیزپب  بآ  رد 
همه ات  دـیلامب  نآ  يور  راـب  نیدـنچ  يزور  هبنپ  اـب  ار  [ 1157] لخ نهد  دـش . دـهاوخ  تخـس  هشیرکشخ  نتفر  نایم  زا  دـیوارت و  قرع 

. دبای دوبهب  رامیب  دتفیب و  اههتسوپ 
543 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

« اهمخز ياج  ندرب  نایم  زا  شخب  رد   » هدش هرازگ  نغور  هک  دییامن  راداو  ار  رامیب  دیربب  نایم  زا  ار  نآ  يهدـنام  ياجب  رثا  دـیهاوخب  رگا 
. دیامن لابند  ار  ندش  هبرف  ياهشور  نتفر و  هبامرگ  ینتبآ و  نآ  زا  سپ  دلامب و  اهشوج  يور  ار 

. دیزادرپب رامیب  ندرک  درس  ياهشور  همه  ریشابت و  صرق  رانا و  بآ  ندیناشون  هب  دنتفر  نایم  زا  کخرس  هلبآ و  ياههناد  هک  نآ  زا  سپ 
زا سپ  اههدـننکناور  نداد  زا  دروخن و  نت  زا  اـمرگ  بت و  ییادـج  هلبآ و  ياـههناد  هتـسوپ  يهمه  نداـتفا  زا  سپ  زج  ار  هجوج  تشوگ 

خرس لگ  ینمرا و  لگ  غمص و  ریشابت و  اب  وج  ناخلت  بآ  دش  مرن  وا  مکـش  هچنانچ  دنک و  زیهرپ  کخرـس  هلبآ و  يرامیب  ندش  راکـشآ 
. دیناروخب يو  هب  میدرک  دای  لاهسا )  ) اههدننکناور شخب  رد  هچنآ  هیاپ  رب 

یلیخ گنر  شفنب  سوفیت  نینچمه  دباییمن . دوبهب  هک  دراد  تخـس  زیر و  ياهشوج  هک  تسا  نآ  شفنب  يهنوگ  هلبآ ، يهنوگ  نیرتدب 
کـشخ اهشوج  دـنکن و  شکورف  يروجنر  بت و  دـشاب و  راوشد  يدوبهب  دور و  نوریب  تخـس  کخرـس  هلبآ و  يرامیب  رگا  تسا . دـب 

زاغآ کخرس  هلبآ و  يرامیب  رگا  یلو  تسا . یندرم  رامیب  نیا  نادب  دیایب ، زین  یگفخ )  ) سفن یگتفرگ  یشوهیب و  نآ  هارمه  هب  دنوشن و 
. دباییم دوبهب  وا  سپ  ددرگ ، دنت  امرگ  بت و  ندرک  شکورف  دننکب و  نتفر  نوریب 

: تسا زاین  تخس ، ياهيرامیب  نامرد  يارب  هچنآ  نتسناد 

هراشا

؟ تسا هدنـشک  ای  هدنبایدوبهب و  يرامیب  نیا  ایآ  دنادب ، دـنک ، هدایپ  رتهب  ار  تخـس  يرامیب  نامرد  شور  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا  رتهب 
زا هچنآ  و  هنوگچ ؟ و  دوشیم ؟ زاغآ  نآ  نارحب  يزور  هچ  رد  هن ؟ ای  دـسریم  نایاپ  هب  نارحب  ندـمآ  اب  و  تسا ؟ دـنلب  ای  هاـتوک  نآ  هاـگ 
نآ هب  رنه  نیا  هک  ياهزادـنا  هب  ام  دـنک . يریگیپ  ار  تسا  زاین  دروم  نآ  ياهدـمایپ  نآ و  ماگنه  رد  نارحب و  ندـمآ  زا  شیپ  يارب  نامرد 

. درک میهاوخ  دای  هاتوک  رایسب  دشابیم  باتک  نیا  رد  ام  تساوخ  هک  يهزادنا  هب  دنوادخ  تساوخ  هب  دراد و  زاین 

: بوخ ياهیهگآشیپ 

شخبشخب دیلام و  تسد  نآ  يور  ناوتب  یناسآ  هب  هکنیا  و  رامیب ، تسوپ  یگنرشوخ 
544 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ندوب اـجب  وا و  ياهتـشا  هشیدـنا و  درخ و  یتسرد  سفنت و  یبوخ  ضبن و  يدـنمورین  يراـمیب و  اـب  دروخرب  رد  راـمیب  ییاـناوت  نآ ، ندوب 
یگتخپ زاغآ  دشابیم و  رامیب  لاح  یبوخ  یتسرد و  ياههناشن  یگمه  يرامیب ، نایامن  جضن )  ) ندیسر ندیـشک و  زارد  ولهپ  رب  باوخ و 

. دشابیم یتسردنت  يهدنهددیون  ادیوه ،
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: دب ياهیهگآشیپ 

هک میاهدروآ  ياهژاو  هناشن ، ره  یپ  رد  ام  ور  نیا  زا  دـشابیم . توافتم  يرامیب  ره  رد  اهنآ  مادـکره  هاگیاج  دنرایـسب و  يدـب  ياـههناشن 
. تسا نآ  يدنمورین  يهزادنا  يهدنهدناشن 

تسا دنمورین  تسین و  تسـس  هناشن ، هکنآ  رد  تسین و  یبوخ  يهناشن  نآ  هک  مییوگیم  ار  نآ  يهناشن  يرامیب  ندوب  فیعـض  ماگنه  رد 
هدنـشک هدننکدوبان و  هناشن  نآ  مییوگیم  تسا  رتدنمورین  مهنآ  زا  ياهناشن  هکنیا  رد  دشابیم و  دب  هزادنا  هچ  ات  ناشن  نیا  هک  مییوگیم 

ياهنوگهب رادبت  درف  نت  رد  امرگ  ندوب  تواـفتم  دـشابیم . رتقیقد  رتتسرد و  زاـغآ ، رد  رتدـنمورین  يهناـشن  ییاسانـش  ورنیازا  تسا .
. تسین یبوخ  يهناشن  یمرگ  نیا  سپ  تسا  درس  رگید  یهورگ  رد  مرگ و  مکش ، نوماریپ  رد  هژیو  هب  اهمادنا  زا  ياهراپ  رد  هک  تسا 

اهینوگرگد يارب  یببـس  هک  نآ  رگم  تسا ، يدـب  رایـسب  يهناشن  تسا . هدـش  نوگرگد  رایـسب  نآ  یعیبط  تلاح  هب  تبـسن  هک  ياهرهچ 
يرغال یکشخ و  یگتخیرمهب و  يربز ، اب  دشاب  یگدشرتتخس  يوسب  یتسردنت  زا  ندش  رود  ياتسار  رد  ینوگرگد  نیا  هچنانچ  دشاب .

ای تخس و  شورمکـش  ای  ندروخ و  زا  يراددوخ  ای  یگتـسخ و  هارمه  هب  يرادهدنزبش  راچد  رامیب  نآ  رثا  رب  دشابیم و  هارمه  تروص 
یگبرف یگتـشابنا و  رثا  رد  هرهچ  ینوگرگد  نیا  رگا  دراد . يرتـمک  يدـب  هناـشن  نیا  دـشابیم و  اراد  ار  نت  يزاـسیهت  زا  رگید  يهنوگ 

يدب هناشن  اههناشن  نیا  هتـشاد  كاروخ  زا  یگتـشابنا  ای  هدینارذگ و  رخاوا  نیا  رد  ار  یتسم  تلاح  راب  نیدنچ  رامیب  دـشاب و  هدـمآ  شیپ 
. دشابیم يرتمک 

نینچ وا  گنر  كدناكدنا  ای  دشاب و  گنر  نیا  هب  وا  شیارگ  ببس  اوه  بآ و  تلاح  دوش و  نوگرگد  بسانمان  یگنر  هب  وا  گنر  رگا 
هناشن نیا  تسا  هدـش  گنر  نآ  بجوم  تسا  طلخ )  ) یگتخیمآ يهدـنزاس  هک  ییاهیکاروخ  یخرب  ندروخ  هب  نتفرگ  وخ  ای  هدـییارگ و 

. تسین يدب  نادنچ  هناشن  زین 
545 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يهناشن دشاب  الاب  رایسب  يامد  اب  هدننازوس  ياهبت  نآ  هارمه  هب  دشاب و  هایـس  گنر  هب  رگا  ناهد  زا  هدمآ  نوریب  طلخ  لاخیپ و  بآشیپ و 
. تسا گرم 

. دشابیم يرامیب  ندوب  هدنشک  يهناشن  تخس و  ياهيرامیب  زا  ناهد  سفنت و  دب  يوب 
يردهدرپ نوچمه  دـشابیم  نآ  یپ  رد  اهینوگرگد  نیا  هک  ییاهدـمآشیپ  ندـمآرد و  توافتم  ياهلکـش  هب  رایـسب و  ياـهییاجهباج 

رامیب لایخ  یناشیرپ  یمارآان و  رگـشیامن  تسین و  رامیب  یبوخ  يهناـشن  نییاـپ  زا  نداد  داـب  زین  و  ندرکن ) فرع  تاـعارم  ینعی  فشکت  )
. دشابیم

هب هرهچ و  تسوپ  یگدیشک  نآ و  یبرچ  شهاک  يدرز و  يدرـس و  هاگجیگ و  ود  یگتفرورف  اهمشچ و  نداتفا  دوگ  هرهچ و  ندش  رغال 
یگدنشک ياههناشن  زا  زین  نیا  دنکن ، ادیپ  تسد  رایـسب  يزاسیهت  کی  هب  رامیب  دوش  ببـس  رگا  نآ  ندمآرد  هایـس  ای  زبس  ای  درز  گنر 

. دوب دهاوخ  رامیب  یکیدزن  رد  گرم  دوش ، هدوزفا  نآ  هب  هدننکدوبان  رگید  ياههناشن  یخرب  ای  رامیب و  ندیدن  ندینشن و  هچنانچ  تسا .
ناهد زین  دـشاب و  یگـشیمه  يوخ  هکنیایب  نآ  نتـسبورف  ماگنه  مشچ  يدـیپس  ندـش  ادـیوه  ناهد و  یجک  اهمشچ و  زا  یکی  یکچوک 

رد دـشاب  يداـع  هـکنآیب  اهنادـند  ندـش  نتـسب  دنتـسه . ندوـب  هدنـشک  ياـههناشن  دریگن ، رارق  مـه  يور  بوـخ  هـک  دـشاب  ياهنوـگهب 
هکنآیب دراد و  هاگن  رود  ییانشور  زا  ار  دوخ  يور  دشاب و  تخس  يرامیب  راتفرگ  یسک  هچنانچ  تسا . يدب  يهناشن  تخس  ياهيرامیب 

مشچ و يدـیپس  ندـش  خرـس  دنتـسین . یبوخ  يهناـشن  ود  نیا  دـشابن  ینیب  يزیرنوـخ  نآ  یپ  رد  دزیرب و  کـشا  شیاـهمشچ  زا  دـهاوخب 
اج کی  رد  هک  یـشبنجرپ  مشچ  ای  شبنجیب و  اتـسیا  مشچ  تسا . يدب  يهناشن  ود  نآ  رد  هایـس  ای  گنر و  هریت  ياهگر  ندـش  راکـشآ 

تخس ياهيرامیب  رد  مشچ  نداتفا ) دوگ   ) نتفرورف ای  ندش و  هتسجرب  تسا . گرم  ياههناشن  زا  دشاب ، یناسون  شخرچ  اب  ای  هداتـسیا و 
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. دنتسین یبوخ  ياههناشن  [ 1158 (] صمر  ) مشچ ياهيرامیب  و 
هارمه هب  رگا  تسین . یبوخ  يهناشن  دشاب ، تشپ  يور  ندیباوخ  ناهاوخ  هتـسویپ  دباوخب و  دایز  دوخ  يولهپ  کی  يور  دـناوتن  رامیب  رگا 

نیا دنیارگب  نییاپ  هب  زین  وا  نامشچ  نآ 
546 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنتسین و یبوخ  ياههناشن  زا  تخس  ياهيرامیب  رد  ناتسد  اب  يزاب  ندیشک و  هزایمخ  نایذه و  ییوگهدنکارپ و  تسا . گرم  يهناشن  زین 
. تسا يدوبان  يهناشن  زین  اهنیا  ددرگ . ناوتان  رتشیب  نت  دنوش ، رتدنمورین  دننامب و  رادیاپ  اههناشن  نیا  رگا 

نیا دنامب  رادیاپ  بت  سامآ و  يامرگ  دتفاورف و  ورین  رگا  تسا  يدـب  يهناشن  الاب  يامد  تخـس و  بت  اب  مکـش  رد  گرزب  مرگ و  سامآ 
. تسا گرم  يهناشن 

نآ هارمه  هب  رگا  تسا . يدب  ناشن  دبای  شیازفا  نآ  يدرس  رگا  تسین و  یبوخ  ناشن  دنـشاب  درـس  تخـس ، ياهيرامیب  رد  ناتـشگنا  رگا 
ضبن سفن و  دوش و  رتشیب  اهتلاح  نیا  رگا  تسا . گرم  يهناـشن  نیا  دوش  یگنـشت  داـیز و  ياـمرگ  یگتخورفارب و  ساـسحا  مکـش  رد 

اهنخاـن ناتـشگنا و  اـهاپ و  اـهتسد و  رگا  تسا . گرم  ندوـب  کـیدزن  رگـشیامن  دـشاب ، یتسـس  يدرز و  نآ  هارمه  هب  ددرگ و  یپاـیپ 
ناتشگنا اهنخان و  رگا  تسا . يدوبان  يهناشن  نیا  زاب  دوش  مک  ضبن  نابرض  دبایب و  شهاک  مدهبمد  ورین  نآ  هارمه  هب  دنوش و  گنرهریت 

هکلب تسین  يدب  ناشن  نیا  یلو  دشابیم  نارحب  ندـمآ  يهناشن  دوش ، رتشیب  دـباین و  شهاک  ورین  دـنوش و  گنر  هایـس  یگمه  اپ  ای  تسد 
ماگنه نیا  رد  سپ  دوش  هابت  ددنگب و  دنک و  زابرس  زین  مخز  نآ  اب  رگا  دباییم . ییاهر  رامیب  هک  تسا  نیا  رگشیامن  تسا و  یبوخ  ناشن 
رامیب ددرگیمزاب و  رامیب  هب  هرابود  مخز  يرامیب و  دننکب  ار  راک  نیا  رگا  نوچ  دوشن . هتـشاذگ  نآ  يور  شخبورین  ياهوراد  تسا  رتهب 

. دزاس دوبان  ار 
هب ماسرب  يرامیب  رد  ای  دوشب و  گنرخرس  نآ  دنیبب و  رازآ  يدرد  بیسآ و  زا  دوخ  شوگ  يهیاپ  رد  ماسرس  يرامیب  نتشاد  اب  یـسک  رگا 
ریز سامآ  ای  دوش و  هدید  یتحاران  نیا  هنیس  ياهاج  زا  یخرب  رد  ای  دوش و  گنرخرـس  ندرگ  قلح ، تخـس  ياهیگتفرگ  نتـشاد  هارمه 

تسرد هکلب  دومن  تیوقت  هن  درک و  درس  دیابن  ار  دیآ  دیدپ  مکش  رد  ییاهسامآ  ای  اپ و  ای  هیبرأ )  ) نار يهلاشک  سامآ  ای  تسد و  لغب و 
نتفر و رد  رگا  دوش و  هتـشاذگ  تماجح  شکداب  هتخیر و  مرگ  بآ  اـهنآ  يور  دوش و  هتـشاذگ  اـهنآ  يور  اـمرگ  سرپمک  هک  تسا  نآ 

. درم دهاوخ  هناشن  نیا  اب  رامیب  دوش ، هدید  یگدوهیب  يدنک و  اهنآ  ياههناشن  ندمآ 
ار نآ  هک  دشابیم ، نارحب  ندمآ  شیپ  ماگنه  رد  دب  ياههناشن  زا  تخـس  ياهيرامیب  رد  هنیرن  اههیاخ و  نتفر  الاب  هب  یگتفرورف و  مهرد 

رامیب هناشن ، نیا  یپ  رد  هک  نآ  ای  دیآ  شیپ  نارحب  زور  زج  يزور  رد  يرامیب  یگتخپ  زا  شیپ  دادیور  نیا  رگا  درک . میهاوخ  دای 
547 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

وا یتسـس  دزیخیمرب  باوخ  زا  هک  ماگنه  ره  رگا  تسین . یبوخ  ناشن  نیا  دشاب  روآهرهلد  هاتوک  هتفـشآ و  يو  باوخ  دباوخ و  هب  اهزور 
ندش هدیـشک  ازارد  هب  رگـشیامن  رامیب  يورین  یناوارف  اب  يرامیب  یگتخپان  تسوا . يدوبان  ناشن  نیا  زاب  دوش  رتدب  شلاح  دـبای و  شیازفا 

. تسا يدوبان  يهناشن  ورین  نداتفاورف  هارمه  هب  يرامیب  یگتخپان  دشابیم و  يرامیب 
ياهيرامیب زا  رتدب  هراومه  درس  ياهنیمزرس  اوه و  بآ و  رد  درس و  يهزیمآ  ناگدنراد  نالاسنهک و  رد  دنمورین  تخـس و  ياهيرامیب 

. دنتسه اهنآ  يوسنآ  ز 
تـشپ زرل  راب  دنچ  راتفرگ  یلو  دراد  هدـننازوس )  ) هقرحم بت  هک  یـسک  رگا  تسا . هدنـشک  الاب  يامد  اب  بت  هارمه  هب  ولگ  ياهیگتفرگ 

. درک دهاوخ  دوبان  ار  وا  ددرگ ، رتشیب  بترم  وا  لاح  يدب  یتسس و  هکلب  ددرگن  کبس  يرامیب  دنکن و  نآ  زا  سپ  قرع  دوش و  مه  رس 
سپ دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  داـمتعا  زین  راـمیب  دـنچیپ و  مهرد  یتسـس  شیازفا  زا  سپ  تخـس  يراـمیب  رد  وربا  ینیب و  کـلپ و  بل و  رگا 

. تسا هدش  کیدزن  وا  گرم 
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. دشابیم يدب  يهناشن  هکسکس  نینچمه  تخس و  يرامیب  رد  لد  شپت  نتشاد  هراومه 
. تسا گرم  يهناشن  دشاب ، بت  شیازفا  یگنتسفن و  نآ  هارمه  هب  رگا 

خرس ای  درز  گنر  هب  دشاب و  رامیب  نت  رد  یلمد  رگا  دشاب . مکش  شوگ و  رس و  رد  درد  رگا  هژیو  هب  تسا  هدنشک  الاب  بت  اب  رایـسب  درد 
. تسا يدب  يهناشن  دیآرد  هایس  ای 

. تسا گرم  يهناشن  تخس  يرامیب  رد  دروخیمن  ناکت  هک  هدزلز  مشچ 
. دوب دهاوخ  میخدب  يو  يرامیب  دوش ، رامیب  دورن و  وا  رد  يرامیب  نامگ  و  دشاب ، تسردنت  یمدآ  رگا 

. تسا گرم  ياههناشن  دنک ، ادیپ  یگدزنوریب  موتکر )  ) يزیپ هدیشک و  تخس ، يرامیب  کی  رد  هنیرن  اههیاخ و  رگا 
گنر نیا  رگا  تسا . يدب  يهناشن  دشاب  هایـس  شگنر  نآ  رب  نوزفا  تسین و  بوخ  دشاب  كدنا  نآ  نوخ  ياههرطق  هک  ینیب  زا  يزیرنوخ 

. تسا رامیب  ندش  دوبان  هناشن  دشاب  نارحب  زور  رد 
دیایب یباتیب  یگنـشت و  یگتخورفارب و  يروجنر و  نآ  یپ  رد  دوش و  مارآ  دنک و  شکورف  سامآ  دشاب و  درد  ای  سامآ  یمادـنا  رد  رگا 

. تسا گرم  ياههناشن  دشاب  لد  شپت  نآ  هارمه  هب  رگا  تسا و  يدب  يهناشن 
548 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا يدب  يهناشن  تخس ، ياهيرامیب  رد  هرهچ  يدوبک  یگهدیکورچ و  شورمکش و  ندروآ ، الاب 
يهناشن اهنیا  دهدورف  ار  دوخ  ناهد  بآ  دناوتن  هک  ییاج  ات  دوش و  یگفخ  راچد  هرابکی  رامیب  ای  دوش  هایس  ای  درز  هرابکی  گنر  رگا 

. تسا گرم 
. تسا يدب  يهناشن  ناگدرم  مان  نداد  اوآ 

هدنشک دیآیب  زین  هکـسکس  نآ  هارمه  هب  رگا  تسا . يدب  يهناشن  دوش . شورمکـش  راچد  ای  دروآ و  الاب  رایـسب  رامیب  تخـس ، یبت  رد  رگا 
. تسا

. تسا گرم  يهناشن  درس  قرع  رایسب و  یگنشت 
. تسا گرم  یکیدزن  يهناشن  ورین  نداتفاورف  بت و  رد  درس  سفن 

. تسا رامیب  زور  نآ  يادرف  گرم  يهدنهددیون  الاب  بت  دوخن و  کی  يهزادنا  هب  هایس  شوج  نتشاد 
. تسا گرم  رگشیامن  دوش  ریزارس  ییوج  دننام  هب  قرع  رگا 

. تسوا گرم  يهناشن  دنک ، سامآ  یماسرب ، رامیب  کچوک  نابز  رگا 
. تسا یگدنشک  ياههناشن  زا  دوش  رادیدپ  زور  دنچ  زا  سپ  الاب  بت  رد  اهمادنا  یگتفرگ  رگا 

. درم دهاوخ  يدوزب  دروآ  الاب  راگنز  دننام  هب  يزیچ  رامیب  رگا 
كدنا دشابن و  ندرک  قرع  نآ  لابندب  هک  تسا  ینیزاغآ  زرل  بت  دیآیم ، هدننازوس )  ) هقرحم ياهبت  یپ  رد  هک  ییاهدمآیپ  نیرتدـب  زا 
يدرـس لاـیخ و  یناـشیرپ  يزاـسیهت و  یبوـشآلد و  يروـجنر و  رایـسب و  یباوـخیب  یناـشیپ و  هژیو  هب  ندرگ و  رـس و  رد  قرع  ندوـب 

گنرمک هایس  ناتشگنا و  ندش  زبس  سفن و  ندوب  یپایپ  نورد و  ندوب  نیـشتآ  نت و  يدرـس  دوشن و  مرگ  شلام  اب  رگا  هژیو  هب  ناتـشگنا 
یگنـشت نتفر  نایم  زا  بآشیپ و  ندرک  ادـیپ  لسع  یگتـسب  هب  کیدزن  ندـش و  گنررپ  درز  ای  ندـش  زبس  ای  نآ  یکدـنا  بآشیپ و  ندـش 

ینیب زا  يزیرنوخ  رد  نوخ  هایس  ياههرطق  ای  زبس و  ای  هایس  لاخیپ  بآشیپ و  ندمآ  دنب  هبمکـش و  رگج و  سامآ  بت و  ندرک  شکورفیب 
. دنتسه يدب  يهناشن  اهنیا  همه 

زا دـنک  داب  زین  مکـش  رد  هچنآ  دـسامآیب و  دـنک و  داـب  وا  مکـش  دـیآرد و  فلتخم  ياهلکـش  هب  دـنزب  راوید  رد و  هب  ار  دوخ  راـمیب  رگا 
. دنتسه يدب  ياههناشن 
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، دـبای شهاک  ورین  نآ  هارمه  هب  رگا  تسا . گرم  ناـشن  دـیایبرد ، شـشوج  هب  دـتفیب  نیمز  يور  رگا  هک  هزمشرت  گـنر و  هایـس  لاـخیپ 
. تسا کیدزن  گرم 

549 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا يدب  يهناشن  ددرگ  ناور  زبس  ياهدام  ای  بآدرز  رامیب  ینیب  زا  رگا 

رد يو  دشاب ، درـس  زین  وا  سفن  ياوه  ددرگ و  درـس  سپـس  دوش و  كانمن  وا  ندرگ  رـس و  هژیو  هب  نت و  ای  دـنک  قرع  یکدـنا  رامیب  رگا 
. درم دهاوخ  مد  نامه 

کیدزن رایسب  گرم  دشاب  دنت  یلیخ  نداتفاورف  نیا  رگا  تسا . گرم  ناشن  شبنج  زا  ضبن  نداتفاورف  رایسب و  شالت  زا  سپ  یناشیپ  قرع 
. تسا

. تسا گرم  ياههناشن  زا  دنک  باترپ  ار  نآ  سپس  دناسرب و  هنیس  هب  ات  دنک  دنلب  ار  دوخ  ياپ  یسک  رگا 
شکورف اوه  ییاجباج  رثا  رد  ای  دنک و  قرع  هکنآیب  الاب  يامد  دوش  کبـس  هرابکی  دـشاب و  دـنمورین  يهدـننازوس  بت  راچد  یـسک  رگا 

. درم دهاوخ  يدوزب  يو  دیآ  دیدپ  وا  رب  ریگارف  شمارآ  دننام  هب  یتلاح  دنوش و  تسس  اهشبنج  دوش و  دنک  ضبن  دنک و 
دنامب اجب  رامیب  رب  ییوگهوای  لایخ و  یناـشیرپ  دوشن و  کبـس  يراـمیب  نآ ، یپ  رد  سپـس  ددرگ و  جـک  ماسرـس  يراـمیب  رد  ناـهد  رگا 

. تسا يدوبهب  يهناشن  نآ  دهدن ، خر  اههناشن  نیا  رگا  تسا و  گرم  يهناشن 
. تسا گرم  هناشن  نیا  ددرگ  رتدب  وا  لاح  ددرگن و  کبس  دوش و  راتفرگ  يدرز  هب  رامیب  رگا 

يدب يهناشن  زین  دنامب  زور  کی  رگا  تسا و  يدب  يهناشن  دیایب  نارحب  زور  رد  نآ  رگا  تسین و  بوخ  دشابن  یتلاح  دـمآیپ  هک  یقرع  ره 
گرم رگـشیامن  دشاب  تخـس  بت  هارمه  هب  درـس  قرع  رگا  تسا و  گرم  يهناشن  دـشاب  رـس  يهیحان  رد  اهنت  هدوب و  كدـنا  رگا  تسا و 

. تسا يدب  يهناشن  دیایب  ندیزرل  بت ، ندرک و  قرع  یپ  رد  رگا  تسا .
دب ياههناشن  ربارب  رد  دناوتیم  رامیب ، دـشاب  دـنمورین  بوخ ، يهناشن  هچنانچ  درک  شجنـس  اههناشن ، ناوت  ورین و  نایم  تسا  رتهب  هراومه 

. دنیآ درگ  اجکی  دنناوتیمن  بوخ  یلیخ  ياههناشن  اب  دب  یلیخ  ياههناشن  یلو  دنک . يرادیاپ 
ياههناشن ماگنه  نیا  رد  دـشاب ، رادـیاپ  ندیـشون  و  اهتـشا )  ) كاروخ هب  تساوخ  ناسآ و  ياـهتکرح  دـشاب و  تسرد  ضبن  يورین  رگا 

. دزادنیب ساره  هب  ار  کشزپ  دیابن  كانسرت 
هژیو هب  تسا  نارحب  ندمآ  ببس  نآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رواب  هکلب  دیـسارهن ، نآ  زا  زگره  دیآیب ، يرامیب  یگتخپ  هناشن  نیا  یپ  رد  هچنانچ 

. دشاب هدش  راکشآ  اروحاب )  ) مرگ رایسب  زور  زا  شیپ  زور  کی  نامز  رگا 
550 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: اهيرامیب ندنام  هاگ  تخانش 

نزشین هدـنهدرازآ و  تخـس  ياـهیرامیب  هـمه  دوـشیم . هتـسناد  نآ  یگدـنهدرازآ  تخــس و  يهزادـنا  زا  يراـمیب ، هاـگ  ندوـب  هاـتوک 
هیکت دیاب  نخـس  نیا  رب  دنکیم . در  ار  نآ  نارحب  ندـمآ  اب  تعیبط  ای  دـناریمیم و  يدوز  هب  ای  نوچ  دـنوش . هدیـشک  ازارد  هب  دـنناوتیمن 

یکدنا موی )  ) هنازور بت  نوچمه  دناوتیم  یلو  دوش  هدیشک  ازارد  هب  دناوتیمن  هدنهدرازآ  تخـس و  يرامیب  تشاد ، رواب  ار  نآ  دومن و 
. دوشن هدیشک  زین  ازارد  هب  دشاب و  هدنهدرازآ 

هتشادن نت  رد  یگتشابنا  هنوگچیه  دراد و  هرتسگ  تسوپ  هک  تشوگمک  تسس و  لش و  نت  مک و  كاروخ  مرگ و  نیمزرس  اوه و  بآ و 
ندوب الاب  دننام  هب  دشاب  اههناشن  نیا  يوسنآ  هچره ز  دنتسه . يرامیب  ندش  هاتوک  يارب  هدننک  کمک  همه  دزاسیم  مرگ  ار  نت  هچره  و 

يهدـنهدناشن يرامیب  ندوب  هتـسویپ  نینچمه  دوب . دـهاوخ  يرامیب  ندـش  هدیـشک  ازارد  هب  يهناشن  يرامیب ، ياهدـمآیپ  يدـنمورین  بت و 
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ازارد هب  رگـشیامن  دوشن  هدـید  هنازور  بت  دوش و  راکـشآ  يرامیب  یگتخپ  اههناشن و  یکبـس  امد و  ندوب  نییاـپ  تسا . يراـمیب  یهاـتوک 
. تسا يرامیب  ندش  هدیشک 

دور و رتـالاب  اـمد  لوا  هبون  هب  تبـسن  مود  يهبون  رد  رگا  نینچمه  تسا و  يراـمیب  ندوـب  هاـتوک  رگـشیامن  اـهبت  يهبوـن  نتفاـی  شیازفا 
هدیـشک ازارد  هب  يهدنهدناشن  دشاب  یلوا  دننام  هب  ای  رتمک و  رگا  دوب و  دهاوخ  يرامیب  ندوب  هاتوک  رگـشیامن  دنـشاب ، رتدـنمورین  اههناشن 

. دسریم نایاپ  هب  زور  راهچ  ات  کی  رد  هنازور  ياهبت  دشابیم . نآ  نامز  تدم  يهدنهدشیامن  بت  يهنوگ  دوب . دهاوخ  يرامیب  ندش 
يهنوگ یلو  دـسریم . ناـیاپ  هب  رتشیب  یمک  اـی  رتـمک و  اـی  هتفه  کـی  رد  رتـشیب  نآ  درذـگیمن و  رتـشیب  زور  هدراـهچ  زا  باـن  بغ  بت 

. دنامیم رادیاپ  لاس  لصف  کی  ات  یهاگ  مغلب  نتخیمآ  يهزادنا  يهیاپ  رب  دزیمآرد  یمغلب  بت  اب  نآ  ياههناشن  هک  هژیو  هب  نآ  صلاخان 
یپ رد  ار  ینورد  ياهمادنا  یهابت  دـیآیم و  تسدـب  نآ  یگتخپ  يراوشد  هب  دراد  هک  یتخـس  اب  نوچ  تسا ، دـنیاشوخان  دـب و  یبت  سپ 

زا رتهاتوک  هتسویپ ) [ ) 1159] مزال ياهبت  همه  دراد .
551 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نت رد  دـشاب و  رترادـیاپان  رتکبـس و  قد  بت  رد  نت  يامد  هچره  تسا . رتدـنلب  هک  لس )  ) قد بت  رگم  دنتـسه  هرتفم )  ) ياهبون ياهبت 
. نآ يوسنآ  دوب و ز  دهاوخ  رتدنلب  نآ  نامز  دشاب  رتشیب  یندزشین  ساسحا 

و [ 1162] ینوخ بت  دـنراد و  [ 1161] یمیاد بغ  بت  نوچمه  هدـننازوس  ـالاب و  رایـسب  ياـمد  هک  ریگارف ) [ ) 1160] هقبطم ياهبت  یلو 
طرـش هب  دنربیمن ، نامز  رتشیب  زور  هدراهچ  زا  اهنیا  دـنمانیم  [ 1163 (] داح  ) تخـس ياهيرامیب  اهبت و  ار  اهنآ  ناکـشزپ  هک  ییاهبت 

( زور  ) راهچ هس ، رد  دنـشاب ، یگدـننازوس  امد و  ندوب  الاب  تیاهن  رد  رگا  یلو  دنـشابن . یگدـننازوس  امد و  ندوب  ـالاب  تیاـهن  رد  هک  نآ 
هب عبر  یمغلب و  بت  یلو  تسالاب . رایسب  اهبت  نیا  رد  رطخ  دنسریم . نایاپ  هب  هتفه  کی  رد  دشاب  ود  نیا  يهنایم  هچنانچ  دنباییم . نایاپ 

. دشاب ملاسان  یمغلب  بت  راچد  ملاس و  رایسب  عبر  بت  راچد  رامیب  هک  نآ  رگم  دنوشیم ، هدیشک  ازارد 
. تسا [ 1164] دنلب هنابش  ياهبت  هاتوک و  ییابو  ياهبت 

: اهبت هاگ  تخانش 

وا تلاح  هک  دنادب  دیامن و  شرامـش  دـنکیم  نت  رد  یگتفـشآ  ینوگرگد و  ساسحا  هک  یماگنه  زا  ار  بت  نامز  سکره  هک  تسا  رتهب 
هک دنچره  دوش  ادیوه  جضن )  ) ندیـسر ياههناشن  هک  نآ  ات  هدمآ ، نوریب  ماگنه  نامه  زا  راکـشآ  ياهنوگهب  یگـشیمه  یعیبط  تلاح  زا 

نیا دوریم و  الاب  امد  نآ  يهرود  نایاپ  ات  جـضن )  ) ندیـسر ياههناشن  نیتسخن  ندـش  ادـیپ  زا  تسا ، يرامیب  زاغآ  دـشاب ، کبـس  اههناشن 
زاین تخـس  اهيرامیب ، نامرد  رد  هک  يزیچ  نیرتشیب  زا  دوب . دهاوخ  بت  ندمآ  نییاپ  شکورف و  نامز  نآ ، زا  سپ  تسا و  يرامیب  نایاپ 

كاروخ عضو  نتخانـشن  زین  بت و  ماگنه  نتخانـشن  زا  سرت  نوچ  دـباییم ، نایاپ  اجک  هب  هکنیا  يرامیب و  ره  یهگآشیپ  تخانـش  تسا 
هک نآ  رگم  دریمیمن  بت  نیا  نایاپ  رد  رامیب  نوچ  دنوش . يریگهزادنا  اهنآ  درف  ره  ساسحا  اب  ناوتن  هک  دوشیم  بجوم  رادبت  رامیب و 

552 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. درک ناوتیمن  يراک  هک  دوب  نامگ  نیرب  دـیاب  رگید  دوش ، کیدزن  یگدـنز  نایاپ  هب  راـمیب  رگا  یلو  دوش . ادـیپ  وا  رد  يرگید  يراـمیب 
هک تسا  یعـضوب  رامیب  ایآ  دوریم و  یتسردـنت  يوسب  يدـنتب  ایآ  رامیب  لاـح  هکنیا  ياتـسار  رد  يراـمیب  یهگآشیپ  تخانـش  ورنیازا 
زین يرامیب  نایاپ  دشابیم . يرامیب  نایاپ  تخانش  هب  هتسباو  اهنیا  يهمه  تسین ، گرم  یکیدزن  تهج  هب  يرامیب  تخانـش  هب  يزاین  رگید 

. تسا يرامیب  لماک  یگتخپ  نامز  هب  یگتسب 
نآ تدـم  ای  دـیایب و  رتدوز  مود  هبون  رگا  تفرگ . کـمک  نآ  ياـههبون  زا  ناوتیم  نآ  ياـههبون  زا  ییاسانـش  يارب  ياهبون  ياـهبت  رد 
هک دهدیم  ناشن  نآ  يوسنآ  ز  دشابیم . بت  ندش  رتفرژ  رگـشیامن  دشاب  نیتسخن  يهبون  هب  تبـسن  رتدنمورین  نآ  ياههناشن  ای  رتدنلب و 
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دینیبب سپـس  دینادب و  ار  دشابیم  نایرج  رد  هک  ار  اهنداتفا  بقع  ای  ولج  تخانـش  اهنت  اجنیا  رد  تسا . هدنورنییاپ  هدـننکشکورف و  نآ 
. تسا نآ  يوسنآ  هنرگو ز  دشابیم  شیازفا  يهدنهدناشن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  يهزادنا  زا  شیب  نداتفا  ولج  نیا  هک 

رد دـنمورین  لماع  ود  اههناشن  تلاح  هبون و  نامز  لوط  یلو  دـشابیم . تسرد  اههبون  نداتفا  بقع  رد  تلاح  نیا  ندرک  زادـنارب  نینچمه 
نآ ياههناشن  دـتفیب و  ریخأت  هب  هبون  زاغآ  نامز  رگا  تسا . نآ  رگـشیامن  اـههناشن  تلاـح  هژیو  هب  دـشابیم  اـهبت  ناـمز  تخانـش  تهج 

نامگ کش و  هنوگچیه  رگید  دنیآ  درگ  اههناشن  هس  ره  رگا  دشابیم . يرامیب  شیازفا  تسرد  يهدنهدناشن  دنشاب  رتتخس  رتدنمورین و 
دنلب زین  نآ  نامز  دوشیم  هدیـشک  ازارد  هب  هک  يرامیب  دوب . دـهاوخ  نآ  ناـیاپ  رد  يراـمیب  دـنوش  ربارب  اـههبون  ناـمز  هچناـنچ  دـنامیمن .
باـن بغ  بت  رد  یلو  دنـشاب  ربارب  اـههبون  اـسبهچ  یمغلب  عـبر و  بت  رد  یلو  دوـشیم  رتـمک  زین  نآ  ناـمز  تسا  هاـتوک  هکنآ  ددرگیم .

نایامن شیازفا ، یپ  رد  ار  يراکـشآ  ندرک  شکورف  ياههناشن  دـنهدیم و  ناشن  هبون  رد  ار  يراکـشآ  شیازفا  اههناشن  اسبهچ  صلاـخ ) )
. دننکیم

یگتخپ ياههناشن  هب  اهنیا  هلیـسوب  هک  دیـشاب  نئمطم  تخانـش . ناوتیم  اـههناشن  شهاـک  شیازفا و  زا  ار  هقبطم )  ) ریگارف ياـهبت  ناـمز 
رتمک هاتوک و  نآ  یتخس  يهیاپ  رب  يرامیب  نامز  دیشاب . رتاسر  رتقیقد و  رتزیت و  بت  نامز  تخانـش  رد  امـش  دیاب  دیـسریم و  زین  يرامیب 
يامد نتفر  الاب  رد  یهاگ  شیازفا و  رد  اسب  هچ  نآ  يهدنـشک  يهنوگ  دنتـسه  ربارب  دوخ  هناگراهچ  ياهنامز  رد  ملاس  ياهبت  دوشیم .

. دناشکیم يدوبان  هب  ار  رامیب  نآ 
553 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1165 (] جضن  ) يرامیب یگتخپ  هاگ  تخانش 

دای دنوادخ ، تساوخ  اب  هناگادـج  شخب  کی  رد  ار  نآ  ام  داد و  صیخـشت  ناوتیم  بآشیپ  زا  ار  نآ  یگتخپ  دنـشاب  یـسامآ  اهبت  رگا 
نآ رد  هک  دیشاب  هتشاد  یمادنا  زا  هدمآ  نوریب  ياههدنامسپ  هب  یهاگن  بآشیپ ، یـسررب  اب  هک  تسا  زاین  سامآیب  ياهبت  رد  میاهدرک .
نیا زا  يزیچ  هک  یماـگنه  اـت  دـینک و  وـلگ  زا  هدـمآ  نوریب  ياههدـنامسپ  هب  یهاـگن  شـش  هنیـس و  مرگ  ياـهيرامیب  رد  تسا  ساـمآ 

. دش دهاوخن  کبس  زین  بت  دیاین  نوریب  اههدنامسپ 
یگتخپ زاغآ  نآ  دـشاب  هتـشاد  ولگ  زا  یتخـس  اب  یکبآ و  كدـنا و  ندـنار  نوریب  يراـمیب  رد  رگا  دـمآ . دـهاوخن  زین  نآ  ندیـسر  ناـمز 

رد ار  يدب  ياههناشن  نآ ، رگید  ییاههنوگ  تسا . هدش  لماک  نآ  یگتخپ  دیآیب  یناسآ  هب  تفـس و  رایـسب  هدنارنوریب  نآ  رگا  دـشابیم .
گنر هایـس  اهنآ  يهمه  زا  رتدـب  درز و  نآ  زا  رتدـب  تسا و  خرـس  هک  یطلخ  نوچمه  دـنراذگیم  شیامن  هب  يراـمیب » یگتخپ   » ياتـسار
يدب تنوفع  هکلب  دشاب  يرامیب  یگتخپ  رگـشیامن  يدـب و  رگـشیامن  دـناوتیمن  دوش ، راکـشآ  يدـنت  هب  اههناشن  نیا  هچنانچ  دـشابیم و 

. هدرک ریگ  بآدرز  يهسیک  نورد  رد  هک  دهدیم  ناشن  ار  ياهدنامسپ  هایس و  بآشیپ  نوچمه 
ناهد بآ  رب  یلو  تسا  نآ  رد  یخرـس  يدرز و  یکدـنا  زین  دراد و  دـیپس  گنر  رتشیب  دـشابیم  نآ  رب  يراـمیب  یگتخپ  دـیما  هک  یطلخ 

ار لماک  یگتخپ  دراد و  دیپس  گنر  نیا  رب  يرترب  هک  يرگید  يهناشن  تسا . دـیپس  لماک  یگتخپ  دریگیمنارف . ار  نآ  درادـن و  یگریچ 
بآشیپ ندمآ  نوریب  ناسآ  هب  ندرک  بآشیپ  یتخـس  نینچمه  ندش و  رتتفـس  يوسب  هک  تسا  یکبآ  تلاح  ندش  اجباج  دـهدیم  ناشن 

. دوشیم لدب 

[: 1166] نارحب ندمآ  یهگآشیپ  اههناشن و 

ات دوش  بوخ  مکمک  یهاـگ  دریمب و  دوش و  دـب  كدـناكدنا  راـمیب  لاـح  هک  اـسبهچ  دنـشابیم  مه  ربارب  هطقن  ود  رد  يدوـبهب  گرم و 
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لماک ندش  بوخ  هب  هرابکی  يزاسیهت  یهاگ  یلو  دشاب . هتـشاد  لابندب  لماک  يدوبهب  يزاسیهت ، اب  هرابکی  هک  اسبهچ  دبای و  دوبهب 
ار يرامیب  يدادخر  یهاگ  دوشیم . لصاح  يدوبهب  كدناكدنا  دماجنایمن و 

554 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب راـمیب  هراـبکی  هک  دوشیم  ببـس  يدـمآشیپ  نآ  زا  سپ  اـی  دـماجنایم و  گرم  هب  مکمک  نآ  زا  سپ  دـناشکیم و  ندـش  رتدـب  يوسب 

نارحب ار  گرزب  ینوگرگد  نیا  هرابکی و  ندرک  هیلخت  دـیآیم ، شیپ  رامیب  يارب  هک  ار  اهدادـخر  هنوگنیا  ام  دوش . هدـیناشک  يدوباـن 
ندـش رتهب  هب  ار  رامیب  هک  نآ  میمانیم و  لماک  بوخ  نارحب  ار  نآ  دـماجنایب  لـماک  ندـش  بوخ  هب  یتلاـح  هک  یتروص  رد  میماـنیم و 

. میاهتشاذگ مان  اسران  بوخ  نارحب  دناسرب 
ياهینوگرگد نیا  دادخر  دشاب  رتتخـس  يرامیب  هچره  تسا و  دنمورین  تخـس و  ياهيرامیب  رد  هرابکی  ياهینوگرگد  نیا  هاگیاج 

. دماجنایم گرم  ای  ندش  بوخ  هب  ماجنارس  كدناكدنا  هنهک  ياهيرامیب  رد  یلو  دوب . دهاوخ  رتهنادنمورین  رتشیب و 

: نارحب ندمآ  یهگآشیپ  بوخ  ياههناشن 

رگا دـننکیم ، يزوسلد  وا  رب  نادان  ناکـشزپ  مدرم و  دوشیم . راکـشآ  یکانمیب ، یگتفـشآ و  یباتیب و  ياههناشن  نارحب  ندـمآ  زا  شیپ 
. دشاب ياهبون  ياهبت  يهنوگ  زا  يو  بت 

ریگارف بت  دـبای ، شیازفا  نآ  ياههناشن  ددرگ و  رتتخـس  بت  دـتفیب  ولج  یعیبط  تقو  زا  نآ  هبون  هک  یماگنه  ای  هبون  ماگنه  رد  هکنانچ 
نینچمه دیآیم و  نارحب  زا  شیپ  هک  ییاههناشن  زا  تسا . هدش  رتدنمورین  رتتخـس و  نآ  نارحب  زا  شیپ  ياههناشن  نوچ  تسا . هقبطم ) )

. تسا نآ  يهدنهدرادشه 
نوگانوگ ياهلکـشب  ییاجباج و  زیچ و  رهب  يزادـناگنچ  راـمیب و  یباـتیب  و  هجیگرـس ، یـشوهیب ، یگدولآباوخ ، لاـیخ و  یناـشیرپ 

هنازادرپلایخ و موهوم و  ياهزیچ  ندید  ور و  یخرس  یبوشآلد و  يروجنر و  ندرگ و  درد  تخـس و  دردرـس  سفن و  یگنت  ندمآرد و 
بآشیپ رد  یتخـس  زرل ، بت  تشپ ، مکـش و  نییاپ  ياهشخب  هبمکـش و  درد  نییاپ و  بل  شزرل  ندـش و  جـک  کشا و  هتـساوخان  شزیر 

ناوختـسا رـس  ندش  هدیـشک  شزرل و  یگنتلد و  رایـسب و  یگنـشت  بآشیپ و  ندنار  يارب  نتفر  هزادنا  زا  شیب  مه و  رـس  تشپ  ای  ندرک و 
. دشابیم كانسرت  دب و  ياههناشن  نیا  دننام  الاب و  هب  اههدند 

هدیسرارف يرامیب  یگتخپ »  » ماگنه دوش ، رتدنمورین  ندربورف  مد  ضبن و  هدش و  راکشآ  اههناشن  نیا  زا  یخرب  دشاب و  تخـس  يرامیب  رگا 
ندنار نوریب  ای  ندروآ  الاب  ینیب و  زا  يزیرنوخ  تروصب  هک  دوب  دهاوخ  يزاسیهت  نآ  زا  سپ  هک  دیشاب ، هتشاد  رواب  تسا .

555 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
كدـناكدنا ندـش  رتهب  هب  اـی  لـماک و  يدوبهب  هب  اـی  راـمیب  لاـح  یلو  دـمآ . دـهاوخ  اـهنآ  زج  ندرک و  قرع  اـی  تفـس  ياههدـنامسپ 
. دشاب هدروخ  دنویپ  بت ) ندوب  الاب  جوا   ) اروحاب زور  هب  هک  یبش  ای  زور  یگدیروش  یگتفشآ و  نیا  رگا  هژیو  هب  دماجنایم .

رتدب يوسب  تلاح  نیا  هک  دینادب  دیاب  دـتفاورف ، ضبن  نآ  هارمه  هب  دوش و  راکـشآ  يرامیب ، جـضن )  ) یگتخپ زا  شیپ  اههناشن  نیا  هاگره 
. تفر دهاوخ  شیپ  يرامیب  ندش 

: نارحب هارمه  يزاسیهت  ياههنوگ  تخانش 

ياههدنامسپ ندنار  نوریب  زا  هک  شوگ  نییاپ  رد  كرچ  دننام  دشابیم . رگید  مادـنا  هب  اهمادـنا  یخرب  زا  داوم  ندـش  اجباج  اب  ای  نارحب 
اپ و تسد و  سامآ  دشابیم . قیناوخ )  ) ولگ تخس  ياهیگتفرگ  داوم  هیزجت  زا  دهدیم  يور  ندرگ  رد  هک  يدادخر  تسا و  نآ  هب  زغم 
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يزاسیهت اب  ای  دـشابیم و  مادـنا  نآ  هب  رگید  ياهمادـنا  زا  یکرچ  داوم  ندـمآ  رثا  رب  تخـس ، ياهيرامیب  زا  یخرب  رد  اهنآ  ندـش  هایس 
هارمه یلمد  ياهكرچ  بآشیپ و  قرع و  شوارت  تفـس و  ياههدنامسپ  ندنار  نوریب  ندروآ و  الاب  ینیب و  يزیرنوخ  يهنوگهب  راکـشآ 

. دنرادن رایسب  یتخس  هک  تسا  ییاهيرامیب  رد  نارحب  زا  يدومن  زین  اهنیا  تسا و 
ياهسامآ دشابیمن . الاب  یتخـس  امرگ و  ياراد  هک  تسا  زغم  رد  هدمآدیدپ  ياهيرامیب  نارحب  شوگ  نورد  زا  هدنامسپ  ندـمآ  نوریب 

نورد ياهمادنا  سامآ  اب  هک  تسا  ییاهبت  نارحب  دنک ، هایـس  ار  مادنا  هک  ياهنوگهب  مهنآ  دروآ ، دـیدپ  ییاهیگتفرگ  هک  دـب  تخس و 
. دراد دوخ  یناوختسا  ياهدنب  رد  درد  ساسحا  رامیب  تسا و  ناوتان  هکلب  دشابیمن و  دنمورین  یلیخ  نآ  تعیبط  هک  تسا  هارمه  مکش 

يهویـش دراد و  رادـیاپ  ییورین  تعیبـط  نآ  هارمه  هب  هـک  دوـشیم  هدـید  تخـس  دـنمورین و  ياـهبت  نارحب  رد  راکـشآ  ياـهيزاسیهت 
يزیرنوخ اب  ینوخ  بت  ندرک و  قرع  اب  هدـننازوس )  ) هقرحم بت  نایاپ  ددرگیم . زاـب  بت  يهنوگ  دوخ  هب  اـهتلاح  رتشیب  رد  يزاـسیهت 

. دسریم نایاپ  هب  ینیب  يزیرنوخ  اب  هقرحم  بت  یهاگ  تسا ، ینیب 
هب رگج  یـسامآ  ياهبت  نایاپ  دوب . دـهاوخ  رـس  زا  قرع  رایـسب  شزیر  اـب  رگید  راـب  ینیب و  يزیرنوخ  اـب  راـبکی  ماسرـس  يراـمیب  نارحب 

. دشابیم هاگیاج  نامه  رد  رایسب  ندرک  قرع  تفس و  ياههدنامسپ  ندنار  ندرک و  بآشیپ  اب  نینچمه  تسار و  يوس  زا  يزیرنوخ 
556 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دشابیم یبآدرز  ياههدنامسپ  ندنار  ای  ندروآ  الاب  ندرک و  قرع  اب  بغ  بت  نارحب 
ندـنار ندرک و  قرع  اب  صلاخان  بغ  بت  نارحب  تسا . هایـس  بآسپ  بآـشیپ و  تفـس و  ياههدـنامسپ  ندـنار  نوریب  اـب  عبر  بت  نارحب 

. تسا مغلب  یبآدرز و  اههدنامسپ 
تخـس هراومه  بت  يرامیب  نیا  رد  تسا و  یناوختـسا  ياهدنب  یخرب  رد  كرچ  ندوب  دنکیم ، يراشفاپ  نارحب ، ندوب  رب  هک  يدراوم  زا 

. دراد یکبآ  یبآشیپ  رامیب  دنتسه و  كاندرد  رامیب  ياهدنب  یلو  تسین 
گرهاـش ندرک ) داـب   ) یگتـشابنا ور و  مشچ و  یخرـس  ینیب و  يزیرنوـخ  دـنکیم ، يراـشفاپ  نارحب  ندـمآرب  هک  ییاـهزیچ  زا  نینچمه 

هدرپ یگدیـشک  یخرـس و  ینیب و  شراخ  مشچ ، يور  ياهدرپ  نتفرگارف  کشا ، شزیر  مشچ و  ربارب  رد  ییاهوترپ  ندمآ  دیدپ  یندرگ و 
. دشابیم سفن  یگنت  الاب و  يوس  هب  مکش  ياهماین  و 

یتخـس زین  تسا . نارحب  هدـنهدناشن  ناهد  زا  قازب  شزیر  نییاپ و  بل  شزرل  يروجنر و  یبوشآلد و  ندروآ و  الاب  ياههناشن  نینچمه 
رد كانمن  مرگ و  نت  رپ و  یلو  مارآ  ضبن  ندیدرگ و  مکش  ندمآ  دنب  راچد  نارحب و  ياههناشن  ندش  راکـشآ  زا  سپ  ندرک  بآشیپ  رد 

فان نییاپ  رد  ینیگنـس  اههناشن و  نیا  نداد  تسد  زا  و  شورمکـش )  ) ندـنار زین  ندـش و  نزوسنزوس  درد و  تلاح  اب  نت  هب  ندز  تسد 
. دشابیم نارحب  ندوب  هناشن 

: نارحب ندوب  اسران  ای  لماک  ای  يدب  ای  یبوخ  ياههناشن 

ندوب اسران  يهزادـنا  دـیایب  لماک  ندیـسر  کی  نتفرگ  لکـش  زا  شیپ  هک  هچنآ  دـشابیم . يرامیب  لماک  یگتخپ »  » زا سپ  بوخ  نارحب 
. داد صیخشت  ار  يدب  نارحب  ناوتیم  زین  دیایب  يرامیب  یگتخپ »  » زا شیپ  ياههناشن  زا  هچنآ  یلو  دنجنسیم  ار  نارحب  یبوخ 

لابندب دشابن . دیابن  نآ  رد  یتساک  ییآدنچ ، يهزادنا  رظن  زا  دـشابیم و  يرامیب ، يهدـنروآدیدپ  یگتخیمآ  زا  يزاسیهت  نارحب  نیرتهب 
زج زیچ  چیه  وا  رد  هک  ییاج  ات  دنورب . نایم  زا  دنوش و  مارآ  اهدرد  يهمه  نآ ، زا  سپ  دیامن . رایـسب  یتحار  یکبـس و  ساسحا  رامیب  نآ 
دای ياههناشن  نیا  زا  یخرب  هک  ینارحب  یلو  دشاب . نیـشیپ  يهرازگ  يوس  نآ  هدمآ ز  درگ  ياههناشن  هکنیا  نآ ، نیرتدب  و  دـنامن . یتسس 

. دشاب دب  ای  بوخ  دناوتیم  هک  تسا  لماکان  نارحب  نآ  دوش  ادیوه  نآ  رد  دب  ای  بوخ  هدش 
557 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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: نارحب ياهزور 

يور گرزب  ییاهینوگرگد  رامیب  رد  يرامیب  ياهزور  زا  یخرب  رد  دیآیم . دیدپ  تخس  ياهيرامیب  رد  میدرب  مان  هک  ییاهيزاسیهت 
. دنمانیم نارحب  ياهزور  ار  اهزور  نیا  ورنیازا  دهدیم ،
. دنشابیمن نارحب  ياهزور  وزج  مود  زور  تسخن و  زور 

. دباییم نایاپ  تخس  رایسب  رایسب  ياهبت  نآ  رد  هک  تسا . نارحب  زور  موس  زور 
. دوشیم هدید  رتمک  بت  نآ  رد  تسا و  نارحب  زور  زین  مراهچ  زور 

اب یلو  مک  اـسران و  يهنوگب  يزاـسیهت  اـی  بآـشیپ  یگتخپ  نوچ  یبوخ  يهناـشن  نآ  رد  رگا  دـشابیم و  نارحب  زور  متفه  مشـش و  زور 
يوس هب  رامیب  لاح  دش و  راکـشآ  نآ  رد  يدب  يهناشن  رگا  متفه  زور  رد  تسا . یبوخ  ياههناشن  دشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  یکبـس  یکدـنا 

. تسا هدوب  مشش  زور  زا  اهنیا  همه  هک  مینادب  دیاب  دییارگ  دب  یلیخ 
. دشابیم بوخ  رایسب و  نآ  رد  نارحب  تسا  نارحب  زور  زین  مجنپ  زور 

يدروم رگا  دشاب . زور  نآ  رد  بوخ  ینارحب  دناوتیمن  یلو  درادن . یتوافت  مجنپ  مراهچ و  ياهزور  اب  مشـش  زور  رد  نارحب  ندمآ  شیپ 
یسرت دشابیم و  رایسب  یتخـس  زا  یلاخ  یتلاح  نینچ  دربب  دوس  دوشیم ، هدید  بوخ ، ینارحب  نآ  رد  هک  يزاسیهت  زا  رامیب  دیایب ، شیپ 

ار يراـمیب  هراـبود  دـناوتیم  هدـنام و  راـمیب  رد  يراـمیب  نیتـسخن  يهداـم  زا  یکدـنا  هکلب  هدوـبن  لـماک  نارحب  نیا  هـتبلا  تـسین ، گرزب 
. دنادرگزاب

مشش زور  فالخرب  هک  تسا  هنوگنیا  دراد و  توافت  نآ  یبوخ  زور و  نیا  رد  نارحب  ندوب  رایسب  رد  نارحب  ياهزور  رگید  اب  متفه  زور 
نآ زا  يزیچ  هک  تسا  ياهنوگهب  يرامیب  يهدام  لماک  يزاسیهت  تسا و  رطخ  یکدنا  یگداسب و  نآ  رد  هدـمآدیدپ  ياهنارحب  تسا و 

. ددرگزاب هرابود  دناوتیمن  هدام 
. تسا دب  يهنوگ  زا  زین  نآ  كدنا و  رایسب  رگم  دهد ، يور  زور  نیا  رد  دناوتیمن  نارحب  متشه ، زور 

يهدنهدرادشه تسا و  بوخ  يهنوگ  زا  رتشیب  دهدیم و  خر  رایـسب  نارحب  نآ  رد  جنپ  موس و  زور  دننام  هب  تسا و  نارحب  زور  مهن  زور 
. تسا مهدزای  زور  ياهدمایپ 

. تسا دب  يهنوگ  دشاب  رگا  تسین و  نارحب  نآ  رد  مهد  زور 
558 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا مهدراهچ  زور  ياهدمایپ  يهدنهدرادشه  متفه و  موس و  هنوگ  زا  نارحب  زور  مهدزای  زور 
. تسین ینارحب  نآ  رد  متشه  نوچمه  مهدزاود  زور 

. تسا كدنا  دهد ، خر  نآ  رد  نارحب  رگا  دشابیم . نارحبیب  نارحب و  نآ  هک  تسا  ياهزور  رد  هنایم  مهدزیس  زور 
. دیآیم دیدپ  زور  نیا  رد  نآ  بوخ  يهنوگ  هژیو  هب  نارحب  نیرتشیب  متفه  زا  سپ  نارحب و  زور  مهدراهچ  زور 

. تسا مهدزیس  دننام  مهدزناپ  زور 
. تسا مهدزاود  زور  دننامه  دیآیمن و  دیدپ  نارحب  نآ  رد  تسا ، مهدزناش  زور 

. تسا مکی  تسیب و  متسیب و  زور  رد  نآ  ندمآ  يهدنهدرادشه  دشابیم و  مهن  زور  دننام  تسا و  نارحب  زور  مهدفه  زور 
. تسا نآ  دب  يهنوگ  نینچمه  مهدفه و  زا  رتمک  نارحب  نآ  رد  مهدجیه  زور 

. نآ دب  يهنوگ  دنچره  دشاب  نارحب  نآ  رد  دناوتیمن  مهدزون  زور 
. دیآیم دیدپ  زور  نیا  رد  نآ  نیرتبوخ  نارحب و  نیرتشیب  مهدراهچ  زور  زا  سپ  تسا و  نارحب  زور  متسیب  زور 
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تسا متسیب  زور  زا  رتمک  یلیخ  هک  نآ  زج  تسه  نارحب  نآ  رد  مکی  تسیب و  زور 
. دشابیم متسیب  زور  زا  سپ  نآ  رد  نارحب  نداد  يور  رایسب  زا  تسا و  نارحب  زور  مراهچ  تسیب و  زور 
. دوب دنهاوخ  اهنآ  لابند  هب  ملهچ  متفه و  یس و  مراهچ و  یس و  مکی و  یس و  متفه و  تسیب و  ياهزور 

اب هارمه  نارحب  دناوتیمن  زین  ملهچ  زور  زا  سپ  دیآ و  دـیدپ  نآ  رد  نارحب  دـناوتیمن  هک  تسا  ییاهزور  میدربن  مان  هک  ییاهزور  رگید 
. دیایب دنمورین  راکشآ و  يزاسیهت  کی 

. دنسریم نایاپ  هب  يرامیب  مارآ  ندش  بآ  اب  دنسرب  نآ  هب  هک  ییاهيرامیب 
مهدراهچ و متفه و  زور  نوچ  اـهتفه  تفه  دـشابیم و  متـسیب  اـت  سپـس  نآ و  زا  شیپ  مهدراـهچ و  اـت  نارحب  ياـهزور  نیرتدـنمورین 

موس و نوچ  دناهتفرگ  رارق  اهنیا  هنایم  رد  هک  ییاهزور  مراهچ و  تسیب و  مهدراهچ و  مراهچ و  زور  نوچ  اهراهچ  راهچ  و  متسیب ،
559 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. راهچراهچ تفهتفه و  ياهزور  هژیو  هب  تسا  دنمورین  رایسب  نآ  رد  اهنارحب  دنتسه  ییاهزور  مهدزون  مهدزای و  مهن و  مجنپ و 
، دیآ دیدپ  نارحب  هنایم  نآ  رد  دناوتن  هک  ياهنوگ  هب  ددرگ . تسـس  نآ  رد  هنایم  ياهزور  ياههناشن  درذگب و  متـسیب  زور  زا  يرامیب  رگا 
تسیب و ياهزور  نوچمه  دوب ، دـهاوخ  نآ  زا  سپ  تفهتفه  ياـهزور  رد  يدـنمورین  دـباییم و  شهاـک  راـهچراهچ  ياـهزور  يورین 
اب ای  و  یلمد )  ) اهكرچ ندـنار  نوریب  اب  اـی  نآ  دوشیم و  تسـس  يزاـسیهت  اـب  ندـنار  نوریب  ناوت  هتبلا  ملهچ . مراـهچ و  یـس و  متفه ،

. تفرگ دهاوخ  ماجنا  اهنآ  لیلحت 
ياـههناشن هب  ار  دوخ  شیارگ  هیکت و  دـیاب  کـشزپ  دوش  ادـیوه  تسا  نارحب  زور  لابندـب  یبـش  اـی  زور  رد  نارحب  ياـههناشن  یخرب  رگا 

، دیایب زور  نآ  رد  نارحب  تسا  نیا  رتتسرد  يرامیب . دوخ  هن  دهد  رارق  نارحب  ندمآ  دـیدپ  ياتـسار  رد  يرامیب  زاغآ  رد  يهدشراکـشآ 
، دیایب دناوتیمن  نارحب  هک  تسا  يزور  لابندب  هک  یبش  ای  زور  رد  هچنانچ  دـشاب . هدـش  هداد  زین  يرادـشه  نارحب  زور  يارب  رگا  هژیو  هب 

. دشاب هتشاد  نارحب  ندمآ  دیدپ  هب  دیما  رتمک  کشزپ  تسا  رتهب  دندرگ ، راکشآ  اههناشن  نیا 
. ددرگن ادـیوه  نآ  زا  سپ  يرامیب  ندیـسر »  » رگا هژیو  هب  دـشاب ، هتـشاد  يهیکت  رتشیب  يرامیب  دوخ  ياههناشن  رب  ییاج  نینچ  رد  کـشزپ 

ياههناشن هکلب  هتـشادن  یتبون  ییاتـسیا  يهرود  هنوگچـیه  دـشاب و  هتـسویپ  هک  دـیامن  دروخرب  الاب  رایـسب  يامد  اب  یبت  هب  کشزپ  هچنانچ 
رد رامیب  هک  دمهفب  دیاب  وا  دنیبب ، وا  رد  دنمورین  تخس و  تروصب  مهنآ  گرم  ياههناشن  سپـس  دشاب و  هتـشاد  دنمورین  تخـس و  رایـسب 

ناشن مراهچ  زور  رد  رگا  هژیو  هب  درم ، دـهاوخ  مشـش  زور  رد  رامیب  دـشابن  یتخـس  نآ  هب  رگا  درم و  دـهاوخ  نآ  زا  شیپ  ای  مراـهچ  زور 
نامه ای  مراهچ  زور  زا  شیپ  نارحب  سپ  دیایب  یتمالـس  ناشن  اب  دنمورین  رایـسب  بت  رگا  نآ  يوسنآ  دیآ و ز  دیدپ  يدب  يهدنهدرادشه 

اب هارمه  یبوخ  يهناشن  مراهچ  زور  رد  رگا  هژیو  هب  متفه  زور  رد  نارحب  دـشاب  رتمک  نآ  یتخـس  ياهزادـنا  ات  رگا  یلو  دوب . دـهاوخ  زور 
رتهب سپ  دوش ، راکشآ  نارحب  يهناشن  متفه  بش  رد  ای  مشش  زور  رد  رگا  ددرگ . راکشآ  نآ  رد  ندش  کبس  یکدنا  ای  يرامیب  ندیسر » »

. دیسر دهاوخ  زور  نآ  رد  نارحب  هک  دیازفیب  دوخ  رواب  رب  کشزپ  تسا 
تسا و نآ  دب  يهنوگ  زا  رترادیاپ  رتقیقد و  بوخ ، نارحب  نیتسخن  تخانش  هکنادب 

560 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تشاد دیاب  ار  رتدنک  نارحب  راظتنا  سپ  دشاب  هتشاد  رتنییاپ  يامد  رتمک و  یتخس  رامیب ، هاگره  ورنیازا  دشابیم . رتنئمطم  نآ  تخانش 
رد یتخـس  يراـمیب  هـک  دیـشاب  هتـشاد  ار  نـیا  راـظتنا  دـینک و  یــسررب  دـیاب  ار  هدـش  هداد  رادـشه  ياـهزور  رد  هدـمآدیدپ  ياهدادـخر 

تفه رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـشاب  نآ  زا  رتمک  دوشن و  نینچ  رگا  دـش . دـهاوخ  رادـیدپ  ضیرم  يارب  نارحب  ياهزور  نیرتکیدزن 
. دمآ دهاوخ  يرامیب  نآ  رایسب  يدنمورین  اب  هژیو  ياهتفه 
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: بآشیپ تخانش 

هراشا

، دـشابیم هتفرگ ، رارق  نآ  يور  هچنآ  ای  نآ و  نورد  ياههدـش  روانـش  ای  اههدـش و  نیـشنهت  وب و  یگتـسب ، گنر ، تخانـش  اب  ار  بآـشیپ 
. دننکیم یسررب 

: گنر

هک درادن  ار  بآشیپ  يرادهگن  یئاناوت  هک  دیآیم  دـیدپ  ناوتان  رامیب  رد  بآشیپ  نیا  تسا . بآ  گنر  هب  هک  یکبآ  دـیپس  گنر  تسخن 
وا یگنـشت  دروخیم ، بآ  هچره  نآ  يهدـنراد  هک  تسا  يراـمیب  رثا  رب  نآ  دوـشیم و  هدـنار  يراـیتخا  ریغ  هکچهکچ و  بآـشیپ  نآ  رد 

شیادیپ دیآیم . شیپ  اهنآ  بوخ  ندیراوگ  زا  شیپ  بارـش  كاروخ و  یپ  رد  نینچمه  دـیامنیم و  بآشیپ  اج  رد  دـنکیمن و  شکورف 
، دـشابن ندـیماشآ  اـی  ندروخ  ناـمز  یکیدزن  رد  اـی  دـشابن و  [ 1167] بآشیپ يرادـهگن  یناوتان  يراـمیب  راـچد  هک  يراـمیب  رد  بآـشیپ 

. تسا رگج  ینوبز  یگتخپان و  یسران و  اهتشا و  يرایسب  يهدنهدناشن 
. تسا نآ  ندوب  اسران  تسس و  یگتخپ  يهدنهدناشن  تسا . هاک  بآ  دننام  هک  دیارگ ، يدرز  هب  یکدنا  بآشیپ  مود ، گنر 

. دشابیم رایسب ) هن  مک و  هن   ) رگج يهنایم  يامد  بوخ و  یگتخپ  رگشیامن  تسا و  جنرت  گنرب  هک  موس  گنر 
. دشابیم یفاضا  الاب و  يامد  رگنایامن  تسا ، نیشتآ  گنر  مراهچ  گنر 

، تسا نت  نوخ  یناوارف  رگشیامن  هکلب  تسین ، ندوب  نیشتآ  الاب و  يامد  رگهناشن  گنر  نیا  تسا  نارفعز  هایگ  گنرمه  هک  مجنپ  گنر 
. تسا هدش  هتخیمآ  بآشیپ  اب  نآ  زا  یکدنا  هک 

نت رد  نوخ  بآدرز و  یگریچ  يهدنهدشیامن  هک  تسا . ریس  خرس  مشش  گنر 
561 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا هداد  خر  [ 1168] يدرز يرامیب  سپ  دیارگ  درز  گنر  هب  زین  نآ  يور  فک  هچنانچ  دشابیم و 
تسالاب و زاس  تخوس و  باهتلا و  يرایسب  يهدنهدناشن  دشاب  خرس  ییامرخ و  گنر  زا  رتهریت  بآشیپ  نیا  رگا  تسا . هایـس  متفه  گنر 

دـشاب هتـشاد  یبآشیپ  نینچ  یـسک  رگا  دشاب ، دایز  یلیخ  نآ  یگتـسب  رگا  هژیو  هب  دشابیم  تخـس  ياهبت  رد  رتدـب و  اهبآشیپ  همه  زا 
. تسا نییاپ  شندوب  هدنز 

زرپـس و یگدـشگرزب  عبر و  بت  نوچ  یباـخلت  ياـهيرامیب  رد  نآ و  ناـیاپ  رد  هناـهام و  نوخ  لابندـب  ناـنز  دزن  گـنر  هایـس  بآـشیپ 
ندـمآ نییاـپ  زا  سپ  نآ  رگا  هـتبلا  تـسا . یبوـخ  يهدـنهددیون  اـسبهچ  تـسین و  يدـب  رگـشیامن  دوـشیم و  هدـید  نآ  زج  اـیلوخیلام و 

. دشاب یبآخلت  ياهيرامیب 
نآ يزیرغ  ترارح  ندـش  شوماـخ  نت و  رایـسب  يدرـس  رگناـیامن  ماـگنه  نیا  رد  دـشاب  زبـس  دـیپس و  بآـشیپ  یپ  رد  هایـس  بآـشیپ  رگا 

. دراد ینوزف  نآ  رب  هکلب  تسین  یلّوا  زا  رتمک  نآ ، ندوب  دب  يهزادنا  دشابیم .
. دریگیم دوخب  دنت  خرس  گنر  ندز  انح  زا  سپ  بآشیپ  یهاگ 

. دیآیمرد خرس  گنر  هب  وا  بآشیپ  دروخب ، ار  هنادگنر  ياراد  رگید  ياهزیچ  زا  يرایسب  نارفعز و  ربص و  سولف ، هک  یسک 
. دشابیم هایس  بارش  ندیشون  و  يرم »  » ندروخ زا  نآ  گنر  یهایس  اهيزبس و  ندروخ  زا  ناشن  بآشیپ  زبس  گنر  نینچمه 
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. تسا اههباشون  ندیماشآ  ندروخ و  زا  سپ  ای  بآ و  رایسب  ندیشون  زا  ناشن  بآشیپ  یگنرمک  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه 
درد جنلوق و  يرامیب  رد  هنوگ  نامه  دـیآیم ، تسدـب  درـس  طلخ )  ) یگتخیمآ زا  دوشیم و  نیگنر  تخـس  ياهدرد  رد  نینچمه  بآشیپ 

. دیروآیب یهاوگ  ناوتیم  نآ  يارب  اههناشن  رگید  زا  یتلاح  نینچنیا  رد  دوشیم . رتنیگنر  بآشیپ  شوگ ، نادند و 
ییوبدب اب  یهاگ  دوشیم و  بآشیپ  ندش  وبدب  ببس  زاسبآشیپ  هاگتسد  رد  یمخز  ندوب 

562 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
بت رد  سپ  دـشاب ، هتـشاد  نیـشنهت  رگا  دـشابیم و  ياهبانوخ  كرچ و  يهتخیمآ  نآ  یگتـسب  دوشیم و  هدـید  زین  گـنر  یگریت  نآ  رد 

دیدپ بآشیپ  دب  يوب  دننام  هب  زین  نآ  دب  يوب  تشاد و  دهاوخن  هارمه  هب  یشزوس  بآشیپ  ندمآ  نوریب  ماگنه  رد  دوب و  دهاوخن  هدنزوس 
. دشابیمن اهگر  نورد  تنوفع  زا  هدمآ 

(: هتیزوکسیو  ) یگتسب

یتفس يهزادنا  هب  هک  بآشیپ  تفس  یگتـسب  دشابیم . بآشیپ  یگتخپ  ندوب  اسران  رگـشیامن  تسا ، بآ  نوچمه  یکبآ  بآشیپ  یگتـسب 
هژیو هب  نآ ، ندرک  شکورف  نت و  يرومن  نتفر  نایم  زا  رایـسب و  یگتخپ  يهدـننکنایامن  تسا  بآدرز  يهسیک  رد  هچنآ  ینغور و  داـمپ 

. تساهگر ياهيرومن  ندوب  هنایم  رگج و  یتسردنت  لماک و  یگتخپ  ناشن  ود  نیا  يهنایم  دشاب . نآ  زا  یکدنا  رگا 
ار نآ  دـنکیم و  يراـک  نآ  رد  هـک  یترارح  هارمه  هـب  اـهگر  رد  ماـخ  سراـن و  ياـهطلخ )  ) ياـهیگتخیمآ زا  ناـشن  تفـس ، یگتـسب 

. دزیگنایمرب
. دوشیم تسشنهت  نییاپ  رد  نآ  درل  ددرگیم و  فاص  دوشیم و  ییاسانش  يدنت  هب  دشاب . هتشاد  رتتفس  یگتسب  بآشیپ  هچره 

. ددرگیم رتکیدزن  لماک  زاس  تخوس و  یگتخپ و  هب  دریگ  مارآ  دوش و  تسشنهت  نآ  درل  رتدوز  هچره 

: وب

يهدنهدرادشه دوشیم و  هدید  رگج  سامآ  اهبت و  رد  و  دـشابیم . الاب  ترارح  بوخ و  یگتخپ  ناشن  دـشاب  وبدـب  یلیخ  هک  دـنت  يوب 
وبیب میاهتشاذگ . توافت  تلاح  نیا  نآ و  نایم  یلو ، دشابیم  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  زاسبآشیپ  هاگتـسد  ياهمخز  هارمه  زین  تسا . نآ 

. تسا یگتخپ  امد و  یگنایم  زا  ناشن  ود  نیا  نایم  تلاح  و  دشابیم ، تسردان  یگتخپ  رایسب و  یسران  ناشن  هتبلا  ندوب ،

: اهنیشنهت

زا هدمآدیدپ  ییاههدنامسپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـناینوگانوگ  يداوم  دنروانـش  هچنآ  هتفرگ و  رارق  بآشیپ  يور  هچنآ  زین  اهتسـشنهت و 
. دـشابیم دـنمدوس  بآدرز  یگریچ  اـهبت و  یگتخپ »  » صیخـشت تخانـش و  هار  رد  اـم  يارب  هک  دنـشابیم . اـهگر  رد  موـس  شراوـگ 

. تسا جنفسا )  ) ربا ای  هدش  یجالح  مرن  هبنپ  دننام  هب  نآ  یگتسب 
. دشابیم [ 1169] هروراق رد  نآ  ریطقت  زا  سپ  بالگ  تسشنهت  دننامه  نآ  هب  يزیچ  نیرتکیدزن 

563 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
راگدنام هتـسویپ  يرامیب  ياهزور  رد  تلاح  نیا  رگا  تسا و  مرن  دریگیم و  فرظ  نییاپ  رد  هک  تسا  نآ  دیپس  اهتسـشنهت ، نیا  نیرتهب 
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. دشاب دناوتیمن  یبوخ  تسشنهت  سپ  هدوب ،
. دوش دننامه  یجنرت ، گنر  نامه  اهگنر ، نیرتهب  هب  هک  نآ  رگم 

دهاوخ بآشیپ  نیرتهدوتـس  نیا  دشاب  وبیب  هن  وبدـب و  یلیخ  هن  هک  تسنآ  وب  نیرتهب  تسا . ندوب  تفـس  یکبآ و  يهنایم  یگتـسب  نیرتهب 
ياهزیچ یکدـنا  اب  تسا  یبآشیپ  نآ  یپ  رد  دـشابیم . يدـب  يرامیب و  هنوگره  زا  رود  لماک و  زاس  تخوس و  ياههناشن  ياراد  هک  دوب .

لماک یگتخپ »  » نداد ناشن  يارب  گرزب  ياهناشن  هکلب  دنوشیمن  تسشنهت  هاگچیه  ود  نیا  دننکیم . تکرح  فرظ  يهنایم  الاب و  روانش 
. تسا يرامیب  هنوگره  زا  يرود  و 

بآشیپ يور  فک  شخب  دنوشیم . تسـشنهت  یکدنا  زا  سپ  دـنرواین ، دـیدپ  دـب  يدـمایپ  رامیب  يارب  دـنوش و  راکـشآ  روانـش  داوم  رگا 
. دوشیم لدب  ندش  تسشن  هت  هب  سپس  ندش و  روانش  هب  تسخن ،

. دشابیم يرامیب  نامز  ندش  زارد  ای  یتسردنت  يهدننکدیدهت  خرس  گنر  تسا . خرس  سپس  دیپس  گنر  اهتسـشنهت  ياهگنر  نیرتهب 
سپس زبس و  رتدب  نآ  زا  تسا و  ندوب  درز  بآشیپ  گنر  نیرتدب  دشابیم . دب  نآ  يدرز  يهزادنا  هب  دشاب  گنر  درز  تسشنهت  رگا  یلو 

. دشابیم هایس 
هایـس گنر  تسا و  هدیـسر  یهابت  تنوفع و  هب  هدـش و  رود  يرامیب  یگتخپ »  » هار زا  يرامیب  يهدام  هک  دـهدیم  ناـشن  اهتسـشنهت  نیا 
رگا نآ  نیرتدـب  تسا . دـب  روانـش  تلاح  زا  رتمک  دـشاب ، فک )  ) بآـشیپ يور  رگا  هایـس  نیـشنهت  تسا و  دـیپس  گـنر  ربارب  رد  تسرد 

یگهریت يهزادنا  زین  تسا و  گنر  دیپس  نآ  نیرتهب  گنر و  هایس  نیشنهت  نیرتدب  اهنیـشنهت  رد  هک  هنوگ  نامه  دشابیم . دوش ، نیـشنهت 
. دشابیم يدیپس  ای  یهایس  هب  نآ  شیارگ  يهزادنا  هب  تسا  يدب  یبوخ و  نایم  هک 

هنوگنیا تسا . يرامیب  یگتخپ »  » ماگنه ندمآ  رید  رگشیامن  دشاب  تخس  بت  هارمه  هب  رگا  تسا . دب  بآشیپ )  ) یقیوس نیشنهت  نینچمه 
ار تسرد  یگتخپ  هار  هک  تسا  بارـش  درل  دـننام  هـب  نیـشنهت  نـیا  دراد . راـمیب  يارب  گرم  یهگآشیپ  دـیآ ، نوریب  سکره  زا  بآـشیپ 
. دشابیم رات  درل  زا  هریت و  خرس  ینارفعز و  یشتآ و  يهنوگ  بآشیپ  نیشنهت  هنوگ  زا  رگید  راب  یکبآ و  بآشیپ  زا  یهاگ  تسا و  هدومیپ 

564 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ یگتـسب  دسرب و  جنرت  گنرب  ات  دنکیم  ادـیپ  يرتالاب  یگتـسب  سپـس  دریگیم  درز  گنر  تسخن  دـشاب  یکبآ  دـیپس  بآشیپ  زا  رگا 

یگتشابنا يهنوگ  زا  يرامیب  تشاد . دهاوخ  یبوخ  تسـشنهت  دشاب  رایـسب  اههدنامسپ  ياهگر  رد  رگا  ماگنه  نیا  رد  دوب  دهاوخ  هنایم 
رگید ياهگنر  زا  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  هدنـسب  لماک  یگتخپ  نداد  ناشن  يارب  اهنت  نیا  هنرگو  دشابیم  هبرف  رادبت  رامیب  مادنا  تسا و 

هب ات  دـیآیم و  نییاپ  هتـسویپ  دـشاب ، هدرک  اهگنر  كدـناكدنا  شهاک  هب  زاغآ  سپـس  هدرک و  رذـگ  هنایم  گنهامه و  بآـشیپ  کـی 
. دسرب هنایم  یگتسب  یجنرت و  گنر  هب  ندش و  یکبآ 

. ددرگزاب یگشیمه  يهنازور  تلاح  يوس  هب  سپس  درذگب ، یگتخپ  تسرد  يهزادنا  زا  ای  دسرن و  لماک  یگتخپ  هب  بآشیپ  یبت  رد  رگا 
هناـشن ز هچناـنچ  ددرگیمن . ینوفع  تشلپ و  دیـسر و  دـهاوخ  ـالاب  یگتخپ ، هب  نآ  طـلخ )  ) یگتخیمآ تسا و  ملاـس  يهنوـگ  زا  بت  نیا 
تسا و گرم  ندیـسرارف  يهدنهدناشن  دتفاورف ، ورین  نآ  هارمه  هب  رگا  تسا . كانلوه  يرامیب  ماگنه  نیا  رد  دـشاب ، ام  يهتفگ  يوسنآ 
رد مود  تلاح  یبآخلت و  قد و  یمغلب و  ياهبت  رد  تسخن  تلاح  تسا . يرامیب  ندش  هدیـشک  ازاردب  يهدنهددیون  دـشاب  دـنمورین  رگا 

. تسا دب  ازبیسآ و  رایسب  تخس و  رایسب  ياهبت 
يهیاپ رب  بوخ  یبوسر  هک  نآ  ات  دورب  ندش  نیـشنهت  فاص و  يوسب  دنت  یبارـش  درل  تلاح  زا  بوخ » یگتخپ   » ياتـسار رد  بآشیپ  رگا 

، هدنـسب يهزادـنا  هب  ورین  رگا  دـنک . هاگن  رامیب  يورین  يهزادـنا  هب  ماگنه  نیا  رد  کـشزپ  تسا ، رتهب  دـیآ . تسدـب  میدرک ، هرازگ  هچنآ 
. دوریمن ندش  دوبان  زا  سرت  رامیب  رب  دشاب ، هدنرادهاگن  هدننکمرگ و 

رطخ هدوب ، نییاپ  رامیب  ییاناوت  رگا  دریذپیم . ماجنا  يدـنت  هب  زین  يدوبهب  دـشاب  یگریت  زا  ندـش  فاص  هار  رد  يدـنت  هب  بآشیپ  هچنانچ 
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يزیچ دشک و  ازارد  هب  يزور  دنچ  دریگ و  ماجنا  يدنک  هب  يرات  زا  بآشیپ  ندش  فاص  رد  هچنانچ  دشاب . هتـشادرب  رد  دـناوتیم  وا  يارب 
. دوب دهاوخ  گرم  يهدنهدناشن  ددرگ ، نایامن  یکدنا  ای  دوشن و  هداد  ناشن  دشاب  نآ  رگنایامن  هک 

رد دوش  ماجنا  راب  نیدـنچ  راک  نیا  دورب و  تخپ  نتفرگن  ماجنا  تلاح  هب  سپـس  دـهد و  ناشن  ار  لماک  یگتخپ  راب  کی  بآـشیپ  رد  رگا 
هب ندرک  هاگن  اب  اجنیا  رد  دوشیم  لیکـشت  رایـسب  طلخ )  ) ياهیگتخیمآ زا  بت  هداـم  دزیمآیم و  مهرد  بت  ياـههبون  یتیعـضو و  نینچ 

. تشاد دیما  وا  یتسردنت  هب  ناوتیم  رامیب  ورین  يهزادنا 
565 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: تسه رایسب  يزاین  اهنآ  ندوب  هب  هک  اهبت  رد  بآشیپ  تخانش  زا  ییاههشوگ  اههتکن و 

گنر هب  هک  مک  یگدنـشخرد  اـب  كرچ و  بآـشیپ  مییوگیم  سپ  درک . میهاوخ  داـی  بیترت  مظنیب و  ار  بآـشیپ  زا  يرگید  ياـههناشن 
هک یناسک  ییاقـستسا و  نارامیب  رادراب و  ياهمناخ  بآشیپ  دننام  هدـش  يورهدایز  نآ  نتخپ  رد  هک  دوخن  بآ  گنر  ای  بوغرمان  بارش 

. تسه ناشیا  ینورد  ياهمادنا  رد  هنهک  مرگ  ریغ  سامآ  ياراد 
. دراد دوجو  مخز  رامیب  يراردا  هاگتسد  رد  تسه و  كرچ  نآ  رد  هک  دهدیم  ناشن  دیپس  وجبآ  رینپ و  بآ  نوچمه  بآشیپ 

. تسا رگج  یتسس  بآشیپ و  اب  نوخ  یکدنا  یگتخیمآ  رگشیامن  ماخ  هزات  تشوگ  ندش  هتسش  بآ  دننام  هب  هک  یبآشیپ  نینچمه 
یگریت نآ  هارمه  هب  دشاب و  گنـس  بآشیپ  رد  رگا  تسا . هدرگ  ياهگر  یخرب  ندش  هراپ  تهج  هب  دـشاب ، نوخ  اهنت  رامیب  بآشیپ  رگا 

. تسا هدرگ  گنس  يهدنهدناشن  دشاب  هدش  رمک  رد  یتخس  درد  راچد  رامیب  دوش و  هدید  گنر 
. تسا هدمآ  دیدپ  نادبآشیپ  رد  گنس  سپ  درک  فاص  لالز و  ار  بآشیپ  ناوتب  سپس  دشاب  یگنس  بآشیپ  رد  رگا 

. دشابیم درخ  یگتخیر  مهب  دردرس و  يهدنهدناشن  غالا ، بآشیپ  دننام  هب  ياهدیشاپ  هدش  شخپ  بآشیپ 
. تسا سامآ  ياراد  ای  مرگ  رگج  سپ  دشاب  نیگنر  زونه  بآشیپ  دورب و  نایم  زا  بت  هچنانچ 

ندرک بوخ  لابندب  دـسرتیم و  نآ  زا  رامیب  هک  دـشابیم  نورد  رد  مرگ  سامآ  یپ  رد  یگتـسب  وب و  گنر و  رد  تشز  تشلپ و  بآشیپ 
. ددرگیم وا  یتسردنت  ببس  سپس  دتفایم  نآ 

. دوشیم هدید  قد  بت  رد  ود  ره  هتفرگارف ، ار  نآ  يور  نغور  ای  دشاب و  نغور  دننام  هب  یگتسب  رظن  زا  هک  یبآشیپ 
. تسا هدرگ  یبرچ  ندش  بآ  هدنهدناشن  دشاب  ناوارف  نغور  نآ  يور  هک  یبآشیپ 

یگتخیرمهب نیا  هچنانچ  تسا و  درخ  یگتخیرمهب  يهدنهدناشن  دنامب  زور  نیدنچ  هنوگنیا  هب  رگا  تخـس  بت  اب  یکبآ  دـیپس  بآشیپ 
. تسا گرم  رگشیامن  دبای  همادا  درخ 

566 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رامیب هب  يرامیب  تشگرب  سرت  ددرگن و  زاب  یتسردنت  رد  یعیبط  تلاح  يوس  هب  يدنت  هب  تسا  يدوبهب  تلاح  رد  هک  یـسک  بآشیپ  رگا 

. دوب دهاوخ  رایسب 
ییاهيرامیب نینچنیا  رد  نآ  ندـمآ  رگا  دـشابیم و  هتکـس  جـلف و  يهدـنهددیون  دـشاب  كدـنا  رگا  هنادرم  بآ  ای  ریـش  دـننامه  بآشیپ 

. ددرگیم ناوتان  رغال و  رامیب  دبای  شیازفا 
. دشابیم دب  نازوس )  ) هقرحم بت  رد  دشاب  هتخل )  ) نوخ هکت  نآ  رد  هک  یبآشیپ 

نییاپ بت  يامد  هچنانچ  دهاوخ . ماگنهدوز  گرم  يهدنهدرادشه  دشاب  تخس  بت  هارمه  هب  هک  تسا  یکبآ  تسام  دننام  هب  هک  یبآشیپ 
. دوشیم اجباج  قد  بت  هب  دوش  کبس  رگا  ای  و  دوشن ، کبس  دیاین و 
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. دشابیم بت  یگتخپ »  » یتخس يهدنهدناشن  هک  تسا  ییاهبت  رد  دنکیمن  رییغت  دراد و  گنر  کی  هتسویپ  هک  یبآشیپ 
یگدنشخرد تیفافش و  یلالز و  اهتسشنهت  نیا  زا  یکی  دشابیم  نآ  زج  اهتسشنهت و  زا  يرایسب  دراد ، دوجو  بآشیپ  رد  هک  ییاهزیچ 

مه رانک  خی  ياههکت  دننام  هب  نینچمه  تسا و  نآ  زا  رتلالز  رتفافش و  اسبهچ  بالگ و  ياههشیـش  رد  هدش  ریطقت  بآ  دننام  هب  دراد و 
ناوتیمن يرگید  نیشنهت  چیه  رد  ار  یکبس  و  مه ) زا  ندوب  ادج  [ ) 1170] لخلخت یفافش و  یلالز و  یگدنشخرد و  نیا  دناهتفرگ و  رارق 

. دید
يهدـنامسپ نیا  دـیاین ، نییاپ  زگره  اسبهچ  دـیاین و  نییاـپ  يدـنت  هب  تسـشنهت  دوشن و  راـت  هریت و  نآ  دـننز ، مهب  ار  بآـشیپ  يهمه  رگا 

. میدرک دای  ار  نآ  نیا ، زا  شیپ  تساهگر و  رد  هدش  هتخاس  یشراوگ ،
دننامه دشابن و  لالز  کبـس و  مه و  زا  ادج  تارذ  ياراد  گنر و  دیپس  رگا  تسا ، سران  ماخ و  طلخ )  ) یگتخیمآ کی  مود ، تبترم  رد 

. تسا هدش  بآ  موم 
دنوریم الاب  اههکت  نآ  دوشیم و  رات  بآشیپ  دنهد  ناکت  ار  بآشیپ  رگا  تسا و  هدـش  هدـیربهدیرب  هنوگهب  هک  تسا  كرچ  موس  تبترم 

. دنوشیم نیشنهت  هتشگرب  سپس  و 
. تشاد دهاوخ  هارمه  هب  نوخ  دب و  يوب  یهاگ  ندرک و  بآشیپ  ماگنه  رد  شزوس 
مشچ دننام  هب  خرس  گنر  هب  نآ  زا  ياهنوگ  هک  تسا  رادگنس  بآشیپ  مراهچ  تبترم 

567 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
خرـس گنر  هب  اسبهچ  كاخ و  گنر  هب  هکلب  هتـشادن  درز  گنر  یخرب  دنیآیم و  نوریب  هدرگ  زا  اهنیا  دشابیم و  رتگنرمک  یلو  الهش 

. دیآیم نوریب  نادبآشیپ  زا  يرتسکاخ 
بجو کی  اـت  تشگنا  راـهچ  نآ  يازارد  باـن و  دـیپس  هن  دـیپس و  يوم  دـننام  هب  یمادـنا  نآ  تسا ، وم  ياراد  هک  یبآـشیپ  مجنپ  تبترم 

ياهوراد دشابیم و  ماخ  سران و  ياهیگتخیمآ  يهدنهدناشن  هکلب  تسین ، يدـب  تلاح  رگـشیامن  دـیآیم و  نوریب  هدرگ  زا  دـشابیم و 
. دشابیم دنمدوس  نآ  نامرد  يارب  روآبآشیپ 

هب رگا  هدرگ و  تشوگ  زا  دشاب ، هتـشاد  نآ  رانک  رد  زین  رمک  درد  رگا  تسا ، تشوگ  زا  ياهکت  نوچمه  هک  تسا  یبآشیپ  مشـش  تبترم 
قد بت  هارمه  هب  رگا  تسا . هدرک  رتتفـس  ار  نوخ  هدوـب و  نت  رد  كاـنرطخ  تخـس و  یبیـسآ  هدـنهدناشن  دـشاب  هقرحم  بت  نآ  هارمه 

. تسا نت  ياهتشوگ  همه  ندش  بآ  رگشیامن  دشاب ،
. دشابیم رگج  يامد  نتفر  الاب  رگشیامن  هک  تسا  هدنکتسوپ  سدع  ياههدرخ  دننام  هب  متفه  تبترم 

هب رادـیاپ و  دـشاب و  شزوس  نآ  هارمه  هب  رگا  دـشابیم . نادـبآشیپ  ياـهيرامیب  زا  رتشیب  هک  هدوب ، [ 1171] هلاخن نوچمه  متـشه  تبترم 
، دوب نینچنیا  رگا  دـشاب  اهگر  زا  اسبهچ  تسا و  رود  رایـسب  بوخ  یگتخپ  زا  هک  دـهدیم  ناشن  هتـشادن ، یگنر  دوش و  هدیـشک  ازارد 

هچنآ هیاپ  رب  تسا ، يدوبان  يهدنهدرادشه  دوب و  دهاوخ  رود  رایسب  يرامیب  لماک  یگتخپ »  » هب دشاب و  هارمه  هدنزوس  رایـسب  بت  اب  دیاب 
. میتفگ

[: 1172] لاخیپ تخانش 

نوریب یتسردـنت  ماگنه  یلاخیپ  نینچنیا  هک  تسا  دـنت  درز  ای  درز و  گنر  هب  هدـنیارگ  هتـسویپ و  ناور و  مرن و  يهنوگ  لاـخیپ ، نیرتهب 
. دیآیم

. تسا بآدرز  یگریچ  رگشیامن  نییاپ و  ياهشخب  ياهتفاب  يهدنزوس  هدنهدرازآ و  گنررپ  لاخیپ 
. تسا مکش  رد  امد  ندوب  الاب  يرومن و  یکدنا  يهدنهدناشن  کشخ  لاخیپ 
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568 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دراوگب تسرد  ار  نآ  هتسناوتن  رامیب  هک  هدوب  كاروخ  لماکان  شراوگ  رگشیامن  دشابن ، تخاونکی  تسدکی و  ناسکی و  هک  یلاخیپ 

. تسا شراوگ  یتسس  رگشیامن  دیآیم ، نوریب  رایسب  داب  اب  هکنآ  دشابیم . نت  تنوفع  يهدنهدناشن  دب  رایسب  يوب  اب  لاخیپ 
. تسا هدنشک  تشلپ و  نجل ، يدرد و  دننام  هب  هک  هایس  گنر و  زبس  لاخیپ 

. تسا دوخ  ياههلول  رد  بآدرز  ندوبن  ناور  رگشیامن  گنریب  لاخیپ 
. تساهمادنا ندش  بآ  قد و  بت  يهدنهدناشن  برچ  لاخیپ 

. تسا نت  شیاسرف  یگدوسرف و  رگشیامن  دشاب ، ندروخ  يهزادنا  زا  شیب  نآ  يهزادنا  هک  یلاخیپ 
. تسا نت  رد  دیلپ  ياهیگتخیمآ  ندوب  یهگآشیپ  دشاب ، نوگانوگ  ياهگنر  اب  هک  یلاخیپ 

ندـش بآ  يرگید  ـالاب و  ياـمد  یگریچ  يهناـشن  یکی  هـک  دنتــسه  دـب  هنوـگ  ود  ره  هدنبــسچ  لاـخیپ  دـننام و  فـک  ياهرک و  لاـخیپ 
. تساهمادنا

شراوگ ییاسران  یهاتوک و  يهدـنهدناشن  دـشابن ، زاسداب  ياهیکاروخ  ندروخ  هجیتن  رگا  نییاـپ  زا  هدـمآ  نوریب  ياـهداب  ندوب  رایـسب 
. تسا

. تسا يدرس  يرترب  ای  يرومن  نتفرورف  الاب و  يامد  یگریچ  يهدنهدرادشه  داب  دوبن 
یگتخورفارب و نآ  هارمه  هب  رگا  دشابیم . اهيرومن  نتفرورف  نورد  هب  يهدنهدناشن  دشاب ، مکـش  ندمآ  دنب  یگنـشت و  نآ  هارمه  هب  رگا 

. تسامرگ يرترب  رگشیامن  دشاب ، تخس  یباهتلا 
. تسا يدرس  يرترب  رگشیامن  دنارب ، نوریب  دش ، هدروخ  تلاح  نامهب  دروخب و  یسک  هک  ار  هچنانچ 

نوریب رد  یناوتان  ای  یتسس و  یتخس و  نآ  يوسنآ  دشابیم و ز  مکش  يدنمورین  يهدنهدناشن  شنار ، يورین  داب و  ندنار  نوریب  یناسآ 
. تسا شراوگ  هاگتسد  یناوتان  یتسس و  يهدنهدرادشه  نآ ، ندوب  وبدب  رایسب  نینچمه  دشاب و  هارمه  یتخس  رازآ و  اب  هک  لاخیپ  ندمآ 

569 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ضبن تخانش 

هراشا

رایسب هراومه و  یتسردنت  تلاح  رد  تسا  رتهب  دنک ، ادیپ  يرتشیب  ییانشآ  نآ  ياههناشن  ضبن و  شناد  تخانـش  هب  دهاوخیم  هک  یـسک 
ماگنه رد  دنامب و  رادیاپ  وا  هجوت  دید و  رد  نآ  تلاح  ات  ددرگ  یـسررب  هتخادنا و  گنچ  بوخ  نآ  هب  دوش و  هتفرگ  ار  گرخرـس  ضبن 

دناهدیزگرب و ار  یمان  ضبن  ياهتلاح  اههنوگ و  زا  مادکره  يارب  ناکـشزپ  دجنـسب . بوخ  یتسردنت  هاگ  اب  ار  نآ  دناوتب  يرامیب )  ) زاین
ار نآ  زا  ییاهشخب  باتک ، نیا  شراگن  فده  يهزادنا  هب  دنوادخ  تساوخ  اب  هک  دناهدرک  دای  ار  کیره  ياههناشن  ندـیمان و  يهزیگنا 

. درک میهاوخ  دای 
گرزب و ضبن  دــنیوگیم ، دــشاب ، ناـیامن  یتسردــنت  تلاـح  زا  شیب  نآ  يهزادــنا  هدوـب و  راکــشآ  دــعاس  يازارد  رد  ضبن  رگا  - 1

. تسا هدش  [ 1173] زارد
. دنیوگیم [ 1174] نهپ ضبن  نآ  هب  دشاب  دوخ  يهتشذگ  يانهپ  زا  شیب  دریگارف  ار  هدنریگ  ضبن  تشگنا  يانهپ  همه  ضبن  رگا  - 2

رتمک رگا  نآ  دنیوگ و  هتشارفا  ای  و  [ 1175] هدـنهج الاب  ضبن  نآ  هب  دربورف  دوخ  نورد  هب  هزادـنا  شیب  ار  تشگنا  تشوگ  ضبن  رگا  - 3
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. دنیوگ تسس  ای  و  [ 1176] هداتفا ورف  ضبن  نآ  هب  دشاب  یعیبط  يهزادنا  زا 
اـسران رتکچوک و  رگا  دنیوگیم و  [ 1177] گرزب ضبن  نآ  هب  دـشاب  یعیبـط  هزادـنا  زا  شیب  یگتـشارفا  اـنهپ و  ازارد و  رظن  زا  رگا  - 4

دنمان [ 1178] کچوک ضبن  دشاب 
[1180] توافتم ضبن  دـشاب  رتزارد  نامز  رگا  و  [ 1179] یپایپ ضبن  نآ  هب  دـشاب  یعیبط  تلاح  زا  رتهاتوک  ضبن  ود  ناـیم  ناـمز  رگا  - 5

. دنیوگ
570 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[1181] دـنت ضبن  نآ  هب  دریگ  ماجنا  نآ  یگـشیمه  شور  هب  تبـسن  هاتوک  ینامز  رد  نآ  ناـیاپ  و  طاـسبنا )  ) تکرح زاـغآ  ناـیم  رگا  - 6
. دنمان [ 1182] دنک ضبن  دوش  رتزارد  ینامز  هلصاف  نیا  رگا  دنیوگ 

نآ رب  راشف  ضبن و  تکرح  دنک و  یگداتسیا  راشف  ربارب  ضبن  رد  دنز و  سپ  تخس  ار  ریگضبن  تشگنا  تشوگ  ضبن ، نابرـض  رگا  - 7
ضبن دـــشاب  نآ  يوــسنآ  رگا ز  [ 1183] دــنمورین ضبن  نآ  هـب  دــنامب  اــجب  تـشگنا  تشوـگ  رب  نآ  رثا  هـک  دریگ  ماــجنا  ياهنوـگهب 

. دنمان [ 1184] تسس
مارآ رپ  کـیخ  يور  ندروآ  راـشف  رد  هک  ياهنوـگ  دـننام  دـیامن  دروـخرب  ياهدـش  هدرـشف  يهدوـت  هـب  ندروآ  راـشف  ماـگنه  رد  رگا  - 8

یگتـشابنا و دوب و  هدزنوریب  تفـس و  جنرآ  کیدزن  ناوختـسا  دـننام  هب  هچنانچ  دـنیوگ و  هتـشابنا  ای  [ 1185] رپ ضبن  نآ  هـب  دوریمورف 
. دنیوگ نآ  مرف  تهج  هب  یلاخ ) [ ) 1186] یهت ضبن  نآ  هب  دشاب  هتشادن  یگدیشک 

[1187] تخـس ضبن  نآ  هب  دیامن  دروخرب  هدش  هدیـشک  رایـسب  هک  یپدرز  خن و  دننام  هب  يزیچ  اب  ضبن  نتفرگ  ماگنه  رد  یـسک  رگا  - 9
. دنیوگ مرن  ای  [ 1188] تسس ضبن  نآ  هب  دشاب  هتشادن  یگدیشک  یلو  دنزب  تخس  ضبن  دننام  شلامتسد  رد  رگا  دنیوگ و 

رگا دنیوگ و  [ 1189] ناسکی ضبن  نآ  هب  دشاب  رگید  ياهضبن  دننام  هب  يدنت  يدـنمورین و  یگرزب و  رظن  زا  اهضبن  زا  کیره  رگا  - 10
يهلحرم تواـفت  نآ  دوشیم و  هدـید  ضبن  کـی  رد  تواـفت  نیا  دـنناوخ . فلتخم  اـی  [ 1190] ربارباـن ضبن  ار  نآ  دـشاب  نآ  يوـسنآ  ز 

تسدب تشگنا  ود  زا  شیب  ای  تشگنا  ود  ای  کی  ضبن  يوجتـسج  اب  هک  تسا  یـساسحا  نآ  دشابیم و  ياهضبن  اب  ضبن  کی  یـضابقنا 
. دیآیم

571 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رد دـنوادخ  تساوخ  اب  ار  اهنآ  زا  یخرب  زین  ام  دـناهدرک . يراذـگمان  تساهنآ  نایم  توافت  هنوگنیا  هک  ار  يرایـسب  ياههنوگ  ناکـشزپ 

نینچنیا ار  نآ  يهنومن  هک  دورن ، يرگید  تلاح  هب  دـنزب و  رود  ياهژیو  رود  کـی  يور  فـالتخا  نیا  رگا  درب . میهاوخ  ماـن  دوخ  ياـج 
ود ناسکی  ضبن  جنپ  ره  نایم  ای  دوش  نینچ  ضبن  جنپ  ای  راهچ  نایم  دوش و  هدز  فلاخم  ضبن  کی  ناسکی  ضبن  هس  نایم  رگا  میوگیم :

دنمشور رود  نیا  رگا  و  دنیوگ . دنمـشور  و  [ 1191] هدعاق اب  ضبن  نآ  هب  دـبای و  همادا  هتـسویپ  رود  نیا  دوش و  هدـید  نآ  رد  رباربان  ضبن 
. دنناوخ هدعاقیب  [ 1192] ضبن ار  نآ  دشابن 

نآ نت  ياهاج  زا  یخرب  رد  ناگمه  هک  تسا  ینامه  تکرح  نیا  دنیوگ و  [ 1193] طاسبنا ار  نآ  نوریب  يوسب  نت  نورد  اهگر  تکرح 
نآ نت  رگید  ياهاج  زا  يرایسب  رد  هدومزآراک  ناکشزپ  هچرگ  دشابیم . تسد  گرخرـس  یگدنهج  نآ  يهنومن  دننکیم و  ساسحا  ار 

. دنیامنیم ساسحا  زین  ار 
يروآدای دوشیمن . یهاـگ  دوشیم و  ساـسحا  یهاـگ  تکرح  نیا  دـنمانیم و  [ 1194] ضاـبقنا ار  نت  نورد  هـب  نوریب  زا  ضبن  تـکرح 

الاب و شزومآ  يهشیدنا  رد  هک  یناسک  هداس و  مدرم  هب  تسا  رتهب  درادن . یـصاخ  هیجوت  هاگیاج  نیا  رد  ناکـشزپ  نایم  هاگدید  فالتخا 
. دشابیمن سوسحم  ضابقنا  تلاح  هک  دنهدب  دای  دنتسین ، شهوژپ 

هک یماگنه  ات  دوشیم  سمل  لباق  گرخرـس  رد  تکرح  هک  تسا  یماـگنه  زا  نآ  تکرح و  ناـمز  تسخن  تسا  ناـمز  ود  ياراد  ضبن 
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. ددرگیم ناهنپ  تکرح  نآ  دریگیم و  مارآ  نآ 
. دهد همادا  تکرح  هرابود  ات  زاغآ و  نآ  ندش  ناهن  تکرح و  ییاتسیا  ماگنه  زا  هک  تسا  شمارآ  نامز  مود 

دننام هب  ناکدوک  رد  نامز  ود  نیا  تبـسن  دـشابیم . شدوخ  هژیو  ینـس  ره  رد  هک  تسا  یتبـسن  ياراد  يرگید  هب  نامز  ود  نیا  مادـکره 
. دنیوگ [ 1195 (] ینزومه  ) نزو يربارب  ار  تبسن  نیا  تسین . نالاسنهک  نالاسنایم و  ناناوجون و  رد  نآ  تبسن 

572 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هنوگنیا تسار و  و  [ 1196] تسرد نزو  يربارب و  ياراد  دنیوگیم  نآ  هب  دراد  هاگن  ار  دوخ  هژیو  تبسن  ینـس  هورگ  کی  رد  ضبن  رگا 

. دشابیم اهمان 
تبسن هب  یکدوک  نس  زا  دوخ  تبسن  زا  ندمآ  نوریب  نیا  رگا  دیسر و  دهاوخ  رگید  ياهنس  تبسن  هب  درادهگن  ار  تبسن  نیا  دناوتن  رگا 

. دوشیم هتفگ  [ 1197 (] نزولا جراخ   ) ای و  ینزومه )  ) نزو يربارب  فلاخم  نآ  هب  دورب  یناوجون  نس  هژیو 
ربارباـن و اـی  روجاـن )  ) دـب نزو  اـی  يربارب  فلاـخم  نآ  هب  نـالاسنهک  اـی  نـالاسنایم  هژیو  تبـسن  هب  يزادـناتسد  نآ و  نتفر  نوریب  رگا 

. دوشیم هتفگ  نآ  زج  گنهامهان و 
. دوشیم ساسحا  نت  رگید  ياـهاج  زا  شیب  یترارح  نآ  زا  شلاـمتسد  رد  یهاـگ  دوشیم ، ادـیوه  یگرخرـس  هک  نت  زا  یهاـگیاج  رد 

ضبن هژیو  ياههنوگ  نیا  هب  تسا و  هد  اهنآ  ناگرامـش  هک  دـنروآیم  رامـش  هب  ضبن  رگید  ياههنوگ  وزج  زین  ار  نیا  ناکـشزپ  زا  یخرب 
. دنیوگیم بکرم 

[ ضبن عاونا  ]

[: 1198] یلازغ ضبن  - 1

هکنآیب دـنزیم  یمود  نآ  زا  سپ  دـنزیم و  ار  لّوا  هبرـض  گر  تسا ) ياهبرـض  ود  ینعی   ) دراد ندز  ود  گر  هک  تسا  ياهنوـگ  نآ  و 
. تسا لوا  هبرض  زا  رتدنمورین  رتگرزب و  مود  يهبرض  دریگیم . مارآ  دوشیم و  ضبقنم  ددرگیم و  زاب  دوش  ساسحا 

[: 1199] ياهبرض ود  - 2

زا رتتسس  مود  هبرض  یلو  دوشیمن  ساسحا  تسا  ندش  ضبقنم  شمارآ و  شخب  هک  مود  هبرـض  نآ  زا  سپ  دنزیم  گرخرـس  تسخن 
درادن هلصاف  یلیخ  نآ  اب  تسا و  تسخن 

[: 1200] نوگانوگ ياهبرض  اب  ضبن  - 3

رتگرزب و نآ  نیتسخن  اـی  نآ  يوسنآ  دـنمورین و ز  نآ  یناـیاپ  تسـس و  تسا و  طاـسبنا  نآ  نیتسخن  يهبرـض  هک  تسا  ياهنوگهب  نآ 
. تسا نابرض  کی  رد  توافتم  ضبن  هنوگنیا  دشاب و  نآ  ینایاپ  زا  رتدنت 

[: 1201] یشوممد ضبن  - 4

دشابیم و گرزب  اتبسن  یبرض  ياراد  نآ  زا  یکی  تسا  هنوگ  ود  نآ 

573 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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573 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رتکچوک دتـسیایم و  نابرـض  ماگنه  اـی  موس  هنوگ  يوس  هب  نتفر  نیا  دـنزب . زین  ار  موس  هنوگ  اـت  دوریم  سپـس  نآ و  زا  رتکچوک  رگید 

هب هراـبود  هک  دوشیم  رتکچوک  ياهزادـنا  کـی  هب  هکنآ  اـی  ددرگن و  ساـسحا  رگید  هک  نآ  اـت  دوشیم  رتکچوک  هتـسویپ  اـی  دوشیمن و 
تلاح هب  یهاگ  دشاب و  دوخ  نیتسخن  يهزادنا  هب  دـناوتیم  اسبهچ  هک  شیازفا )  ) ندـش گرزب  هب  تشگزاب  نیا  دـیارگب  ندـش  رتگرزب 

[1203] یـضقنم بـنذ  ضبن  ار  یمود  و  [ 1202 (] رادـیاپ مد  ضبن   ) تباـث بنذ  ضبن  ار  نآ  تـسخن  هنوـگ  نآ  دـسریم  نآ  زا  رتـکچوک 
مد ضبن  دشاب  نیتسخن  هزادـنا  هب  تشگرب  رگا  یموس  رد  و  [ 1204 (] عجار بنذ   ) ریذپتشگرب مد  ضبن  ار  یموس  و  رادـیاپان ) مد  ضبن  )

[1206 (] عوجرلا صقاـن   ) اـسران ریذـپتشگرب  مد  ضبن  دـشابن  یلوا  هزادـنا  هب  تشگرب  رگا  و  [ 1205 (] عوجرلا مات   ) لماک ریذـپتشگرب 
رد دیامنیم و  گرزب  نآ  زا  یـشخب  گر  يازارد  رد  نآ ، تسا و  تسخن  يهنوگ  دننامه  یـضقانت  ياراد  هک  رگید  يهنوگ  دـنمانیم و 

ناهنپ ات  هدـش  رتکچوک  تبـسن  کی  هب  هکلب  دـشابیم  هتـسویپ  دوشیمن و  عطق  هرابکی  نآ  سح  یلو  دـیآیم  رتکچوک  یکدـنا  نآ  یپ 
ییوس هب  هتفایشیارگ  ضبن  ار  نآ  هک  تسا  وس  کی  رد  یهاـگ  دـنیوگ و  [ 1207] ینحنم ضبن  نآ  اب  دـشاب و  وس  ود  رد  اسبهچ  ددرگ و 

. دشابیم نابرض  کی  رد  [ 1208 (] فلتخم  ) نوگانوگ ضبن  زین  ضبن  نیا  دنناوخیم و 

[: 1209] لحنم ضبن  - 5

زا ای  لحنم  ضبن  ار  نآ  دشابن  ضبن  نآ  تسا  ضبن  کی  ناونع  هب  ماگنه  نآ  رد  ندوب  هب  دیما  هک  فلتخم  ضبن  دنچ  نایم  ینامز  رد  رگا 
دنیوگ هتفر  نایم 

[: 1210] يدایز ضبن  - 6

. تسا نیشیپ  ضبن  يوسنآ  ز 

[: 1211] تباث ضبن  - 7

. دوشیمن رود  نآ  زا  تلاح  نیا  دنامیم و  رادیاپ  شیوخ  تلاح  هب  هک  تسا  تخس  كزان و  یضبن  نآ 
574 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[: 1212] یجوم ضبن  - 8

تسا ندز  سپیب  رایسب  یگدنهج  ياراد  یلو  تسا  يرپ  یمرن و  اب  هارمه  دریگیم و  ار  تشگنا  يانهپ  زا  يرایسب  ياج  هک  تسا  یضبن 
. دنیآیم مه  یپردیپ  هک  ییاهجوم  دننام  هب  دوشیم  رتمک  مهرس  تشپ  نآ  یگدنهج  یلو 

(: هنوگمرک [ ) 1213] يدود ضبن  - 9

تسا یمرک  دننام  هب  تسا و  تسس  کچوک و  هکلب  تسین  رپ  نهپ و  هکنیا  زج  تساراد  ار  یجوم  تلاح  یبوخب  یگدنهج  رد  نآ  لکش 
. دزخیم اهگر  نورد  رد  هک 

(: یلمن [ ) 1214] ياهچروم ضبن  - 10

. هدمآ ایندب  هزات  نادازون  ضبن  دننام  هب  یپایپ  کچوک و  رایسب  تسا  یضبن 
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[: 1215 (] يراشنم  ) ياهرا ضبن  - 11

یماگنه نآ  دوشیم و  ساسحا  هک  تسا  ياهزادنا  هب  ینوگانوگ  نآ  ینهپ  یگداتفا و  یگتشارفا و  نآ  برض  ره  رد  تخس ، تسا  یضبن 
رگید تشگنا  هب  ياهبرـض  یتشگنا  زا  ندمآ  نییاپ  رد  دـیآیم و  نییاپ  يرگید  تشگنا  زا  هک  یلاح  رد  دـنزیم  یتشگنا  هب  ياهبرـض  هک 

. دنزیم

[: 1216 (] دعترم  ) هدنزرل ضبن  - 12

. دوشیم ساسحا  شزرل  زا  یتلاح  نآ  رد  هک  تسا  یضبن 

[: 1217 (] يوتلم  ) هدنچیپ ضبن  - 13

. دشابیم ياهدش  هدیچیپ  خن  هتشر  دننام  هب  دوشیم  ساسحا  هک  تسا  یضبن 
یگرزب و هکنیا  زج  دـشابیم  ناـنز  ضبن  زا  رتشیب  تواـفت  اـب  رتدـنک و  رتدـنمورین و  رتگرزب و  اـهتلاح  رتشیب  رد  نادرم  ضبن  مییوگیم 

ناکدوک ضبن  دشابیم . راکشآ  یلو  رایسب  ود  نآ  توافت  هلصاف  تسا و  رتمک  نآ  يدنک  نتفرورف و  یلو  تسا  رتراکـشآ  نآ  يدنمورین 
زا ناناوجون  ضبن  رتگرزب و  ناناوجون  ضبن  زا  دـنوریم  یناوجون  يوسب  هک  یناکدوک  ضبن  تسا . دـنت  کـچوک و  یپردیپ و  رایـسب 

زا رتمک  يدنت  نالاسنایم  ضبن  دنتسه . یناوج  نایاپ  رد  هک  ییاهنآ  هژیو  هب  تسا ، رتدنمورین  رگید  ياهنس  همه  زا  ناکدوک و 
575 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يدنک یکچوک و  یتسـس و  توافت و  جوا  رد  لاسنهک  ناریپ  ضبن  دـشابیم . نآ  زا  رتکچوک  نآ و  زا  رتتسـس  یکدـنا  ناناوج و  ضبن 
. تسا

: نوگانوگ ياههزیمآ  ضبن و 

نآ زا  ورین  رد  یلو  تسا  درس  يهزیمآ  ياراد  هک  یسک  ضبن  زا  رتتخس  رتدنت و  رتگرزب و  رایسب  دراد  مرگ  يهزیمآ  هک  یـسک  رد  ضبن 
. دشابیم رتنییاپ  یهاگ  ربارب و  اسبهچ  رترب و 

دـشاب یبرچ  رگا  دشابیم . رتدنمورین  رتدـنت و  دـشاب  تشوگ  زا  یقاچ  نیا  رگا  تسا . رتکچوک  اهرغال  زا  دنتـسه  هبرف  هک  یناسک  ضبن 
. تسا رتدنک  نآ و  زا  رتنییاپ 

. تسا رتهدنبوک  رتتخس و  دنراد  کشخ  يهزیمآ  هک  یناسک  ضبن 
[1218 .] دشابیم رتنهپ  رتمرن و  دنراد ، رومن  يهزیمآ  هک  یناسک  ضبن 

ص575 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا لاس  ياهلصف  رگید  زا  رتدنمورین  رتگرزب و  راهب ، يهنایم  رد  ض 

. تساهلصف رگید  زا  رتکچوک  رتیپردیپ و  رتدنت و  ناتسبات  يهنایم  رد  ضبن 
. دنکیمن ادیپ  شیازفا  زین  ورین  رد  تسا و  رتمک  ناتسبات  زا  نآ  ندوب  یپردیپ  يدنت و  زییاپ  رد  ضبن 
. تسین تسس  هکنیا  زج  دشابیم ، ریگمشچ  توافت  ياراد  دنک و  کچوک و  رایسب  ناتسمز  رد  ضبن 

. دشابیم لصف  ود  زا  یبیکرت  یضبن  رگید ، لصف  تسخن  ياههام  لصف و  کی  ینایاپ  ياههام  رد  ضبن 
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: اهدادیور یپ  رد  ضبن 

. دنزیم تسین ، رادراب  هک  یمناخ  زا  رتدنت  رتیپردیپ و  رتگرزب و  رادراب  نز  ضبن 
زاـب شیوـخ  يداـع  تلاـح  هب  یکدـنا  زا  سپ  یلو  تسا  نازرل  یپردیپ و  دـنمورین و  گرزب  هتـساخرب  باوـخ  زا  هزاـت  هک  یـسک  ضبن 

. ددرگیم
نآ يدـنمورین  و  شزرو )  ) شبنج يدـنت  يهزادـنا  هـب  ضبن  ندز  یپردیپ  يدـنت و  یگرزب و  دوـشن  هتـسخ  نآ  زا  یمدآ  رگا  شزرو  رد 

ار یمدآ  هک  یـشزرو  دوش . مارآ  يدنک ، هب  دـشاب  زارد  رگا  يدـنت و  هب  دـشاب  كدـنا  ندز  رگا  تساهگر  رد  هچنآ  دـباییم و  شیازفا 
هتسخ

576 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دیامنیم رتیپردیپ  رتتسس و  رتکچوک و  ار  اهندز  هلصاف  رتدنت و  ضبن  شزرو  دوخ  يهزادنا  هب  سپ  دنک 

کچوک و نابرـض  دشک ، ازارد  هب  هبامرگ  رد  ندـنام  هچنانچ  دـیازفایم و  هدوزفا  ضبن  ندوب  یپایپ  يدـنت و  یمرن و  یگرزب و  رب  هبامرگ 
یلو هدش  تسس  کچوک و  نابرض  دشک  ازارد  هب  رتشیب  اجنآ  رد  ندنام  هچنانچ  دوشیم و  هدوزفا  نآ  ندوب  یپایپ  يدنت و  رب  یلو  تسس 

. دنامیم اجب  نآ  تعرس  باتش و 
سپ یتدم  هک  دیازفایم  ضبن  یگرزب  ندوب و  یپایپ  هب  ورین و  رب  رایـسب  دزاسن  روجنر  دهدن و  رازآ  دـنکن و  ینیگنـس  هک  هچنآ  كاروخ 

زا دسریم و  رازآ  نآ  زا  هک  یکاروخ  یلو  تسین  نینچنیا  رگید  دشکیم  تسد  ندروخ  زا  هدنروخ  هک  یماگنه  دشابیم و  ندروخ  زا 
. دنکیم فلتخم )  ) نوگانوگ ار  ضبن  دیآیم  دیدپ  يروجنر  نآ  ندروخ  رد  يورهدایز 

زا رتدوز  تسا و  كاروـخ  زا  شیب  نآ  باتـش  ناـمز  شیازفا  هـکنیا  زج  دـیازفایم ، ضبن  ندوـب  یپاـیپ  باتـش و  ورین و  رب  روـگنا  بارش 
. ددرگیم زاب  دوخ  يهتشذگ  تلاح  هب  زین  كاروخ 

یپایپ یگرزب و  باتـش و  رد  تسا  نآ  رد  امرگ  هک  ياهزادـنا  هب  نآ  یگدـننکمرگ  دناهدننکدرـس  ای  هدـننکمرگ  ياهوراد  اـهیکاروخ و 
. نآ يوسنآ  دیازفایم و ز  ضبن  ندوب 

. دنکیم نازرل  دنت و  و  فلتخم )  ) نوگانوگ ار  ضبن  رایسب ، سرت  دیازفایم . ار  ضبن  ندوب  یپایپ  ناباتش و  دنمورین و  یگتشارفا و  مشخ ،
. دیامنیم رپ  مرن و  گرزب و  نآ  رانک  رد  دنک و  توافتم و  ار  ضبن  ینامداش  دزاسیم . توافتم  دنک و  تسس و  ار  ضبن  هودنا ،

هتـشارفا و ضبن  يرومن و  شیازفا  یپ  رد  نهپ  ضبن  دـیآیم و  دـیدپ  تشوگ  شهاک  ای  امد  شیازفا  یپ  رد  زارد )  ) دـنلب ضبن  مییوگیم 
. دشابیم ورین  شیازفا  امد و  نتفر  الاب  یپ  رد  هدنهج ،

، شزرو نوچمه  دـشاب  هتـشاد  ینوریب  ياهزیگنا  امد  شیازفا  نیا  رگا  دـهدیم و  خر  امد  شیازفا  لابندـب  یپاـیپ  ناباتـش و  گرزب و  ضبن 
هب دـشاب  هتـشاد  يرادـیاپ  يهزیگنا  هچنانچ  ددرگیم و  زاب  شیوخ  یگـشیمه  تلاـح  هب  يدـنت  هب  ضبن  نیا  هک  نآ  زج  مشخ و  هباـمرگ ،

. دنام دهاوخ  نینچ  هراومه  زین  نآ  هزیگنا ، نآ  يرادیاپ 
577 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دیآیم يهدننکدرس  ياهزیچ  لابند  هب  ضبن  يدنک  ندوب و  توافتم  یکچوک و 
. دیآیم دیدپ  كاندرد  یبیسآ  زا  سپ  نتفای  شمارآ  ورین و  شیازفا  یپ  رد  دنمورین  ضبن 

. دیآیم تخس  رایسب  ياهدرد  اب  ورین و  نتفر  نایم  زا  یپ  رد  تسس  ضبن 
هدـمآ شیپ  رازآ  نآ  ياهزادـنا  هب  دوشیم و  نایامن  هدـنهدرازآ  یبیـسآ  ربارب  رد  تعیبط  یگداتـسیا  لابند  هب  فلتخم )  ) نوگاـنوگ ضبن 
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. دوشیم دایز  مک و  تبسن  نیا  هب  فالتخا  نیا  دشابیم و 
. نآ يوسنآ  دوشیم و ز  رتشیب  نآ  هزادنا  هب  گرزب  دنمورین و  ياهضبن  رامش  دشاب  هدنهدرازآ  بیسآ  زا  رتدنمورین  تعیبط  هچنانچ 

. دشاب رتشیب  دنمورین  ياهضبن  رامش  رگا  هژیو  هب  دشابیم  هدعاقیب  ضبن  زا  رتتسرد  مظتنم )  ) دنمشور ضبن 
. نآ يوسنآ  و ز  تسا ، نت  ندوب  یهت  نت و  رد  بوطرم  راخب  ینوخرپ و  رگشیامن  رپ ، ضبن 

. تسا نآ  يوسنآ  ضبن ز  یمرن  تسا و  يرغال  نت و  یکشخ  رگشیامن  تخس ، ضبن 
اراد ار  هژیو  نزو  ضبن )  ) نآ هک  تسا  ینس  ياههورگ  رد  نزو  ضبن )  ) ییاجباج کی  ندمآ  دیدپ  رگهناشن  رباربان )  ) نزو زا  نوریب  ضبن 

يوسنآ دوب و ز  دهاوخ  ضبن  رد  گرزب  ینوگرگد  دشاب ، رایسب  ینـس  هورگ  هلـصاف  ینعی  دشاب  رود  رایـسب  ییاجباج  نیا  رگا  دشابیم .
. تسا كدنا  یضبن  ینوگرگد  نیا  دشاب . رتکیدزن  ینس  ياههورگ  هب  ییاجباج  نیا  رگا  نآ .

بت راچد  لد  يهزیمآ  هک  تسا  نآ  رگشیامن  دهد ، ناشن  اهاج  رگید  زا  شیب  ار  يراکشآ  رتالاب و  يامد  گرخرـس ، شلامتسد  رد  رگا 
یـشوهیب يهدنهدرادشه  اسبهچ  دشابیم و  نت  لوبذ )  ) يهدننکهدرمژپ هدنرب  نایم  زا  بت  قد و  بت  نارامیب  رد  تلاح  نیا  و  تسا . هدـش 

. دشابیم
هدوب نت  يزیرغ  ترارح  نتفر  الاب  رایسب  زا  هک  دیآیم  دیدپ  ندیشک  سفن  هب  تخس  زاین  بت و  يامد  ندوب  الاب  رایسب  زا  یبرض  ود  ضبن 

. دشاب رتگرزب  مود  هبرض  رگا  هژیو  هب  تسا  یگشیمه  يهزادنا  کی  رد  ورین  یلو 
. دشابیم نت  یعافد )  ) یعیبط متسیس  شالت  يهدنهدناشن  دشاب  هتشاد  توافت  شضابقنا  يهلحرم  اب  نآ  طاسبنا  يهلحرم  زاغآ  هک  یضبن 

578 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نایاپ رد  هچنانچ  نآ . يوسنآ  دوب و ز  دهاوخ  نت  يارب  يرتهب  تلاح  دراد ، دوخ  نایاپ  زا  رتگرزب  رتدنمورین و  طاسبنا  زاغآ  زا  هک  یضبن 

. تسا هنهک  تخس و  ترارح  رگشیامن  دشاب  رتناباتش  ضبن  طاسبنا 
نآ دوشیم و  رادیدپ  ورین  ندـمآ  نییاپ  ماگنه  رد  میمانیم ، یـشوممد  ار  نآ  ام  هک  دوشیم  تسـس  کچوک و  هراومه  ضبن  زا  ياهنوگ 

. تسا يدب  یلیخ  يهناشن  نیا  ددرگیم و  کچوک  تسس و  زین  ضبن  دباییم . شهاک  دوشیم و  تسس  ورین  هک  تسا  ياهزادنا  هب 
هب هک  تسا  نآ  يهزادـنا  يهدـنهدناشن  دـشاب  رایـسب  يورین  نآ  ددرگزاب و  دوخ  یگـشیمه  یگرزب  يدـنمورین و  هب  نآ  زا  سپ  هچناـنچ 

ضبن هاگن  زا  هکنیا  ات  دوش  رتکچوک  هک  تسا  ینآ  زا  رتهب  نیا  لاحرههب  دوشیمن و  هتساک  يزیچ  نآ  زا  هتشگن و  زاب  دوخ  شیپ  یگرزب 
. دشابیم نت ) یعافد  متسیس   ) تعیبط ندش  میلست  ندمآ و  هاتوک  رگشیامن  اهتلاح  نیا  يراب  دنامب  رود  شلامتسد  رد  هدنریگ 

. تسا لوبذ )  ) نت يهدننک  هدرمژپ  دوبان و  بت  قد و  بت  نارامیب  رد  هراومه  تسا  هدییارگ  وس  کی  هب  هک  ینحنم  ضبن 
. تسورین نداتفاورف  يهدنهدناشن  هتفر ) نایم  زا   ) لحنم ضبن 

. تسا رتشیب  زاین  یتمالس و  زا  ناشن  يدایز )  ) دئاز ضبن 
. دوشیم رادیدپ  نت  رب  قد  بت  یگریچ  ماگنه  رد  تباث  ضبن 

و یشوهیب )  ) یگدولآباوخ اقستسا و  ياهيرامیب  رد  دنک و  كانمن  ار  نت  هچنآره  بارش و  ندیـشون  ینتبآ و  ماگنه  رد  یجوم  ضبن 
. تسا هدنهدرادشه  قرع ، ندیوارت  هارمه  هب  اهبت  رد  نآ  ندمآ  دیدپ  دوشیم و  نایامن  اهنآ  زج  هتکس و  جلف و  هیرلا و  تاذ 

. دوب دهاوخ  لماک  يهنوگهب  هن  زین  نآ  دوشیم و  راکشآ  ورین  نداتفاورف  ماگنه  رد  يدود  ضبن 
. دوشیم رادیدپ  یکیدزن  ورین و  نداتفاورف  لماک  ماگنه  یلمن )  ) ياهچروم ضبن 

ياهيرامیب رد  نآ  يهنومن  دیآیم . دیدپ  تسا ، یبصع  نآ  تفاب  هک  یمادنا  رد  هژیو  هب  هدرتسگ  داح و  سامآ  اب  يراشنم )  ) ياهرا ضبن 
. دوشیم هدید  باجحلا  تاذ  بنجلا و  تاذ 

امد و ندوب  الاب  رایـسب  يهدنهدناشن  هک  دوشیم  نایامن  ورین  ندش  نیگنـس  اهمادنا و  یتخـس  رایـسب و  زاین  ماگنه  شعترم )  ) نازرل ضبن 
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اهیگتخیمآ هلیسوب  ورین  ندش  نیگنس 
579 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنکیم يریگولج  گرزب ، طاسبنا  زا  ندش  هتسب  یگتفرگ و  ای  سامآ  رثا  رب  اجنآ  رد  دیآیم و  دیدپ 
رب هک  يراـشف  زا  زین  دـنمورین و  رایـسب  يراـمیب  کـی  اـب  ندرک  هلباـقم  رد  نآ  یتسردـنت  ورین و  رایـسب  شـالت  زا  يوـتلم )  ) یـشچیپ ضبن 

. دهدیم ربخ  هدش ، دراو  نوماریپ  لد و  ياهیکیدزن 

: تخس ياهيرامیب  نامرد  یگنوگچ 

. دوشیم هتـسناد  يرامیب  یتخـس  يهدـنهدناشن  دنـشاب  تسپ  یلیخ  اـهیگتخیمآ  راکـشآ و  اـهيرامیب  نیا  زاـغآ  رد  یگتـشابنا  هچناـنچ 
ار وا  كاروخ  نآ  زا  سپ  دیروآ و  يور  اههدننکناور  ای  يریگنوخ و  اب  رامیب  يزاسیهت  هب  دیاب  دـتفاورف  ورین  هک  نآ  زا  شیپ  ورنیازا ،
رب وا  يرابدرب  ناوت  یگنـسرگ و  يهزادنا  ندرک  زادـنارو  رامیب و  يورین  يهیاپ  رب  يرامیب و  ندیـسر  نایاپ  هب  يرود  یکیدزن و  يهیاپ  رب 

. دینک یسررب  وا ، یتسردنت  ماگنه  رد  نآ 
نایاپ رگا  دییامن و  هدنسب  وجبآ  هب  اهنت  شکاروخ  يارب  دشاب ، رابدرب  رایسب  ندیشک  یگنسرگ  رب  زین  رامیب  کیدزن و  يرامیب  نایاپ  رگا 

وا كاروخ  رب  میدرک  يروآدای  اهبت  شخب  رد  هک  ییاـهیکاروخ  رگید  زا  وا  یناوتاـن  يهزادـنا  هب  تسا ، ناوتاـن  راـمیب  رود و  يراـمیب 
هاگ دـشاب ، هتـشاد  ياهبون  بت  رگا  ای  رامیب و  رد  يرامیب  یکبـس  نامز  اـب  يراـگزاس  هک  دـینیزگرب  یماـگنه  ار  ندروخ  هاـگ  دـییازفیب و 

ار دشابیم  رتاوهوبآشوخ  رتدرـس و  هک  زور  زا  یماگنه  ای  دینک و  شنیزگ  بت  يهبون  نامز  رد  یتسردنت  رد  ار  وا  یگـشیمه  ندروخ 
. دینیزگرب ام ، يهرازگ  يهیاپ  رب 

نارود ات  دینک  راتفر  يو  اب  یمرن  هب  رایـسب  دـیراد و  زاب  ندروخ  زا  ار  رامیب  دـشاب ، کیدزن  يرامیب  نایاپ  رادومن و  نارحب  ياههناشن  رگا 
. دییامن هدایپ  وا  يهرابرد  ار  ناگتفایدوبهب  دربهار  دوب ، نآ  لماک  يهنوگ  زا  نارحب  هچنانچ  نارحب ، زا  سپ  نارود  رد  دیایب . نارحب 

ورین نداتفاورف  سرت  زا  رگا  دـشاب و  بالگ  ندـیناشون  رب  ندرک  هدنـسب  وا ، يدوبهب  هار  رد  امـش  ینامرد  شور  دربهار و  دوبن  لـماک  رگا 
. دیناشونب وجبآ  وا  هب  دیوش  راچان 

[1219 :] یتسردنت ناگتفایزاب  دربهار 

هراشا

تسردنت دارفا  اهیکاروخ  ندروخ  زا  هتفای  ییاهر  تخس  بت  زا  هک  یسک  تسا  رتهب 
580 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

كدناكدنا سپـس  دوش  هدنـسب  نآ  زا  رتازورین  یکدنا  ای  هدربیم و  راکب  يرامیب  ماگنه  رد  هک  ییاهیکاروخ  شیارب  دوش و  هتـشاد  زاب 
رب يراـبدرب  بارـش و  ندیـشون  ندرک و  یکیدزن  یباوخیب و  ندـش و  هتـسخ  ینتبآ و  زا  دوـش . هدـناروخ  وا  هب  ار  ناتـسردنت  كاروـخ 

يرود دـیامن ، غاد  ار  نت  هک  هچره  مرگ و  ياههاگیاج  رد  ندـنام  زا  باـتفآ و  رد  ندـنام  یناور و  ياـهراشف  زا  یگنـشت و  یگنـسرگ و 
ياـههناشن زونه  هک  یهورگ  دـناهتفاین و  ییاـهر  راوتـسا ، لـماک و  نارحب  هلیـسوب  شیوـخ  يراـمیب  زا  زوـنه  هک  یناـسک  هژیو  هب  دـیامن ،

دردرس و ای  یگنشت ، ای  نیگنر ، بآشیپ  ای  یپایپ ، ندیـشک  سفن  ای  ضبن  ای  شلامتسد  ماگنه  رد  الاب  يامد  نوچمه  يرامیب  زا  یگدنام 
دننام هک  تسا  رتهب  اهنیا  يهرابرد  دـنراتفرگ و  نآ  زج  باوخ و  رد  یمارآان  لایخ و  یناشیرپ  ای  ناهد ، روجاـن  هزم  اـی  اهمادـنا ، یگتفوک 

. ددرگ لماک  تسرد و  يدوبهب  دور و  نایم  زا  نارامیب  ياههناشن  همه  ات  دوش  دروخرب  نارامیب ، دربهار 
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يهزیگنا نآ  هچ  ببـس  ود  هب  دنکن  هتـشابنا  هرابکی  كاروخ  زا  ار  دوخ  ای  دنکن و  يرابدرب  یگنـشت  یگنـسرگ و  رب  هتفای  دوبهب  تسا  رتهب 
رتتسرد دـشاب ، وا  ندروـخ  راـب  نیدـنچ  رد  دروـخب و  كدـنا  رگا  یلو  دوـشیم . هزیمآ  ندرک  هاـبت  تلع  زین  وا و  ندـش  رادبـت  مرگ و 
نینچنیا دروخن و  زین  مرگ  بآ  تسا  رتـهب  دـشونن و  رایـسب  هراـبکی و  دـشونب و  مکمک  زین  زییاـپ  رد  هژیو  هب  ار  درـس  بآ  دوب . دـهاوخ 

هب زگره  دراوـگیمن  ار  كاروـخ  دروـخیم ، هک  ياهزادـنا  هب  دـیدید  دـش و  هتخیگنارب  وا  ياهتـشا  هچناـنچ  تـسا . مزـال  وا  يارب  هماـنرب 
ار يو  كاروخ  دـش . بوخ  وا  شراوـگ  رگا  دـیراذگب . ندـیراوگ ، يهزادـنا  هب  ار  وا  كاروـخ  دـیهدم ، كاروـخ  وا  هب  اهتـشا  يهزادـنا 

هچنانچ دروآیب . يور  هدادیم ، ماـجنا  یتسردـنت  رد  هک  هرمزور  ياـهراک  رگید  ندرک و  تکرح  هب  دـیاب  راـمیب  سپـس  دـییامن . رتلـماک 
هچنآ دیهدب و  زین  هدننکشکورف  ياهیکاروخ  وا  هب  دیریگب و  نوخ  وا  زا  دیهدب و  هدننکناور  وا  هب  دشاب  هدوب  وا  رد  زونه  دب  ياههناشن 

ار وا  یتسردـنت ، يهرود  ياهتداع  هب  نتفر  زا  تسه  وا  رد  اـههناشن  نیا  یماـگنه  اـت  دـینیزگرب و  تسا ، رتراـگزاس  كاروخ  زا  وا  يارب 
. دیرادزاب

هتشاد رایسب  یگنـشت  دب و  وا  ناهد  يهزم  رگا  هژیو  هب  دشاب  وا  رد  يرامیب  زا  ییاههدنام  دشاب و  هتفر  نیب  زا  ناگتفایدوبهب  ياهتـشا  رگا  و 
مرن وا  مکـش  اـهنت  دریگیمن و  ورین  يو  نت  یلو  دروـخیم  دراد و  اهتـشا  هک  راـمیب  نآ  یلو  دراد . يزاـسیهت  هب  زاـین  راـمیب  نـیا  دـشاب ،

« هب  » بآ زا  هدش  هتخاس  نیبجنکس  وا  هب  دهاکب و  بآ  ندیشون  كاروخ و  يهزادنا  زا  دیاب  دوشیم 
581 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ندروـخ هـب  هتفاـیدوبهب  درف  هـک  تـسین  تـسرد  دــننک  نامــسناپ  نآ  يور  ینتــشاذگ  شخبورین  ياـهوراد  اــب  ار  وا  رگج  دوـش و  هداد 
کبس و ياهیکاروخ  ندروخ  هب  دناوتیم  یلو  دهد  شیازفا  ار  دوخ  يورین  دهاوخب  ات  دروآیب  يور  راوگتخس  نیگنس و  ياهیکاروخ 

يوس هب  دـشونب و  هدـش  فاص  ای  یکبآ  دـیپس  بارـش  دـیاب  دوش  لابند  بارـش  ندیـشون  اـب  اـهنت  وا  ندروخ  هچناـنچ  دزادرپب و  راوگدوز 
. دورن دنمورین  بارش  ندیشون 

: هب بآ  زا  هدش  هتخاس  نیبجنکس  يهرازگ 

ار نآ  يور  فک  تقد  اب  دیزپیم و  دیریگیمرب و  وزج ، مراهچ  کی  کی و  دزربت  رکش  وزج و  مراهچ  کی  سران  هکرس  شرت و  هب  بآ 
دنمزاـین نآ  هارمه  هب  تسازاـمرگ و  رایـسب  هباـشون ، نیا  اریز  دـیهدیم  تسردـنت  دارفا  اـی  هتفاـیدوبهب و  هزاـت  هـک  یناـسک  هـب  دـیرادرب و 

اههدش هتفگ  يهمه  زا  لطر  کی  يازا  هب  دیاب  دشاب  هتشادن  یگتخورفارب  الاب و  يامد  یسک  رگا  یلو  دیشابیم . زین  هبمکش  هب  یشخبورین 
. دنزادنیب نآ  رد  نتخپ  ماگنه  رد  دیدنبب و  ياهچراپ  رد  دیریگب و  لبنس  نینچمه  لقنرق و  نآ  دننام  هب  یکطصم و  مرد  ود 

دوخ نایاپ  هب  اجنیا  رد  مه  باتک  میدومن و  هرازگ  هدرک و  نشور  باتک  نیا  هچابید  رد  ار  هدـش  داـی  اـهشخب  اـهراتفگ و  نیا  يهمه  اـم 
. تسوا يورین  رب  هیکت  ادخ و  زا  یهارمه  هراومه  تسا . هدیسر  مهد  راتفگ  ینعی 

دیسر نایاپ  هب  مهد  راتفگ 
582 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يزار يهمانیگدنز 

. تفای شرورپ  دش و  هداز  نآ  رد  هک  يرهش  تسا ، [ 1220] ير رهش  يهتسباو  هک  يزار  هزاوآ  اب  ییحی  روپ  ایرکز  روپ  دمحم  رکب  وب  يو 
. تسا هدش  هدروآ  840 م[1221 ] يو 226 ه ق / نداز  لاس  ناراگنخیرات  زا  يرایسب  يهتفگ  هیاپ  رب 

دناوتب اـت  دوش  دـمآراک  ینف  رنه و  رد  دـنیبب و  شزومآ  هک  تساوخ  شردـپ  داتـسیا  دوخ  ياـپ  رب  دـش و  گرزب  یکدـنا  وا  هک  یماـگنه 
[1222 .] دراذگ يرگایمیک  دزن  ار  يو  سپ  دزاسب  نآ  اب  ار  دوخ  يهدنیآ 
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دـشیم لیکـشت  اجنآ  رد  یگنهرف  یملع و  تاسلج  اهنمجنا و  دوب و  راگزور  نآ  گنهرف  شناد و  گرزب  ياهنوناک  زا  یکی  ير  رهش 
. دشابیم یمالسا ] ياهنیمزرس  ذ :  ] یبرع نهیم  ياهنیمزرس  رد  هدنکارپ  هک  دوب  شناد  ملع و  ياهنوناک  رگید  نوچمه  نآ  هاگیاج  و 

583 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دیناشک نوگانوگ  اههتـشر  شزومآ  يوسب  ار  وا  شیاهيزاورپدنلب ، غوبن و  شوه و  تفرگ و  یفرگـش  ریثأت  رهـش  نیا  زا  كدوک ، يزار 

هتفیـش راگزور  نآ  رد  تفرگارف و  یناوجون  یکدوک و  يهرود  رد  ار  رعـش  برع و  تایبدا  هفـسلف و  ییارگدرخ و  شناد  زا  ییاـهشخب 
[1223] دیزای تسد  یناوخزاوآ  هب  دید و  شیوخ  رد  ار  ندناوخ  زاوآ  ییاناوت  تخادرپ و  دوع  يریگدای  هب  دش و  یقیسوم 

نیا دراد و  ریـسکا  یمیـش و  شناد  شزومآ  هب  شیارگ  تفایرد  دش ، زبس  وا  بل  تشپ  هک  یماگنه  تشاذگ و  یناوج  هب  اپ  یکدنا  نوچ 
. درک شناد  نیا  يهتفیش  ار  وا  هک  دوب  شناد  نیا  ناراگزومآ  ناگرزب و  ياههدومزآ  ندید  زا  ششک 

ياـهنامرآ ققحت  يارب  ییاـههدومزآ  ندومزآ ، هب  هار  نیا  رد  دوب و  هتـشاذگ  راـنک  يرظن  یملع و  ياـهراک  يارب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  وا 
یخرب ندـناشوج  ندرک و  مرگ  اههزیمآ و  زا  هدـمآدیدپ  ییایمیـش  ياـهشنک  بیکرت  زا  هتـساخرب  ياـهراخب  یلو  دز  تسد  دوخ  یملع 

نیا تساوخ . وا  زا  نامرد ، يارب  نیگنـس  ییاـهب  سپ  تفر  ناـمرد  يارب  یکـشزپ  دزن  هدـش  هتفگ  دـیناسر و  بیـسآ  وا  نامـشچ  هب  داوم ،
. تشاداو یکشزپ  شزومآ  هرابرد  ندیشیدنا  هب  ار  يو  ناتساد 

زا اـت  تسویپ  ير  رهـش  رد  شیوـخ  راـگزور  ناکـشزپ  هب  تفرگ و  تسدـب  ار  رنه  شناد و  نیا  هژیو  ناینیـشیپ  ياـهباتک  زور  ناـمه  زا 
[. 1224] ددرگ باریس  ناشیا  یکشزپ  شناد  يهمشچ 

همه ار  هبعک  نیا  ترایز  يوزرآ  دوب . تخانـش  شناد و  نوناک  تسیزیم و  دوخ  نیرز  يهرود  رد  هک  دوب  يرهـش  ماگنه  نآ  رد  دادـغب 
. دنتشاد نادنمشیدنا  نادنمشناد و 

، وا یملع  یلاع  ياهفده  يارب  ير  رهش  دید  نوچ  رگید  ییوس  زا  تشاذگ . اوه  نیا  ورگ  رد  لد  دوب و  هدینش  رهش  نیا  زا  رایـسب  يزار 
هب هک  تفرگ  میمصت  درادن  ییاج 

584 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دوب هدنارذگ  ار  دوخ  رمع  لاس  یس  زا  یکدنا  ماگنه  نیا  رد  تسب و  رفس  هب  رمک  سپ  دور . دادغب 

، ندمت گنهرف و  يهمشچ  زا  دوخ  ندرک  باریس  هب  سپ  دش  زاب  اجنیا  رد  وا  نامشچ  تفای . دوخ  يارب  روانهپ  ییاج  ار  دادغب  رهش  يزار 
نآ ياهناتـسرامیب  رد  و  تسوـیپ . نآ  نادنمــشناد  هـب  درب و  اـههرهب  لیــصا  [ 1225] یبرع ثاریم  یگنهرف  ياــهکمک  زا  تــخادرپ و 

ناـشخرد نآ  اـب  ار  دوخ  ياـههداد  اههتـساوخ و  دروآ و  تسدـب  ار  دوب ، وا  یملع  [ 1226] ياهيزاورپدنلب هدـنهدخساپ  هک  ار  ییاهزیچ 
. درک

دیـسرپیم و دینـشیم ، دیدیم و  هچره  زا  وا  دروآ و  دیدپ  ییاهدنویپ  نآ  ناکـشزپ  اب  تخادرپ و  دمآ  تفر و  هب  ملع  ناتـسوب  نیا  رد  وا 
. درکیم یسررب  شهوژپ و  دناوخیم و  ار  نامرد  ياههار  اهيرامیب و  یمدآ و  نت  راتخاس  هب  هتسباو  هچره 

اجنادـب ات  یتسار  یگتخابلد و  اب  یکـشزپ  رنه  ياـهنومزآ  ندومزآ  يارب  دوخ  ندرک  راداو  یـسررب و  شهوژپ و  همادا  رب  يزار  راکتـشپ 
دوخ نارود  راکرپ  ناوترپ و  ناکـشزپ  زا  تفرگ و  یـشیپ  دوخ  ياهياهرودمه  همه  زا  تشگ و  راوتـسا  تخـس  شناد  نیا  رد  هک  دیـسر 

. دیدرگ
رد ار  نآ  ياههمشچ  اههشوگ و  هدش و  هدوشگ  وا  رب  یکـشزپ  شناد  ياهزار  همه  هک  دش  نئمطم  تفایرد و  ار  دوخ  شزرا  هک  یماگنه 

. تفرگ تشگزاب  هب  میمصت  سپ  دید  دوخ  هاگداز  هداوناخ و  ياوه  لد  رد  هدینارذگ  دادغب  رد  ار  زارد  ینامز  زین  و  دراد ، تسد 
نیدب دـندرک . ناتـسرامیب  سییر  ار  يو  ور  نیا  زا  تفای ، يرترب  راگزور  نآ  ناکـشزپ  رب  دـش و  رتهریچ  یکـشزپ  شناد  رب  ير  رهـش  رد 
راکب هژیو  یکـشزپ  ياهنامرد  رد  هک  وا  راشرـس  شوه  دـش و  هدـنکارپ  اج  همه  رد  يو  يهزاوآ  تفرگ و  ـالاب  وا  تخب  يهراتـس  بیترت 
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يرترب هب  شیوخ  يهرود  ناکشزپ  همه  رب  وا  هک  دش  بجوم  دوب  هدش  هتفرگ 
585 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

کیدزن رب  هک  ياهنوگب  تشگ ، يروشک  ناریما  ناگرزب و  يهناـخ  غارچ  دـش و  هداـس  مدرم  یناگدـنز  دـیما  وا  دـبای . تسد  يریگمـشچ 
یناـماس دـمحا  روپ  قاحـسا  روپ  روصنم  حـلاص  وب  ریما  رتشیب  همه  زا  دـندوبریم . رگیدـمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  وا  یتسود  بلج  ندرک و 

همه يهدـنریگربرد  هک  هداس ، نابز  اب  یباتک  شراگن  هب  راداو  ار  يو  دـش و  کیدزن  واب  ق  296 ه . راگزور 290 - رد  ير  رهش  رادناتـسا 
ار نآ  تشاــگن و  ار  یباــتک  وا  سپ  درواــین . راــبب  يراوــشد  هدـــنناوخ  يارب  نآ  ندـــناوخ  و  دـــشاب ، یکـــشزپ  شناد  ياـــههشوگ 

. دیمان [ 1227 «] يروصنم »
نیا هب  یتبثم  خساپ  يو  دنک و  تراظن  دادغب  رد  یناتسرامیب  تخاس  رب  هک  دش  هتـساوخ  وا  زا  ندنام ، ير  رد  لاس و  نیدنچ  رذگ  زا  سپ 

دنربب و رس  ار  يدنفسوگ  داد  روتـسد  دنیزگرب ، ناتـسرامیب  تخاس  يارب  ار  ییاج  تساوخیم  هک  یماگنه  و  تفر . اجنآ  هب  داد و  توعد 
، ار اجنآ  ات  تسا  هدـش  هابت  رترید  تشوگ  هکت  مادـک  دـننیبب  زور  کـی  زا  سپ  دـننک و  نازیوآ  دادـغب  يهشوگ  راـهچ  رد  ار  نآ  يهشـال 

نردم ياههاگتسد  دیسر و  نایاپ  هب  دادغب  ناتسرامیب  نامتخاس  دوب  نینچنیا  [. 1228] دنیزگرب ناتسرامیب  تخاس  يارب  هتسیاش  یهاگیاج 
نآ ناکشزپ  تسایر  یتسرپرس و  يارب  ار  يزار  نایاپ  رد  دشاب و  هدروآ  مهارف  نآ  يارب  دوب  وراد  مزاول و  رتسب و  زا  زاین  هچره  زور و  نآ 

. دندیزگرب
نبا هک  هنوگ  نامه  دوب . دوخ  نارود  زاتهکی  راگزور و  هناگی  وا  تفگ : ناکلخ  نبا  هک  هنوگ  ناـمه  دـش و  دوخ  راـگزور  گرزب  يزار ،

وا دنداتفایم . هارب  وا  يوسب  هتـسب و  رفـس  راب  اجکره  زا  نارامیب  ياههورگ  تفرگارف و  ار  یتیگ  همه  وا  يهزاوآ  درک : هرازگ  ار  يو  میدن 
رهب تسد  ناشیا  يدوبهب  يارب  درکیم و  اهنآ  نامرد  ياتـسار  رد  ناوارف  شالت  دومنیم و  هجوت  ناشیا  هب  درکیم و  ییوخمرن  ناـشیا  اـب 

نامرد [ 1229] ناگیار ار  ناشیا  دوب و  نینچ  زین  ناتـسدیهت  اب  هکلب  ناگرزب  اب  اهنت  هن  وا  ناـبرهم  دروخربشوخ و  رایـسب  وا  دزیم . يراـک 
. دومنیم اهيرادهدنزبش  گرم  هب  ور  رامیب  يدوبهب  تمدخ و  يارب  و  درکیم .

ناکشزپ تفگیم ...[ : هرابنیا  رد  دوب و  دنمزآ  یلیخ  دوخ  کشزپ  ناراکمه  يارب  هتشر  نیا  ياهیگهدیچیپ  نتفرگارف  شزومآ و  رد  وا 
هبرجت هک  يراکهزات  رادربوگلا و  داوسیب و 

586 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
 ...[. دنناگدنشک یگمه  تسا  رایسب  دوخ  ياهتساوخ  هب  یلو  مک  رامیب  هب  ناشیا  هجوت  هک  یناسک  دنرادن و 

 ...[. تسا هارمه  یتخبشوخ  اب  وا  راک  دیامن  نامرد  كاروخ  اب  ورادیب ، دناوتب  یکشزپ  هچنانچ  ناکشزپ ...[ : هب  وا  ياهزردنا  زا 
هب وا  دوخ  هچرگ  دزاس  راودیما  ار  يو  دناشکب و  ندـش  بوخ  هب  ار  رامیب  يهشیدـنا  کشزپ  هک  تسا  هتـسیاش  تسوا ...[ : هتفگ  نینچمه 

 ...[. تسا درف  ره  قالخا  وریپ  نت  ره  يهزیمآ  دشاب . هتشادن  رواب  نآ 
نآ دوب و  دوخ  ینانوی  کشزپ  ناگتشذگ  کبس  يوس  نآ  هک ز  دش  یهار  راذگناینب  وا  دیزگرب ، ار  ياهژیو  شور  دوخ  راک  يارب  يزار 
رذگ شیامزآ  يهتوب  زا  هک  ار  هچنآ  تشاذـگیم  شیامزآ  هب  ار  يرظن  یکـشزپ  شناد  هراومه  هک  ياهنوگب  دوب  وا  ییارگنومزآ  شور 

یـسرتسد دنمدوس  ياههدومزآ  زا  هچنآ  هب  نینچمه  تشاذگیم و  رانک  تفریذپیمن ، نومزآ  هک  ار  هچنآ  یتسرد  دیزگیمرب و  درکیم 
اهنآ همه  يو  رخآ  رد  دنیامن و  یسررب  دنناوخب و  ناشیا  ات  دسرب  نایوجشناد  ناکـشزپ و  تسد  هب  ات  دروآیمرد  شراگن  هب  درکیم  ادیپ 

. دیمان [ 1230 «] یضرملا تایاکح  صصق و   » ار نآ  مان  دروآ و  درگ  یباتک  رد  ار 
دومن و وجتـسج  یـسررب و  ار  دـندربیم  راکب  ناگتـشذگ  هک  يدراوم  اهزیچ و  همه  ینیبكزان  اب  هکلب  درکن و  هدنـسب  نیا  هب  اـهنت  يزار 

راـنک هک  دوـب  نیا  يو  رظن  دوـمن ، زیهرپ  دـشاب ، نوـمزآ  يهدـشدییات  هکنآیب  اـهیگژیو  نیا  شریذـپ  زا  دـیمهف و  ار  اـهنآ  ياـهیگژیو 
. دوش دنمدوس  یگژیو  کی  زا  ندنام  رود  ببس  دناوتیم  کیره  نتشاذگ 
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يدوس نآ  رد  ار  يزیچ  کی  هک  تسین  اور  دـیوگیم ...[ : [ 1231 «] ءایـشالا صاوخ   » شیوخ باتک  دمآردشیپ  شخب  رد  هرابنیا  رد  وا 
رظن و لها  ار  دوخ  هکره  تسا ، زاین  هکلب  میراذگب  رانک  زین  ام  دناهتشذگ  نآ  زا  دناهتخانـشن و  ار  نآ  یهورگ  هک  نآ  تهج  هب  مینیبیمن 

يرگید ياج  رد  يو  همه  نیا  اب  یلو  دنکن ]...  مادقا  دنرادن ، یلیلد  نآ  ندرک  در  يارب  هک  يزیچ  ندرک  در  هب  دنادیم  گنرد  ینزیار و 
، اههدومزآ رب  اهنت  کشزپ  هاگره  دیوگیم ...[ :

587 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
 ....[ تسا راکنایز  دنک  هدنسب  اهباتک  ندناوخ  ندیجنسیب و 

نیا زا  مود  هورگ  هرابرد  دـنکیم و  نامرد  يریگنوخ  اب  ار  یهورگ  دروآیمرد  هورگ  ود  هب  ار  دوخ  ناراـمیب  ماـسرب ، يراـمیب  رد  يزار 
رد دوخ  نامرد  شزرا  يارب  یبوخب  دناوتب  هکنیا  ات  دـنکیم  يریگیپ  هورگ  ود  رد  ار  دوخ  راک  هجیتن  سپـس  دـیامنیم  يراددوخ  نامرد 

: دنکیم دای  يرامیب  هرابنیا  رد  رادشه  اب  هنوگنیا  دنک و  يرواد  هورگ  ود 
ار يرگید  ياهتـسد  متـشاذگ و  نامرد  نآ  هژیو  ار  یهورگ  نم  هک  نک  يریگنوخ  هب  مادـقا  يدرک ، دروخرب  اههناشن  نیا  هب  هاـگره  ]... 

[ ...[ 1232 .] دندش ماسرس  راچد  یگمه  رخآ  هتسد  دمآرد و  بآ  زا  تسرد  رظن  نیا  مداهن  رانک  مریگب  نوخ  اهنآ  زا  هکنآیب  هناهاگآ 
هچنانچ دراد . یمدآ  اب  ياهژیو  يدـننامه  نوچ  نومیم  يور  هژیوب  راک  نیا  دـهدیم  ماجنا  یناروناـج  يور  ار  ییاـهشیامزآ  دوخ  يزار 

دوخ ياهشیامزآ  ربارب  رد  ار  دوخ  راب  نیا  هکلب  داتـسیایمن  زین  هزادـنا  نیا  ات  يزار  دـندرکیم  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  تشرـس  ود  یهاـگ 
ندرک هنیاـعم  یگنوگچ  زا  دوـخ  نیوـن  ياههدـیرفآ  نآ  رتـشیب  هک  ار  یملع  ياهتـشاددای  يواـح »  » دوـخ باـتک  رد  يزار  تشاذـگیم .
ضبن یـسررب  زا  رتنشور  نآ  اـهتلاح  زا  یخرب  رد  اـسبهچ  دـیوگیم : سفنت  یـسررب  تیمها  زا  يو  تسا . هدروآ  ار  دـشابیم  ناراـمیب 

[. 1233] دشابیم
يراـمیب کـی  یهگآشیپ  اـهنیا  ددرگ  دــب  رایــسب  نآ  يوـب  اـی  دوـش  نوـگرگد  بآـشیپ  گـنر  رگا  دــیوگیم ...[ : بآـشیپ  هراـبرد  وا 

شلامتسد هزم و  وب و  اهنیـشنهت و  یگتـسب و  گنر و  هب  دیوگیم : بآشیپ  هرابرد  ییاهیـسررب  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  [. 1234] دشابیم
. تسام راگزور  ياهروتاربال  رد  بآشیپ  شیامزآ  دننامه  وا  راک  نیا  و  تسا . هتسباو  نآ 

نیا رد  نآ  گنر  دیآیم و  دیدپ  یبآدرز  لاناک  ندش  هتسب  رثا  رد  هک  نویدرز  يرامیب  رد  زین  ار  لاخیپ )  ) تفـس ياههدنامسپ  گنر  وا 
هک تسا  بآدرز  تخاس  شیازفا  رثا  رد  ای  يدرز  يرامیب  يهزیگنا  دـیوگیم ...[  دـنکیم . یـسررب  زین  دراد  يدـیپس  هب  شیارگ  يرامیب 

زا یکی  ندش  هتسب  رثا  رد  ای  تسا و  لاخیپ  ندش  نیگنر  يدرز و  يرامیب  شیادیپ  يهناشن 
588 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[ ...[. 1235 .] دوشیم گنر  دیپس  لاخیپ  هک  تسا  لاناک  ود 
شراگن هب  ار  یباتک  هرابنیا  رد  تسا و  هتـسناد  ییوراد  ناـمرد  زا  رتهب  ار  نآ  هتـشاد و  یهاـگآ  اـهيرامیب  زا  يریگـشیپ  شزرا  هب  يزار 

. دیمان [ 1236 «] اهراضم عفد  هیذغالا و  عفانم   » ار نآ  دروآرد و 
رتمک يرامیب  دـشاب  رادربنامرف  رامیب  اناد و  کشزپ  رگا  دـیوگیم ...[ : هتـشاد  یهاگآ  راـمیب  کـشزپ و  ناـیم  یتسود  شزرا  هب  نینچمه 

 ..[. دشکیم ازاردب 
مادـکره رد  دز و  يرـس  یتخانـش  شناد و  ره  ياههشوگ  هب  هکلب  تخادرپن  یکـشزپ  راک  هب  اـهنت  تسیز و  دادـغب  رد  زارد  یتدـم  يزار 

. تشاگن ییاهباتک  اهنآ ،
رامش هدوب و  یقیسوم  رد  نینچمه  تئیه و  قطنم و  هفسلف و  تایضایر و  یعیبط و  مولع  تمکح و  یمیش و  یکشزپ و  رد  وا  ياهشراگن 

218 نیفراعلا » ۀیده   » رد يدادغب  لیعامـسا  هاگدید  يهیاپ  رب  ای  و  تسرهفلا »  » رد میدن  نبا  هاگدـید  رب  انب  هلاسر  باتک و 27  هب 140  نآ 
. تسا هدمآ  باتک   238 ءابنالا » نویع   » رد هعبیصا  یبا  نبا  هاگدید  باتک و 
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یسکره دزن  نآ  رد  مشالت  نآ و  رب  نم  یگتـسبلد  شناد و  اب  نم  يهقالع  یتسود و  انامه  دیوگیم ...[ : نینچ  هیفـسلف » هریـس   » رد يزار 
هجوتیب يراک  زا  هاگچیه  هدوب و  هتسویپ  هراومه  نونکات  یناوجون  زاغآ  زا  شناد  هب  نم  هاگن  تسادیوه  دشاب  هتشاد  ینیشنمه  نم  اب  هک 

انامه دشاب و  هتـشادرب  رد  گرزب  ینایز  میارب  دنچره  تسیچ  سک  نآ  دزن  منادـب  ات  مدرکیم  هاگن  باتک  هب  هکنیا  رگم  مدرکیمن  رذـگ 
 ...[. مدروآرد شراگن  هب  ذیوعت  طخ  اب  ار  گرب  رازه  تسیب  زا  شیب  لاس  کی  رد  هک  دیسر  اجنآ  هب  مشالت  ششوک و 

ییایمیـش و داوم  ياهشنک  زا  هدمآ  دیدپ  ياهراخب  رثا  رد  یناوج  نارود  رد  هک  یبیـسآ  تلعب  نتـشون و  ندـناوخ و  هراومه  تهج  هب  وا 
شهاک ار  وا  نامـشچ  دید  مکمک  نس ، شیازفا  دروآ و  دراو  وا  نامـشچ  هب  درکیم ، مادـقا  اهنآ  يهیهت  هب  هتـشذگ  رد  هک  اهيریگقرع 

ود سپس  تفرگیم  کمک  نارگید  زا  نتشون  ندناوخ و  يارب  دیسر  ییاج  ات  داد 
589 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

وربور زا  ار  دوخ  سپ  دش  باتیب  مارآان و  هزادـنا  زا  شیب  دوخ  ییانیبان  زا  [. 1237] داد تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  يهمه  نآ ، زا  سپ  لاـس 
یخرب نایوجـشناد و  زا  یناگدیزگرب  رگم  دادیمن  رادید  هزاجا  یـسک  هب  تخادرپ و  ینیـشنهشوگ  هب  هناخ  رد  دومن و  رود  مدرم  اب  ندش 

. کیدزن تسدکی و  ناتسود 
« ینوریب  » هاگدـید يهیاپ  رب  دوب . هدـیزگرب  ار  ینیـشنهشوگ  هتـشگزاب و  ير  دوخ  هاـگداز  هب  وا  خـیرات  نیا  زا  شیپ  دوش ، هتفگ  دـیاب  هتبلا 
رد ق  ناسب 313 ه . نابعش  مجنپ  رد  وا  گرم  دنکیم : يروآدای  يزارلا » بتک  تسرهف  یف  ۀلاسر   » دوخ هلاسر  راتفگـشیپ  رد  هک  یماگنه 

 ....[ تسا هدوب  ير 
رگید یهورگ  خیرات و  نیا  زا  شیپ  ار  وا  گرم  ناشیا  زا  یخرب  دنراد  توافتم  ییاههاگدـید  وا  گرم  لاس  رد  ناراگنخـیرات  همه  نیا  اب 

. تسا هدناوخ  برع  سونیلاج  ار  وا  شاشیاتس  رد  هعبیصا  یبا  نبا  هک  ار  دزرمآیب  يزار  دنوادخ  دننادیم . نآ  زا  سپ 
590 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[ اه هیامن  ]

رگشهوژپ يهدششهوژپ  ياهباتک  هیامن 

دادغب قئاف 1973 م  تارف  د . يزارلا ،» رکب  وبا  - » 1
قشمد چ  همطفلا 1952 م ، ریشب  د . هیئاتنالا ، ضارمالا  - 2

کیزیپال یطفق 1903  نیدلا  لامج  ءامکحلا » خیرات  - » 3
توریب چ  تشذگ 1008 ق ، رد  یکاطنا  رمع  روپ  دواد  باجعلا ،» بجعلل  عماجلا  بابلالا و  یلوا  هرکذت  - » 4

قشمد یقوش 1948 م  یفطصم  د . یفصولا ،» حیرشتلا  - » 5
نکد يوارهز 1908 م چ ، سابع  روپ  فلخ  فیلأتلا » نع  زجع  نمل  فیرصتلا  - » 6

توریب چ  راطیب ،) نبا   ) نیدلا ءایض  هیذغالا » هیودألا و  تادرفم  عماجلا  - » 7
قشمد طایخ 1946 م  يدمح  دمحا  د . هیلیفطلا ،» میثارجلا  - » 8
قشمد طایخ 1946 م  يدمح  دمحا  د . هیذؤملا ،» میثارجلا  - » 9

نکد اباب - ردیح  يزار - ایرکز  روپ  دمحم  رکب  وب  بطلا ،» یف  ریبکلا  يواحلا  - » 10
دادغب  1972 يرکبلا ، مزاح  د . هیماعلا » ظافلالا  یف  تاسارد  - » 11

توریب نوملس 1932 م  س . أ . د . تایحلا » هحصلا و  - » 12
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دادغب ندیرم 1949 م  هزع  د . هیودالا » ملع  - » 13
هرهاق چ  يدیشر 1282 ق ، نسح  روپدمحا  جالعلا ،» هیودألا و  یملع  یف  جاتحملا  هدمع  - » 14

توریب اضر  رازن  قیقحت : هعبیصا ، یبا  نبا  ءابطألا ،» تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  - » 15
نیلرب 1928 م» چ  يربط ، نبر  لهس  روپ  یلع  بطلا  یف  همکحلا  سودرف  - » 16

هرهاق انیس ) نبا   ) هّللا دبع  روپ  نیسح  بطلا » یف  نوناقلا  - » 17
هرهاق چ  1294 ق ، يزاوها ، یسوجم  سابع  روپ  یلع  هیبطلا » هعانصلا  لماک  - » 18

591 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
لصوم چ 1932 م چ  تشذگرد 623 ق ، يدادغب  نسح  روپ  دمحم  خیبطلا » باتک  - » 19

هرهاق برعلا 1974 م  دنع  بطلا  متفه - هرامش  مولعلا » خیراتل  هیرصملا  هیعمجلا  هلجم  - » 20
توریب يزار 1982 م  رداقلا  دبع  روپ  دمحم  حاحصلا » راتخم  - » 21

قشمد چ  یبکاوک 1956 م ، نیدلا  حالص  دمحم  رتکد  هیملع -» تاحلطصم  - » 22
فجن یکلملا 1957 م  مظاک  دمحم  ثیدحلا » یجولوزلا  مجعم  - » 23

هرهاق هرهاق 1961 م  هغللا  عمجم  نمجنا  طیسولا » مجعم  - » 24
هرهاق ياشب 1967 م  دالیم  ثیدحلا » یبطلا  مجعم  - » 25

طابر ونر 1941 م  نالوک و ه ب . جروج  شهوژپ  اشح  روپدمحا  رفعج  وب  شراگن  مومهلا » دیبم  مولعلا و  دیفم  - » 26
يرکب مزاح  د . سیونتسد ، هیبعشلا » ریقاقعلا  نم  بختنملا  - » 27

توریب 1972 م  یسوم ، دمحم  لالج  د . برعلا ،» دنع  یملعلا  ثحبلا  جهنم  - » 28
قشمد حبس 1947 م  ینسح  د . ضارمالا ،» ملع  زجوم  - » 29

شهوژپ د. یلیبشا ، يریرح  مساق  روپ  هّللا  دبع  راصبالا » ههزن  راکفالا و  هیاهن  - » 30
دادغب يرکب 1979  مزاح 

592 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نوگانوگ ياههیامن 

هراشا

نتم هحفص  نادرگرب  هحفص 
535 / 567 هژیو / ناگژاو  يهیامن  - 1

575 / 604 یکت / ياهوراد  يهیامن  - 2
647 / 744 اهیرامیب / يهیامن  - 3
667 / 765 ناروناج / يهیامن  - 4

683 / 780 اهیکاروخ / يهیامن  - 5
705 / 797 اههزادنا / يهیامن  - 6

697 / 804 یبیکرت / ياهوراد  يهیامن  - 7
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593 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هژیو ناگژاو  يهیامن 

هراشا

هب اهنآ ، زا  یهاگآان  دـنربخیب . اهنآ  زا  يرایـسب  دنـسانشیم و  ار  اهنآ  مدرم  زا  یکدـنا  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  رایـسب  ییاـههژاو 
هدش هرازگ  دنمشور و  بترم و  ار  اهنآ  مدیـسر ، رواب  نیدب  تساهباتک . یخرب  رد  كدنا  رایـسب  يهزادنا  رد  مک و  یلیخ  دربراک  تهج 
ادیپ یسرتسد  اهنادب  یناسآ  هب  دنرادن  ار  اهنآ  شهوژپ  وجتـسج و  تصرف  هک  یناگدنناوخ  ات  مروآ ، مهارف  ییاههیامن  اج  نیا  رد  و  منک ،

. دنیامن
 Aromatics ;spices ;condiments:

عمج و  رازبأ »  » نآ عـمج  دـشابیم و  رزب  هژاو  نیا  درفم  تسا . نآ  زج  هناـیزار و  زینـشگ و  هریز و  ياـههناد  زا  هک  هزمرپ  ینـشاچ  هیودا و 
زج و  نارفعز )  ) مکرک دننام  ياهشیر  کخیم و  دننام  ياهفوکـش  له و  دـننام  ياهویم  يهنوگ  هب  هک  ییاهینـشاچ  تسا  ریزابأ  نآ  عمج 

. دنیوگ زین  هیوافا  نآ  هب  تسا  نآ 
( ادخهد  ) ءاحفا رازوب ، لباوت ، اهرازفاگید ، کشخ . ياهرازفاوب  هیودا و  زا  دننک  گید  رد  هچنآ  (ذ :)

Sitz bath ;immersion bath: نزبآ

دنهدیم و وشتسش  ار  دوخ  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دننام  زلف و  زا  هدش  هتخاس  نآ  دشابیم و  نزابا »  » نآ عمج  هدش و  يزات  یـسراپ ، ياهژاو 
. دوشیم هتخانش  وبناب »  » هب زورما 

594 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زا وا  رس  هتسشنیم و  نآ  رد  رامیب  هک  رادخاروس  یشوپرس  اب  یمدآ  تماق  يهزادنا  هب  نیلافـس  ای  یبوچ  ای  يزلف  یفرظ  تسـشنبآ ، (ذ :)
رد ار  هدـیناشوج  هیودا  بآ  ای  اهوراد  اب  هتخیمآ  مرگ  بآ  رت ، نزبآ  رد  تسا  هتـشاد  رت  کشخ و  دربراـک  تسا . هدـنامیم  نوریب  خاروس 

رارق هدیباوخ  تلاحب  ای  هتـسشن و  نآ  رد  رامیب  دندربیم  راکب  روخب  ای  کشخ  تروصب  ار  ياهوراد  کشخ  هنوگ  رد  دناهتخیریم و  بآ 
. تسا هتفرگیم 

ناروناج هیامن  ك  ن . نتا -:

: لائأ

دوگ فرظ  ود  زا  نآ  نیرتهداس  دنتسنادیم  دیعصت  متسیس  ار  نآ  هتفریم و  راکب  یمیـش  نوگانوگ  ياهشنکاو  رد  هک  تسا  یهاگتـسد 
دننام ریمخ و  اب  ار  ود  نآ  سپـس  تفاییم  اج  هدنوشریخبت  هدام  نییاپ  فرظ  رد  هتفرگیم و  رارق  يرگید  يالاب  یکی  هک  دشیم  لیکـشت 

زا سپ  الاب  فرظ  رد  هدرـشف  راخب  دوش و  هدرـشف  راخب  مرگ و  ات  دنتـشاذگیم  شتآ  يور  ار  هاگتـسد  دندرکیم و  يدـنببآ  بوخ  نآ 
. دوب ناشیا  تساوخ  دمآیم ، درگ  هچ  نآ  و  دندروآیم . درگ  ار  نآ  ندرک  درس 
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زا هدش  هتخاس  نارگایمیک  ياههاگتـسد  زا  یکی  تسدب ، کی  ضرع  عارذ و  کی  يازاردـب  نآ  لاتیآ و  ینانوی  يهژاو  يهدـشيزات  (ذ :)
. تسا نآ  زج  خینرز و  درگوگ ، هویج ، دیعصت  يارب  مد  شوپرس و  اب  یقبط  کبس  هب  لافس  ای  هشیش 

Tubs ;Washbasins: نیجاجا

. دننکیم ریمخ  ار  نان  درآ  ای  دنیوشیم و  سابل  نآ  رد  هک  يزلف  ای  نیلافس  تسا  یفرظ  هناجا ، ج :

Marshes ;marshy lands ;castle: ماجآ

هداتـسیا ای  نایرج  دـنک  ياهبآ  رد  هک  نیین  ناـهایگ  زا  ياهتـسد  نآ  دـشابیم و  همجأ  نآ  درف  دوشیم و  هتفگ  زین  تاـمجا  مجا و  مجأ و 
. دیوریم نآ  زج  یبادرم و  ياهبآ  و  هلحض )  ) بآمک ياههکرب  اههناخدور و  شچیپ  ياج  دننام 

595 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
( يرشخمز  ) رازهشیب دشابیمن ، هاگنتسر  دتسیایم و  نآ  رد  بآ  هک  بیشن  ياج  ناتسین ، ناتستخرد . هدیچیپ . مهب  رایسب  ناتخرد  (ذ :)

Common carotid artery: ناعدخا

ود  » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  و  دوشیم . هتفگ  عادـخا »  » اـهنآ مادـکره  هتفرگ  رارق  ندرگ  يوس  ود  تشپ و  يدوگ  رد  هک  تسا  یگر  ود 
[« 1238] نک تماجح  ار  لهاک )  ) فتک زیر  گر  عدخا و  گر 

: حییارأ

. دناهدروآ حیوارا  حاورا و  ار ، حیر  عمج  نارگید  دسا و  ینب  هلیبق  رد  یلو  تسا  حیر  عمج  دوخ  هک  حایرأ  ج :

Groin ;inguen: هیبرأ

ناکـشزپ دزن  هک  نار  يهلاشک  قتف  تسا . هدمآ  نار  ندش  ات  ياج  زین  و  مولعلا » دیفم   » رد بیرأت »  » هژاو ك  ن . دـشاب ، نار  يهنایاپ  نآ  و 
. دوش هدیشک  هنیرن  بآ  يهبآهار  هب  ات  دیآ  مکش  زا  هچنآ  هک  تسا  قتف  زا  ياهنوگ 

( ثایغ  ) يهلاشک نار ، نب  هتسویپ ، مکشب  هک  نار ، يهلوغیب  (ذ :)

: بزأ

يزار تساوخ  یلو  بزأ » رعـش  « ؛ دنیوگ رابرپ )  ) بزأ ار  نآ  تسا و  بآ  ندش  ناور  ابزا » ءاملا  بزأ  . » دنیوگ ار  مرخ  زبس و  رایـسب  لاس 
. تسا هتخیوآ  هدش و  زارد  يوم  نآ  زا  اجنیا  رد 
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( برالا یهتنم   ) رتش یمدآ و  يوم  يرایسب  وربا ، يوم  يرایسب  (ذ :)

: طاقستسإ

نآ هابتـشا  هب  هژاو  نیا  ندرک  دای  رد  هدنراگن  ور  نیا  زا  دشاب . دیاب  نداتفا  تساوخ  نآ  تسرد  دـشابیم و  ورین  نداتفاورف  يزار  تساوخ 
. تسا دروآ  طوقس  ياج  ار 

596 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Elements ;essence: تاصقتسا

دزن هک  تسا  یناـنوی  يهژاو  و  دـیآیم . تسدـب  اـهبیکرت  نآ  زا  هک  تـسا  نیتـسخن  يهیاـم  سقطـسا  تـسا . تاسقطـسأ »  » نآ تـسرد 
. تسا هدوب  تاسقطسا  زا  كاخ  شتآ ، اوه ، بآ و  ناگتشذگ 

: ءاشمتسإ

. دـنیوگ هدـننکناور  يوراد  ندیـشون  رب  یخرب  ار  یـشمتسا  هژاو  اههدـنامسپ و  ندـنار  نوریب  تهج  هاگزیربآ  هب  نتفر  زا  تسا  یتیاـنک 
. داتفا راکب  وا  مکش  یتدم  زا  سپ  هنطب » تشم   » تخادنا و راکب  ار  وا  مکش  ینعی  انالف » ءاودلا  یشما  »

( برالا یهتنم   ) ندروخ مکش  نکراک  ندروخ ، لهسم  ای  هدننکناور  (ذ :)

: یجنتسإ

. تسا تسد  بآ و  اب  لاخیپ )  ) هدنامسپ نتفر  نوریب  سپ  زا  سا )  ) هاگنتسشن ندرک  كاپ 

Basic carbonate of lead: جادیفسا

هک تسا  یـسراف  كادیپس  هدش  فیرحت  هک  دـنناوخیم  جادـیبس  نآ  مدرم  دـنیوگ . زاب )  ) يزاب برـس  تانوبرک  ار  نآ  یمیـش  شناد  رد 
ات اهنآ  دندروآیمرد و  یمرد  کی  صرق  يهنوگهب  ار  نآ  ناگتشذگ  تسا ، ناشخرد  دیپس  ردوپ  يهنوگهب  هک  تسا . دیپس  برس  روظنم 

. دندربیم راکب  یشیارآ  داوم  زا  یکی  ناونعب  رخاوا  نیمه 
دشابیم لومرف  هب  برس  تاردیه  تانبرک و  زا  ياهتخیمآ  برس : بآدیفس  (ذ :)

Salvatella vein: میلسا

کچوک و تشگنا   ) Ringe fingerو The Little finger رـضنخ تشگنا  نایم  هک  قیلـساب  گر  زا  ياهخاـش  هک  تسد  زا  یگر 
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. تسا تسد  تشپ  رد  نآ ) يرانک 
رحب  ) یطبالا و  ملیـسا ، ینوریب ،)  ) یـشحو عارذلا ، لبح  قیلـساب ، لحکا ، لافیق ، : » اهنآ هک  تسا  تسد  هناگشـش  ياهگر  زا  یکی  (ذ :)

. تسد کچوک  تشگنا  تشپ  يور  گر  رهاوجلا ،)
597 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Eye lash: رافشا

نوچ ینهآ  زیچ  ره  يهبل  يزیت  ةرفشلا » . » دیوریم اههژم  نآ  رب  هک  کلپ  يهبل  نفجلا » رفـش  . » دشابیم يزیچ  ره  هنارک  رفـش و  نآ  درفم 
. ندز وم  غیت  وقاچ و  ریشمش و  يهبل 

cecum: روعأ

شش يازارد 6  اب  گرزب  هدور  تسخن  شخب  هک  تسا  هاتوک  ياهدور  نآ  و  تسا . هناهد  کـی  ياراد  اریز  هدـش ، هتفگ  روک  روک . هدور 
اب هناهد  نیا  ریز  رد  دشابیم . گرزب  يهدور  اب  کچوک  يهدور  يهناهد  ینییاپ  يهبل  ای  سامت  شخب  ریز  نآ  يهناهد  دشابیم . رتمیتناس 
Appaendix سیدـناپآ يهدـیاز  نآ  هب  هک  تسا  رتمیتناس  تشه  ات  تفه  يازارد  هک  روک  يهدور  هدـیاز  يرتمیتناس  هس  ات  ود  هلـصاف 

روک هدور  زا  یـشخب  هدیاز  نیا  هک  دنراد  نامگ  مدرم  زا  يرایـسب  دشابیم . روک  يهدور  زاغآ  هدش  ناهنپ  ینایاپ و  شخب  هک  دـنیوگیم 
. تسین نینچنیا  هک  تسا .

: فضغأ

فـضغ  » هژاو دـشابیم . يرامیب  کی  هب  ندـش  راتفرگ  زا  هک  تسا  ورین  هدارایب و  ناوتان  صخـش  ندرک  داـی  هژاو  نیا  زا  يزار  تساوخ 
ادیپ بوخ  یگدنز  نالف » فضغ   » تسا و شوخ  یگدنز  دیدرگ  خارف  شیعلا » فضغ   » ندیدرگ و تسس  ندش ، هتشهورف  افضغ » ئـشلا 

شوگ دش  هتشهورف  دش ، هتخیوآ  نازیوآ و  وا  شوگ  هنذأ » فضغ   » دشابیم و نتفای  وکین  لاح  و  ندرک .
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . عراکأ -:

Median cutaneous vein ;median cephalic vein: لحکأ

. دنتفرگیم نوخ  نآ  زا  اهنامرد  یخرب  يارب  ناگتشذگ  دنمان . یعاعش  ای  لایدار  گرهایس  ار  نآ  ناکشزپ  تسوزاب  هنایم  گرهایس 
مظان  ) تسد تشپ  رد  ملیـسا  لاـفیق و  ناـیم  یگناـیم  گر  دـنیوگ . زین  تاـیح  گر  ندـبلا ، بازیم  مادـنا ، تفه  گر  یناـیم ، گر  (ذ :)

( ءابطالا
اهيرامیب هیامن  ك  ن . هلکأ -:

598 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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Testicle: نایثنأ

. دز وا  شوگ  ریز  هییثنأ » تحت  هبرض   » دیوگ سپ  دوشیم  قالطا  زین  یمدآ  ياهشوگ  رب  هژاو  نیا  یمدآ  يهیاخ  ود 

Enternal: یسنأ

نوتـس هب  یکیدزن  ياتـسار  رد  هک  یمادنا  ره  دـننکیم  میـسقت  پچ  تسار و  شخب  ود  هب  ار  نآ  ياهمادـنا  یمدآ و  نت  ياههرهم ، نوتس 
. دنیوگیم ینوریب )  ) یشحو دشاب  نآ  زا  رود  هکنآ  دنمانیم  ینورد )  ) یسنا دشاب  اههرهم 

Jugular vein: جادوأ

یناور ياهناجیه  اب  اهگرهایـس  نیا  تسا . هناش  يالاب  ندرگ و  رد  نآ  ياج  هک  تسا  یجادو  گرهایـس  نآ  یموتاـنآ  ماـن  جادو و  ف :
. دننکیم داب  هدش و  هتشابنا  يدنتب  مشخ  ماگنه  رد  دنراد و  گنتاگنت  یطابترا 

(. یهاشمزراوخ هریخذ   ) ناج گر  دنیوگ  ءابطالا ) مظان   ) ناج ود  ار  نآ  یسراپ  هب  (ذ :)

: جرایا

. دوشیم هدناوخ  نآ  یبیکرت  نیداینب  هدام  مان  اب  نآ  تسا و  هدننکناور  یبیکرت  يوراد 
ياهوراد نیرتهزاوآرپ  زا  دوشیم و  هتخانـش  نآ  اب  دشابیم و  ربص  یهایگ  يوراد  رگید  مان  تسا  رم ) خـلت -  ) ارقیف ینعم  هک  ارقیف  جرایأ 

. دندربیم راکب  ار  نآ  رایسب  ناگتشذگ  هک  دشابیم  هدننکناور 
هریخذ  ) دـشابیم سونیلاـج  سفور ، اـیذاغول ، هراـیا  فورعم  ياـههرایا  زا  تـسا و  هراـیا  نآ  یــسراپ  هدــننکناور ، ياهدــش  ریمخ  (ذ :)

( یهاشمزراوخ

Aphrodisia ;sexual power: هاب

ندرک يرتسبمه  ییاناوت  ندرک ، یکیدزن  يرتسبمه ،
(، ادخهد  ) طاشن بآ  يدرم  تسا ، رمک  تشپ و  بآ  جاردننآ )  ) ییازفاتوهش تشپ  رهاوجلا ،) رحب   ) يرپتشپ توهش ، (ذ :)

599 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

th -62 th july 91: ءاروحاب

زومت هام  رد  امرگ  تدش 
زاغآ هک  دـشابیم  زومت  مهدزون  زا  نآ  زاغآ  زور ، تشه  ار  نآ  یخرب  تسا ، زور  تفه  نآ  ماـیا  راـگزور و  ینعمب  یناـنوی  ياهژاو  (ذ :)
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( برالا یهتنم   ) تسامرگ نتسکش 

Crisis: نارحب

بت يامد  سپـس  دوشیم و  شوارت  ناوارف  قرع  نآ  هارمه  هب  دـیآیم و  شیپ  رادبت  ياهيرامیب  رد  رامیب  يارب  هک  تسا  یناهگان  رییغت 
گنج زور  یکشزپ  رد  دروآ و  نمـشد  ود  نایم  گنج  زور  دنادیم و  ینانوی  ياهژاو  ار  نارحب  مولعلا » دیفم   » رد دراذگیم . شهاکب  ور 

. دیآ شیپ  نآ  رد  هزرابم  هک  تسا  يزور  نامه  يروحاب  زور  تسا . یمدآ  تشرس  يرامیب و  نایم 
اب هک  ياهژیو  ییاهزور  رد  هک  تسا  ریگارف )  ) هقبطم بت  نوچ  اهيرامیب  یخرب  تدـش  هک  تسا  يزور  يروحاب  زور  ای  نارحب  زور  (ذ :)

. دباییم نایاپ  گرم  ای  يدوبهب 
( ادخهد )

Basilic vein: قیلساب

دنیوگ نیداینب )  ) ياهدعاق گرهایس  نادب  هک  یلغبریز  گر 
( جاردننآ . ) تسا هتسر  رگج  لد و  زا  گر  نیا  هک  ارچ  ءابطالا ) مظان   ) تسد رد  یگرهاش  گرزب ، هاشداپ  مانب  ینانوی  ياهژاو  (ذ :)

Channel ;pipe ;ureter: خبرب

« هبدرا . » دوشیم هتفگ  زین  بآ  لاناک  رب  نینچمه  لافس ، تشخ و  زا  هدش  هتخاس  تسا  بالضاف  يهژیو  بآ  هار  نآ  ینعم  خبارب  نآ  عمج 
. دشابیم نادبآشیپ  ات  هدرگ  هاربآشیپ  ناکشزپ  دزن 

، گرزب نیگراپ  تسا . نادـبآشیپ  هب  هدرگ  زا  هاربآشیپ  ناکـشزپ  دزن  دـجنم .)  ) گرزب رجآ  اهتفاثک ، يارب  نیلافـس  گرزب  فرظ  (ذ :)
عاص شیاجنگ 24  اب  رصم  هژیو  يهنامیپ  گرزب ، هتخپ  تشخ 

: همرب

هدش هتخپ  خرس  لگ  ای  هک  گنس  زا  یلیتاپ  اب  گید  ماّرب ، نآ  يهدنزاس  مرب ، ج :
600 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

راکب كاروخ  نتخپ  يارب  داشگ  يهناهد  اب  ياهنوگ  تسا ، هنوگ  ود  رب  نآ  و  دوریم . راکب  كاروخ  ندنارورپ  نتخپ و  يارب  و  نیلافس ) )
يهناهد دنراذگیم و  نآ  رد  دنزپب  دنهاوخیم  رایـسب  بآ  اب  هک  ار  هچنآ  تسا و  گنت  ياهناهد  اب  وبـس  دـننام  يرگید  يهنوگ  دوریم و 

اجنآ رد  تعاس  نیدـنچ  ات  دـنراذگیم  هدـش  مهارف  نان  نتخپ  يارب  طقف  نآ  یغاد  هک  شتآ  ناـیم  رد  دـندنبیم و  لـگ  اـب  بوخ  ار  نآ 
. دوریم راکب  قارع )  ) لصوم رد  فرظ  هنوگنیا  زونه  دوش  هتخپ  مارآمارآ  كاروخ  دنامب و 

: هینرب
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لسع و ای  نغور  يرادهگن  يارب  نوگانوگ ، ياههزادنا  اب  دناهداد ، نآ  يور  یناشخرد  زبس  بآ  هک  هتخپ  لگ  ای  نیلافس  يوبس  ّینارب  ج :
. دنزیریم اهابرم  و  هدشهدرورپ ، ياهيروش  اهیشرت و  نوچمه  هدش  هدرورپ  هکرس  اب  هک  يداوم  نآ  رد  ای  نآ و  زج 

Tapping ;paracentesis: عمقلا لازب 

نآ زا  هک  کـچوک  خاروس  عمقلا » لازب  . » دـیآ نوریب  نآ  زا  تسه  نآ  رد  هچنآ  اـت  دـننکیم  داـجیا  وبـس  اـی  مخ  رد  هک  یخاروس  لازب » »
. دنیآیم نوریب  اهیکبآ 

unripe date: رسب

( یـضام لعف   ) رـسب  » و هرـسب » : » دـنیامنیم ف کشخ  باتفآ  رد  دـنکیم و  زپبآ  هکنآ  ندیـسر  زا  شیپ  زبس  لالخ  امرخ ، تخرد  هویم 
. دشابیم ریساوب  نآ  عمج  تسا و  هدش  روساب  راچد  هک  یسک  صخش ،»

گرزب یکدنا  نوچ  لالخ ، دارس و  لاّدج و  دوش  زبس  هاگره  باّبـس و  دوش  هتـسب  نوچ  دنیوگ  علط  ار  امرخ  هفوکـش  امرخ ، يهروغ  (ذ :)
« علاخ  » و هدعث »  » و همسج »  » نآ یپ  رد  بونذت و  سپس  و  تّکوم »  » سپس و  مّطخم »  » نآ زا  سپ  رـسب »  » دوش رتگرزب  هچنانچ  و  وغب »  » دوش

. دنیوگ امرخ  نایاپ  رد  و  دوعم »  » و بطر »  » دوش هتخپ  بوخ  نوچ  و 
( برالا یهتنم  )

Surfeit ;undigest: مشب

. دش نآ  ندیراوگان  ببس  و  درک ، يورهدایز  كاروخ  ندروخ  رد  ماعطلا » همشبأ  وا  مشب  . » كاروخ ندیراوگان  همخت ،
601 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

cise: ّطب

. تسا طابم » : » ج دنفاکشیم . نآ  زج  تماجح و  هلیسو  ای  وقاچ  اب  هچنآ  طبم » . » دفاکشیم ار  لمد  ّاطب : لمدلا ) ّطبی »  » ّطب و )

: طیلالب

دـشابن يزات »  » هژاو هک  دوریم  نامگ  تسا . ناکدوک  يهژیو  هک  ندـش  هدروخ  ناسآ  يارب  یتشگنا ، هک  تسا  ییاهینیریـش  هطیلب » : » ف
. دوشیم هتفگ  هصاصم )  ) کسیل هناکدوک  نابز  هب  نونکا  تسا و  هتفر  راکب  مدرم  نایم  رد  یلو 

: شعن تانب 
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هک دناهتفر  الاب  يوسب  لیام  تروصب  هشوگ  کی  زا  رگید  ياتود  دناهتخاس و  یـشوگ  راهچ  نآ ، ياتراهچ  نامـسآ ، لد  رد  هراتـس  شش 
رتخاب هب  رواخ  زا  نامسآ  رد  دناهداد  نادب  زین  ار  رغـصا  بد  مان  یخرب  دنیوگ  ربکا  بد  ار  نآ  تسا  سرخ  دننام  هب  نآ  يهعومجم  لکش 

. تسا توافتم  نوگانوگ ، ياهلصف  رد  نآ  ندش  راکشآ  ماگنه  دنوشیم و  اجباج 
شعن تاـنب  ار  نآ  ناـبرع  هک  هراتـس  تفه  عطاـق ) ناـهرب   ) دـنیوگ زین  تخت  گـنروا  هچ  تخت ، تفه  گـنروتفه ، گـنروا ، تفه  (ذ :)

( ادخهد  ) نیهم گنروا  تفه  نیهک و  گنروا  تفه  دنیوگ .

: بیرأت

زاـب هاگچـیه  دوـخ  هک  ياهرگ  هبرأ : درک ، يراـکمکحم  ار  نآ  تسب  بوـخ  دز و  هرگ  هبرأ : تسب ، ار  نآ  دز و  هرگ  برأتـسأ : برأـت و 
: هیبرأ دننک . شزاب  هکنآ  رگم  دوشیمن 

(groin) نار هلاشک 

phasianidae: جرادت

یبرع ياـههمانگنهرف  رد  نم  دـنراد  ار  نآ  زج  هداـم و  رن و  کـبک  جارد و  نـتفر  هار  هـک  تـسا  ناگدـنرپ  زا  ياهنوـگ  يزار  تساوـخ 
. نتفر شیپ  هلپهلپ  نتفر ، ولج  هتسهآ  اناجرد : اجرد و  اجرد و  جرد  متفاین . نآ  اب  ربارب  ار  ياهژاو 

Adorning ;embellishment: سیوطت

. دیارگ یبآ  یخرس و  هب  هک  يزیچ  هایس  يزیمآگنر 
602 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: رّجعت

اههویم و رب  ار  روجع »  » مان قارع ،)  ) لصوم رهـش  رد  داتفا . مه  يور  یگبرف  زا  وا  مکـش  تشوگ  هنطب ؛» رّجعت   » هدمآ طیـسولا » مجعم   » رد
. تسا هداتفا  تخیر  زا  هدیکورچ و  هدرمژپ و  نآ  تسوپ  هک  دنراذگیم  نآ  يهدشدرز  هژیوب  هزبرخ و  اهيزبس و 

To discharge nasal matter Thtough the throat with audible sound: عّخنت

. دنیوگ ار  ولگ  زا  هتخادنا  نوریب  مغلب  ناهد و  بآ  هعاخن » . » درک فت  ار  دوخ  ناهد  بآ 

prostate: هئوت
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هدوب ناکدوک  رد  کچوک  ياهزادـنا  ياراد  تسا ، نآ  هب  هدـیبسچ  هنیرن و  يهیاپ  رد  ياهدـغ  دـنهدیم  نادـب  ار  تاتـسورپ  ماـن  ناکـشزپ 
. دوارتیم هنیرن  بآ  نآ  زا  دنیآ  غولب  هب  نوچ  دوش و  رتگرزب  دنوش  رتگرزب  هچره 

: ریجث

. دنیوگ ار  روگنا  يهدنامسپ  و  دوش . هدرشف  هکنآ  زج  روگنا و  نوچمه  زیچ  ره  هلافت 
. دنیوگ ار  زیچ  ره  يهنایم  هرجس » »

Breast: يدث

نایم رگیدکی  زا  هناگادج  يهدغ  نیدنچ  زا  ناتسپ  ره  دشابیم  یبرچ  ياهدوت  اب  هارمه  هک  تسا  ریش  نتخاس  يارب  گرزب  ياهدغ  ناتسپ ،
میـسقت یکچوک  ياههسیک  هب  هک  ياهشوخ  يهدغ  کی  دننام  هب  تسا  ياهرپ )  ) ياهراپ اهنآ  مادک  ره  تسا  هدش  لیکـشت  هدغ  ات 20   10

هب کیدزن  ناتسپ  كون  دنیآیم . ناتسپ  كون  يوسب  اهلاناک  يهمه  دشابیم . ریـش  ندرک  یهت  يارب  یلاناک  ياراد  اهنآ  مادکره  هدش و 
. تسا يوافنل  ددغ  یخرب  اهیپ و  اهگرهایس و  اهگرخرس و  ياراد  اهنیا  زج  هب  ناتسپ  دراد . هناهد  تسیب 

Omentum ;peritoneum: برث

نآ هب  یکـشزپ  رد  بورث » : » ج دـنیوگ . رازإ »  » نآ هب  مدرم  دریگیمارف  اـههدور  مکـش و  ینورد  ياهمادـنا  هک  تـسا  یبرچ  ماـین  هدرپ و 
. دنیوگ برث »  » یهام اهمخت  هب  اهيدادغب  دنیوگ . نوتیرپ 

603 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دریگیمارف ار  اههدور  هبمکـش و  دـشاب  هبمکـش  يهراـهظ  هربا و  قافـص و  يهناـطب  رتسآ و  هیپ ، رداـچ  وبرچ ، یبرچ و  يهدـشيزات  (ذ :)

( تاغللا ثایغ  )

Sharp ;acute: فیقث

. تسا هشیر  نیا  زا  گنهرف ، ینعمب  هفاقث » . » دش داوساب  كریز و  صخش  ءرملا » فقث  . » دنیوگ ار  هکرس  يهدنزگ  رایسب و  يدنت  یشرت و 

: هنث

« ننث : » ج دسریم . نیمز  هب  هک  اپراهچ  مد  ياهوم  یمدآ . وم  شیور  ياج  مکش و  نییاپ 

: ماج
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نآ دربراک  ثنؤم و  هژاو  هدـش ، هتخاس  نآ  زج  میـس و  زا  هک  كاروخ  ای  بارـش  ماـج  تسا : هدـمآ  مولعلا » دـیفم   » و طیـسولا » مجعم   » رد
رد هک  ياهشیـش  حطـس  کـی  رب  ناـمدرم  شیوـگ  رد  تسا و  هدروآ  ياهشیـش  فرظ  ناوـنعب  ار  نآ  يزار  یلو  تـسا  بارـش  ماـج  رتـشیب 

. دیآیم زین  دوریم ، راکب  اههرجنپ 

Aslaughtered camel or sheep: وزج

« ربـنرزج  » و رئازج » : » تـسا ج هدــمآ  ثنؤـم  یبرع  رد  دــنابوخ و  نتــشک  يارب  دراد و  یکاروـخ  دربراـک  اـهنآ  تشوـگ  هـک  ینارتـش 
. اهنآ تشوگ  ندروخ  يارب  هدامآ  ینتشک و  نادنفسوگ 

Rose water: بالج

نآ زا  هتفرگرب  ياهباشون  تسا  خرس  لگ  بآ  ینعم  هب  هدش و  لیکشت  لگ »  » و بآ » : » شخب ود  زا  تسا و  یـسراپ  ياهژاو  بالگ  برعم 
. دشابیم رکش  هارمه  هب 

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . نشراوج -:

Fissur ;middle of the ear ;tympanic cavity: هبوج

رد ینامتخاس . هنوگچـیه  نودـب  نیمز  رد  ياهدـش  داـشگ  ياـضف  تسرـس . يهساـک  رد  مشچ  درگ  خاروس  نوچمه  گرزب  درگ  خاروس 
. دنیوگ زین  ار  هوک  ود  نایم  يهرد  مولعلا » دیفم  »

604 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Brachial cord: عراذلا لبح 

. دوشیم هتفرگ  نوخ  نآ  زا  هک  تسا   » Thumb تسش » تشگنا  کیدزن  ییالاب  دنز  يور  لافیق  گر  زا  هخاش 
( طیسولا مجعم   ) دنکیم ادیپ  همادا  دعاس  ینوریب  شخب  زا  سپس  هتفر و  الاب  يوس  هب  دعاس  ینورد  شخب  زا  هک  یگرهایس  (ذ :)

Jumping (: انالجح  ) لجح

هخرچ هس  یهاگتـسد  رب  قارع )  ) لصوم نایموب  هلجح »  » نتفر و هار  يدنـسپدوخ  اب  هتیـشم » یف  لجحی  (. » ندرک یلیل   ) نتفر هار  اپ  کـی 
. تسا نتفر  هار  يریگدای  رد  كدوک  يهدننککمک  هک  دنربیم  راکب 

Pharyn ;throat: قلح
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اـهیکاروخ و هارهاـش  ود  هاـگیاج  مولعلا » دـیفم   » رد قلح . قولح و  قـلحأ و  ج : تسا . يرم  هب  یندـیماشآ  كاروـخ و  نتفرورف  هاـگیاج 
زا یهورگ  رب  ار  نآ  ناسانـشهژاو  دـنربیم . راکب  ناهد  يهرابرد  اهنت  ار  نآ  مدرم  تسا . کچوک  نابز  تشپ  ناـهد ، يهناـیاپ  رد  سفنت ،

. تسا خ  ح ، غ ، ع ، ه ، هزمه ، هک : دنیوگ  قلح » فورح   » نآ هب  دوشیم و  هدروآ  ناهد  هت  زا  هک  دنروآیم  ابفلا  ياهفرح 

Acetabulum: كرولا قح 

. تسا هاگیهت  نار و  ناوختسا  دنب  دوریم . نآ  نوردب  ذخفلا ) ۀنامر   ) نار ناوختسا  رس  هک  هاگیهت  ناوختسا  نورد  یگتفرورف 

Loin: وقح

، هاـگیهت يـالاب  یهاـشمزراوخ ) هریخذ  . ) دـنیوگ وـقح  زین  دـنیوگ و  نطق  ار  نآ  يزاـت  هب  هک  تـسا  رمک  هرهم  جـنپ  زا  موـس  يهرهم  (ذ :)
. تسا اهنز  نماد ) گنل ،  ) رازإ نتسب  ياج  زین  تسا  ندرب  هانپ  زا  هیانک  زین  رمک و  يدوگ 

Putrid mud: أمح

تسا هدروآ  نآرق  رد  دنوادخ  نآ . رد  ياهزمدب  گنردب و  بآ  يرایسب  زا  وبدب  هایس  لگ 
605 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ْذِإ َو  . ) میدیرفآ وبدب  هدـشهتخیر  يال  کشخ و  هایـس و  لگ  زا  ار  نایمدآ  ام  [ 1239 (] ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  )
زا ار  یمدآ  نم  تفگ  هکئالم  هب  وت  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  [ 1240 (] ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق 

. تسا ناوارف  نآ  رد  وبدب  هایس  لگ  هک  ینیمزرس  ۀیئامحلا » ضرالا  و  . » مدیرفآ هدشهتخیر  يال  کشخ و  لگ 
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . صیبخ -:

Vertebra: زرخ

ای حـیبست  خاروس  نآ  رد  یمـشیربا  ای  هداس  خـن  ندـنارذگ  اب  هنایم  رد  یخاروس  ياراد  نآ  دـننام  اـی  درگ  کـچوک  یگنـس . هزرخ » : » ف
. دنزاسیم ینییزت  ياهلیسو 

ياههرهم دـننامه  تسا  لصتم  یخاروس  ياراد  هنایم و  زا  ياهرهم  هب  نآ  مادـکره  نوچ  اههرهم  نوتـس   Spinal column: رهظلا زرخ 
«. حیبست  » یگنس

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . راکشخ -:
اهيرامیب هیامن  ك  ن . هشیرکشخ -:

اهيرامیب هیامن  ك  ن . مشخ -:

Diarrhoea: هفلخ
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ندوب هتـسویپ  يارب  یتیانک  فالتخالا  هفلخ و  مولعلا » دـیفم   » رد تسا . هدرب  راکب  لاـخیپ )  ) یمدآ لـش  يهدـنامسپ  يارب  هژاو  نیا  يزار 
ینعی دنانوگانوگ . هک  دوشیم  هتفگ  یمدرم  يهرابرد  نآ  و  هفلخ » موقلا   » تسا فالتخا ، و  هفلخ »  » يهژاو زا  تسا . شورمکش )  ) لاخیپ

. تسا فاصفص  تخرد  فالخ :»  » و هدنام . سپ  كاروخ  هرابرد  تسا ، لاکشا  یهابت و  هفلخلا »  » و دنانز . یمین  و  درم ، اهنآ  زا  یمین 
یـشلا فلخ  رهاوـجلا ،) رحب   ) Goat willow فالخ دـیپس ، دـیب  دـیب ، تخرد  ياهنوگ   Solix so fsaf ;willow فاصفص (ذ :)

. دش هابت  درک و  رییغت  افولخ :
مئاصلا مف  فولخل   » تسا هدمآ  فیرش  ثیدح  رد  نارادهزور و  رد  ناهد  يوب  فولخ :

606 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا رتبوخ  کشم  يوب  زا  ادخ  دزن  رادهزور  ناهد  دب  يوب  [« 1241] کسملا حیر  نم  هّللا  دنع  بیطأ 

: مح

ره اـی  ریـش  نتفرگ  وب  نینچمه  یهاـبت ، ماـگنه  تشوگ  يوب  نتخپ ، اـی  ندرک  خرـس  اـب  تشوگ ، نتفرگ  وب  اـمومخ : اـمخ و  محللا )  ) ّمخت
ینتخپ يزیچ 

اهيرامیب هیامن  ك  ن . ریزانخ -:

: شویخ

هتخاس تفلک  ياهچراپ  دـشاب . هدـش  هتفاب  نآ  دـب  يهنوگ  بان و  ناتک  زا  هک  ياهچراپ  هدـمآ : طیـسولا » مجعم   » رد شیخ . ف : شاـیخأ ،
يدنه ناتک  ای  فنک  زا  هدش 

: فاد

نتخیمآ ندز و  مهب  هن  تسا  ندرک  بآ  بوذ و  هژاو  نیا  زا  يزار )  ) باتک هدنراگن  روظنم  تسوراد و  ندز  مهب  ءاودلا : فیدی  فاد و 

: درد

ای نوتیز  نغور  نآ  هسانـش  اب  دنیوگ و  درد  دوش  تسـشنهت  اهنغور  اههباشون و  هنوگره  زا  نآ  زج  هکرـس و  ای  نوتیز  نغور  هت  رد  هچنآ 
. دسانشیم ار  يرگید  زیچ  ره  ای  بارش 

Pestle of mortar: جتسد

.- تسا یـسراپ  ياهژاو  دـننکیم  مرن  دـنبوکیم و  نآ  اـب  نواـه  رد  ار  يزیچ  ره  اـی  هـناد  هـک  دـنیوگ ، نواـه  هتـسد  ار  نآ  یخرب  نواـه ،
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. تسا ییاتهدزاود )  ) هتسد هتسب ، هجتسد ،» »

Callus: ذبشد

نابز دراو  هک  یسراپ  تسیاهژاو  نآ ، نداتفا  اج  يدوبهب و  زا  سپ  هتـسکش  ناوختـسا  نوماریپ  ياهتفاب  ندش  تخـس  ندیچیپ و  لوشد » »
. تسا هدش  يزات 

: گید رب  گید 

رب ییایمیش  داوم  دیعصت  يارب  تسا  یهاگتسد  گید ، رب  گید  یسراپ  تسا  ياهژاو 
607 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مخز تشوگ  یگدنروخ  يارب  تسا و  دنت  هک  هدنوشدیعصت  ییوراد  مان  زین . شتآ و  يور 
شوم گرم  نآ  هب  دربیم . نایم  زا  ار  روساب  یفاضا و  ياهتشوگ  هک . کهآ  راـگنز و  هویج و  خـینرز و  بیکرت  زا  یمـس  ییوراد  (ذ :)

( جاردننآ  ) دنیوگیم زین 
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . بئار -:
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . بر -:

Uterus ;womb ;hystera: محر

شرورپ نادهز  رد  مخت  نیا  دیآیم . دیدپ  هنیرن  دـییوزوتامرپسا  اب  هنیدام  کمخت  نتـسویپ  زا  هک  مخت  يرادـهاگن  يارب  یمادـنا  نادـهز 
ار نایور  نداز ، ماگنه  رد  نادهز  هک  ددرگیم  يدازون  هام  هن  زا  سپ  نایمدآ ، رد  دوش . لماک  ینایور  هک  نآ  ات  دوشیم  ریثکت  دباییم و 

. تسا رتمیتناس  جنپ  نآ  يانهپ  رتمیتناس و  تشه  ات  تفه  يرادرابان  تلاح  رد  نادهز  يازارد  يهزادنا  دتسرفیم . دوخ  زا  نوریب  هب 
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . نیبخر -:

: هّیلطر

هک دنکیم  نازیوآ  فقس  هب  ار  نآ  ياهریجنز  اب  زارد  یندرگ  گرزب و  یمکش  ياراد  لکش  یبالگ  گرزب ، هروراق  لکشب  نیـسم  یفرظ 
دوریم راکب  نآ  زج  نوتیز و  نغور  ای  هریش  ای  لسع  يرادهگن  يارب  فرظ  نیا  دننک  ادیپ  یـسرتسد  نادب  رگید  تارـشح  هچروم و  ادابم 

. دوشیم هتفگ  زین  مان  نیمهب  هتفریم و  راکب  روظنم  نیمهب  لصوم  رهش  رد  دنیوگ . هیلطر  نآ  هب  ورنیازا  تسا  لطر  کی  يهزادنا  هب  و 

Benumbing ;torpedo ;thunder: داعر

. دش نابنج  نازرل و  یتسس  یقاچ و  زا  دعترا :» دّعرت و   » تسا هدمآ  طیسولا » مجعم   » رد
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نادب زین  تشربمین  هک  هدش  زپبآ  همین  غرم  مخت  تسا ، هدروآ  باتک  يهدنراگن  هک  هداعرلا » ضیب   » داتفا يزیچ  هب  شزرل  ئـشلا :» دعرت  »
. دنیوگیم

Paunch ;potbellied: نطبلا بیغر 

دش گرزب  هدرتسگ و  ابغر » بغر  . » دراد يروخرپ  هب  زین  یتیانک  هدنگ  مکش 
608 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Bandage ;compress: يهدافر

مدرم زا  یهورگ  دفر : دندنبیم . نآ  اب  ار  مخز  هک  ياهچراپ  هکت 

: يهوکر

. ءاکر ج : دنشونیم . بآ  نآ  اب  هک  کچوک ) ولد   ) تسوپ زا  کچوک  یفرظ 

 ;Flabby: لهر

یبآدرز  Amniotic fluid« لهّرلا  » و هلهر ،»  » نآ ثنؤم  دشاب . راک  رد  يرامیب  هکنآیب  تسا و  لش  نابنج و  یتشوگ  ياراد  هک  یسک 
. دیآیم نوریب  نداز  ماگنه  نینج  هارمه  هب  هک  تسا 

Pneuma ;soul ;spirit: حور

دـشابیم ریطقت  زا  سپ  هدام  رارف  شخب  یمیـش : رد  حور  ناگدـشهدیرفآ . نتـسیز  يهیام  تسا . ثنؤم  رکذـم و  یناگدـنز ، یمدآ ، حور 
: هفسلف رد  حور  هفوکش . حور  نوچمه 

هچره نوگاـنوگ و  ياهبارــش  یحور : ياـههباشون  دــننکیم . هرازگ  ار  نآ  راـتفر  تخانــش و  اـب  دریگیم و  رارق  هداـم  ربارب  رد  هـچنآ 
. دشاب یلکلا  يهباشون 

Polytrichia ;polytrichosis: ببز

. دروآیم بزأ  مان  اب  وا و  يهنیس  هژیوب  درم  ییومرپ  باتک ، يهدنراگن  روظنم  راووسیگ . يوم  ییومرپ و 

: ّرز
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نمشد رب  ندرب  شروی  اّرز ، ّرز - طیسولا » مجعم   » رد
. كاروخ هب  ندرب  شروی  دننام  هب  تسا . هدروآ  دننکیم ، يروخرپ  هشیدنایب  هزادنایب و  هک  یناروخرپ  يارب  ار  هژاو  نیا  يزار 

: قاعز

نآ ندیـشون  ناوت  تسا  رایـسب  یناک  ياهکمن  ياراد  نوچ  الاب و  یگتـسباو  اب  خـلت  رایـسب  بآ  قاعزلا » ءاـم  ، » روش كاروخ  خـلت ، بآ 
. تسا روش  رایسب  هک  یکاروخ  قاعز » ماعط  . » تساههناخدور زا  رود  یحطس  ياههاچ  بآ  بآ ، هنوگنیا  دشابیمن ،

609 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Thin haired: رعز

: نآ عمج  ءارعز ،»  » ثنؤم رعذأ »  » رکذـم تشگ . راکـشآ  وم  ریز  تسوـپ  هک  ياهنوـگهب  دـش  کـنت  تفاـی  شهاـک  وا  يوـم  ارعز » رعز ، »
كریز دنر و  رعز » ، » قالخادب رورعز »  » ای رعزأ » «. » رعز »

: ّقز

ار نآ  دـننکیم و  دـننازوسیم و  ار  نآ  يور  مـشپ  دـننزاسیم و  یهت  تشوـگ  زا  دنفاکــشب  هـکنآیب  ار  زب  تسوـپ  زب . تسوـپ  زا  یفرظ 
هریـش لسع و  يارب  غود ، کشم  اـی  هوکـش )  ) غود يارب  کـیخ  هبرق ،)  ) بآ يارب  یم ، کـیخ  قز )  ) دـشاب بارـش  يارب  رگا  دـنیاریپیم .

. دوشیم هتفگ  کشم  و  هبلع )  ) نغور يارب  و  فرظ ) )

: خنز

. تسا نآ  ندش  هابت  وب و  ندرک  رییغت 

Oil extracted from green olive: قافنا تیز 

. دیآیم تسدب  لاک  نوتیز  يهرشفا  زا  هک  سران  نوتیز  نغور  قافنا  تیز  نویکافنأ . يهشیر  زا  ینانوی  قافنا  يهژاو 

: یباکر تیز 

ار نوتیز  نغور  تخاس  نیرتهب  زین  نونکامه  ماـش  نیمزرـس  دـندروآیم . رتش  رب  راوس  ماـش  نیمزرـس  زا  هک  باـن  هزیکاـپ و  نوتیز  نغور 
. تساراد
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Brackish land ;sultish ground: خبس

دنروآیم و زین  کمن  دوخ  رد  ار  هژاو  نیا  دوریم . ورف  نآ  رد  اهاپ  تسا و  رازهروش  هک  نیمزرـس  تسا ، هدمآ  نینچ  طسولا » مجعم   » رد
. دیوریمن نآ  رد  یهایگ  هک  رازهروش  نیمز  ۀخبسلا :» ضرا   » تسا خابس »  » نآ عمج 

: ةءاحس

« ةاحس  » نآ دحاو  يزیچ ، ره  هتسوپ  ءاحس »  » زغم ششوپ  طیسولا » مجعم  ، » ذغاک هکت  مولعلا :» دیفم   » رد
610 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Excoriation ;attrition ;abrasion ;intertrigo: جحس

هژاو نیا  ناکشزپ  تسا . دیشارخ  ار  زیچ  نآ  يهتـسوپ  ینعمب  هجحـس »  » دوشیم هتفگ  هک  یماگنه  دراد . ینعم  ندش  هتـسوپ  هژاو  يهشیر 
. دیآیم زین  تسوپ  شارخ  رد  نینچمه  دنربیم . راکب  تخس  شورمکش  ماگنه   Enteritis اههدور شارخ  یگدییاس و  يارب  ار 

: رحس

. تسا ناضمر  هام  ياهزور  ماگنه  ندروخ  رد  ندروخ  يرحس  دادماب . یکیدزن  بش ، نایاپ 

Physique ;physiognomy: هنحس

. تسوپ یمرن  هفایق و  تخیر و  ءانحس : س .)»  » ریز ربز و  اب  )

Giddiness ;dizziness ;syncope: ردس

« ۀّیغ یف  رداس  . » هتفشآ جیگ و  دش ، هریخ  نامشچ  رایـسب  يامرگ  زا  ردس » ردس  . » دیآیم شیپ  یتشک  رد  نارگـشدرگ  رب  هک  ياهجیگرس 
. درادن شیوخ  درکراک  هب  یهاگآ  هک  یجیگ  درف 

: فرس

زج ای  شالت  ای  هیامرس  رد  درک و  رذگ  هزادنا  زا  فرـسأ :»  » نینچمه داتفا ، ندرک  هفرـس  هب  هک  دروخ  كاروخ  هزادنا  نآ  ماعطلا » فرـس  »
. تسا روناج  يهلیپ  يهرود  رد  نآ  زج  مشیربا و  مرک  هفرس :» .- » تسا ندرک  يورهدایز  نآ 
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Dung: نیقرس

نیا دنربیم  دوس  نآ  زا  نیمز  نداد  دوک  يارب  هک  دوریم  راکب  نایاپراهچ  لاخیپ  نهپ و  يهرابرد  هک  یـسراپ  يهژاو  نیگرـس »  » نیجرس
. تسا نیقرس  هدش  نوگرگد  هک  دوشیم  هدروآ  نیقشف »  » هنوگهب قارع  رد  هژاو 

: طفس

. دنراذگیم ار  دوخ  یشیارآ  لیاسو  نآ  رد  هک  اهنزفیک  تسا . دبس  يهدشنوگرگد  هژاو 
611 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يارب ناهایگ  ياههخاش  زا  يدبـس  جاردـننآ )  ) طافـسا نآ  عمج  یهتنایم  کشخ  يودـک  ای  لاوج  لکـش  هب  نادهماج  هماـج ، دبـس  (ذ :)
. دنیوگیم زین  تفت  نآب  هویم و  سابل و  ندیناجنگ 

Powdr ;pulvis: فوفس

. دوش هدرب  راکب  ناهد  هار  زا  هک  هدشان  ریمخ  هدش ، هدییاس  يوراد  ره 

Groats: تلس

دیوریم تسپ  ياهنیمزرس  زاجح و  رد  هک  مدنگ  نوچمه  تسوپیب  وج  ياهنوگ 
( میکح هفحت  . ) خرس دیپس و  گنرب  تسا  هنوگ  ود  هک  دنیوگ  مدنگ  وج  اهیلباز  ۀیودالا ) ظافلا   ) هنهرب وج  شرت ، وج  (ذ :)

. دشاب هتسب  انح  هک  ینز  ءاتلس : هدیرب . تشگنا  تسد و  هدیرب ، ینیب  عدجا » : » تلسأ

Spinous processes: نسانس

« رهظلا ۀلـسلس   » يهدـشنوگرگد هدـش ، هدروآ  تشپ  ياههرهم  يهمه  رب  هژاو  نیا  تشپ ، ياههرهم  يزیت  هنیـسنس » اـی  نیـسنس   » نآ درفم 
. تسا تشپ  ياههرهم  يهریجنز 

Tooth powder ;dentifrice ;tooth brush: نونس

. دشابیم نآ  نامرد  اهنادند و  ندرک  هزیکاپ  يارب  ندز  كاوسم  يهژیو  ياهدرگ  اهوراد و 
( یهاشمزراوخ هریخذ   ) دنلام نادب  ار  اهنادند  دننک و  كاوسم  نادب  هک  هتخیمآ  ياهوراد  (ذ :)

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . قیوس -:
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Canapus star: لیهس

ادیوه زییاپ  زاغآ  ناتـسبات و  نایاپ  رد  دوشیم . هدناوخ  ینمی  ياههراتـس  زا  دوش . راکـشآ  نامـسآ  بونج  ياتـسار  رد  هک  تسا  ياهراتس 
عـضو لیک و  عفر  لیهـس ، علط  اذا   » هدـمآ یلثم  رد  تساههویم . ندیـسر  و  امرگ ، ندـیرابن و  یکـشخ و  ناـیاپ  يهدـنهددیون  هک  دوشیم 

زین اههدیزگ  اهنامرف و  ییاجباج  يارب  هژاو  نیا  دنوشیم -. نوگرگد  شجنس  ياههزادنا  دوش  ادیوه  لیهس  يهراتس  هک  یماگنه  لیک :)
. دوشیم هدروآ 

612 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تسا كرپ  تسگا ، نآ  رگید  ياهمان  ءامسالا ) بذهم   ) دوشیم هدناوخ  زین  ینمی  يهراتـس  نآ  دننیبیم  ار  نآ  ناینمی  تسخن  نوچ  (ذ :)

( ءابطالا مظان  )

Tuberosity ;prominence ;protuberance: زأش

. دش تخس  تفر و  الاب  ناکملا :» زئش   » زارف يدنلب ،
(. دنمشوه یکشزپ  گنهرف   ) ناوختسا یگدزنوریب  یگتسجرب و  يزیت و  (ذ :)

: طاش

هک دنیوگ  یکاروخ  هب  ردقلا » تطاش  - » تخوس كاروخ  زا  یخرب  ماعطلا » طاش  - » دـش کیدزن  نتخوس  هب  هک  يزیچ  هطایـش :» طاش و  »
. دومیپ نایاپ  ات  ار  هار  بسا  سرفلا :» طاش  . » دش روجنر  دید ، بیسآ  یناور  رظن  زا  لجرلا :» طاش  - » دیبسچ یگتخوس ، رثا  رب  گید ، هت 

: لاش

. درک دنلب  ار  دوخ  هسفن -» لاش  ، » درک دنلب  ار  دوخ  مد  رتش  اهبنذ :» هقانلا  تلاش  - » تشادرب ار  يزیچ  نالوش : لاوش و 
یکت ياهوراد  هیامن  طولب -: هاش 

Excessie desire (sexual) ;Lust ;Libido ;striasis: قبش

. دنیوگ ار  نارتوهش  دش . هتخورفارب  وا  توهش  شتآ  نز  هب  تبسن  اقبش » قبش  »
: سارش

هشیر زا  ار  سارش » - » دننابسچیم نآ  اب  ار  تسوپ  ذغاک و  هک  تسیاهدام  نآ  و  دنیوگ ، سارسر »  » رصم رد  و  سیرش »  » قارع رد  سارش -
راکهزب تشرسدب ، وخدب ، سیرش »  » داد تشم و ، ار  تسوپ  دلجلا » سرش  . » دنریگیم سیرـش »  » تخرد مانب  قارع  لامـش  رد  ياهچتخرد 

دنیوگ زین  ار 
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Epigastrium: فیسارش

ناوختـسا هب  یگدنبـسچ  نودب  دازآ  ولج  زا  اههرهم و  نوتـس  هب  تشپ  زا  مکـش  يوس  ود  رد  هک  تسا  اههدند  مرن  شخب  فوسرـش » : » ف
. دسریم غانج 

613 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
: ثعش

. دروآ درگ  دنوادخ  ار  شیاهیگدنکارپ  هثعش » هّللا  مل  . » اهراک ندش  هدنکارپ  ثعش :» - » رس يوم  ندش  هدیلوژ  سأرلا ، ثعش 
 Pleurisy of false ribs: هصوش

هنیـس و نایم  يهدرپ  سامآ  مولعلا » دیفم   » رد ندـیبنج . ندروخ و  ناکت  اصوش » صاش  - » گر ندـیهج  ای  هدرـشف  داب  زا  تسا  مکـش  درد 
. دنــشابیم زارتـمه  بـنجلا » تاذ   » و هصوـش »  » ینعی هژاو  ود  دوریم  ناـمگ  دــنیوگیم  زین  بـنجلا  تاذ  نادــب  هـک  مگارفاـید »  » مـکش
يزار و هک  هنوگ  نامه  دـشاب و  مرگ  سامآ  مگارفاید و  هدرپ  سامآ  هن  و  چـیپلد )  ) هن هصوش  هک  هدـماین  یباـتک  چـیه  رد  رگـشهوژپ :) )

هویم هزادنا  هب  راکـشآ  ندرک  داب  دوشیم . هدناوخ  هطوش »  » نایلـصوم شیوگب  هژاو  نیا  دنیوگیم . دروم  نیرد  مولعلا » دیفم   » يهدـنراگن
. دننادیم تخس  یبصع  بیسآ  ای  یناور  تلاح  هب  هتسب  ار  نآ  تلع  ددرگیم . رتهتسجرب  تسوپ  زا  هک  رتگرزب  یکدنا  ای  نوتیز 

Suppository: فایش

« فایشأ  » یهورگ تافایش ،» : » ج فایـش »  » ار نآ  یخرب  دنزاسان . رگیدکی  اب  نآ  ندناوخ  شراگن و  رد  ناینیـشیپ  هک  هدش  يزات »  » ياهژاو
يوراد هکت  کـی  یکـشزپ  رد  فایـش  دروآیم ، يزار  هک  تسا  ینعم  ناـمهب  هفایـش » : » هدـناوخ و ف عـمج  ار  نآ  هتـسد  تافایـشأ » : » ج

دوخ هب  يارب  نآ  ياـههنوگ  زا  یخرب  دـنربیم و  راـکب  نآ  زج  شوگ و  مشچ و  يارب  يداـمپ  نوـچمه  هک  تسا  هزاـت  رت و  مرن و  ینغور 
يهزادـنا هنوگهب و  دـماج و  هک  دوریم . راکب  هاگتـسشن ) خاروس  ای  نژاو  فان و  نییاپ  ياـهخاروس  يارب  فایـش  دراوم  نیا  رد  نتفرگرب 

هزبرخ ای  هناودنه  ای  لاقترپ  فیش  نوچمه  تسا  هویم  زا  هدیرب  يهکت  کی  نایقارع  شیوگب  فیش » . » دشابیم تشگنا 

Saphena vein: نفاص

صخش هب  مدرم ، هماع  شیوگ  رد  و  نوفص » «، » نفاوص  » نآ عمج  تسا . نار  گرهایـس  ياتـسار  رد  هک  قاس  يافرژ  رد  تفلک  یگرهایس 
. دوشیم هتفگ  زین  هیاخ  يهسیک  هب  نفص » ، » تسا ندیشیدنا  لاح  رد  تکاس و 

614 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

peritoneum: قافص

دوشیم لیکشت  تفلک  یبرچ  يهیال  کی  زا  هک  اههدور ، تسوپ و  نایم  ياهدرپ  قفص ) ج :  ) مکش تسوپ  ریز  هدرپ 

Back bone ;spine ;vertebral column: بلص
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تــشپ و يهریت  ناــیم  زا  یمدآ  [ 1242] ِِبئارَّتـلا َو  ِبـْلُّصلا  ِنـَْیب  ْنـِم  ُجُرْخَی   » دـیوگ نآرق  نادـناخ . بلـص » ، » اـههناش ریز  تـشپ ، يهریت 
. دیآیم نوریب  هربنچ  ود  ریز  هنیس  ياهناوختسا 

Auditory meatus: خامص

( هخمصأ ج : ، ) شوگ يهدرپ  ینوریب و  شوگ  نایم  شوگ  لاناک 

Frying pan ;iron plate: قباط

دنزورفایم شتآ  نآ  ریز  دـنیوگ . ياهبات  نان  نادـب  هک  نان  تخاس  يارب  یلافـس  کشخ  لگ  ای  یگنـس  ای  ینهآ  ياهحفـص  هوات ) هباـت ، )
ای نان ، نآ  رد  دوشیم و  هتفگ  جاص »  » نآـب قارع  رد  ددرگیم . ناـن  دزپیم و  هک  دـننکیم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  دـش  غاد  هک  یماـگنه 

. دنیوگ ار  هبامرگ  نورد  غاد  هتسجرب و  گنس  مامحلا » قباط  . » دنزپیم تشوگ  ای  یهام ،

: هجهابط

. تسا ياهوات  بابک  ینعمب  هک  دنمان  ياهوات  قورع )  ) قارع رد  هک  كاروخ  ياهنوگ 
، باـبک یماـش  ناـیرب ، تشوگ  دـشابیم ، هدرک  خرـس  وبشوخ  نغور  رد  هدرک و  درخ  تشوگ  نآ  تسا و  ههاـبت ، يهدـش  يزاـت » (: » (ذ

( ادخهد . ) تسا هدش  خرس  دجنک  نغور  رد  زایپ  اب  يهتفوک  تشوگ 

Sugar candy: دزربط

ياهرازاب رد  اهنیا  زا  شیپ  دوشیم . هتـسکش  هدیـشارت و  ربت  اب  هک  تسا  تخـس  رکـش  ياهنوگ  يارب  هدش  يزات »  » یمان مولعلا :» دیفم   » رد
نآ هب  هک  دشیم . هتخورف  هدش ، يدنبهتـسب  گنر  یبآ  يذغاک  رد  هک  توف  کی  هزادنا  هب  یطورخم  لکـش  هب  ياهلک  دنق  ياهنوگ  قارع 

دندروخیم ياچ  اب  دندرکیم . درخ  کچوک ، ياههکت  هب  ربت  اب  دنتفگیم  هلک  دنق 
615 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مه ار  نآ  هک  رایـسب  رکـش  اب  نیریـش  گنررپ و  ياچ  نابرع  قارع ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  ناـیناریا  يهویـش  ولهپ  دـنق  ياـچ  ندروخ  (ذ :)
. تسا هدش  هتفرگ  رکش  يهشیر  زا  اسبهچ  هک  دوشیم  هدناوخ  لزربت »  » مانب نیریشرپ  وکین و  يامرخ  ياهنوگ  دنشونیم . سپس  دننزیم و 

دوـشیم هـتفگ  زین  تخـس  کـمن  هـب  عطاـق ) ناـهرب   ) هجاروـت تیرکـسناس  رد  يوـلهپ  ناـبز  تزروـت »  » زا هـتفرگرب  دزربـت ، يهدـشيزات 
( جاردننآ )

: نجط
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نآ رد  مارآمارآ  كاروخ  هک  سنج ، نامه  زا  يرد  اب  لافس  زا  هدش  هتخاس  دنلب  هراوید  اب  درگ  فرظ  هباتیهام ، نجاط ،» - » ندرک نایرب 
. دزپیم زا  سپ  غاد  رتسکاخ  رد  ای  رونت  هلیسو  هب 

Spleen: لاحط

ار نآ  نوریب  الاب و  ياهنوگهب  تسا  یمکش  يهرفح  پچ  ییالاب و  شخب  رد  درادن  ینوریب  یلاناک  هک  ینوخ  ياهدغ  یمادنا  زرپسا  زرپس ،
cm 8  - 6 يانهپ cm 21 و  يازارد تسا . هتفرگارف  نولوق  ار  نآ  پچ  تمس  هدرگ و  هبمکـش و  ار  نآ  نورد  تشپ و  مگارفاید و  يهدرپ 

هنوگره اهبورکیم و  ربارب  رد  نت  یعافد  متسیس  يارب  دیپس  لوبلگ  تخاس  نآ  يهفیظو  دشابیم .  gr 002  - 081 نزو cm 3 و  یتفلک و 
نت نهآ  يرادـهگن  يارب  دنمـشزرا  راـبنا  زین  نآ  و  دوشیم . رتـگرزب  نآ  يهزادـنا  ینوفع  ياـهيرامیب  رد  دـشابیم . ازتنوفع  نژیتـنآ 

. دشابیم
اههزادنا هیامن  ك  ن . جوسط -:

: رئظ

رانک رد  هک  ینوتس  تسبراد و  ةرئظ » (- » روئظ راظأ ، روظأ ، ج :  ) دوشیم هتفگ  زین  وا  يوش  رب  مان  نیا  دهد  ریش  ار  يرگید  دنزرف  هک  ینز 
. دوشیم هتشاذگ  راوید 

Ptergyium: يهرفظ

مـشچ هشوگ  زا  یهاگ  دریگیمارف و  ار  مشچ  همه  اـسبهچ  دوشیم و  هدیـشک  ینیب  تمـس  يهشوگ  زا  مشچ  يدـیپس  يور  رب  هک  ياهدرپ 
. ددرگیم زاغآ  هاگجیگ  تمس 

( روپنایرآ گنهرف   ) هنیرق هکل  مشچ ، کنخان  (ذ :)
616 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Bulky: لبع

تفلک و البع » لیبع  (- » لابع ج : . ) تفلک ناوزاب  ياراد  نیعارذـلا » لبع   » ای هبرف ، نز  ۀـلبع » ةأرما   » دوشیم هتفگ  قاچ . تفلک و  زیچ  رهب 
ربتس

Perineum: ناجع

درم نز و  يارب  نادان  هیامورف  هنیجع » . » دش هدوسرف  ریپ و  انالف » نجعأ  . » نادرم نانز و  رد  بآشیپ  لاخیپ و  خاروس  ود  نایم  ییاج 
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: طویذع

يزاـبقشع رد  وا  اـب  ناـکملا » يذعتـسا   » تسا ندرک  یکیدزن  ماـگنه  هنادرم  بآ  شوارت  زا  شیپ  درم  ساـسحا  نآ  تسا و  يزاـت »  » هژاو
. دش راگزاس  هارمه و 

( جاردننآ  ) درم زا  یکیدزن  ماگنه  ای  شیپ  لاخیپ  ای  هنیرن  بآ  ندمآ  نوریب  يزم ، يزو و  (ذ :)

Tendo ;calneus ;tendo ;achillis ;hanstring: بوقرع

هدروآ لثم  رد  هک  هقالمع  نادناخ  زا  تسا  وگغورد  يدرم  بوقرع »  » اهنآ و یتشپ  شخب  زا  اپ  هنـشاپ  قاس و  طابترا  يارب  تفلک  یپدرز 
. دناهتشادن افو  دوخ  هدعو  هب  هک  یناسک  يارب  دوشیم 

: يهدیصع

( دئاصع ج :  ) دنزپب ار  نآ  سپس  هدش و  هتخیمآ  نغور  اب  هک  مدنگ  درآ 
، یچاک امرخ ، ياولح  رهاوجلا ،) رحب   ) تسین نآ  رد  تشوگ  نوچ  دـشاب  هریزخ  ینعی  اسوبـس  برـالا ،) یهتنم   ) اولح ياهنوگ  هباـتب ، (ذ :)

( دراوملا برقا   ) هتیفع هتیفل ، هلوک ، مرن ، شوخ  کیچاک ،

Heel: بقع

دزن رد  تشگرب .» دوب  هدـمآ  هک  یهارب  دـیخرچ و  هبقع » یلع  عـجر  ، » نآ ناوختـسا  نیرتـگرزب  مدـق و  یتـشپ  شخب  اـپ  هنـشاپ  ناوختـسا 
لماک روطب  اج ، رد  شخرچ  ناراکشزرو 

617 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: ئقرغ

. دراد مان  ضیق »  » غرممخت تخس  يهتسوپ  نآ ، تخس  يهتسوپ  ریز  رد  غرممخت  يهدیپس  هب  هدیبسچ  هک  یکزان  تسوپ 

Pure ;adhesive clay: راضغ

. دراد يزبس  هب  شیارگ  نآ  گنر  هک  دازآ  كانبسچ  لگ 

: هّنغ
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نوریب اههژاو  وا  ینیب  هت  زا  هک  دیوگیم  نخس  ياهنوگهب  هک  یـسک  نغأ » . » تسا ناهد  ینیب و  هب  كرتشم  هک  ینیب  هت  زا  هتـساخرب  ياوآ 
. دنیآیم

Forset ;timber ;jungle: ضایغ

نیمز رد  بآ  اـضیغ » ءاـملا  ضاـغ  (، » لـگنج هشیب   ) دـناهدروخ هرگ  مهرد  ناوارف و  هزبس  تخرد و  نآ  رد  هک  تسا  ییاـج  هضیغ ) (ف :
. تفرورف

: غدف

. تخیر ناوارف  نغور  كاروخ  رب  ماعطلا » غدف  .- » دناکش ار  هزات  رت و  ای  یلاخوت  زیچ  ینعی  غدف 

: مدقف

دشاب مهفمک  هک  یسک  مدف » ، » دنبناهد مادف » ، » نتسب نتشاذگ و  ار  یشوپرس  هباتفآ  رب  نتشاذگ ، دنب  ناهد  اپراهچ  ای  یمدآ و  ناهد  رب 

Vaginal suppository: هجزرف

هتـشاذگ نامرد  يارب  رامیب  نژاو  ای  هاگتـسشن  خاروس  رد  هک  تشگنا  کی  يهزادنا  هب  ییوراد  يهکت  کی  یـسراپ ، زا  هدش  يزات »  » هژاو
. دوشیم

Each of the two bright stars in the ursa minor ;polestar ;polaris: دقرف

. دننکیم ییاسانش  ار  هناگراهچ  ياهتهج  نآ  هلیسو  هب  مدرم  ورنیازا  دراد  لامـش  بطق  یکیدزن  تباث  ياج  هک  يرتخا  یبطق ، يهراتس 
. دوشیم هتفگ  دقرف  ود  اهنآ  هب  هک  تسا . هراتس  نیا  یکیدزن  رد  رتکچوک  یلو  نآ ، دننامه  ياهراتس 

618 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Venesecticom ;blood letting ;phlebotomy: دصف

. تسا نهک  یکشزپ  رد  نامرد  ياهنوگنآ  نوخ و  ندروآ  نوریب  يارب  گر  نتفاکش  ای  ندرک  خاروس 

: حاقف
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. دفکشیم هک  یماگنه  یگنر  ره  اب  هایگ  هنوگره  يهفوکش 
 Beer ;wine: عاقف

نآ رد  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـهفرظ  هب  موـلعلا » دـیفم   » رد لـکلا  یکدـنا  اـب  دراد  شـشوج  نآ  دـنریگیم ، وـج  ریمخت  زا  هک  ياهباـشون 
. تسا هدروآ  لکلایب  ياههباشون  هورگ  اب  ار  نآ  يزار  وجبآ . نتخاس  يارب  نیزورما  ياهفرظ  دننامه  دوشیم  هتخاس  وجبآ 

الاـب رایـسب  یتـسم  نآ  ندیـشون  رد  يورهداـیز  یلو  دراد  مک  لـکلا  نتـشاد  تهج  هب  کبـس  یتـسم  هک  تسا  ياهباـشون  وجبآ  هچرگا 
[1243 .] دروآیم

ص618 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
: قوبد هکلف 

، هژاو نیا  زا  يزار  روظنم  دـشابیم . درگ  هلیـسو  کی  هکلف »  » تسا و هناکدوک  يزاب  قوبد » . » تسا هدـمآ  يروصنم »  » باتک رد  هژاو  نیا 
. دنک يدنبراون  ار  مخز  بوخ  هک  نآ  ات  دوشیم  هتشاذگ  نآ  يور  ینامرد  دامپ  هک  تسا  يدناب  رب  درگ  ياهلیسو  نتشاذگ 

: راتق

نآ زج  هتخوس و  كاروخ  ای  روخب و  ای  ناوختـسا و  نتخوس  زا  ای  هدـش و  خرـس  ای  نایرب  اـی  ینتخپ  كاروخ  زا  هک  نآ  هژیو  يوب  اـب  دود 
یگدنز يزور  یگنت  هرتق » (.- » راتقا ج :  ) دزیخیمرب

: هرتق

يهرهچ [ 1244 «] ٌةَرَتَق اهُقَهَْرت  ٌةَرَبَغ ، اـْهیَلَع  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو   » دـنیوگیم دـنوادخ  دریگارف  سرت  هودـنا و  تهج  هب  ار  هرهچ  راـبغ  دـننام  هچنآ 
. تسا هتسشن  نآ  رب  كاخ  رابغ  ایوگ  هک  تسا  مهرد  رات و  نانچ  هودنا  مغ و  يرایسب  زا  زیخاتسر  زور  رد  ناراکهانگ 

619 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

The skull ;cranium: فحق

لیس فاحق » . » دروآ وا  يارب  یندیشون  كاروخ و  هچنآ  ءانالا » فحق  . » دنکیم يرادهاگن  زغم  هک  رس  يهساک  هناگتشه  ياهناوختسا 
. درادیمرب دوخ  هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  زادنارب  نامناخ 

: حدق

رتف کی  هزادنا  هب  بوچ  ياهکت  حدق » . » نتخورفا شتآ  هحادقلا :» حدق  احدق و  اهحدق  .- » مشچ زا  رابنایز  دیپس  بآ  ندیشک  نوریب 
وداج ياههناشن  تروصب  ییاهيراکهدنک  نآ  رب  هک  دراوملا ) برقا   ) دنشاب هداشگ  هک  یتقو  ماهبا  هبابـس و  تشگنا  ود  نایم  هلـصاف  (ذ :)

زج بارـش و  ای  بآ  نآ  اب  هک  یفرظ  حدق » .- » دندربیم راکب  وداج  تئیه و  هراختـسا و  رامق و  رد  ار  نآ  مالـسا  زا  شیپ  نابرع  و  دـشاب ،
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. دندیشونیم نآ 

: تیرق

درم ترق » . » دـش نوگرگد  مشخ  ای  هودـنا  زا  درم  هرهچ  اترق » لجرلا  ترق  . » دـش کشخ  هتخل و  نوخ  مدـلا » ترق  ، » دـش کـشخ  ترق » »
(. خی  ) هتسب بآ  سیرقلا » ءام  . » دنشاب هدرک  کشخ  هک  نوگانوگ  ياهینشاچ  اب  هتخپ  یهام  سیرق » . » لیخب کشخ ، نادند 

Cut -branch ;penis: بیضق

رپ ساسح  یبصع  مادنا  هتفگ  تسا  هدروآ  هنیرن  مادنا  يارب  ار  نآ  يزار  یلو  نآ . زج  نهآ و  زا  نآ  دننامه  ای  تخرد  زا  هدش  ادج  هخاش 
زا هک  یجنفـسا  تسا  یمادـنا  تسا . رتکـیدزن  یتسرد  هب  هتفگ  نیا  دـیوریم  هاگمرـش  رد  هک  فاـن  ریز  هیحاـن  زا  یلاـخوت  ياـهاضف  زا 

ناوختـسا رب  هک  هـنیرن  يهیاـپ  هـب  نآ  يهناـیاپ  هـتفرگ و  رارق   Urine meatus هاربآـشیپ خاروس  نآ  رد  دوـشیم و  زاـغآ  هاـگهنتخ 
یلاناک هلیـسو  هب  تاتـسورپ  هدـغ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دبـسچیم  هنیرن  هب  ییاـهیپدرز  اـب  هک  دـیآیم . ناـیاپ  دراد ، هیکت   pubis هاگمرش

. تسا هناگادج  یمادنا  نآ  سپ  دنکیم . شوارت  ینم )  ) هنیرن بآ  نآ  زا  دراد و  یگدنبسچ 

Emaciated ;lean: فیضق

نآ فلاخم  تسا  يرغال  تشرس  بسحرب  هکلب  یگدوسرف  ای  يرامیب  رظن  زا  هن  رغال 
620 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(. فاضق ءافضق و  ج :  ) ندش رازن  رغال و  افضق » هفاضق و  فضق  . » تسا ولاتشوگ  ینعی  میحل » »

Sacralregion ;sacrum ةاطق

زابقات یشبنجیب و  رثا  رب  هک  تسا  یمخز  دنیوگ . رتسب  مخز  ار  نآ  ناکشزپ  ةاطقلا » حّرّقت  . » یمدآ بسا و  هاگرمک  يور  نتسشن  هاگیاج 
ج: هاطق » . » دیآ دیدپ  مخز  نیا  زین  نار  ای  نساب و  نیرـس و  رد  اسبهچ  دهدیم  يور  رامیب ، تشپ  رب  رایـسب  ندـیباوخ  ندـنام و  يرتسب  رد 

رجاهم ناگدنرپ  اطق 

: هرمق

هجیگرـس دش و  هریخ  دیپس  گنر  زا  ای  رایـسب و  ياهوترپ  زا  وا  نامـشچ  هنیع » ترمق  . » زبس گنر  اب  هارمه  يدیپس  ای  ندش ، دـیپس  رایـسب 
دنیبب تسناوتن  هاتوک  یتدم  يارب  تفرگ و 

( دراوملا برقا   ) فرب ندید  زا  مشچ  ندش  هریخ  (ذ :)
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Colon: نولوق

. تسا ینانوی  يهشیر  زا  هدش  يزات »  » ياهژاو
. تسا هدش  لیکشت  شخب  هس  زا  رتم و  مین  کی و  نآ  يازارد  دنیوگ و  یمدآ  گرزب  يهدور  هب  هک  ینانوی  ياهژاو  ذ :

دوشیم و زاغآ  یمکش  يهرفح  تسار  تمـس  رد   ، Coecum روک هدور  يهناهد  زا  هک   ، Ascennding colon ورالاب نولوق  - 1
مکش يانهپ  زاغآ و  ورالاب  نولوق  شچیپ  ياج  زا   Transvers colon یقفا نولوق  - 2 دسرب . رگج  ینییاپ  شخب  هب  ات  دوریم  الاب  هب 

نوــلوق دـــچیپیم 3 - نییاـــپ  يوـــس  هــب  هراـــبود  سپـــس  دـــیامیپیم و  یمکـــش  هرفح  پــچ  تـــهج  رد   Spleen زرپــس اــت  ار 
كاندرد ياهدور  يرامیب   Colic. دسر  Rectum هب دور و  تسار  فرط  هب  ات  دیآیم  نییاپ  ياتـسار  رد  هک   Descending ورنییاپ

. دنیآیمن نوریب  نآ  زا  نولوق  باهتلا  ببس  هب  اهزاگ  لاخیپ و  نآ  هارمه  هب  هک  تسا 

kind of ointment: یطوریق

«. يزات  » نابز رد  هدش  دراو  تسا  ياهژاو  تسا  هدمآ  طیحملا » سوماق   » رد تسا  یموم  ای  ینغور  دامپ  ياهنوگ 
621 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

Cephalic vein: لافیق

دنیوگیم زین  رس  هب  هتسباو  گرهایس  نآ  هب  هک  تسوزاب  ینوریب  گرهایس 
دنمدوس ولگ  هرهچ و  رس و  يارب  نآ  زا  نتفرگ  نوخ  ءابطالا ) مظان   ) دنیوگ زین  يورارس  نآ  هب  هرهچ  رس و  هژیو  وزاب  رد  تسا  یگر  (ذ :)

. دنیوگ ورورس  نادب  ورنیازا  تسا 
( جاردننآ )

Liver: دبک

دنکیم رپ  ار  مگارفاید  هدرپ  ریز  رد  یمکـش  هرفح  هک  ياهدند  تسار  شخب  دـشابیم . نت  هدـغ  نیرتگرزب  تسا ، گرزب  یمادـنا  رگج ،
ندـنکارپ زکولگ ، دـنق  هب  هتـساشن  دـنق  ندرک  نوگرگد  بآدرز ، شوارت  نآ  هفیظو  تسا . غلاب  درف  کـی  رد   gr 2400- 2300 نآ نزو 

شخب نیدنچ  و  چاق ) بول -  ) شخب راهچ  زا  دشابیم و  نت  رـساترس  رد  نآ  شخپ  نوخ و  دنق  میظنت  اههدور و  زا  هدش  هدیـشک  ياهمس 
( ذالفأ ج :  ) نادنزرف هرابرد  یتیانک  رگج و  زا  ياهکت  دبکلا » ةذلف  . » تسا هدش  لیکشت  رتکچوک 

: دک

یمدآ ناوت  زا  شیب  يراکتخس  يراکرپ و 
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: مرک

بارش مرکلا :» ۀنبا   » و مورک ) ج :  ) روگنا

: زازک

لیخب کسنک ، کشخ ، نخان  تسد ، کشخ 

Tatanus ;locklaw: زازک

اب یمـسیناگراورکیم  ياراد  هک  نیمز  كاخ  اب  هدولآ  مخز  زا  تخـس  يراـمیب  اـی  رایـسب و  يزیرنوخ  اـی  امرـس  زا  هک  یـشزرل  یگتفرگ و 
. دنکیم رامیب  ار  یمدآ  هک  تسا ،  Tetanus مان

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . کشک -:

Kidney: هیلک

ود ياتسار  رد  مکش  یتشپ  يهراوید  يور  رب  یمدآ  نت  ياههدرگ  زا  مادکره  هدرگ ،
622 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

لکـشب نوخ و  زا  نوخ  يداـیز  بآ  اـهکمن و  ندروآ  درگ  نآ  هفیظو  دـناهتفرگ  رارق  رمک  نیزاـغآ  ياهرهم  ود  تشپ و  یناـیاپ  يهرهم 
. تسا  gr 150- 140 نآ نزو  cm 6 و  نآ يانهپ  cm 12 و  نآ تسا  نآ  ندروآرد  بآشیپ 

: ةرمک

رـس يارب  ار  هژاو  نیا  يزار  ةرمک .) ف :  ) دسریم نیمز  يور  رب  دـعب  دـتفایم و  تخرد  زا  هک  هدیـسرن  تخرد  رب  امرخ  رمتلا :» نم  رمک  »
هـشیر امرخ  زا  اهمان  نآ  یگمه  دراد و  دوجو  هنایماع  نابز  اهباتک و  رد  نآ  يارب  يرایـسب  ياـهمان  هک  تسروآتفگـش  هدروآ و  هنیرن 

، دوشیم تخس  کشخ و  ندیـسر  زا  شیپ  هک  تسا  ییامرخ  هدش ، هابت  نوبز و  يامرخ  امرخ ، نیرتدب  فشح ،) ج : « ) هفـشح : » دناهتفرگ
رگیدمه هارمه  هب  هک  دب  یگژیو  ود  هب  نزو و  مک  ودب  ینعی  هلیک » ءوس  افشحأ و  : » هدمآ لثم  رد  درادن  ینیریش  تشوگ و  هتسوپ ، هتسه ،

«: ةرـسب . » هدش کشخ  هدیـسرهزات  يامرخ  بصق ) ف : « ) ۀبـصق . » ندیـسر زا  شیپ  سران ، زبس ، هزات  يامرخ  لالخ ) ف : «: ) ۀلالخ . » دـیایب
. دندادیمن ار  اهيراذگمان  نیا  تلع  سکچیه  رومت ) ف : «: ) ةرمت . » هدش کشخ  باتفآ  رد  هدیسرهزات و  يامرخ  رسب :) (ف :

: هدومک

. يزیچ ره  یناشخرد  نتفر  نیب  زا  گنر و  ندش  نوگرگد  نوللا » دمک  ، » گنر یگریت 
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chyle ;chylos: سولیک

ياهمیزنآ نآ  رب  نآ  زا  سپ  دوشیم ، ماجنا  نآ  يهرابرد  شراوگ  نیلوا  دوریم و  نییاپ  هبمکـش  زا  دوجیم و  یمدآ  هک  یکاروخ ، داوم 
ياـههدور هب  نتفر  زا  شیپ  هباریـش  نوچمه  اـت  دـننکیم  مرن  بوخ  دـنیاسیم و  ار  نآ  هبمکـش  ياـههراوید  دوـشیم و  هتخیر  ياهبمکش 

. دنیوگیم سولیک  هباریش  نآ  هب  دوش ، کیراب 

Chyme ;chymos: سومیک

نتفر زا  سپ  سولیک  تساهكاروخ ، هباریش  ینعم  هب  هدش  يزات »  » هک ینانوی  ياهژاو 
623 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

داوم نیا  زا  اههدور  هک  يزیچ  نآ  و  دشابیم . اههدور  زا  ندش  هدیکم  يهدامآ  گنر و  دیپس  يهباریـش  هنوگهب  کیراب و  اههدور  نوردـب 
. دنمانیم سومیک  دننکیم ، تفایرد 

: أبل

یعیبط ریـش  نآ  زا  سپ  هک  تسا  لالز  یکبآ ، دوشیم ، ریزارـس  نداز  زا  سپ  ردام  ناتـسپ  زا  زور  ود  ای  کـی  زا  سپ  هک  يریـش  نیتسخن 
( ءابلا ج :  ) ددرگیم

. هلپ كامریش ، كام ، هدییاز ، ون  يهدام  ریش  زوغآ ، زغآ ، زغ ، وغ ، نآ  رگید  ياهمان  (ذ :)
( جاردننآ . ) فنک تسامروگ . کهز ، سرف . هلف ،

: قثل

انیشم ، » دش رومن  رایـسب  داتـسیا و  داب  انموی » قثل  ، » ندرک رومن  سیخ و  ار  يزیچ  ئـشلا :» قثلا  (، » نجل لگ   ) هتخیمآ كاخ  بآ و  يرومن 
میتفر هار  رومن  ياوه  رد  قثل :» یف 

jaw: یحل

زین هراورآ  نآ  هـب  دـنریگیم ، رارق  نآ  يور  اهنادـند  هـک  ( jaw) یناوختـسا ود  ناـیحل » (. » یحل حـلأ و  ج :  ) نادرم رد  شیر  هاگـشیور 
( یحل یحل و  ج : ، ) شیر هناچ  هنوگ و  يوم  يهیحل » (.- » ءاحل ج :  ) تخرد تسوپ  ةرجشلا » یحل  . » دنیوگیم

: خلاخل
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لومرف ياراد  هک  دوشیم  لیکـشت  هدننکوبشوخ  نیدـنچ  زا  هک  تساههدـننکوبشوخ  زا  ياهنوگ  هخلخل ) ج :  ) هدـمآ مولعلا » دـیفم   » رد
. دشابیمن ياهژیو 

: هیناخلخل

. دراد اسران  ییوگنخس  هک  یسک  دنک ، نایب  شیوخ  يردام  شیوگ  اب  ار  يزات  دشابن و  يزات »  » هک ياهدننکوگتفگ 
( عطاق ناهرب   ) روفاک کشم ، ندال ، يرامق ، دوع  ربنع ، نوچ  تسا  وب  دنچ  يهتخیمآ  هک  فورعم  شوخ  يوب  (ذ :)

Fecundatiom: حاقل

624 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نـشگ دـننکیم ، یـشکنشگ  نآ  اب  ار  ناتخرد  هچنآ  ای  اهنآ و  زج  اـی  بسا و  اـی  رتش  هنیرن  بآ  حاـقل » . » ریـشرپ هدریـش ، رتش  هحقل ) (ف :

ناتخرد

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . رول -:

: ضبأم

( ضبآم ج :  ) جنرآ ای  وناز  يدوگ 

: قام

( قامآ ج :  ) یکشا لاناک  هاگیاج  ینیب ، يوس  رد  مشچ  يهشوگ 

: فووأم

. تسا فوؤم )  ) نآ تسرد  هدمآ ، باتک  رد  لکش  نیا  هک  هدش  یتفآ  الب و  راچد  هک  یسک 

Ascites ;Abdomenal dropsy: ءاقستسالا يهیئام 

. نآ یقز  يهنوگ  رد  ءاقستسا  يرامیب  زا  مکش  رد  هدمآدیدپ  بآ 

: تسام
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تـسدب ار  بآ  نآ  ندرک  شیالاپ  ماگنه  رد  یبرچمک  ریـش  اـی  یکبآ  تساـم  زا  دراد  شیارگ  يدرز  هب  هک  گنردـیپس  هزمشرت و  یبآ 
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . دنروآیم -.

: مسربم

. تسا هدش  بنجلا ) تاذ   ) Pleurisy ماسرب يرامیب  راچد  هک  یسک 

: يهلوبم

هک تسا  یناسک  رد  نآ  و  دوریم . راکب  رامیب  هب  ندرک  کمک  ماگنه  رد  بآشیپ  ندیوارت  يارب  هک  تسا  یکشزپ  یهاگتسد  يهرطـشق ،
هتـسب يهزیگنا  هک  دنتـسه  هاربآشیپ  ای  هارزیم  رد  یگنـس  دوجو  ای  تاتـسورپ ، ندش  گرزب  باهتلا و  رثا  رب  ندرک  بآشیپ  یتخـس  راچد 

نادـبآشیپ هناهد  هب  هک  نآ  ات  دـنربیم  هاربآشیپ  نوردـب  هرابکی  ار  نآ  وس  کی  زا  هک  تسا  دـنلب  يهلول  يهنوگهب  نآ  و  دوشیم . اهنآ 
. دیآ نوریب  هب  هلول  نآ  زا  بآشیپ  ات  هک  دسرب 

625 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: نتم

باتک و لصا  باتکلا » نتم  .- » دناهتفرگ رارق  اههرهم  نوتـس  پچ  رد  يرگید  تسار و  رد  یکی  هک  اههرهم ، نوتـس  رانک  تشوگ  هتـسار ،
. دوشیم هتفگ  سیونریز  ای  تشوناپ  ای  هیشاح  دوشیم  هتشون  نآ  رب  هک  یفاضا  ياهزیچ 

: عّزجم

. دنیوگیم ار  نآ  زین  خرس  دیپس و  تشوگ  يهرابرد  يزیچ ؛ ره  رد  مه  رانک  رد  دیپس  هایس و  گنر  نتفرگ  رارق  رد  تسا  ياهژاو 

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . ضیخم -:

: ةّدم

هبانوخ نیکرچ ، يهدام 

Gull bladder: ةرارم
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يهسیک دـننکیم . قـالطا  تسا  بآدرز  هاـگیاج  هک  ینادـبآشیپ  يرارم » هناـثم   » رب ار  نآ  یخرب  ارفـص ، هـسیک  هرهز ، بآدرز ، يهـسیک 
نآ رد  هتفرگ و  رارق  نآ  هـب  هدـیبسچ  رگج و  نییاـپ  شخب  رد   cm 4- 3 يانهپ cm 10- 80 و  يازاردب یبالگ  دـننامه  تسا  یکچوک 

هدمآ نوریب  رگج  ياهچاق  نایم  زا  هنییوم  ییاهگر  هلیـسو  هب  دیآیم و  درگ  رگج  رد  دوشیم و  هتخاس   bile yellow یبآدرز يهدام 
ياههخاش هک  پچ  رد  يرگید  تسار و  رد  یکی  لاناک  ود  رد  دوشیم و  هتخیر  تسا  رگج  ياهبول  نوماریپ  رد  هک  گرزب  یلاـناک  رد 

یبآدرز يهسیک  هب  سپـس  دزیریم و  تـسا  بآدرز  هـمه  هدـنروآ  درگ  هـک  لاـناک  کـی  هـب  اـجنآ  زا  دـنیآیم و  درگ  دـنارگج  لاـناک 
. دوریم يهرهز ) )

Hypochondrium: نطبلا قارم 

مکـش و يور  هچیهام  تسوپ و  زا  هدش  بیکرت  یمادنا  مولعلا » دیفم   » رد دشاب ، كزان  مرن و  مکـش  زا  هچنآ  هدـمآ ، طیـسولا » عمجم   » رد
هتفرگ رارق  نآ  رد  فان  هک  دنسانشیم  مکـش  مان  هب  ار  نآ  مدرم  دنناشوپیم . ار  مکـش  ینورد  ياهمادنا  هک  تسا  نآ  ریز  رد  هک  ياهدرپ 

. تسا
626 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(: هزیمآ : ) جازم

. تسا یگتخیمآ  کی  اهنآ  مادکره  مه ، اب  یگتخیمآ  ود  هزیمآ  طیسولا » مجعم   » رد هزیمآ ،
تـسا تشهب  روفاک  اب  هتخیمآ  هک  یماج  زا  ناکین  هک  یتسردب  [ 1245] ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْألا  َّنِإ   » دیوگ دنوادخ 

، مغلب نوخ ، بآخلت ، بآدرز ، دـناراهچ  اهنآ  تسوا و  جازم )  ) يهزیمآ نامه  یمدآ  طلخ )  ) یگتخیمآ تسا  هدـمآ  نینچمه  دـنماشآیم 
: هزیمآ

. دشابیم هناگادج  درف  ره  يارب  دباییمن و  رییغت  تسا و  ياهشیدنا  یمادنا و  یگدامآ 
هکنیا رب  ینبم  دناهشیدنامه  ناگتشذگ  ياههتفگ  اب  ناسانشناور  دنتـسنادیم . هناگراهچ  رـصانع  زا  یکی  يرترب  رثا  رب  ار  نآ  ناگتـشذگ 
هتـسب ددـغ  ياهشوارت  ناشیا  تسا . توافت  اهنآ  هاگدـید  نیب  اهنآ  ياهمان  هرامـش و  رد  یلو  دـندرگیمرب  ینت  ياهشنکاو  هب  اـههزیمآ 
ياراد نآ ، زج  و  یمغلب )  ) یماــخن يهدـــغ  Adrenal gland و  يویلک قوـف  يهدـغ   Thyroid gland دیئوریت يهدـغ  نوچمه 

دننادیم اههزیمآ  تخاس  رد  نیداینب  ياهشنکاو 

: تاروزم

نیغورد شیارآ  و  بیرف ، يهشیر  زا  هتفرگرب  دنـشونیمن و  یلکلا  ياههباشون  هک  یناسک  يارب  تسا  نیریـش  ياهباشون  مولعلا » دیفم   » رد
. دنیوگ یشیشخ »  » لصوم رد  ار  نیا  دنزپب ، تشوگ  نودب  هک  نوگانوگ  ياهيزبس  هناد و  خیبطلا » نم  تاروزم  . » تسا

: شاشم
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دـشر و يهیاپ  تسا و  رایـسب  ياهخاروس  یگتفرورف و  ياراد  تسا و  یفورـضغ  هک  ناوختـسا  مرن  رـس  هشاـشم » . » مرن ینیمز  هژاو : ینعم 
. دشابیم ناوختسا  ندش  زارد 

: ةریضم

. دش دیپس  شرت و  نبللا » رضم  .- » دنزاسیم شرت  ریش  زا  هک  یکاروخ 
( امسالا بذهم   ) ابغود اوریش  دنیازفایب ، نآ  رب  هزات  ریش  یهاگ  دنزاس  شرت  ریش  زا  یکاروخ  (ذ :)

: ثغم

627 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. تسا ندروآ  الاب  تلاح  يهدنزیگنارب 

: يهرغم

گنر هب  تسا و  هدش  هتخیمآ  لاصلـص  ای  کشخ  لگ  اب  تعیبط  رد  تسا . نهآ  دیـسکا  نآ  ییایمیـش  مان  دنیوگ  رغم  ای  رغم  ار  نآ  یخرب 
يدـیپس یخرـس و  یـسک  تروص  رد  ای  خرـس و  گنر  اب  تسوپ  خرـس ، وم  رغمإ » .- » دوریم راکب  دامپ  ناونعب  دـشابیم و  خرـس  اـی  درز 

. دنوش ادج  رگیدمه  زا  یهورگ  يارچ  ماگنه  رد  ات  ندروآرد  یگنرب  ار  دنفسوگ  تسوپ  زا  یشخب  منغلا » رغم  . » دشاب

: دوبکم

. تسا هبمکش  يرامیب  راتفرگ  تسا  یسک  دوعمم  تسا -، رگج  يرامیب  راچد  هک  یسک 

: هّلم

نینچ نان  و  یهام ) ای  تشوگ و  اـی   ) دزپب اـت  دـننکیمورف  نآ  رد  ار  ریمخ  دـنوشیم و  هدـید  شتآ  زیر  اـهرگخا  نآ  رد  هک  غاد  رتسکاـخ 
. دنیوگیم هدش  هتخپ  رتسکاخ  رد  تشوگ  ار  هّلم  تشوگ  زین  و  هّلم )  ) جاموک نان  ار  هدش  هتخپ 

Salted ;pickled: روقمم

يو تسوپ  یلو  تسکـش  وا  ناوختـسا  دز . اصع  اب  ار  يو  اصعلاب » انالف  رقم  .- » دـناباوخ هکرـس  رد  ار  دوسکمن  یهاـم  کلمـسلا :» رّقم  »
دیدن یبیسآ 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


iris in which a small portion of the iris protudes Iridoptosis ;prolapse of the: جرسوم

زا یـشخب  ندش  راکـشآ  نآ  تسا و  هچروم  رـس  ینعم  هب  هک  رـس »  » و روم »  » هژاو ود  زا  یـسراپ  رد  تسا و  هدـش  يزات » : » یـسراپ يهژاو 
دشابیم هینرق  تشپ  رد  مشچ  نامکنیگنر 

: هبیم

. تسا هب  يهرشفا  بارش و  رکش و  زا  هدش  هتخاس  يهباشون 
628 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

: فطان

هتخاـس هتـسپ  ودرگ و  ماداـب و  اـب  هک  ینیریـش  زا  ياهنوگ  هدـش -. ناور  وا  تسد  زا  نوـخ  اـمد » هدـی  تفطن  هدـش -، ناور  یکبآ  زیچ  ره 
. تسا فورعم  رال  یطیبق  ياولح  دنیوگیم و  طیبابق ) ج :  ) طیبق نآ  هب  دوشیم و 

: وجن

نیمز زا  ندوب  رتالاب  ضرالا » نم  ةوجن  .- » تیسرات ءاجن ) ج :  ) دیآ نوریب  مکش  زا  داب  ای  لاخیپ و  هچنآ 

Spinal cord: عاخن

زغم مظعلا :» عاخن  .- » دنیوگیم زین  یکوش  عاخن  نآ  هب  دسر و  زغم  هب  ات  دـیامیپیم . ار  اههرهم  نوتـس  هک  تیـسرات  یعاخن  هزاب  نامـسیر 
زا هچنآ   Expectoration« هعاخن .- » دوشیم هدـید  نآ  زج  دـنز و  قاس و  نوچمه  زارد  ياهناوختـسا  ناـیم  رد  هک  تسا  ناوختـسا 

(. طلخ  ) سوکوم مغلب و  نیح  دیآیم  نوریب  یمدآ  يولگ 

: لطن

. تخیر یکبآ  يوراد  نامرد  تهج  هب  دوخ  نت  يور  رب  كدناكدنا  ضیرملا » لطن  »

: عوقن

. تسا هدمآ  رتشیب  کشخ  یسیق  يولآدرز و  يارب  مان  نیا  دنیوگ . بآ  رد  ار  کشخ  يهویم  هنوگره  ندناسیخ 
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: دوسکمن

نیگنس هنزو  کی  ریز  رد  زور  کی  هک  هتـسش  هدش و  درخ  تشوگ  دوسکملا » محل  - » دنیوگ ار  هدشن  هکتهکت  یلو  هدش  کشخ  تشوگ 
رگا ات  دننکیم  هنوراو  نآ  دننیچیم و  مه  رانک  یلیتاپ  رد  هدز و  کمن  ار  نآ  يهکت  ره  سپـس  و  دـیآ . نوریب  الماک  نآ  بآ  ات  هتـشاذگ 
يوب هزم و  ياراد  دوریم و  راکب  ناتـسمز  لوط  رد  تشوگ  نآ  دریگیم و  ماجنا  زییاپ  نایاپ  رد  راک  نیا  دیآ ، نوریب  دـشاب  یبآ  يهدـنام 

امرق تسا -. ياهژیو 

: وهن

629 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
كابیب روالد ، كوهن :» . » ندیسر نتخپ ، هءوهنلا :» .- » ندیسر درخ  ياهتنم  هب  درم ، ییاناد  تیاهن  هواهن : لجرلا ) : ) وهن

: تشربمین

. تسا غرممخت  ندرک  دنبمین  دنیوگیم  ورمین ، ای  زپبآ  غرممخت  هب  رتشیب  زپبآمین  هتشربمین )  ) هدش يزات »  » یسراف يهژاو 

Sprain ;wrench: ءثو

. دشابیم ناوختسا  ییاجباج  ای  نتفر و  ردیب  ندروخ ، چیپ  زا  اپ  هنشاپ  هژیوب  دنب  درد  ای  نتسکش  نودب  ناوختسا  درد 
( روپنایرآ گنهرف   ) یگدروخچیپ ندش ، گرهبگر  (ذ :)

: رجو

تخیر رامیب  ولگ  ای  ناهد  رد  ار  وراد  ارج : و  لیلعلا ) : ) رجو

External: یشحو

. یسنا ك  دنیوگ ن . ینوریب  ای  یشحو »  » یمدآ نت  رد  ار  اههرهم  نوتس  زا  رود  یشخب  تسا ، ینورد )  ) یسنإ يوسنآ  ز 

: رضو

. دوشیمن هتسش  دنامیم و  یتدم  زا  سپ  يزپشآ  ياهفرظ  ای  باقشب  نورد  ياهیبرچ  زا  هچنآ  نیبرچ . كرچ 
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: ةءاطو

. دروآیم شیاسآ  ندیباوخ  يارب  هک  مرن  رتسب  ئطولا » شارف  . » یناسآ یمرن ،
دنکیم ساسحا  ار  شیاسآ  یمرن و  دباوخیم  نآ  يور  هک  یسک 

: دمو

یجرش دیآ ، شیپ  اوه  ندوب  اتسیا  امرگ و  جوا  رد  هک  يرومن  بش . زور و  رایسب  يامرگ 

Pthisis ;tuberculosis: ساله

630 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دوش رازن  هدوسرف و  رامیب  رثا  رب  هک  يرامیب  سلتهم » وهف  ضرملا  هسله   » دنیوگ ار  يرغال  نت  تشوگ  نتفر  نایم  زا  یگهدرمژپ و 

هفیظو زا  یقورع  مضه  هک  تسا  يرامیب  نآ  ناکشزپ  دزن  برالا ) یهتنم   ) تسا نت  رد  ساله »  » درخ و يرامیب  سالس » ، » لس رامیب  (ذ :)
( نونفلا تاحالطصا  فاشک  . ) دناسرب ندب  هب  ار  اذغ  دناوتن  دنامزاب و  دوخ 

Matter ;primordial matter: یلویه

هک ياهداـم  دـناهتفگ  ناگتـشذگ  نآ  زج  زیم و  دـمک و  يارب  بوچ  ساـبل و  يارب  هبنپ  نوـچمه  تسا ، زیچ  ره  تخاـس  نیتـسخن  يهداـم 
ار ناهج  ياهشخب  يهمه  راگدیرفآ  دشابیم و  هدام  تساراد  ار  لکش  نیدنچ  شریذپ  یگدامآ  دنرادن و  ینیعم  مرف  لکش و  هنوگچیه 

. دیرفآ نآ  زا 
631 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( یکت ياهوراد   ) اهوراد کت  يهیامن 
. دنایناک یکدنا  يروناج و  یخرب  یهایگ و  نآ  رتشیب  هدروآ ، دوخ  باتک  ياهشخب  زا  يرایسب  رد  يزار  هک  ییاهوراد  کت 

راکب و  هدش ، هتخانش  هشوگ  نآ  رد  ورنیازا  دنوشیم ، هتخاس  ای  دنباییم و  شرورپ  ناهج  زا  هشوگ  ای  صاخ  نیمزرـس  رد  اهنآ  زا  یخرب 
نآ رد  نوچ  تسین ، سرتسد  رد  رایـسب  یهاگآ  نآ  ياـهیگژیو  زا  یلو  دـنراد ، هدـش  هتخانـش  لکـش  ماـن و  اـهنآ  زا  یهورگ  دـنوریم .

رییغت نآ  مان  یلو  تسا  هدش  هتخانش  نآ  لکش  اهنت  رگید  ياهتسد  دنشابیم . هتخانـشان  اجنآ  رد  ورنیازا  دیآیمن . تسدب  رگید  نیمزرس 
. دنراد رگید  یمان  رگید ، ياج  رد  ای  هدرک و 

دیآیم هیاـمن  نـیا  رد  هـچنآ  یلو  مـیروآیم  هیاـمن  نـیا  یپ  رد  ار  اـهنآ  هناگادــج  اـم  دــنراد و  يروناـج  يهـشیر  هـک  ییاــهورادکت 
باتک يهدنناوخ  هک  ياهزادنا  هب  ام  دروآ . دـیدپ  ییوراد  کچوک  يهمانگنهرف  کی  دـناوتیم  هک  تسا  یناک  یهایگ و  ياهورادکت 

ییامنهار يارب  مینکیم . هرازگ  همانگنهرف  نیا  رد  یهاتوک  هب  دشاب ، هتشاد  زاین  نادب  نآ  زا  رتهب  يروهرهب  اهوراد و  نیا  تخانـش  يارب 
: تسا نینچ  ناهایگ  رتیت  يراتشون  يهویش  ناگدنناوخ ، رتشیب 

نیتال مان  یسیلگنا  مان  یناوخاوآ : هایگ  مان 
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(Juniperus comnunis Linn juniper berry :(Abhal لهبأ

ناینیشیپ دنیوگیم . نیباس »  » نآ هب  دیوریم و  اپورا  بونج  هنایم و  رد  هک  تسا  یتخرد 
632 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يهنوگهب نآ  ياهلگ  دـسریم . اپ  هدزاود  هب  نآ  يادـنلب  تسا . نکـشمسلط  زین  هدوب و  وداج  يهدـنربنایم  زا  نآ  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب 
هچره خرـس ، نآ  يهزات  گنر  تسا  رانک  تخرد  نوچ  هزادـنا  لکـش و  رظن  زا  زین  دوخ  و  راـنک )  ) کـبن دـننامه  نآ  يهویم  دـنالبنس و 

. تسا شوخ  ییوب  ینیریش و  ياراد  دیارگیم  یهایس  هب  دوش  رتهدیسر 
مخت ار  نآ  يهویم  تسا  سروا  سرو و  نالکوک ، یهوک ، ورـس  رعرع ، تخرد  زا  هنوگنآ  و  تسا . نآ  رگید  ياهمان  هنیفـص  لـهو ، (ذ :

دنناـمه نآ  گرب  هک  ياهنوگ  تسا ، هنوگ  ود  رب  دـنامیم و  قبن  هب  نآ  يهوـیم  و  هفرط )  ) زگ هب  نآ  گرب  دـنیوگ ، لـهبألا  زوـج  لـهو و 
ار ناـیور  دـنروخب ، رگا  ناـنز  انیـس -.) یلع  وـب   ) دراد ورـس  يهزم  دـنامیم و  زگ  گرب  هب  ياهنوـگ  هاـتوک و  رایـسب  راـخ  اـب  ورـس  گرب 

(( برالا یهتنم   ) دنمان ریبواه »  » يدنه هب  هک  تسا  یهوک  ورس  مخت  لهبا  دنریگ ، نارطق  برغ  لهبا  زا  دنزادنایم ،

(Citrus medica Linn Citron :(Utruj جرتأ

دوشیم هتفگ  جنران  نونکا  دناهدش و  انـشآ  نآ  اب  ناینیـشیپ  هک  تسا  شرت  ياههزم  نیتسخن  زا  هدمآ ، شرت ) جـنرت   ) جرتأ ضامح  مان  هب 
نآ ناینانوی  دنیوگ  يدوهی  يومیل  نآ  هب  ورنیازا  ۀجهب » جرتالا  رمث  مکسفنأل  نوذخأت   » هدش دای  نآ  زا  نیوکت  رفـس  شخب  تاروت »  » رد

دنربیم مان  ار  ییاهیگژیو  نآ  يارب  دنیوگ و  اکتم  نابرع ، دنسانشیم . اهمس  رهزداپ  ار 
نایم رد  رطع  نیرتهب  ياراد  وبشوخ و  رایـسب  يرـشخمز ،) ، ) جـنرت هجنرتأ ، وتاب ، کتم ، رگید  ياهمان  اـب  تسا ، جـنرت  هدـش  يزاـت » : » (ذ

( تسا تابکرم 

(Stibium anticulata Antimony Sulphid :(Ithmid دمثإ

ياههوک نآ  هاگیاج  دنتخانشیم . نومیتنا  مان  هب  نانادیمیش  هایس و  یناهفـصا  يهمرـس  ار  نآ  ناینیـشیپ  دوشیم ، هتخانـش  ندوب  همرـس  هب 
دربراک مشچ  يرامیب  نامرد  يارب  دننادیم و  هدنزگ  هدننازوس و  هدنوشدرخ و  دنت  ناشخرد و  نیزر  ار  نآ  نیرتهب  ناکشزپ  تسا  سراپ 

. دنربیم راکب  ار  نآ  شیارآ  تهج  هژم  ندرک  هایس  يارب  نیزورما  نانز  دراد .
کشخ موس  درس ، تبترم  مود  رد  تسا  ناهفصا  يهیاپهق  زا  نآ  نیرتهب  نومیتنا ، کلگنز ، ایتوت ، گنس  لحکلا ، رجح  گنس ، همرس  (ذ :

كرچ یقنم  باصعا ، يوقم  اضعا ، عیمج  زا  نوخ  نایرج  عطاق  هیمس ، هوق  دنمورین ، يهدننککشخ  هدنروآدنب و  مراهچ ، و 
633 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( فایش  ) لومح ناریپ و  يهرصاب  يوقم  تبوطر ، ترارح و  عفر  مشچ و  تحص  ظفح  هرـصاب و  تیوقت  تهج  و  دیاز ، تشوگ  اهمخز و 
عطق تهج  رـس  فـصن  یناـشیپ و  رب  نآ  دامـض  و  يزیپ ) یگدزنوریب  روساـب - روساـن ،  ) هدـعقم جورخ  ضیح و  ناـیرج  عـطق  تهج  نآ 

(( میکح هفحت   ... ) شپش و نتشک  تهج  شتآ و  اب  یگتخوس  ياج  يارب  هزات  هیپ  اب  دشاب . غامد  بجح  زا  هک  فاعر 

(Andropogon Linn schoenanthus :(Idhkir رخذإ
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(Andropogon Linn schoenanthus :(Idhkir رخذإ

کیراب ياهبوچ  زا  یـسابع  نومأم  دنرادنپیم  نوچ  دراد  ترهـش  ینومأم » لالخم   » هب رـصم  رد  هدمآ ، د »  » فرح اب  اهباتک  یخرب  رد 
يوب هزم و  تفلک و  رایـسب و  ياـههشیر  ياراد  دوشیم ، هدـید  اـهتشد  رتشیب  رد  ياهتوب  یهاـیگ  هدربیم ، هرهب  ندرک ، لـالخ  يارب  نآ 

رایـسب دـننام ) ین   ) ياهکخاش ياراد  تسا و  لبنـس  لکـش  هب  نآ  ياـهلگ  دریگیم  يدـنلب  اـپ  کـی  نآ  دـننام  ین  هقاـس  تسا . يدـنت 
. دشابیم شوخ  ییوب  ياراد  دنکشیمن و  یگداس  هب  هک  تخس  تسا  ین  ات  یس  هب  کیدزن  نآ  يهرامش 

حاقف  » ار نآ  يهفوکش  تسا . يرازغرم  يهنوگ  كانیوب و  خرـس و  هک  یبارع  هنوگ  ود  هب  دنناوخ  موگ  ار  نآ  وبشوخ ، تسا  یهایگ  (ذ :
هک نالوک  دـننامه  یهایگ  دوشیم ، هتفگ  یتشد  هبرگ  یکم و  هاک  یـسراپ  هب  یکم  نبت  تاغللا ) ثایغ   ) دـنیوگ اـیچرم  يدـنه  هب  رخذا »
نآ گنر  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  يدنلب  هزادـنا و  ینعی  نالوک  زا  رتهزیر  کیراب و  گرب  اب  خاش و  رایـسب  تفلک و  یخیب  تسا ، لسا  یعون 

(، یهاشمزراوخ هریخذ   ) دراد هدـنزگ  دـنت و  ياهزم  رطع و  اب  دـیپس  هوبنا و  رایـسب  يهفوکـش  نیگنـس و  يوب  يدرز و  یخرـس و  هب  لـیام 
تتفم جضنم و  طالخا و  عطقم  تالـضف و  ضیح و  لوب و  ردم  حتفم و  للحم و  کشخ و  مرگ و  مود  تبترم  رد  ار  نآ  سودیروکـسید 

ثفن عفر  هدـعملا و  مف  مرو  نادـند و  درد  نآ و  يهدـس  رگج و  مرو  يارب  اوه و  مومـس  مواقم  ینطاب و  يهدراب  عاجوا  نکـسم  ةاـصح و 
(( میکح هفحت   ... ) لضع و انهپ ) زا  یگراپ   ) خدش هیر و  هدرگ و  ياهيرامیب  اقستسا و  تهج  اهداب و  مدلا و 

(Melia azedarach Linn perianlilac :(Azad darakht: تخردازآ

زا دنیوگ . نوفریز »  » رصم رد  دورج »  » ماش نیمزرس  رد  تخلزنز »  » نآ ياهمان  زا 
634 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

يوب نوچمه  وبشوخ  گنرشفنب و  لکـش و  يروگنا  ياههفوکـش  رادزرپ و  ياـهگرب  مرن و  دـیپس و  بوچ  اـب  دـنلب  رواـنت و  ناـتخرد 
هدـعو رمثی ) رهزی و ال  نوفزیزلاک  زجنی ، ـال  دـعی و   ) تسا یلثم  درادـن ، ياهویم  دـنروآیم . تسدـب  نآ  زا  ياهباـشون  قیرعت  هار  زا  قبنز ،

. دهدیمن لگ  دهدیم ، هفوکش  نوفزیز  نوچمه  دنکیمن  افو  هدعو  هب  دهدیم ،
دـنامیم و تخرد  رب  اهتدـم  دـسریم و  راـهب  رخآ  رد  هک  تسا  ياهشوخ  رورعز  دـننام  هب  نآ  يهویم  ربتـس ، یتخرد  تخرد ، دازآ  (ذ :

صاوخ تسا ، دـنمدوس  دریگیم . لکـش  یقالتاب  قطاـنم  رد  هک  ییاـهبت  یماـجآ و  بت  يارب  نآ  تسوپ  يهدـیناشوج  تسین . یندروخ 
ناتسربط رد  یلج »  » نباکنت رد  نیمز ،» رهز   » ناگرگ رد  دناهتشون . نآ  تسوپ  يهویم و  مخت و  گرب و  يارب  تادرفم  رد  زین  رگید  رایـسب 

(( ادخهد . ) دراد مان  زین  حیبست  تخرد  دنزاسیم ، حیبست  نآ  هتسه  زا  نوچ  دنیوگ  کشرس »  » و غاط »  » یسراپ هب  و  کخاط » »

(nچValeriana wallichii Dc Indian valerian :(As r نوراسا

دنب دنب ، یقفا و  ياهشیر  دیوریم  هدرشف  رایـسب  ياهلگنج  کیرات و  ياهاج  رد  تسا . يربلا  نیدرن  ناسنالا ، ناذأ  نآ ، رگید  ياهمان  زا 
شوم يهدنـشک  ینامرد و  یهایگ  دراد ، هدننکبوشآلد  دنت و  يهزم  تسین . ریذپلد  هک  تسا ، لفلف  يوب  یکدنا  اب  كانیوب  رایـسب  دراد 

. تسا ادخهد ))  ) یتشد شوم  شوکالک ، اپ ، ود  شوم  : ) عوبری و 
ریش اب  ار  نآ  يهدیبوک  رگا  دنیوگیم  یمور  لبنـس  خیب  ار  نآ  تسا ، گنب  مخت  فالغ  دننامه  نآ  مخت  فالغ  هک  تسا  یهایگ  خیب  (ذ :

هب کشخ  مرن و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دوشیم  هنیرن  ندش  تسار  ببـس  روآتفگـش  ياهنوگ  هب  دنلامب  هضیب  يور  رب  دنزیمآیب  هزات 
لـصافم كرو و  درد  ءاسنلا و  قرع  يارب  دـنماشایب  بارـش  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  رگا  تسا ، نخـسم  فطلم و  نوردـنا و  ياـهدرد  تهج 
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(( ادخهد  ... ) تسا و ناهد  هدننکوبشوخ  هاب و  يهدنیازف  جزل و  مغلب  لهسم  رگج ، يهدس  یگدنیاشگ  دوب . دهاوخ  بوخ 
كریطصا ك  ن . كرطسا -:

(Lavandula Stoechas Linn Levender :(Ustukhuddus سدوخوطسا

نیمزرـس  ) رد حـالحل ، يدـنه و  رد  نوـمک »  » و سودخوطـسأ »  » ار نآ  یخرب  تـسا . ناور  شخبورین  ناـبهاگن و  ینعمب  یناـنوی  ياهژاو 
« مّرض  » هسنارف و رد  یمازخ » ، » اپورا و  برغم )

635 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
زیت و نآ  ياهگرب  دـنانیمز  يور  هدـیباوخ  ياهتـسد  هداتـسیا و  یخرب  اپ  ود  يدـنلب  اب  تسا  یتشد  ياهچتخرد  دوشیم . هتفگ  يزاـت  رد 

. دراد نیشنلد  بوخ و  لگ  گرب و  يوب و  لکش و  یضیب  لبنس  دننامه  دشابیم  گنر  دیپس  ای  شفنب  ياهلگ  اب  لکش  یخن 
مود رد  مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبـط  دـنیوگیم  یمور » مهرفـس  هاـش   » ار نآ  دـیوریم و  سداختـسا »  » هریزج رد  هاـیگ  نـیا  (ذ :

، دنارب ار  جزل  مغلب  ادوس و  يهرم  دنمدوس و  ار  ینابصع  ياهضیرم  دیاشگب و  ار  هّدس  عفان و  ار  عرص  كاپ و  طالخا  زا  ار  غامد  کشخ ،
دنمدوس ناروناج  یگدیزگ  هدش و  هدروخ  رهز  يارب  عفان و  ار  صغم  تسا و  هدـننکكاپ  دـب و  طالخا  زا  اشحا  هدـعم و  حـتفم ، للحم و 

(( یعیدب تارایتخا   ... ) تسا

(Spinach :(Esfenakh خانافسا

همه يارب  تاجیزبس ، رگید  رتخفن  مک  راوگدوز  رومن ، درـس و  لوا  تبترم  رخآ  رد  تسا  سویخاموس  ینانوی  جانفـسا ، يهدـشيزات  (ذ :
درد رمک ، درد  رسدرد ، ندرک ، بآشیپ  یتخس  اهگنس ، ناقری ،)  ) نویدرز لس ، الاب ، ياهبت  یگنشت ، یگتخورفارب ، هنیـس ، ياهيرامیب 

، دردلد اهكروک ، اهشوج و  لمد ، ندرک  زاب  رـس  روبنز ، یگدیزگ  ياج  ینومگلف ، سامآ  یگدروخامرـس ، اهدنب ، درد  اههزول ، ولگ ،
. تسا سویخامرـس  یناـنوی  هب  کـلاپ ، يدـنه  هب  یعیدـب ) تاراـیتخا  . ) تسا دـنمدوس  تخـس  ساـمآ  ندرک  مرن  ینورد ، ياهمادـنا  درد 

(( تاغللا ثایغ   ... ) جانپسا خاناپس ، خانپسا ، رگید ، ياهمان 
انوطقرزب ك  ن . سویفسا -:

: نویردنقولوقسا

مود تبترم  رد  تسا . یمور  ربک  خیب  دنیوگ  زین  نیریدنفولوقسا  و  رسنلا ، فک  سویدرقسا ، لاحطلا ، هشیشح  نویردنقولوقـسا ، نآ  هب  (ذ :
، هکـسکس نویدرز ، يارب  تسا ، نادـبآشیپ  و  هدرگ ، ياهگنـس  يهدـننکدرخ  هدـننکبآ ، هدـننکزاب ، فیطل ، کـشخ ، موـس  رد  مرگ و 

دنیوـگ دـنکیم . يریگوـلج  يرادراـب  زا  نآ  نتفرگرب  دوـخب  زرپـس و  ساـمآ  يهدـننکبآ  تسا . دـنمدوس  یبآـخلت  ياـهيرامیب  عرص ،
(( یعیدب تارایتخا   ... ) دنیوگ وراد » یگنز   » يزاریش شیوگ  رد  هابتشا  هب  هک  تسا  لیقسا  ياهنوگ 

(Uriginea indica kunth Scilla ;squill :(Isqil لیقسإ
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هدمآ ةرکذت »  » باتک رد  دنسانشیم  رافلا  لصب  ای  لصنع  نابرع  دنیوگ . لیقشا  یخرب 
636 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زا ياهشوم  هدش  هدـید  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـش  هتخانـش  ناینوعرف  نارود  زا  یگژیو  نیا  دـشابیم . شوم  يهدنـشک  یمـس و  تسا ،
. دنراذگیم اجب  دوخ  زا  گرم  زا  سپ  يدب  يوب  نآ  اب  هتفر  نایم 

ياراد سگرن و  گرب  دننامه  نآ  گرب  دـنیوگ ، هلاقـس  هلاقـصا ، لصنع ، الیقـسا ، لاقـسا ، نآ  رگید  ياهمان  شوم و  زایپ  یـسراپ  هب  (ذ :
فطلم اضعا و  حّرفم  قرحم و  دـلج و  رهاظ  هب  نوخ  بذاج  یلاج و  اـضعا ، یقنم  هدـعم ، يوقم  ضیح ، لوب و  ردـم  تسا . رپوت  يهقاـس 

درد عرـص و  سرقن ، لصافم ، ءاسنلا ، قرع  زرپس ، ءاقـستسا  وبر ، هنهک ، يهفرـس  سفن و  قیـض  يارب  ماوه و  رهز  قاـیرت  هظیلغ و  طـالخا 
(( میکح هفحت   ... ) تسا و دنمدوس  لوبلا  رسع  هناثم و  گنس  مدلا و  ءیق  دراب و  رس  درد  هقیقش و  شوگ و 

(Dorema ammoniacum Gum ammonaic :(Ushaq قشأ

رب رز  ندنابـسچ  یگژیو  نوچ  هدمآ و  بهذلا » قاّزل   » رـصم رد  خلک ،»  » هیروس رد  جـشأ  ای  جـشو  ای  قشو  ناکـشزپ  ياهباتک  یخرب  رد 
و تسا ، تشوگرپ  هشیر  ياراد  دوشیمن و  اپ  هس  زا  شیب  نآ  يهقاس  دنراد و  ییالاب  یگتـسب  نآ  هرـشفا  غمـص و  تساراد  ار  ذغاک  يور 

. دراد یبآ  خرس و  ياهلگ  دوریمورف ، نیمز  رد  تسار 
يارب کـشخ و  مرگ و  نآ  تعیبـط  تسا  عفاـن  اقـستسا  يارب  دـنیوگ ، ثوـثرط  غمـص  يزاـت »  » هب ناردـب و  نادـب  هـک  یهاـیگ  غمـص  (ذ :

رایخ غمص  دننام  یهاشمزراوخ ) هریخذ   ) دنیوگ زین  زاغرتشا  غمـص  هشا ، رـشلب ، غرک ، غزک ، قش ، انق ، نآ  هب  تسا  عفان  هنهک  ياهتحارج 
قرع قایرت  نخـسم ، لـطم ، ردـم ، نیلم ، کـشخ ، لوا  رخآ  رد  مرگ و  مود  تبترم  رد  تسا ، طـلغ  هک  دـنیوگ  ثوثرط  غمـص  نآ  هب  هک 

(( برالا یهتنم   ) نیرس هاگیهت و  لصافم و  درد  ءاسنلا و 

Haloxylon multiflorum Bunge plant ash ,:(Ushn n) Alkali plant نانشأ

کشخ گرب  هخاش و  رتسکاخ  دوریم . راکب  سابل  تسد و  نتسش  يارب  نآ  کشخ  هزات و  گرب  دیوریم  اهرازنش  رد  هک  تسا  یتخرد 
دیآ راکب  سابل  نتسش  رد  رتشیب  نآ  يهدش 

لوساغ اسلح ، وبا  ساطرق ، نادب  يزات »  » رد هک  یسراپ  ياهژاو  دیوگ  یقیلاوج  (ذ :
637 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، جـخلب ناـغوچ ، رـالب ، نالـشا ، نانـشو ، نانـشا ، کـبوچ  هبوچ ، نآ  رگید  ياـهمان  دـنیوگ و  فـیظن  قاـفنا ، نوباـص  ضرح ، ناورظنع :
(( یهاشمزراوخ هریخذ   ) دشابیم مولشا  يوشهماج ،

(parmelia perlata Ach .Rockmoss :(Ushnah هنشأ

. دـنیوگ یبآ )  ) يرحب کشم  نآ  هب  يرحب و  نآ  زا  ياهنوگ  زوجعلا  ۀعفـش  زوجعلا ، ۀبیـش  زوجعلا ، هنـشأ  صربق ، هنـشا  نآ  رگید  ياهمان 
خرس درز و  نایم  گنر  اب  هدش  مهرد  هدرـشف و  يوم  نوچمه  هدش  هدینت  مهرد  ياهخن  دننامه  ياهتوب  یهایگ  نآ  یتشد )  ) يرب يهنوگ 

هک یبآ  نآ  رگید  يهنوگ  دراد و  طولب  تخرد  هژیوب  ناتخرد ، یخرب  هب  هدـیبسچ  یلگنا و  یگدـنز  دـنیاشوخان . يوب  روش و  خـلت  هزم  اب 
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. دییزیم اهبآ  رانک  ياههرخص  يور  اهبآ و  رد 
، يدـنه هب  اریرهچ  هلیرهچ ، ریگالم ، کـلاوذ ، کـلآ ، کـشم ، هلاود  هلاود ، یـسراپ ، هب  و  دورقلا ، کـسم  کـسملا ، ءاود  يزاـت »  » هب (ذ :

. دوشیم هدناوخ  هبیش » ، » يرصم هب  و  هیلابد » هلک  ، » نیتال هب  و  وحسم » ، » یگنرف هب  و  نویرب »  » ینانوی و  الیچراهچ » »

(Styrax officinalis ,Linn Strax :(Astyrak كریطصا

نآ ياهلگ  تسا ، گـنر  زبس  ـالاب  ياهبنپ و  دـیپس و  نییاـپ  زا  نآ  ياـهگرب  دـسریم  اـپ  جـنپ  تسیب و  هب  نآ  يدـنلب  هک  تسا  یتخرد 
سپس ددرگیم . ریزارس  نآ  زا  مهرـس  تشپ  دننام  هطقن  ياهباریـش  میروآ  دیدپ  یفاکـش  تخرد  يهقاس  يور  رگا  تسا . دیپس  ياهشوخ 

دنیوگ کشخ  هعیم  ای  كریطصا  ار  هباریش  نیا  هژیوب  دوشیم  کشخ 
نیا روپنایرآ ) گـنهرف   ) دنتـسه ياهپل  ود  هک   Ebenales هتسار زا   Styracaceae هریت ناـهایگ  هب  هتـسباو  سکاریتسا  يهژاو  (ذ :

هریخذ  ) نوتیز غمص  تسا . یمور  تخرد  غمص  دنیوگ  دنمانیم و  کشخ  هعیم  ینانوی  هب  تسا . یهایس  هب  هدنیارگ  خرس  گنر  هب  هباریش 
یتخـس ضیح و  ندـنار  رـس و  يهلزن  هفرـس و  يارب  هک  مود  تـبترم  رد  کـشخ  مرگ و  دـیوگ  دروآ و  كرطـسا  يزار  یهاـشمزراوخ .)

 ... تسا دنمدوس  دنریگرب  دوخ  هب  ای  دنماشآیب  رگا  نادهز 
(( يروصنم )

(Electuary of myrobalan :(Itrifal لیفرطإ

هس ره  زارد و  ياهگرب  درادن  هقاس  دیوریم ، اهبادرم  رد  زارد  رمع  اب  تسا  یهایگ 
638 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. گنر یلگ  ات  دیپس  یلگ  ياراد  تسا ، مرن  شلامتسد  ماگنه  هب  گنر و  زبس  تسا . هدیبسچ  گربمد  هب  نآ  يات 
: دـیوگ هیوساـم  نبا  دوـشیم . هدوزفا  نآ  هب  هلیلب  هلمآ و  نوـچمه  رگید  ياـهوراد  یلو  تسا  هلیله  رتـشیب  هک  تسا  یبـیکرت  لـفیرطا  (ذ :

يهدـنهددوبهب هدـعم و  باصعا و  شخبورین  دوریم ، راکب  زغم  ياهيرامیب  رد  درب . راکب  دروآ و  تسدـب  ار  نآ  سونیلاـج  راـب  نیتسخن 
دوب دهاوخ  ازجنلوق  یهاگ  یلو  دیامنیم . بوخ  ار  هنیس  زغم و  دنکیم  رود  ار  يریپ  تسا ، دنمدوس  ياهکچهکچ  بآشیپ  يارب  ریساوب و 

(( یکاطنا هرکذت  )

(Unguis :(Azfar l -tib بیطلا رافظا 

هدیمان هیـشرق »  » دنوشیم و تفای  خرـس  يایرد  ياههنارک  رد  هک  ینانتمرن  ینعی  یئایرد  مرن  ناروناج  زا  دـننام  خاش  تخـس و  ییاهمادـنا 
. دنشابیم شوخ  يوب  ياراد  اهنآ  یگمه  یمدآ و  نخان  دننامه  كزان  کچوک و  ياهفدص  ای  دنوشیم .

تبترم رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  تسا . ییایرد  يروناج  دوشیم . هتفگ  يدنه  رد  علود  یـسراپ ، رد  نایرپ  نخان  فدص و  نخان  (ذ :
یعرـص رامیب  ندروآ  شوهب  نادـهز ، ياـهيرامیب  لد ، شپت  رگج ، هبمکـش ، درد  يارب  دزاـسیم ، وکین  ار  تفـس  یگتخیمآ  تسا ، مود 

سنج زا  دیوگ  سودیروکـسید  میکح .) هفحت   ) ایوب نخان  سرخ ، نخان  دـنیوگ ، وید  نخان  يزاریـش  هب  بولقلا ) ۀـهزن  . ) تسا دـنمدوس 
.( دنروآیم ناتسودنه  زا  فدص و 
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: نوقیرافا

. یتشد نوتیز  مخت  دیوگ  ذاعموب  تسا ، مور  نیمزرس  رد  نآ  ناکم  دیوگ  يزار  هیودالا ) نزخم   ) دنمان زین  نویرزام  قبد ، نوقیرافوا ، (ذ :
نوقیراـفا ار  نآ  مخت  دـشابیم و  نوتیز  ماـن  هب  یتشد  یهاـیگ  ندوب  يهناـشن  نیا  درادـن و  مخت  یتشد  نوتیز  هک  دـناهتفگ  ناسانـشوراد 

(( هندیص . ) دنیوگ نوقیراق  ار  نویرزام  تسا  هتفگ  یقشمد  دنیوگ .

(nچCuscuta epithmum kinn Epithyme Doodar :(Aftim نومیتفا

مهرد رگید  ياههچتخرد  اههتوب و  اب  هک  دننام  خن  کچوک ، یهایگ  تسا . هدروآ  نومیتبأ  ار  نآ  يزار  دناهتـشون ، نومیتفأ  ار  نآ  یخرب 
دنکیم یگدنز  اهنآ  اب  راولگنا  و  دچیپیم .

639 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
سومیتبإ و  تسا ، ینانوی  هژاو  يهشیر  دـناریمیم . هدرک ، هفخ  ار  نآ  دنـشاب  رتعـص  نابزیم  رگا  هژیو  هب  نابزیم  هایگ  هک  درذـگیمن  يرید 

. تسا رتعس  هایگ  يور  رب  راولگنا  یگدنز  نآ  ینعم  هک  دوشیم  هتفگ 
یمور هریز  ار  نآ  یخرب  دنیوگ . ءارعشلا » عبس   » يزات هب  تسا ، کشخ  مرگ و  نآ ، کیراب  ياههخاشرس  و  رتعس )  ) نشیوآ يهفوکش  (ذ :
لگنا ناـکچیپ و  يهریت  زا  تسا . هتفریم  راـکب  هتـشذگ  رد  یبـلق  ياـهيرامیب  رد  جاردـننآ )  ) دراد دـنت  ياهزم  گنرخرـس و  دـننادیم .

(( نیعم گنهرف   ) دنیوگ زین  نونجلا ، ءاود  ثوشک ، ریغص ، سس  نآ  هب  تسا . ناهایگ 

(Artimisia absinthium Linn Absinth ;worm wood :(Afsintin نیتنسفا

يهقاـس دراد . زارد  رمع  اـب  يهشیر  تسیرادهخاـش ، ياهتوب  یهاـیگ  هک  دناهتـشون ، فورتخ »  » یمور و توشک  ار  نآ  ناکـشزپ  زا  یخرب 
. دراد خلت  رایسب  هزم  هدننز و  دنت و  هایگ  نیا  يوب  گنر و  درز  ياهشوخ  نآ  لگ  رادهشیر و  ياهگرب  دوریم . الاب  اپ  ود  نآ  خاشرپ 

دناـمیم ربـص  هـب  نآ  یخلت  ناوـحکا و  دـننام  هـب  نآ  لـگ  مـشچ و  درد  يارب  دـنمدوس  یهوـک ، نارداـم  يوـب  زا  ياهنوـگ  نیتنـسپا ، (ذ :
تسا مشچواگ  يهنوباب  دننام  هب  تسا  مرک  يهدننکنوریب  يوراد  دراد . دربراک  یکشزپ  رد  هس  ره  و  هنوگهس ، ياراد  هریرز  جاردننآ ،) )

(( هیودالا نزخم  )

(nچpapaver somniferum Linn opiun :(afy نویفا

نیدنچ ماجنا  زا  سپ  زرگ )  ) شاخشخ هایگ  زا  هتفرگرب  يهدیـسام  يهباریـش  يهنوگهب  ردخم  ياهدام  روآباوخ . ینعم  هب  ینانوی  ياهژاو 
شاخـشخ زوگ )  ) زرگدوخ زا  نآ  دوشیم و  هدیمان  شیـشح )  ) هک نآ  هداس  يهدام  ندرک  نیـشنهت  يزاسادـج و  ندرک و  فاص  راک  راب 

. دوشیم هتفرگ 
، ردـخم دـنیوگ . زین  نویپه  نوبیه ، نآ  هب  تیرکـسناس ، اـنیفا »  » زا هتفرگرب  دراد . ماـن  كاـیرت  هک  شاخـشخ  يهدـشکشخ  يهباریـش  (ذ :

(.( ءابطالا مظان  . ) دنیوگ شاخشخلا  نبل  نآ  هب  نایزات  روآباوخ .
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(Acacia Arabica wild gum Arabic tree :(Aq qia ایقاقأ

« نالیغ ما   » نایرصم ظرق »  » ار نآ  نابرع  دنریگیم و  ایساکا »  » تخرد زا  هک  تسا  هباریش 
640 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هدـید رایـسب  كون  اب  يهدـنزگ  ياهراخ  نآ  زجب  دـسریم  اپ  تسیب  هب  نآ  يادـنلب  هک  رایـسب  گرب  خاـش و  اـب  گرزب  یتخرد  هک  دـنمان 
. دناهداد نادب  ۀیرصملا » ۀکوش   » مان یخرب  ورنیازا  دوشیم 

، نالیغم راخ  غمص  تسا . گنرهایس  تخس و  دوریم . راکب  تسوپ  یغابد  رد  تسا  يراخ  هرشفا  ایساکآ ، ینانوی  يهشیر  زا  هتفرگرب  (ذ :
يدنه يایقاقا  خرـس و  درز ، يایقاقا  شفنب ،)  ) چیپ يایقاقا  تسا . هنوگ  دنچ  جاردـننآ )  ) دروآیم دـنب  ار  ضیح  نوخ  دـنریگرب  دوخب  رگا 

(( ادخهد )

(pyrethrum pathenium Bachelor's button :(ughuw n ناوحقا

رد و  غرم » ياپ  هجنپ  هجاجدلا - لجر   » هیروس رد  و  شاکرک »  » رـصم رد  میرم و  تخرد  نآ  هب  برغم  رد  حاقأ ) ج - ، ) تسا درفم  ياهژاو 
ای دـیپس  گنر  هب  نآ  لگ  رادلاب و  گرب  نآ  گرب  تسا ، گرب  خاشرپ و  تسار و  هقاس  اب  یفلع  تسا  یهایگ  دـنیوگ . روفاک »  » لـصوم

خلت رایـسب  هزم  اب  هدننکبوشآلد  وبدب و  دنت و  ربونـص  جاک و  هباریـش  يوب  نوچمه  يوب  ياراد  هایگ  نیا  تسا . هنوباب  لگ  دـننامه  درز 
. تسا

(( ادخهد  ) مرپسا روفاک  قنوباب ، کنوباب ، هجراقم ، هنوباب ، جنوباب ، ناوحق ، ناوحکا  (ذ :

Melilotus officinalis Sweet :(Aklil al -malik) Linn melitole کلملا لیلکإ 

کی رمع  اب  یفلع  یهایگ  نآ . زج  نامکرک و  قوقدـنح ، نابلا ، نصغ  نابـسیس ، لـفن ، مثنح ، نوچ : هدـش  هتخانـش  يارب  يرگید  ياـهمان 
ار نآ  دـنوشیم و  نآ  ناهاوخ  ناروبنز  هک  ییوب  کـچوک و  ياهشوخ  ياـهلگ  زبس و  درگ و  گرب  ياراد  دـیوریم و  اهناتـسبات  لاـس 

هدنریگربرد خاش  ره  هک  تسا  ناکدوک  دنبتسد  نوچمه  دـننام  خاش  درگ  نآ  يهویم  دـننکیم . ییوجیپ  ازیتسم  هباریـش  نتـشاد  يارب 
. دشابیم مخت  کی 

، تسا درز  يهناد  ياراد  لگ  يدـیپس ، هب  هدـنیارگ  درز  گنر  هب  سوتولیلم ، نیتال  رـصیق و  هایگ  کنخان ، یـسراپ  هب  گنـسب ، هیـسب ، (ذ :
(( یهاشمزراوخ هریخذ  )

: جولا

ناتسگنس رد  هک  دوبک  یلگ  اب  هایس  ربز و  تشرد و  رایسب  یهایگ  مخت  زا  ياهنوگ  (ذ :
641 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هب زین  کتمن  رورعز ، میکح ،) هفحت   ) دنیوگ كرزاک  نآ  هب  ناریا  رد  هک  تسا  شیب  هایگ  دننامه  جولا  جاردننآ .)  ) دیوریم ناتسهوک  و 
رورعز ك  ن . دنیوگ . نآ 
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(Emblica officinalis Gaertn Emblic myro balan :(Amlaj جلمأ

ندـمآ درگ  نآ ، ناـشن  هک  یتخرد  دـناهدناوخ  نآ  درز  گـنر  نتـشاد  يارب  درز  يومیل  ار  نآ  یخرب  هک  هلیله  هورگ  زا  یتـخرد  ياهویم 
. دشابیم ایسآ  بونج  دنه و  نیمزرس  نآ  هاگتسیز  تسا . رتچ  يهنوگهب  اهگرب 

هجوگ ولآ و  لکـشمه  تسا  زیت  دـنت و  شرت و  نآ  يهزم  دوشیم . هتفگ  هلمآ  زین  نآ  يهویم  يدـنه  یتخرد  ماـن  هلمآ »  » يهدـشيزات (ذ :
. دشابیم تخس  رایسب  تخرد  نآ  بوچ  تسا ، نازیوآ  اههخاش  يوس  ود  زا  هوبنا  زیر و  ياهگرب  اب  ودرگ  یگرزب  هب  دراد و 

(( ادخهد )

(Barberis aristata schrad Barberry :(Amber b ris سرایربمأ

یناتـسهوک ياهلگنج  رد  دراد . هدنـشک  درت و  یبوچ  گنر و  یباجنـس  نآ  تسوپ  رادراخ ، دریگیم ، يدـنلب  اپ  شـش  اـت  تسا  یتخرد 
یکدنا اب  تسا و  زارد  لکش و  یغرممخت  سا »  » هویم دننام  هب  روگنا  نوچمه  نآ  هویم  دنیـشنیم ، لگ  هب  سرام  هام  رد  و  دیوریم . اپورا 

. خرس گنر 
(( ءابطالا مظان   ) دشابیم نآ  لگنا  مدنگ و  گنز  یناتسهوک و  نایکشرز ، هریت  زا  کشرز و  تسا ، ینانوی  هشیر  زا  هتفرگرب  (ذ :

(ghalisچAnagallis arvensis Linn pimpemel :(An سیلاغانأ

ياهلگ اب  ابیز  ياهتوب و  اهنآ  یگمه  هک  رایـسب  ياههنوگ  اب  اج  همه  رد  شیوررپ  گرزب و  گرب و  خاـشرپ و  هلاـس  کـی  تسا  یهاـیگ 
. تسا يدروجال  دوبک  ای  ناشخرد و  یناوغرا  خرس 

. بوچ ای  زلف  سنج  زا  هاتوک  يهراوید  اب  زارد  هبعج   ) يرجم لکشب  نآ  لگ  لاچماپ ، يهریت  زا  یهایگ  تسا . ینانوی  هشیر  زا  هتفرگرب  (ذ :
زین رافلا » ناذآ   » نآ هب  تسا . درگ  هب  کـیدزن  شوگنزرم ، دـننام  هب  نآ  گرب  دوشیم . زاـب  یـشوپرس  يهلیـسو  هب  هناـنز ،) شیارآ  هبعج 

(( یکاطنا هرکذت   ) دنیوگ
642 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Farula assafoetida Linn Asafoetida plant :(Anjudh n نادجنا

ینورد هایس و  ياهتسوپ  زا  هدیـشوپ  هرگهرگ  دننام ، خیم  نآ  يهشیر  نایرتچ ، هورگ  زا  زارد  يرمع  اب  یفلع  یهایگ  زا  هک  تسا  ياهباریش 
، تفـس هباریـش  نآ  زا  دـننکیم و  خاروـس  دـنیوشیم و  تسخن  ار  هشیر  هباریـش ، ندروآ  تسدـب  يارب  تسا . وبدـب  گنريریـش و  دـیپس 

. دنربیم راکب  سپس  دوش ، کشخ  ات  دنزاسیم  اهر  ار  نآ  تسا و  دنت  ییوب  ياراد  هک  دوارتیم  هکچهکچ 
. تسا نایرتچ  يهریت  زا  رپولک »  » یناردنزام شیوگ  هب  دنیوگ . نادجنا » لصا   » ار نآ  خیب  و  تیتلح »  » یبرع هب  نادـگنا »  » يهدـشيزات (ذ :
و زاـغرتشا »  » یـسراپ هب  ار  نآ  خـیب  نیعم .) گـنهرف  . ) دـسریم رتم  مین  ود و  اـت  ود  هب  نآ  يدـنلب  دـیوریم و  ناریا  ياـهنابایب  رتشیب  رد 

(( راطیب نبا  تادرفم  . ) دوریم راک  هب  اهیکاروخ  اهوراد و  یخرب  رد  دنیوگ ، ثورحم » »
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(Urtica urens Linn Nettle :(Anjurah هرجنأ

نآ یمدآ  رگا  هدیناشوپ  مرن  كرک  ار  نآ  يور  هک  هریت  زبس  نآ  گرب  دسریمن . اپ  کی  زا  شیب  هب  نآ  يدـنلب  هلاس  کی  یلگنا ، یهایگ 
تـسوپ يور  رب  هچنانچ  تسا ، ياهرـشفا  هایگ  نیا  رد  تسا . گنر  زبس  نآ  ياهلگ  دوشیم . شزوس  شراخ و  راـچد  دـنک  یلامتـسد  ار 

. دنزیم لوات  دوش  هتخیر 
شیازفا ار  یـسنج  يورین  دوش  هدروخ  ریـش  اـب  رگا  دـنیوگ ، ضیرق  ار  نآ  مخت  ءادوس ، يهرجنا  ءاـشرح ، يهرجنا  راـنلا ، تاـبن  هنزگ ، (ذ :

(( هندیص  ) دزاس كاپ  طالخا  زا  ار  هنیس  ولهپ و  دنارب . ار  مغلب  دوشیم . ربتس  نآ  دنلامب  هنیرن  رب  لسع  اب  هچنانچ  دهدیم و 

(tچAstragalus Sarcocolla Dymok Savcocolla :(Anzar تورزنا

اپ ود  هب  کیدزن  نآ  يدنلب  هک  ییابیز  کچوک  يهچتخرد  يهباریش  نآ  دنمان و  یـسراپ » همرـس   » نایزات دنـسیون . تورزنع  ار  نآ  یخرب 
رگید هکچ  نآ  زا  سپ  ددرگیم و  کشخ  سپـس  دـنکیم و  هکچ  هباریـش  نآ  لگ  هب  کیدزن  شخب  رد  دراد . تسار  يهقاـس  دـسریم .

ای راوقیقع و  خرـس  گـنر  هب  سپـس  دـنیآیم ، درگ  مه  راـنک  رد  گـنر  درز  ناـشخرد  کـچوک  ياـههناد  تروصب  اههباریـش  هنوگنیا 
. دشابیم روآکشا  مرگ و  دنت  ياهزم  اب  وبیب  درت ، مرن و  یگتسب  ياراد  دنیآیمرد  قیقع  گنر  کیدزن  ياهگنر 

هب و  کهورکا »  » و هدجنک »  » یناهفصا هب  دوریم . راکب  اهمهرم  رد  خلت  ياهباریش  (ذ :
643 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(( هیودالا نزخم  . ) دنیوگ لقوقراس  نیتال  هب  القوقرت »  » ینایرس هب  و  الوقرص »  » ینانوی هب  و  ییال »  » يدنه هب  و  رودک »  » يزاریش

(Coagulum pitua Rennet :(Infihah هحفنأ

باریس زا  یشخب  نآ  دنناهاوخ و  ار  ياهژیو  يهدام  هژاو  نآ  زا  ناکـشزپ  یلو  تسا . زب  هلاسوگ و  نادریـش  باریـس و  زا  کچوک  یـشخب 
ندرک رینپ  يارب  دنیوگ و  رینپ  يهیام  نآ  هب  و  دشاب ، هدیراوگن  هدش  تفس  اسب  ریـش  تسا . راوخریـش  هلاغزب  هلاسوگ و  هبمکـش )  ) نادریش

. دوریم راکب  ریش 
. دوریم راکب  اهوراد  رد  نآ  يهدرک  کشخ  هدروخن . فلع  هلاغزب  هرب و  يهبمکش  (ذ :

(( ءابطالا مظان   ) ناجمداب هایگ  دننامه  ياهچتخرد 
نوقیرافا ك  ن . نوقیرافوا -:

Nepeta hindostana Cultivated :(B drajboyah) )Roxb( Haines Balm هیوبجنرداب

، رمونـص مورداـب ، کـشمجنرف  ناورتـک ، گـنر ، وـب  یناـسارخ ، هرت  هـیجرتا ، ناوزک ، ناـجنرت ، هیوبنرداـب ، هنوبگنرداـب ، هیوبجنرذاـب ، (ذ :
ياـهيرامیب يارب  تسا  کـشخ  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبـط  دـنیوگ ، وگنلاـب »  » یـسراپ هب ، هیجرتأ » ۀـلقب   » یبرع هب  زورفاناتـسب و 

لد شپت  يهدنیادز  روآيداش ، رگج و  لد و  شخبورین  تسا . دنمدوس  يرگ ، و  يزغم ، ياهیگتفرگ  ناهد ، دب  يوب  یبآخلت و  یمغلب و 
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ار اهنادـند  نآ  يهشیر  بآ  هرغرغ  تسا . دـنمدوس  راه  گس  الیتر و  مدژک و  شین  یگدـنزگ  يارب  تسا . یمدآ  نهذ  يهدـننکكاپ  و 
(( یعیدب تارایتخا   ) دنکیم ناشخرد  وکین و 

(jچOcimum basilicum Linn Sweet basil :(B dr جورذاب

« هیکولملا ۀشیشح   » ناینانوی كوح ،»  » نابرع و  هدمآ ، یفیلگوریه  ياهشراگن  رد  هک  دشاب  جورداب )  ) يرـصم هژاو  زا  نآ  يهشیر  اسبهچ 
ناحیر  » هب نآ  يراذـگمان  يهزیگنا  تسا . هدـمآ  نآ ) زج  یناحیر و  قبح  نامیلـس ، ناحیر  يدـنه ، رتعـص  مجامح ،  ) رگید ياـهمان  اـب  و 

ار يو  دندروآ و  وا  يارب  ار  وراد  نیا  ناینج  دش . خرس  داب  راچد  ربمایپ  نامیلس  دننک : دای  نینچ  نآ  زا  ناینیشیپ  هک  تسیاهناسفا  ینامیلس »
مان ورنیازا  دندرک  نامرد  نآ  اب 

644 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهقاس ياراد  هلاس  کی  هایگ  نیا  تسا ) ناحیر  ینعم  هب  ناشیا  ناـبز  رد  زین  مرفـس  نامیلـس و  ياـهمان  زا  یکی  [، 1246] مج مرفسمج ، )
دربراک هایگ  همه  خلت . ياهزم  شوخ و  يوب  ياراد  هایگ  دراد  لبنـس )  ) ياهشوخ درگ و  ییاهلگ  لد و  دـننامه  ياهگرب  شوگراهچ و 

. دراد ینامرد 
(( ادخهد  ) دنیوگ زین  ورذاب  قورذاب ، كوح ، گنراب ، هیوبجنرذاب ، یهوک ، ناحیر  نآ  هب  وبشوخ  یهایگ  هدش ، يزات  (ذ :

Centautrea ;phyllocephalla Centaura ;phyllocephala :(Basward) white acanthus Fogonia: دروذاب

نوچمه رادهنادند  زارد  شوگ  راهچ  ياهگرب  گنرخرـس و  هقاس  دراد  يدوخبدوخ  شیور  هک  یهایگ  دنیوگ ، نادب  ۀکرابملا » ۀکوش  »
. تسایناپسا بونج  سلدنا  نیمزرس  نآ  نیتسخن  هاگشیور  تسا . زیت  کچوک و  يدننام  راخ  نآ  ياهتنا  رد  هک  دراد  هرا 

رد دـنیوگ  کشخ و  مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبط  رگنک . سنج  زا  هرتنانیـس  يهریت  زا  دـنیوگ . دروآداب »  » تسا کبـس  نوچ  (ذ :
نادند و درد  يارب  دراد  یگدـنیاشگ  یگدـننکزاب و  يورین  جزل ، مغلب  يهدـننکناور  تسا . کشخ  درـس و  نآ  يهشیر  تسا . درـس  لوا 

(( یعیدب تارایتخا   ... ) تسا بوخ  مدژک  شزگ  ياج  و  یمغلب ، ياهبت  سامآ و 

(Gal banum :(B razad دزراب

تخرد ماش  رد  تسا . دـنمدوس  ریـساوب  يارب  بآ  اب  نآ  مرد  ود  دـنناوخ . هنق »  » يزات هب  یکطـصم ، دـننام  هب  ياهباریـش  دزریب ، ینعمب  (ذ :
هریخذ . ) دـنناوخ تسا ) دزراـب  هخاـش  گرب و   ) سوطیفاـمک یخرب  و  ینـساق »  » یکرت هب  هبل ، نسح  دزریپ ، ماـنب  ياهباریـش  و  نوینوطاـم » »
هچناـنچ تسا . بوخ  رایـسب  سرقن  کیتایـس و  درد  يارب  تسا ، رت  مود  رد  کـشخ  مرگ و  موس  تبترم  رد  نآ  تعیبـط  یهاـشمزراوخ .)

، مدژک رام ، رهز  يهدننکرثایب  دـشابیم و  هدرم  هدـنز و  نایور  يهدـنزادناورف  تسا و  هناهام  نوخ  يهدـنربنایم  زا  دـنریگرب  دوخب  نانز 
. دـنادیم تشوـگ  يهدـننایور  نکــشداب و  ار  نآ  يزار  تـسا . دـنمدوس  مـشچ  کـلپ  يرگ  و  يدرــس ، زا  شوـگ  درد  دردرــس و  يارب 

(( ادخهد )
645 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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(Melia azedarach Linn Persian Lilac :(B n ناب

. دوشیم تسار  مخ و  همـشرک  زان و  اب  هک  مرن  ياهقاس  هزادـنا و  هب  ییادـنلب  گنـشق و  تخیر  مظنم و  ياههچنغ  اب  ابیز  تخرد  ياهنوگ 
. دننکیم يزاسدننامه  نآ  هب  ار  مدرم  ياهمادنا  بسانت  یمرن و  تماق و  دق و  و  دنراد ، هدورس  نآ  يارب  ناگدنیارس  زا  يرایسب  ورنیازا 

تبترم رد  تسا  خـلت  مرگ و  نآ  تعیبط  دـشابیم  هلمآ  تخرد  هیبش  نابلا » بیـضق   » يزات هب  یخلب ، فالخ  دـیب ، کـشم  کشمدـیب ، (ذ :
(( ادخهد . ) تسا بوخ  همدنگ  تخس و  سامآ  مخز و  ياج  لاخ و  فلک و  ندودز  يارب  دراد  مود  رد  کشخ  و  موس ،

(r maryamچCyclamen europaeum Linn /Greek cyclamen :(Bukh میرم روخب 

نوچمه مان  دـنچ  هب  ار  نآ  نایزات  و  ناریپ » نان  خـیاشملا - زبخ   » مانب اـقیرفآ  لامـش  رد  و  سمـالکب »  » ماـنب ار  نآ  ناـینانوی  تسا  یهاـیگ 
هدش هتـسارآ  گنرخرـس  ییاهلگ  هب  هک  درذگیمن  تشگنا  راهچ  زا  نآ  يادنلب  هک  تسا  یهایگ  دـنناوخ . حـیدرق »  » و عبری » «، » ۀـفکر »

مغلـش نوچمه  هایـس  نآ  هشیر  تسا . گنر  دـیپس  نیکرک و  نآ  یتشپ  يور  ابیز و  زبس و  نآ  يالاب  يور  تسورود ، نآ  ياهگرب  تسا 
اهراغ و دننام  کیرات  ریـسمرگ و  ياهاج  رد  دنرب  راکب  نان  تخپ  رد  ار  نآ  یخرب  هک  تسا  نامه  تسرتباداش و  رتنهپ و  یلو  برت  ای 

. دیوریم ناتخرد  هیاس  رد  زین 

(Adiantum capillus veneris Linn /maiden hair fem :(Brashi osh n ناشوایس رپ 

«، بالکلا رعـش  «، » رئب هربزک   » و رابجلا » رعـش   » نآ رگید  ياهمان  زا  دـناهدروآ  ناشوایـس » رب   » مانب ار  نآ  اـهباتک  زا  یخرب  رد  ناشوایـس  رپ 
ياهراغ يهراوید  نآ و  زج  اهلاناک و  نوچمه  اهبآهار  اههاچ و  يهراوید  رب  یهایگ  تسا . دوسـالا » قاـس   » و فیـضو » «، » راـمحلا ۀـیحل  »

هب هچنغ  هنوگهب  ياههخاش  ياراد  تسا . هویم  لگ و  هقاسیب و  یهایگ  دـیوریم . اههمـشچ  يهراـنک  رومن و  کـیرات  ياـهاج  كاـنمن و 
نآ هشیر  تسا ، نآ  يهبل  رد  یگدیرب  ياراد  سفرک  گرب  دـننامه  نآ  ياهگرب  تخـس و  دـنلب و  دـنزیم ، یهایـس  هب  هک  خرـس  گنر 

. دشابیم راکشآ  یهاگ  و  رادهشیر )  ) یفیل
646 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، نوخیرطولوب سناموجنرط ، نجلا ، رعش  لوفلا ، رعـش  ضرالا ، رعـش  ضرالا ، عبـس  نجلا ، رئافـض  هریفـض ، شوایـس ، رپ  رگید  ياهمان  (ذ :
لوب و ردم  جضنم و  حتفم و  لطم و  ففجم و  فطلم و  یکـشخ و  یمرگ و  هب  لیام  لدتعم  دـشابیم . رفثلا  ریثک  فصرع و  دایجلا ، رعش 

(( ادخهد  ) تسا دنمدوس  ناقری و ...  وبر و  شش و  هنیس و  هیقنت  تهج  ءاعما و  هدعم و  مغلب  ادوس و  لهسم  ضیح و 

(Brass :(Biranj: جنرب

ود یهایگ  دـنناوخ .  Ebelia یلباک جـنرب  نآ  هک  مغلب  يهدـننکناور  تسا  یمخت  دـنرآ . لـباک  زا  رتشیب  هک  گـنرب »  » هدـش يزاـت » : » (ذ
اب هدـنچیپ  زارد و  ياههخاش  ياراد  دـیوریم  ایلارتسا  لامـش  اـقیرفآ و  ییایـسآ و  مرگ  ياـهاج  رد  هنوگ  رد 65  گربلگ  هتـسویپ  ياهپل ،

راکب ودک  مرک  نامرد  يارب  هزمدـنت  کچوک ، درگ و  خرـس و  ياهویم  ياهشوخ و  دـیپس  ياهلگ  زارد و  لکـش و  یغرممخت  ياهگرب 
(( نیعم گنهرف  . ) دوریم
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(Achillea millefolium Linn Yarow :(Birinj sif فساجنرب

رامـشب نیتنـسفأ »  » ياهنوگ ار  نآ  دنناوخیم و  ءالیوش »  » نایزات و  فساجنلب »  » ار نآ  یخرب  دنکیم و  دای  جنرب »  » مانب ار  نآ  يزار  یهاگ 
. تسا زارد  ییاهفاکش  ياراد  گنر و  خرس  ياهناوتسا و  درذگیم  اپ  جنپ  زا  نآ  يهقاس  يدنلب  هک  تسا  یفلع  یهایگ  دنروآیم .

. دیوریم هداتفارود  ياهاج  اههناریو و  رد  دراد و  دیپس  يرتچ  ياهشوخ و  ياهلگ 
دنیوگ رام » هدنگ   » يدـنه هب  و  ناردام ، يوب  کسارترب ، موصیق ، یعارلا ، قبح  تسا . ناردام  يوب  هایگ  هک  پساجنرب »  » هدـش يزات » : » (ذ

، هلیوش کشاترب ، سامیطرا ،» «، » ایـساماطرا  » نآ رگید  ياهمان  تسا  مرگ  نآ  تعیبط  تسا و  درز  گنر  نآ  نیرتهب  ۀیودالا -.» ظافلا  زا  »
(( ادخهد ، ) تارثیبع

)naچtچplantago ovata Fork /Ispaghula (Spogel seed) :)Bazr -q انوطقزرب

اپ مین  کی و  زا  نآ  يادـنلب  دـیوریم  ینـش  ياهنیمز  اهتشد و  رد  گنهراب ) لـمحلا - ناـسل   ) هداوناـخ زا  هلاـسکی ، یفلع  هاـیگ  مخت 
دننام و هب  هایس  تفس  ياهمخت  ياراد  اهنآ  مادکره  رد  دراد و  دننام  زرگ  رس  هس  ای  ود  نآ  يهخاش  ره  دراد ، هخاشرپ  هقاس  درذگیمن 

647 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
قازب دوش  هدیوج  رگا  تسا . هزمیب  وبیب و  اهمخت  نیا  دـناهدیمان  یلک  ای  نویلک »  » ار نآ  ناینانوی  ورنیازا  دنتـسه  کک  لاغز  هزادـنامه 

. دنیوگ انوطق  مخت  باعل  نآ  هب  هک  دیآیم  تسدب  نآ  زا  ياهدنبسچ  يهبازیل  دوش ، هدناسیخ  بآ  رد  هچنانچ  دوشیم  هدنبسچ 
نکسم دنیوگ  هزرپسا  سویلیسا ، مختيره ، نویلوشب ، لوغبسا ، هزرفسا ، مولیسپ ، گاتیرف ، يروصنم ،»  » سویقسأ شویفسا ، سویفسا ، (ذ :

هایس نآ  نیرتهب  دراد . هایـس  دیپس و  هنوگ  ود  تسا  دنمدوس  سرقن  ریحز ، صغم ، نوخ ، نایلغ  يارب  مرگ ، ياهبت  نیلم  للحم ، یگنـشت ،
(( یعیدب تارایتخا  . ) تسا هبرف 

(corolium rubrun Coral :(Bussad دسب

« ناجرم  » مانب دـیوریم و  اهایرد  یخرب  بآ  رد  گرب . هخاـشرپ و  گرزب و  تماـق  اـب  یمیـسلک  تاـبیکرت  ياراد  ییاـیرد »  » یبآ یتخرد 
. دوش گنس  نوچمه  تخس  تفس و  دروخب  نآ  هب  اوه  دوش  نوریب  بآ  زا  هاگره  تسا . فورعم 

ناجرم و نآ  يهشیر  يهماک  ناجرم ، خرـس  يهرهم  نویلاروق ،» « » لروق « » يرجـش رجح   » نآ رگید  ياهمان  یلاویب ، اکنوم ،»  » يدنه هب  (ذ :
. دوشیم هتفگ  دسب  اههخاش ،

(( ادخهد )

(sfayejچpolypodium vulgare Linn Common polypody :(B جیافسب

ياراد ورنیازا  دوشیم . هدـید  نآ  ياههرانک  رد  رایـسب  ناگرامـش  اب  رتشگنا و  یتفلک  هب  نآ  ياههشیر  نوچ  اپرپ ، ینعمب  ینانوی  ياهژاو 
بجو کی  يدنلب  اب  سخرس  يهریت  زا  یفلع  یهایگ  دوشیم . هدناوخ  ناویتشأ »  » رـصم رد  تساپراهچ  لهچ و  يهرـشح  نوچمه  یلکش 
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. دیوریم خرس  درز و  گنر  اب  اههرخص  نایم  طولب و  تخرد  هژیوب  ناتخرد  یخرب  يهقاس  کیدزن  یکیرات و  رد 
نویدوفولوف ناویتشت ، الغر ، یکس   » رگید ياهمان  و  لجرالا » ریثک  «، » بلکلا رضاخ   » يزات ياهمان  اب  کیاپسپ »  » هدش يزات  ياهژاو  (ذ :

. تسا لفنرق  هزم  دننامه  یکدنا  مک و  يدنت  كدنا و  یخلت  اب  بوخ  هزم  ياراد  دشاب  هزات  نآ  زا  هچنآ  وراد ، لیگ  نذالا ، لاخد 
(( یهاشمزراوخ هریخذ  )

(Citrullus vulygains Indian water :(Bittikh hindi يدنه خیطب 

648 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
schrad melon

(( ۀیودالا نزخم  « ) زوپرت  » يدنه هب  هقوبار »  » و عالد ،»  » يزات هب  هناودنه  یسراپ  هب  ءابطالا .» مظان   » هناودنه (ذ :

portudaca oleracea ,Linn purslane ءاقمح ك  ن . ءاقمحلا -: هلقب 

(Amaran thus blitum Linn /Bilaton ;blite :(Baqlayamaniyah هینامیلا هلقب 

نباکنت رد  هزمیب  یخرس و  هب  لیام  دیوریم  اهبآ  رانک  رد  جانفسا ، زا  ياهنوگ  رتزیر و  یمک  نآ  زا  ینـساک  نوچمه  تسا  یهایگ  (ذ :
سطیلب سلدنا  رد  و  زوبرج ، سوبرب ، ۀیبرعلا ، ۀلقب  تسا . زورفاناتـسب  مخت  هیبش  نآ  مخت  دیوگ  ذـیملت  نبا  دـنمان ، ینکـشا »  » ناتـسربط و 

ار نآ  گنرخرـس  يهنوگ  دنیوگ و  ییالوچ »  » يدنه هب  یکاطنا ) يهرکذـت   ) فطق دـننامه  قبح و  ياهنوگ  راطیب ) نبا  تادرفم   ) دـنیوگ
(( ادخهد  ... ) تسا رتهب  زبس  زا  نآ  خرس  يهنوگ  دننکیم . فیرعت 

(Caesal pinia sappan Linn Sappan woood :(Baqqam مقب

تسار هقاس  تسا . کیزکم  نآ  یشیور  هاگیاج  دسریم  رتم  هب 15  نآ  يدنلب  رمحلا » بشخ   » ای مدـلا » بشخ   » رگید مان  اب  تسا  یتخرد 
. تسا هدش  اتـسیا  اهنآ  دشر  هک  تسا  ییاهکخاش  ياههدنام  هک  دوشیم  هدـید  يرایـسب  گرزب و  ياهراخ  نآ  مادـکره  رب  هک  هخاشرپ 

. دشابیم یندشقارب  تخس و  رایسب  نآ  بوچ 
. دنرب راکب  ار  نآ  نازرگنر  هک  گنرخرس  یبوچ  مگب  مکب ، هدش  يزات » : » (ذ

(( ادخهد . ) دنیوگ مرهک  هیجم ، يدنه  هب  مدنع ، یبرع  هب  شپماک »  » هسنارف هب  ناینرپ  راد  ناینرپ ، لئاملا ،» زوج  »

(Semecarpus anacardium Linn f .Marking nut :(Bal dur رذالب

نیریش و رایسب  یکبآ و  نآ  نورد  تسودرگ ، دننام  هب  نآ  يهویم  دوشیمن ، دنلب  رایسب  هک  دیوریم  ایسآ  بونج  دنه و  رد  تسا  یتخرد 
. تسا هزمشوخ 

ياکیرمآ رد  دنیوگ  هوالهب  ایدرقنا ، ناونولهب ، يدنه  هب  هایـس . یتسوپ  نیریـش و  يزغم  اب  يدنه  يامرخ  يهتـسخ  دننام  هب  تسیاهویم  (ذ :
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هایگ تسوپ  دراد  ینامرد  فرصم  هک  تسا  هدننازوس  يدیسا و  داوم  يوتحم  وژاکآ » زوج   » مان هب  ياهویم  دیوریم  يزکرم 
649 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(( نیعم گنهرف  . ) دشابیم وژاکآ  غمص  ياراد  تسا  هدنروآدنب 

(sچScilla sps wild onion :(Bulb سوبلب

يرگید تسا ، یندروخ  دوشیم و  هتـشاک  اـهغاب  رد  هنوگ  تسا  هنوگ  ود  یکاروخ و  زاـیپ  دـننامه  يزاـیپ  نآ  يهشیر  هک  تسا  یهاـیگ 
. دوریم راکب  اهنامرد  رد  درادن ، یبوخ  يهزم  تسا و  اهتشد  يوردوخ 

يدبز شاخشخ  اسیلب ، ریـسوم ، دنیوگ ، مرط » مرن   » ناتـسرل رد  بئذلا ، لصب  زیزلا ، لصب  يزات  هب  خلت » زایپ   » مان هب  یتشد  زایپ  يهنوگ  (ذ :
(( جاردننآ )

(Commiphora opobalsamum Engl ./Balm of gilead balsam :(Bals n ناسلب

رد بسانم  طیارـش  ندروآ  دیدپ  اب  هچنانچ  تسا . رـصم  سمـشلا  نیع  نآ  بوخ  رایـسب  يهنوگ  یـشیور  هاگیاج  دـنیوگ  ناسلیب »  » یخرب
هزات ياههخاش  يورب  دـسریم  اپ  راهچ  هب  نآ  يدـنلب  هک  تسا  ياهچتخرد  تسا  نییاـپ  نآ  یگژیو  مه  زاـب  دوش  تشاـک  رگید  ياـهاج 

. دشابیم وبشوخ  لگ  ياههشوخ  نآ  هت  رد  هک  تسا  یکزان  خرس  گرب  نآ  يهدییور 
دنرخیم رایسب  نآ  زا  جاجح  نوچ   ) هکم نغور  ای  مسلب  نغور  هک  دوارتیم  نوریب  نآ  زا  ینغور  يهرشفا  دینزب ، غیت  نآ  هلاسکی  يهخاش 

. ددرگ کشخ  دهدن و  هویم  رگید  هک  نآ  ات  دوشیم  رتمک  نآ  نغور  دنک  رمع  رتشیب  تخرد  هچره  تسا ) هکم  یتاغوس  دروآهر و  و 
، یکم ناسلب  هکم ، مسلب  ماشب ، ماـش ، وبا  نآ ، رگید  ياـهمان  دراد  يوراد  دربراـک  ناـسلب  مخت  دـنیوگ . ناـسلب » بح   » ار هاـیگ  يهناد  (ذ :

(( نیعم گنهرف   ) یجاغآ نسلب  هکم  لییارسا ، مسلب 

(tچQuercus robur Linn Oak :(Bull طولب

. دندروخیم كاروخ  ناونعب  هتشذگ  رد  نابرع  ار  نآ  يهویم  دوریم و  راکب  تسوپ  شیاریپ  رد  نآ  تسوپ  هک  گرزب  تسا  یتخرد  (ذ :
ياهتنا رد  لگ  هنوگ  ود  اب  طولاب  یـسراپ  هب  يزامارد  یناتـسربط  هب  نتالب  یمور  هب  رایپساتیـس ، يدنه  هب  دـنیوگ  طولب  تفج  ار  نآ  مخت 

. دـنریگیم رارق  اهگرب  لغب  رد  ییاـتهس  ياههتـسد  تروصب  ـالومعم  هداـم  ياـهلگ  زارد و  ياههلبنـس  تروصب  رن  ياـهلگ  اـههخاش :
(( ادخهد )

650 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Terminalia bellerica Roxb .Balleric myrobalan :(Balil j جلیلب

لکـش رظن  زا  نآ  يهویم  دشابیم . گرب  خاش و  رپ  اپ و  هدزاود  نآ  يادنلب  دیوریم  دنه  نیمزرـس  رد  تسا و  زبس  هشیمه  یتخرد  يهویم 
. تسا نوتیز  نوچمه  یتشوگرپ  هزادنا و  و 
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تسا و ناشخرد  زیل و  مرن و  هویم  نوریب  يامن  ددرگیم  تفس  کشخ و  یکدنا  زا  سپ  هزات  مرن و  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  نورد  ياهتسه 
. دراد ینامرد  دربراک  اب  ینتشادتسود  یخلت  راوگشوخ و  دنت  ياهزم  دنزیم ، يدرز  هب 

( میکح هفحت   ) نآ زا  رتقیقر  یتسوپ  اب  ینیچ  يهلیله  دـننامه  وزام ، زا  رتگرزب  هرادتـسا و  هب  لیام  تسا  یتخرد  هلیلب  يهدـش  يزاـت » : » (ذ
هب کیدزن  هساـتربمک »  » يهریت زا  ياهچتخرد  دـنریگیم . ياهژیو  نغور  نآ  زغم  زا  موس . مود و  رد  کـشخ  درـس و  یتعیبط  هدـنروآدنب ،

(( ادخهد  ) تسا گربلگ  ادج  اهياهپل  ود  يهدر  وزج  نویفرف  يهریت 

(Hyoscyamus niger Linn Henbane :(Banj جنب

ینتـشادتسود كاروـخ  نوـچ  دـنیوگ  ریزاـنخلا » لوـف   » نآ ناـییاپورا  نیـساریفس و  نارکوـش ، نارکیـس ، نآ : رگید  يهدشهتخانـش  ماـن 
فاصان و يهدـیرب  هدـیرب  يهبل  اـب  یمدآ  تسد  فک  يهزادـنا  هب  نآ  گرب  اـپ ، ود  يدـنلب  اـب  هلاـس  کـی  یفلع  یهاـیگ  تساـهكوخ .
، تسا رانلگ  نوچمه  شاهویم  دراد و  دنت  خلت و  ياهزم  هدش  هدیشک  نآ  رد  خرس  ياهطخ  هک  هریت  درز  ياهلگ  اب  هدنبـسچ ، رادكرک و 

. دشابیم هایس  دیپس و  خرس ، ینعی  نآ  ياههنادگنر  يهیاپ  رب  تسا  هنوگ  هس  گنب  دوشیم . هدید  زیر  ياههناد  نآ  رد  هک 
يارب ياـچ  دـننام  هک  دـنیوگ  باـگنب  ار  نآ  بآ  سرچ ، نآ  يهناد  جـنم ، بنک ، گـنم ، يولهپ  ههگنب ، اتـسوا  گـنهب ، تیرکـسناس  (ذ :
دننام دوریم . راکب  نآ  زا  مک  یلیخ  يهزادـنا  اهنامرد  رد  ردـخم  یمـس ، روآهئـشن ، رکـسم ، دنـشونیم . ندرک ، بآشیپ  ماگنه  شزوس 

(( نیعم گنهرف   ) دراد زین  ندرک  دود  دربراک  اهردخم  رگید 

(Vitex agnus castus Linn Chaste tree :(Banjankusht تشکنجنب

تخرد هویم  ءارـضخلا - ۀلفیلف   ) ياهگرب دننامه  دـشابیم  چاق  جـنپ  ياراد  هایگ  گرب  نوچ  تسا ، یـشخب  جـنپ  ینعمب  یـسراپ  ياهژاو 
اب ياهویم  ياراد  دوشیم . هدـیمان  میهاربا ) ةرجـش   ) رتخاب نیمزرـس  رد  تسا  هفیلف  ناـهایگ  يهریت  زا  هک  هدـش  هتفگ  نینچمه  تسا . دوع )

. دناشنیم راب  هب  دوشیم  هدیمان  دقف »  » نآ هناد  هک  ییاههناد 
651 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

موس کـشخ و  مود  مرگ و  تسخن  تبترم  رد  دـیوریم  هناـخدور  راـنک  نآ  تخرد  هتوب و  دـنناوخ ، بوشآلد  ار  نآ  تسا  یهاـیگ  (ذ :
رگید راه و  گـس  یگدـیزگ  يارب  نآ  داـمپ  ازدردرـس ، وکین ، زرپس  یتخـس  يارب  رگج و  ياـهیگتفرگ  يهدـننکزاب  فطلم و  لـلحم و 

(( یهاشمزراوخ هریخذ   ) تسا دنمدوس  ناروناج 

 .( potentilla reptans Linn Conquefoil :(Bantaflun نلفاطنب

هدـنزخ و يهقاـس  ياراد  دـیوریم . رگید  ناـتخرد  ناـیم  اـههاچ و  يهراوـید  اـههار و  هراـنک  رب  اـپورا و  يهناـیم  رد  ـالاب  رمع  اـب  یهاـیگ 
گنر درز  کچوک  ياهلگ  هدـیمان و  تاقیرو » سمخ  يذ   » ار نآ  نابرع  ورنیازا  تسا  گربمد  کی  هب  هدـیبسچ  ییاتجـنپ  ياـهگرب 

. دراد
یجنهن ياراد  نآ  يوـسنآ  یلو ز  یگنرف ، توـت  هاـیگ  هیبـش  رایــسب  نایخرــس  لـگ  يهریت  زا  سوطاـطنب ، نولباــطنب ، سیطاــباطنب ، (ذ :

(( ادخهد . ) تسا یندروخ  رادتشوگ و 
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(Viola odorata Linn Sweet voilet :(Banafsaj جسفنب

روآباوـخ و نآ  يهتــسویپ  ندـییوب  تـسا . دـنمدوس  نارادبـت  يارب  نآ  يهزاـت  ندـییوب  تـسا . یــسراپ  رد  هـشفنب »  » يهدـشيزات (ذ :
و ریفرف »  » يزاـت هب  تسا . هفرـس  دردرـس و  يهدـنربنایم  زا  بوـخ و  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  يارب  نآ  ياـبرم  دـشابیم . هدـنهدشمارآ 

(( میکح هفحت   ... ) دنیوگ ربا »  » ینانوی

(raqچNotron Borax :(B قروب

دیـسکا کیروب و  دیـسا  زا  یبیکرت  نآ  تسا و  میدس » تاروب   » مانب یمیـش  رد  هدـش و  هتفرگ  نآ  زا  سکروب »  » نیتال مان  يزات و  ياهژاو 
يدـنت يریـش  گنر  هدـش و  نافوکـش  دوش ، اهر  دازآ  ياوه  رد  رگا  تسا  وب  گنریب و  رولب  تروصب  هاگـشیامزآ  رد  دـشابیم . میدـس 

مان هب  هدـش و  هتفکـش  مظنمان  ياههدوت  ای  يرولب و  ياهگنـس  لکـشب  تعیبط  رد  قروب  دراد . ییایلق  ياهشنکاو  يهزم  دریگیم . دوخب 
. تسا یخرس  هب  هدنیارگ  یهاگ  دنزیم  زبس  هب  هک  یگنر  اب  دوشیم  هتخانش  سانشان ) راکنت - )

رب هک  يراگنز  ربخ ، قروب  تسا : هنوگ  دنچ  نآ  ایمیک و  تعانص  باحصا  ریقاقع  زا  یکی  تسا . یـسراپ  نابز  رد  هروب »  » يهدشيزات (ذ :
نآ عاونا  کمن و  دننام  هب  يزیچ  تسا و  هروب  نیرتهب  نیا  هک  يدنوارز  ۀعانصلا و  قروب  نورطن و  رگید  هنوگ  دنیشن  نان  يور 

652 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياـهگنر ياراد  يزغم و  يهروب  ناـمرک ، يهروب  دـنز ، یخرـسب  هک  يدـنوارز  يهروب  نازاـبخ ، هروـب  يرگرز ، يهروـب  ینمرا ، يهروـب 

(( بولقلا ۀهزن   ) دنرایسب

(zid nچOrchis morio Linn Sweet pellitory :(B نادیزوب

دنزاس اولح  جنرب ، درآ  ای  دنفسوگ  ریش  اب  رگا  دنرب . راکب  یگبرف  يارب  دنیوگ و  لجعتسم »  » يزات هب  دنروآ  رصم  زا  هک  تسا  ییوراد  (ذ :
(. جاردننآ  ) دنک هبرف  ار  نت  دنروخب و  و 

يهدـننکزاب درــس و  مـس و  رهزداـپ  بآدرز و  لهــسم  عاـمج و  كرحم  یهبم و  تـشگنا ، زا  رتزارد  دـیپس ، گـنرب  تـسا  یهاـیگ  خـیب 
، بیلـصلا دوع  اینهکلا ، دوع  ایناواف ، ازریـش ، كوکچرخ ، بئذـلا ، رجح  نآ  هب  تسا  نایور  يهدـنزادناورف  زرپس و  رگج و  ياـهیگتفرگ 

(( ادخهد زا  . ) دنیوگ زین  مالسلا  دبع 

(Centaurea behen Linn behman :(Bahman نمهب

ناشن ربز  شلامتسد  رد  نآ  هشیر  هک  خرس  تسخن  تسا ، هنوگ  ودب  دراد . مان  ایروطنق  دیوریم و  ماش  نیمزرـس  رد  هک  یهایگ  يهشیر 
. دناهزمدنت وبدب و  ود  ره  تسا . دیپس  نورد  زا  يرتسکاخ و  نوریب  زا  دیپس  يرگید  تسا . هریت  خرس  نورد  زا  هریت و  نوریب  زا  دهدیم 

(( ءابطالا مظان   ) نانمهب انمهب ، ياهمان  اب  نارفعز  دننامه  تسا  یلگ  مان  (ذ :
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(Aconitum napellus Linn Aconite :(Bish شیب

. تسا تسار  یفلع  هقاس  و  هایس ، نآ  نوریب  تفل  دننامه  يهشیر  زارد  يرمع  اب  هایگ 
. دیوریم کیرات  رومن و  ياهاج  دنلب و  ياههوک  رد  ابیز  گنر  هشفنب  نآ  ياهلگ  درذگیمن ، اپ  ود  زا  نآ  يادنلب 

. تسا نآ  رگید  ياهمان  تفآ  حرت ، لهاله ، رهز  دـنیوریم ، اج  کی  رد  ود  ره  دراد . نیورپ » هام   » دـننامه هدنـشک  یمـس و  ياهشیر  (ذ :
(( ناهرب )

ناشوایس رب  ك  ن . ناشوایس -: رپ 

(Ruta sylvestris mill Gum of wildrue :(Tafsia ایسفات

(( ادخهد  ) مویپ هلکسآ  ایسفاث ، یتشد ، بادس  غمص  ینعمب  یمور  هژاو  (ذ :
653 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ریشابط ك  ن . ریشابت -:

(Lupinus termis Fork jurpeth root ;Indian jalap :(Turbud دبرت

رودب هک  تشگنا  کی  هزادنا  هب  نآ  يهشیر  دیوریم  ایـسآ  بونج  ياهنیمزرـس  يزلام و  نالیـس و  هریزج  رد  رتشیب  زارد  رمع  اب  یهایگ 
یغمـص هباریــش  زا  رپ  گرزب  ییاـهخاروس  ياراد  نآ  ياـههنوگ  زا  یخرب  رد  هدرک و  داـجیا  فرژ  ییاهفاکــش  نآ  رد  هدـیچیپ  دوـخ 
هباریـش شوارت  دبای  شیازفا  هشیر  یگدـشکشخ  هچره  ددرگیم  کشخ  سپـس  و  دوشیم . ریزارـس  هشیر  فارطا  زا  هک  گنر  یلاقترپ 

. دوشیم رتمک 
لهـسم و  تسا . دـنمدوس  یعرـص  نارامیب  يارب  موس  تبترم  رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  دـنروآیم  نیچ  دـنه و  زا  لهـسم  يوراد  (ذ :

هب لبوتاپ ،»  » هب دـیفوط »  » و لبرط »  » ینایرـس هب  نویردنـس ،» «، » نویرطلا  » یهورگ و  نویثبلا »  » یمور هب  جزل  ظـیلغ و  طـالخا  لهـسم  مغلب ،
(( ادخهد  ) تسا نایکچیپ  هریت  زا  دنیوگ و  جرت »  » يدنس هب  حبرت ،»  » يدنه

نوخرط ك  ن . نوخرت -:

(Lupimus albus Linn Lupin :(Turmus سمرت

نآ يهناد  تسا . اهيزبس )  ) تایلقب هریت  زا  کچوک  ياهچتخرد  يهدشهتخاس  خلت ، يهزم  اب  نهپ  رس  درگ و  یلو  ایبول  يهناد  دننامه  هناد 
روش سپـس  دور  نایم  زا  نآ  خلت  هزم  ات  هدش  هدـناسیخ  بآ  رد  یتدـم  يارب  هک  ياهنوگهب  دوریم  راکب  رایـسب  ماش  نیمزرـس  رـصم و  رد 

. دوشیم هدروخ  نآ  يهدرک 
يارب تسا  هدـعم  گرزب  کچوک و  ياهمرک  هدـنروآ  نوریب  لسع ، اب  نآ  يهدـناشوج  روخب  مود ، لوا و  تبترم  رد  کـشخ  مرگ و  (ذ :

درآ اب  تسوکین  هطقس  هبرض ، كرو ، ءاسنلا و  قرع  نینج ، رد  طقـسم  للحم ، حتفم و  یلاج و  ضیح و  لوب ، ردم  دنمدوس ، صرب  قهب و 
(( ادخهد  ) تسا دنمدوس  مرگ  ياهدرد  يارب  هکرس  بآ و  وج ،
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(Hedysarum alhagi ,Linn Manna :(Turanjbin نیبجنرت

ناوارف ناریا  رد  تسا . قارع  رد  لوقاع  هایگ  دننامه  رادراخ  هایگ  زا  هدش  هتخاس  ياهباریـش  دـناهتفگ  یـسراپ  نم »  » نیبگنارت ار  نآ  یخرب 
ورنیازا نیبگنا ) تشخ ، ریش  ءامسلا - ّنم   ) فورعم ّنم  کیدزن  نیریش  هزم  دنیوگ  لوجاح  ای  یجاح  نآ  هب  دوشیم  هدید 

654 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نآ زا  ناروناج  نآ  ندوب  رادراخ  ییابیز و  تهجب  رادراخ  ياهچتخرد  دنربیم . راکب  رکش  دننامه  يزپكاروخ  عیانص  رد  ار  نآ  نایناریا 
زا هن  دوارتیم  نیبـجنرت  هباریـش  هک  تسا  هقاـس  نـیا  زا  دـشابیم و  هخاـشرپ  تـسد و  هناـیم  تـشگنا  هزادـنا  هـب  نآ  يهقاـس  دنـسارهیم .

نتساخرب زا  شیپ  دنیآیم  درگ  مه  رانک  ددرگیم و  کشخ  سپـس  دوارتیم  ياهناد  يهنوگهب  هباریـش  رایـسب  يامرگ  رد  نآ . ياههخاش 
. دنروآیمرد صرق  تروصب  دننکیم و  درگ  ار  نآ  مدرم  دیشروخ 

يارب مرن و  ار  مکـش  لدتعم ، یمرگ  رد  دـنیوگ . رآ » ، » یـسراپ هب  و  ینوت » ، » هناغرف رد  و  وت » ، » ناسارخ رد  و  راخرتشا » ، » ناهفـصا رد  (ذ :
(( ادخهد  ) دراد دوس  ار  مرگ  بت  روآدوس و  هفرس 

( Cassia absus Linn chaksu seeds :(Tashmizaj جزیمشت
ایناپسا و بونج  رد  هلاسکی  یهایگ  تسا . هدمآ  نآ  زج  كزیمـشج و  كزامـشج و  خزیمج ، جزیمـشخ ، جزیمـشج ، اههتـشون ، یخرب  رد 
اب نهپ  دننام و  لد  هایـس و  ياههناد  اب  ياهویم  ياراد  درذگیمن . اپ  کی  زا  نآ  يادنلب  دوشیم . تفای  دـنه  ياهاج  یخرب  اقیرفآ و  لامش 

. تسا هتفریم  راکب  نامرد  رد  رود  ياهتشذگ  زا  دشابیم ، خلت  ياهزم 
دنیوگ مشچ  کمشچ و  نآ  هب  دنشک  مشچ  هب  دنیاس و  تابن  اب  هک  سلما  هایس و  یمخت  دنناوخ  مشچ  نایزاریش  هک  تسا  كزیمـشچ  (ذ :

هعمد و تهج  هرـصاب ، يوقم  لطم و  ضباق و  تیاغب  تدـح و  كدـنا  اـب  یلاـج  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  قارب  هایـس و  ثلثم ، هناد 
(( میکح يهفحت  . ) تسا بوخ  بیضق و ...  تحارج و  هواشغ و 

(Tamarindus indica Linn Tamarind :(Tamr hindi يدنه رمت 

یفالغ لکـشب  هویم  دوریم . راک  هب  نامرد  رد  هک  دـنزاسیم  ییاهصرق  نآ  يهویم  زا  دـیوریم . اقیرفآ  يرواـخ و  دـنه  رد  یتخرد  (ذ :
گنرخرس و شوگراهچ  هتـسه  راهچ  ای  هس  نآ  نورد  رتمیتناس ، ات 13  يازارد 11  هب  ریشمش  دننام  ینحنم  حطـسم و  گنرهایـس و  تسا 

هجبخ هزمح ، هلبنا ، یـسراپ  رد  دوشیم  در  تشوگ  نیا  نایم  زا  یفیل  دـنب  هس  ینیریـش و  هب  لیام  شرت و  گنردرز و  فالغ  نیا  تشوگ 
درس موس  تبترم  رد  دوشیم . هتفگ  زین  یتارجگ  يامرخ  نایناوغرا ، يهتسد  زا  ناراوهناورپ ، هریت  زا  ءابطالا ) مظان   ) دنیوگ

655 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
(( میکح يهفحت  . ) تسا هقرحم و ...  طالخا  ارفص و  لهسم  عبط و  نیلم  يوارفص و  یبوشآلد  يهدننکمارآ  کشخ و  مود  رد  و 

( tچCopper sulphate Blue vitriol :(T ایتوت
يایتوت  ) نیـصراخ مان  دوریم و  راکب  رایـسب  تعنـص  رد  دناکـش ، ار  نآ  ناوتیم  یلو  تخـس  دـنزیم ، یبآ  هب  هک  دـیپس  گنـس  یناک ) )
هتفریم راکب  یکـشزپ  ياهنامرد  رد  هدش و  هتخانـش  رود  رایـسب  ياههتـشذگ  زا  نآ  ياهکمن  دوشیم  هداد  نآ  هب  يور )  ) کنز يور )
بیکرت درگوگ  اب  ایتوت  هک  یماگنه  دیآیم . تسدب  زلف  ریغ  زلف و  بیکرت  زا  هک  نوگانوگ  ياهلکش  هب  تعیبط  رد  هک  ياهنوگهب  تسا ،

( هتخوس يور   ) ایمیلق دوش  بیکرت  تاکیلـس  نژیـسکا و  اب  رگا  تسا  درگوگ  روفلوس  هک  اثیـشقرم »  » مان اب  دیآیم  تسدب  یکمن  دوشیم 
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. دیآیم تسدب 
هقبط ود  يهروک  رد  سم  گنـس  نتـشاذگ  رد  هک  سم  دود  یموس  ملق ،) يایتوت   ) یندعم دوبک و  درز ، يهنوگ  هس  هب  همرـس  گنـس  (ذ :

(( ادخهد . ) دوشیم هدیمان  دوسا  لحک  يرجح ، لحک  دمثا ، سکولوفمف ، سکولوفمب ، يرحب ، يایتوت  ياهمان  هب  دسریم  مهب 

(darچMatthiola incana R .B .r Erysimon :(T يردوت

ياهلگ دوشیمن  دنلب  اپ  ود  زا  رتشیب  هب  هلاسکی  یهایگ  تسا . جیردوت  ءاملا ، فّرح  لامجلا ، لجف  هرامس ، هراجشأ ، نآ  رگید  ياهمان  زا 
رد هک  تسا  يدنت  ینیریش و  یمک  يدنت و  هزم  اب  خرس  دیپس و  زیر  ياههناد  اهنآ  نورد  دیآیم  دیدپ  ییاهکخاش  نآ  رد  هک  دراد  درز 

. دوریم راکب  اهوراد 
« نومیـسورأ «، » نمـسورأ  » ینانوی هب  و  تخدردام »  » نامرک رد  همادق ،»  » ای همودق »  » ناهفـصا رد  مخمخ ،» رذب   » و هصیـصق »  » یبرع رد  (ذ :

(( ادخهد . ) دنیوگ

(Ficus carica Linn Fig ,fig tree :(Tin l k کلع نیت 

رایـسب هراومه  هویم  نیا  دوشیم . نایامن  يراکـشآ  يربز  شلامتسد  رد  هدـش و  کشخ  یکدـنا  دیـشروخ  شباـت  زا  هدیـسر  درز  ریجنا 
دنیوگ يوال »  » نادب دادغب  رد  دوجیم  سمادآ  هک  تسا  نیا  دننام  هب  دوجب  ار  نآ  یسک  هچنانچ  تسا  نیریش 

656 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Scirpus lacustris Linn Couch grass :(Thil لیث

. تسا نآ  رگید  ياهمان  همجن  ریجن ، لیجن ، مجن ، غرم ، نمچ ، زیرف ، دزرف ، ایگدیب ، (ذ :
دنمدوس هزات  ياـهمخز  يارب  تسا  لدـتعم  دـنیوگ  تسخن و  تبترم  رد  تسا  کـشخ  درـس و  نآ  تعیبط  تسا ، فشرح  زا  یعون  نآ  و 

ریساوب و نوخ  عطق  يارب  نآ  هتخوس  دزادنایم  ار  هدرگ  گنس  دنکیم . يریگولج  لاهـسا  ندرک و  بآشیپ  ندروآ و  الاب  هلزن و  زا  تسا .
لـس مرگ و  ياهبت  اهگنـس و  بآشیپ و  ندـمآ  دـنب  ندرک و  بآشیپ  شزوس  يهدـنربنایم  زا  راه ، گس  اهرام و  مس  رهزداـپ  نآ  بآ 

(( میکح هفحت   ... ) تسا و هدش  هدومزآ  رایسب 

(panicum miliaceum common millet :(j waras سرواج

یکاطنا هک  یتروص  رد  دننادیم  نزرا  نامه  ار  نآ  رگید  یهورگ  تسا  نزرا )  ) نّخد يهریت  زا  ياهنوگ  هک  دـناهتفگ  ناینیـشیپ  زا  یخرب 
نآ يهناـیاپ  رد  هک  فاـص  نیین  يهقاـس  ياراد  تسا  یهاـیگ  دروآیم . رامـشب  رکـشین  نوچمه  ترذ  ياهنوگ  ار  نآ  دوـخ  هرکذـت »  » رد

. دوریم راکب  اهنامرد  رد  تسا . هتفرگ  رارق  مه  يور  یلو  ادجادج  هناد  زا  رپ  یگزرب  لبنس  ياراد 
هب تـسا  هتــسناد  ترذ  ياهنوـگ  نزرا و  ریغ  ار  نآ  زین  برـالا » یهتنم   » رد جاردـننا .)  ) نزرا سرواـگ ، يهدــشيزات  هـلغ ، ياهنوـگ  (ذ :

، دنار ار  لوب  ددـنبب ، ار  مکـش  عون  ریغب  ففجم  ضباق ، کشخ . موس  رد  درـس و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دـنیوگ  لاک  ملا ، يزاریش 
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(( ادخهد  ) تسا رتمک  رگید  ياههناد  هب  تبسن  نآ  یکاروخ  شزرا  مضه ، رید  دوشیم ، هتخاس  نآ  زا  دب  نوخ 

(Ferula galbaniflua Boiss Opoponax galbanum :(J oshir ریشواج

هقاس دراد ، تفلک  مرخ و  زبسرس و  هشیر  دوشیم  هتشاک  غاب  هچغاب و  ییابیز  يارب  هلاسکی  یهایگ  تسا ، واگ  ریش  ینعمب  یـسراپ  يهژاو 
، دوشیم هدید  يربز  شلامتسد ، رد  دنکیم  ادیپ  یگتفرورف  هدعاق  رد  هک  لکشیبلق  نوماریپ  اب  نهپ  ياهگرب  دوشیم  دنلب  اپ  راهچ  ات 
راگن و شقن و  اب  نهپ ، رس  لکش  یغرممخت  ياهویم  دیوریم . اههخاش  قاس و  هرانک  رب  هک  لکش  يرتچ  هنایم و  يهزادنا  اب  درز  ياهلگ 

. دشابیم وبشوخ  ییاههناد  هدنریگربرد  هک  ناشخرد 
657 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

مرگ و مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  نوتیز . گرب  دـننامه  رتکچوک  رتدوگ و  لکـش ، ریجنا  ياهگرب  هاتوک و  قاس  اـب  یهاـیگ  غمـص  (ذ :
، تسا دـنمدوس  لصافم  وناز و  درد  ءاسنلا و  قرع  يارب  تسا ، کـشخ  مود  رد  مرگ و  موس  تبترم  رد  دـیوگ : سونیلاـج  تسا . کـشخ 

يارب دزادنیب ، دشکب و  ار  هچب  دنارب و  ار  هناهام  نوخ  دریگرب  دوخب  نز  دنراذگب و  لسع  اب  رگا  دـنکیم  مارآ  ار  هدروخمرک  نادـند  درد 
(( میکح هفحت  . ) دراد دوس  جنلوق  و  هنهک ، يهفرس  ناروناج و  یگدنزگ 

(Hydrous calcium sulphate Gypsun :(jibsin نیسبج

شور دنیاسیم . یمرن  هب  سپـس  هدش ، گنر  دـیپس  ات  دوشیم  هدـنازوس  رایـسب  تسا . هدـنوش  هیالهیال  تشرد و  یگنـس  هک  نیـصبج ، ای 
هب دننکیم . نشور  هدش ، هدامآ  نیا  زا  شیپ  هک  ار  ياهژیو  رونت  دننیچیم و  یلاخ  وت  یمره  لکشب  ار  هدمآ  درگ  ياهگنـس  نآ : تخاس 
ات دوشیم  شوماخ  شتآ  ماـگنه  نیا  رد  دوشیم  دـیپس  نآ  زا  سپ  خرـس و  سپـس  هایـس  تسخن  نآ  گـنر  هک  دـننکیم  مرگ  ياهزادـنا 
رثا رد  گنس  دشاب  نشور  نانچمه  چگ  تخاس  زا  سپ  شتآ  هچنانچ  تسا  چگ  نآ  دوش و  مرن  ات  دنیاسیم  هتشادرب ، ددرگ ، درـس  گنس 

تخاس شور  دـننامه  نآ  تخاس  شور  میراد  نیـسبج  اـم  نونکا  ددرگیم  رتنشور  هدوزفا و  نآ  يدـیپس  گـنرب  دوشیم و  درخ  اـمرگ 
. تسا هرون 

قصلم و هکرـس  اب  نآ  دامـض  يوقم و  ضباق و  تسا . کشخ  مراهچ  تبترم  زاغآ  رد  دناهتفگ  یخرب  کشخ  درـس و  موس  تبترم  رد  (ذ :
 ... و دشابیم . رس  ياهيرامیب  ءاقستسا و  لهرت و  مرو و  للحم  اضعا و  زا  يراج  نوخ  سباح  يرغم و  تاحارج و  قزلم 

(( ۀیودالا نزخم  )

(Reseda canescens Sesamoides :(jabl hank گنلهبج

درز دـبرت  نآ  خـیب  دـنیوگ و  راخدرز  ار  نآ  هک  تسا  يراخ  مخت  دـنیوگ  يرب  مسمـس  يزاـت  هب  جـنهلبج  گـنهالبج ، گـنهآ ، ربج  (ذ :
.( دشاب

(Eruca sativa mill Rocket seeds :(Jirjir ریجرج
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اب رگید  يوس  زا  زارد و  وس  کی  زا  نهپ  ياهگرب  دوشیمن ، رتدـنلب  اپ  ود  زا  شیب  هلاسکی و  یهاـیگ  دوشیم ، هتفگ  هشیاـع  ۀـلقب  نآ  هب 
، برت گرب  نوچمه  دنت  سگ و  يهزم 

658 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب نآ  دـنیوگ و  اسرخ »  » یخرب و  ناقهنبا »  » نآ هب  ورنیازا  دـیوریم  اـهتشد  رد  نآ ، ندرک  یلاـمتسد  رد  ربز  رادهنادـند و  ياـههرانک 

. تسا تسخن  هنوگ  رتدنت  هزم  لدرخ و  يوب  ياراد  نآ  ياهگرب  هک  نآ  زج  تسا  شرورپ  رد  تسخن  هنوگ  دننام 
نآ یـشرورپ  يهنوگ  دـنیوگ ، نیعلا  ةرق  هرق ، ار  نآ  لماع  لبج  رد  دنتـسه  وردوخ  هک  ناییاپیلچ  هخاش  زا  یهایگ  رجرج ، كزیت ، هرت  (ذ :

(( میکح هفحت   ) تسا کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 

( : jaadeh) هدعج

رد هک  نهپ  یگرب  اب  هلاسکی  یهایگ  تسا . نآ  زج  نایتزم و  هسدقم و  هشیشح  هیمیرم ، نجلا ، کسم  جیرلا ، هشیشح  هروق ، دنـش  هیکـسم ،
يدرز هب  هک  گنر  دـیپس  لگ  نآ  يهنایاپ  رد  دـیآیم و  نوریب  دـننام  ین  ياهخاش  اهگرب  نایم  زا  دوشیم  هدـید  ییاـهراخ  نآ  ياـههبل 
اههوک رد  نآ  زا  ياهنوگ  تسا . شوخ  ییوب  اب  كرک  زا  هدیشوپ  نوسینا )  ) نوسنای يهناد  نوچمه  ییاههناد  زا  رپ  درگ  ياهویم  دنزیم و 

. دراد دننام  خاش  يورک  هویم  ياجب  دیوریم و 
رد هیقایرت و  ةوق  اب  حتفم و  کشخ و  مرگ و  مود  تبترم  رخآ  رد  دنیوگ . ریبک  هدعج  ار  نآ  یناتسب  ریغـص و  هدعج  ار  یهوک  يهنوگ  (ذ :

بح هدـعم و  مرک  عفر  يوادوس و  یمغلب و  ياـهبت  ءاقـستسا و  هایـس و  ناـقری  ماوه و  ندـیزگ  تهج  نآ  خـیبط  فطلم و  ضیح  لوب و 
. تسا بوخ  نایسن و ...  عفر  محر و  يهیقنت  لوبلا و  رسع  حایر و  لیلحت  عرقلا و 

(( میکح هفحت  )

( : juft -Bullut) طولب تفج 

، هدنرادزاب دـنمورین و  يهدـننککشخ  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زغم  هب  هدـیبسچ  ینوریب  هتـسوپ  ریز  هک  طولب  هویم  ینورد  كزان  هتـسوپ  (ذ :
(( میکح هفحت  . ) تسا بوخ  قتف  يرومن و  نوخ و  ندرک  ناور  اهمخز و  يارب 

(Rose water :(Jul b بالج

« خـیبط  » باتک رد  یلو  دـناهدروآ . اهباتک  رتشیب  ار  بیکرت  نینچ  رکـش  درـس و  بآ  بالگ و  زا  هتفرگرب  ياهباشون  تسا ، یـسراپ  هژاو 
نان  ) فئاطق و  هچولک )  ) رئاطف نوچمه  ینیریش  یخرب  تخاس  زا  نخس  هک  یماگنه  تسا ، هدمآ  هرازگ  نیا  يوسنآ  یکدنا ز  ص 81 ،

659 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
بالگ نآ  رب  دننکیمورف و  بالگ  تبرش  رد  دنرادیمرب و  ار  اههدش  هتخپ  دیوگیم  دروآیم ، ایبلوز )  ) یضاقلا همقل  و  هنیزول ) هنیزوگ ،

( رطق  ) هیروس رد  و  هریش )  ) قارع رد  دنشاب  هدرک  بآ  رکش  رایـسب  نآ  رد  هک  ياهباشون  بالج  هک  دیآیمرب  نینچ  وا  نخـس  زا  دنزیریم 
. تسا

(( ادخهد . ) دنربیم راکب  ار  نآ  يهریش  یتبرش  يارب  نایناریا  دنق ، بالگ و  تبرش  دنزپب ، دنزیمایب و  بالگ  اب  هک  ینیبگنا  (ذ :
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(punica granatum Linn Flower of pomegranate :(Julann r رانلج

نآ ياهلگ  اهگرب و  تخرد و  لکـش  گرب ، هخاـشرپ و  دـسریم  اـپ  هد  هب  نآ  يادـنلب  هک  تسا  یتخرد  تسا  [ 1247] یسراپ ياهژاو 
هتفکـش هتفه  ود  نآ  ياـهلگ  دنیـشنیم و  لـگ  هب  راـهب  رد  دـشابیم  تخـس  نآ  يزاسادـج  هک  تسا  راـنا  تخرد  نوـچمه  ياهنوـگهب 

، دـهدب ياهوـیم  هـکنآیب  لـگ  ماـج  نآ  زا  سپ  دـننزیریم ، هدـش ، کـشخ  نآ  ياـهگربلگ  هدـش  تخـس  هدرمژپ و  سپـس  دـننامیم و 
. دتفایمورف

)Confection of roses (petals) :)julanjibin نیبجنلج

دشابیم لسع  خرس و  لگ  هدناشوج  نآ  تسا و  هدش  يزات  هک  تسا  یسراپ  ياهژاو  نینچمه 
660 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(( ءابطالا مظان   ) لسع لگ و  يهدشریمخ  دنق ، لگ  ینعی  نیبگنا  لگ  زا  هتفرگرب  (ذ :

pith of phoenix dacty Lifera pith of the :(jumm r) Linn palm tree رامج

اب مرن ، یگتـسب  اب  یلـسع و  گنر  اب  یبوچ  يهدوت  لکـشب  رامج  هدـییورهزات ، يامرخ  ياههخاش  نآ ، ییالاب  شخب  رد  امرخ  تخرد  زغم 
هب هک  تسا  ناـمه  دـیآیمرد . نآ  ياـجب  يرگید  دوشیم و  بوچ  کـشخ و  هلاـسره  دوشیمن  رتزارد  عارذ  مین  زا  شیب  نیریـش ، يهزم 

. تسا یمدآ  رد  ناوختسا  هب  فورضغ  تبسن  دننامه  امرخ  تخرد  هب  تبسن  رامج  دهدیم . ار  نتفر  الاب  هزاجا  تخرد 
(( نیعم گنهرف   ) امرخ هخاش  كون  ياههناوج  امرخ ، تخرد  هنت  زغم  روماج ، نب ، امرخ  هیپ  (ذ :

Ficus cycomorus ficus Cycarnore cluster :(jummaiz) glomerata Roxbfig زیّمج

رایسب دنمونت  یتخرد  دنتفگیم . زوموقیس »  » نآ هتشذگ  رد  هک  ینوعرف  ریجنا  ای  ینابایب )  ) یتشد ریجنا  نآ  دنناوخ و  يزیمج  ار  نآ  یخرب 
هتفاـیرد اریز  دـنتخاسیم  ناـگدرم  توباـت  نآ  بوچ  زا  ناـینوعرف  دـنارتسگیم . نیمز  يور  رب  نهپ  هرتـسگ  نآ  هیاـس  گرب ، هخاـشرپ و 

لکـش هزادنا و  رظن  زا  ریجنا  دننامه  يهویم  دـهدیم ، راب  دنیـشنیم و  لگ  هب  راب  راهچ  یلاس  درادیم  هاگن  رتشیب  ار  ناگدرم  هک  دـناهدوب 
.( درادن يدوس  هک  تسا  یگرزب  ریخ - هب  سیل  ریبک و   ) هک دوشیم  هتفگ  زیمج  هرابرد  یلثم  ورنیازا  درادن . ياهزم  چیه  یلو 

« زیمجلا نیت   » نیریش رایسب  رت ، ریجنا  عطاق .) ناهرب   ) دنیوگ قمحالا » نیت   » يزات هب  تسا  توت  گرب  دننامه  نآ  گرب  ریجنا ، ياهنوگ  (ذ :
(( دراوملا برقا   ) دوریم راکب  ندرک  کشخ  يارب  زارد  ياهدنب  ياراد  تسا  ییامرخ 

(Cartoreum Castoreum :(jund bidastar رتسدابدنج

« دوراح  » يزات هب  و  یبآ ) گـس   ) سدـنق یـسراپ  هب  هک  ییاـیرد  تسیزود  يروناـج  زا  یـشوارت  دوشیم . هدـناوخ  رتسدـیبدنگ  نینچمه 
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گنچرخ یهام و  دیزیم و  بآ  رد  دنیوگ .
661 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

خاروس هنیرن و  هیاـخ و  ناـیم  هک  دـیآیم  دـیدپ  ياهسیک  رد  شوارت  نیا  دروآیم . هاـنپ  یکـشخ  هب  باوخ  شیاـسآ و  يارب  دروـخیم و 
تفـس و دریگ  رارق  اوه  ربارب  رد  هاگره  كانیوب ، لـسع و  دـننامه  تسا ، مرن  ياهیاـم  شیادـیپ  زاـغآ  رد  نآ  و  هتفرگ . رارق  وا  هاگنتـسشن 

. ددرگیم تخس 
، کشخ مرگ و  موس  تبترم  رخآ  رد  نآ  تعیبط  رتسدابدنج  تسدیبدنج ، دنج ، زدـنق ،)  ) یبآ گس  يهیاخ  رتسدـیبدنگ  يهدـشهزات  (ذ :
نایور و تفج  نتخادنا  نوریب  یگدعاق و  ندمآ  دنب  يارب  هدننککشخ ، هدنـشک ، يازيدرـس  ياهوراد  رهزداپ  و  هدـننکزاب ، هدـنیاشگ ،
شوـگ و رد  هدرـشف  ياـهداب  اهدـنب و  ياـهدرد  هنهک و  ساـمآ  ندرب  ناـیم  زا  یمغلب ، جـنلوق  یقارم ، ياـیلوخیلام  هچیپلد و  هکـسکس و 

. تسا بوخ  نویفا  رهزداپ  ییانیب و  شهاک  نآ ، درد  ییاونش و  ینیگنس 
یکت ياهوراد  هیامن  اقوق » دنح   » ك ن . اقوقدنج -:

(Gentiana Lutea Linn Gentian :(jannti n انایطنج

یفلع تسا  یهایگ  تسا . هدرب  راکب  نامرد  رد  هتفای و  ار  نآ  سیطایطنج »  » ینانوی هاشداپ  هک  هدش  هدـناوخ  مان  نیدـب  ورنیازا  دـناهتفگ ،
ياههشیر دیوریم . اپورا  هنایم  زبس  ياهتشد  یناتـسهوک و  ياههاگارچ  درـس و  ياهتشد  رد  دسریمن . اپ  هس  شیب  هب  نآ  يادـنلب  هک 

. تسا دنت  يوب  اب  هدننکـش ، درت و  یجنفـسا ،)  ) يربا یگتـسب  اب  دوشیم  هبرف  اپ  تسـش  هزادنا  هب  دچیپیم  دوخ  هب  دنکیم  رمع  یتدم  نآ 
. دیارگیم یخلت  هب  سپس  دراد ، ینیریش  يهزم  كدنا  ندیشچ  زاغآ  رد 

مود رد  کشخ  مرگ  نآ  تعیبط  تسا . نآ  رگید  ياهمان  هیحلا  ءاثق  یمور ، لبنـس  هشیر  داشوک ، هکـشلشب ، بئذلا ، فک  هیحلا ، ءاود  (ذ :
راه و گس  شزگ  يارب  نایور ، يهدـنزادناورف  اهرهز ، رهزداپ  روآباشیپ ، دـشابیم  هدـننک  زاب  ناور و  كاـپ و  مرن و  دـشابیم . موس  و 

ياهمادنا درس  سامآ  میخدب ، هنهک و  ياهمخز  یگدعاق ، يهدننکناور  ندرک ، بآشیپ  یتخـس  زرپس و  رگج و  سامآ  رگید ، ناگدنزگ 
(( انیس نبا  نوناق  . ) تسا بوخ  اههچیهام  اهناوختسا و  ندش  گرهبگر  ندش ، اجباج  یگتفررد ، یگتسکش ، مکش ، ینورد 

(Myristica fragrance Houtt Nutmeg :(jauz boww اوبزوج

662 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اههخاش تسا  گرب  هخاشرپ و  دیوریم  دنه  ایسآ و  بونج  ياههریزج  رد  هک  دنمونت  یتخرد  هویم  دوشیم  هتخانش  بیبطلا » زوج   » مان هب 
یتشوگ شـشوپ  کی  هتـسه و  کی  ياراد  لکـش و  یغرممخت  هویم  دیآیم . مشچ  هب  هرک  دـننامه  تخرد  هک  دـنچیپیم  مهب  ياهنوگهب 
رتگرزب یکدنا  ای  نوتیز  هناد  يهزادنا  هب  نآ  يهتسه  دراد  رب  رد  ار  هتسه  ششوپ  نیا  هدیچیپ ، يرگید  ششوپ  نوماریپ  رد  هک  زبس  هزات و 

. دنیوگ اّوب  زوگ  نادب  هک  تسا  وبشوخ  يزغم  هتسه  نایم  رد  تسا .
، ایوبزوج هسابـسب ، ایبزوگ ، ياهمان ، اب  زبس ، هشیمه  نآ  ياهگرب  دسریم . رتم  هد  ات  تشه  يدنلب  هب  هک  اههسابـسب  يهریت  زا  یهایگ  (ذ :

(( نیعم گنهرف  . ) تسا هدمآ  هسابسب  بیطلا ، زوج  هیوب ، زوج  یقلا ، زوج 

Cupressus sompervirens Fruit of cypress :(jauz al .sarw) Linn tree ورسلا زوج 
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اب نانز  نتـسشن  ددنبیم ، ار  نوخ  دشخبیم . ورین  ار  باصعا  و  تسا ، بوخ  قتف  يارب  نآ  نامـسناپ  ورـس ، زوگ  ورـس . تخرد  يهویم  (ذ :
(( میکح هفحت   ) دشابیم مود  تبترم  رد  کشخ  درس و  نآ  تعیبط  تسروآدوس . نآ  بآ  نورد  هداتفا  نوریب  نادهز 

Datura Stramonium Nux vomica ;thom apple :(javsm thil) Linn metal nut لثامزوج

، ناجمداب هتوب  دـننامه  کچوک  ياهچتخرد  تسا  دـقرم »  » نآ تخرد  مان  تساثام و  زوگ  نآ  رگید  ياهمان  زا  دـنیوگ ، زین  هروتاد  نادـب 
دادغب ياهغاب  زا  ياهچغاب  چیه  اسبهچ  تسا  ناوارف  دادغب  رد  دیوریم و  رایسب  دوخ  يدوخب  دسریمن و  اپ  هس  زا  شیب  هب  نآ  يادنلب  هک 

يورهدایز دوب و  دهاوخ  ازیتسم  رایـسب  دوش  هدیـشون  طاریق  کی  رگا  تسا  فورعم  زبس  يودرگ  دـننام  هب  نآ  يهویم  دـشابن  نآ  زا  یهت 
. تسا هدنشک  نآ  رد 

هدـننکمارآ و روآباوخ و  هدـنروآالاب ، هدـننک  بوشآلد  ردـخم ، مراـهچ  تبترم  رد  یهاـیگ  يوراد  نیا  دـنیوگ . زین  لـتاقملا  زوج  (ذ :
رهزداپ هدنشک و  نآ  لاقثم  کی  دشابیم . دنمدوس  نآ  طاریق  کی  ندروخ  دراد ، رایسب  ترارح  هک  یـسک  يارب  تسولگ . يهدننکگنت 

(( میکح هفحت   ... ) تسا ریش  نآ 
663 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( : jild r) وراد لیج 

( جاردننآ  ) تسا دنمدوس  رایسب  هک  دشاب  هتسپ )  ) یقتـسف يزغم  نآ  نورد  دنکـشب  نوچ  دشاب  گنرهایـس  یبوچ  نآ  تسوراد و  لیگ  (ذ :
. تسا دنمدوس  مکش ) مرک   ) هناد ودک  مرک  ندنار  تهج  دراد  هدام  رن و  دوشیم و  هدید  رزخ  يایرد  يهنارک  رد  رتشیب 

(( عطاق ناهرب  . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  زا  ربغس  سخرس ،

(Thymus vulgaris Linn Wild thyme :(H sh اشاح

« رامح رتعـس   » نآ یخرب  دوشیمن . هدـید  ینایز  هنوگچـیه  نآ  دربراـک  رد  هک  تسا  یهاـیگ  اریز  دـشیم  هدـناوخ  ینومأـم ، نیا  زا  شیپ 
گرب هخاشرپ و  هقاس  تسا  مهرد  هدرـشف و  کچوک و  نآ  یفلع  هتوب  دیوریم  درـس  ياههوک  هنماد  رد  تسا . هریت  نیا  زا  نوچ  دـنناوخ 

نیرتـهب و دـنریگیم  دهـش  نآ  زا  هک  ییاـهروبنز  دـنیوگ  تساـبیز  ياهشوخ و  نآ  لـگ  دراد . دـنت  ییوب  اـب  هدـیچیپ  دوخ  رب  کـچوک و 
دنزاسیم ار  لسع  نیرتاراوگ 

مود رد  کـشخ و  مرگ و  موـس  تـبترم  رد  نآ  تعیبـط  دـنیوگ . زین  یتـشد  نادنپـس  گرب  یهوـک ، هندوـپ  سفور ، سموـث ، نومأـم ، (ذ :
نامـسناپ قیوس  بارـش  اب  کیتایـس  رب  تساهیگنت ، يهدنیاشگ  زادـنانایور ، روآیگدـعاق ، روآبآشیپ ، هدـننکغاد ، هدـنرب ، هدـننکزاب ،

هتـسب نوخ  يهدننکزاب  یمغلب و  سامآ  يهدنرب  نایم  زا  یمغلب و  سومیک  يهدننکناور  دنکیم . هزیکاپ  ار  شـش  هنیـس و  دهدیم . یبوخ 
ناهد و ياهمخز  جـنلوق و  يارب  دـنمدوس  دـنکیم . كاپ  ار  رگج  هبمکـش و  تسا . بوخ  دـید  شیازفا  هاگ  شمن و  لیلآث و  يارب  تسا .

(( ادخهد . ) تسولگ
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(pistacia terebinthus Linn /Terebinth :(Habbah ,al ,khadra ءارضخلا هبح 

نآ رگید  ياهمان  رویـسک  شقن ، اب  شوقنالتچ ، هنادنو ، مطبلا ، بح  هنبلا ، بح  همارـض ، نو ، نب ، برـض ، نیلاطبلا ، هلغـشم  کلکوب ، (ذ :
هنیـس يهدننکمرگ  راوگرید ، تسنآ  یکـشخ  زا  رتدنمورین  نآ  یمرگ  موس و  تبترم  رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  رهاوجلا ) رحب  . ) تسا

. دشابیم يرتسبمه )  ) ندرک یکیدزن  يورین  يهدننازیگنارب  روآبآشیپ ، تسا ، هدرگ  و 
بنجلا و تاذ  هوقل و  جلف ، هفرس ، یمغلب و  هزیمآ  يدرـس و  زا  زرپس  درد  يارب  تسا . رگج  يهدننکكاپ  دنمدوس و  الیتر  یگدیزگ  يارب 

، ناهد ندرک  وبشوخ  بلعثلا و  ءاد 
664 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

اوآ و ندرک  شوخ  گنس و  ندناکش  ندرک و  بآشیپ  یتخـس  بآدرز و  هسیک  اهیگتفرگ  يهدننکزاب  هدننکهبرف ، نکـشداب ، تسوکین .
(( ادخهد  ) تسا دنمدوس  شراوگ  شخبورین  اهمس ، رهزداپ 

(Nigella sativa Linn Black cumin :(Habbah ,al ,sauda ءادوسلا هبح 

هراشا

، هکاربلا هبح  هنادهایـس ، همختهایـس ، یجنولک ، ءادیوس  جـنرک ، نادوبک ، هکرابملا ، هبح  زینهـش ، زونوش ، زینیـش ، هاوخنان ، زینوش ، ار  نآ  (ذ :
. دنیوگ همشب  جزیمشت ، کجنوخ ، جفرغ ،

(( ادخهد  ) دنمان نوراسیس  ار  نآ  يهقاس 

(Cypreus esculentu Linn /Monkey pepper :(Habb ,al ,zalam ملزلا بح 

ییاههرگ زا  هدش  لیکشت  نآ  ياههشیر  تسا . دنه  هاگشیور  هک  تسا  یهایگ  ۀنمـسلا .» بح   » اههنوگ زا  دنیوگ . زیزعلا » بح   » رـصم رد 
، دراد طولب » هاش  ءانتـسک -  » يهویم يهزم  ياراد  تسا . هدش  هدیـشک  یخن  نوچمه  هک  دعـس  هایگ  هشیر  دننام  هب  قدنف  نوچمه  کچوک 

. دوشیم هدیشچ  ینیریش  یکدنا  نآ  يهزم  رد  دشابیم و  یندشهدروخ  ورنیازا 
يورین يهدـنیازفا  روـمن ، مرگ و  مود  تبترم  رد  تسا . نآ  رگید  ياـهمان  طیقـس ، نادوـسلا ، لـفلف  رعرعلا ، بح  رگنک ، مخت  هطاـقر ، (ذ :

. تسا بوخ  يراردا  شزوس  هفرس ، هنیس ، يربز  یبآخلت ، ياهيرامیب  رگج ، یشخبورین  هدرگ و  يهدشگزرب  يارب  هدننکقاچ ، یسنج ،
هفحت . ) تسا فلک  يهدـننکلیاز  ندرک و  یکیدزن  تساوخ  يهدـننازیگنارب  دـشابیم . وـلگ  يارب  روآناـیز  و  اـهیگنت ، يهدـنروآدیدپ 

(( میکح

(Buchanania lotifolia Roxb /Bugle seed :(Habb ,al ,simna هنمسلا بح 

. تسا دـیپس  یلیخ  نآ  زغم  هایـس و  رایـسب  نآ  تسوپ  تسا ، رتکچوک  دوخن  زا  درگ  گنرهایـس ، ياهناد  ءالکنحلا ، بح  هجاوخ ، لقن  (ذ :
(( عطاق ناهرب   ) دیازفایم ار  یسنج  يورین  دزاسیم ، هبرف  ار  نت  رومن ، مرگ و 

(Ipomoea hederacea jacq /pharbitis seeds :(Habb ,al ,nil لینلا بح 

هک تسا  رفولین  يهریت  زا  یهاـیگ  يهناد  دـشابیم . اـیبول )  ) یقیطبن اـی  يرـصملا  لوف  نآ  رگید  ياـهمان  زا  دوـشیم و  هتفگ  وـبملین  نآ  هب 
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دهدیم ياهویم  تسا ) هتفر  نایم  زا  نونکا  تسا و  هدییوریم  رفولین  هارمه  هب  لین  هناخدور  رد  هتشذگ  نوچ  . ) دوشیم هتفگ  نوبملین 
665 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تسا هدوب  هایگ  نیا  زا  رپ  ناشیا  ياههاگشتسرپ  هک  ياهنوگ  هب  هدوب  یبهذم  شزرا  ياراد  ناتساب  نایرـصم  نایم  رد  ۀشاشرلا » ۀحافت   » مانب
. دشابیم دوخ  نورد  رد  ياهناد  ياراد  زوگ  نیا  تسا . هدوب  زین  نایرصم  دزن  مالسا  ندمآ  زا  سپ  ات  شزرا  نیا 

هنوگ همه  يهدـننکنوریب  موس  تبترم  رد  کشخ  مرگ و  تسا . نآ  رگید  ياهمان  بجع ، يدـنه ، ناـیکاک  رفولین ، مخت  هلوغلا ، بح  (ذ :
يهدـننکناور هلیله  اب  و  الاب ، یگتـسبمه  اـب  اـهیگتخیمآ  بآدرز و  يهدـننکناور  اینومقـساب  تفـس ، مغلب  يهدـننکناور  دـبرت  اـب  مرک ،

بوخ رایـسب  يدرـس  ياهيرامیب  رگید  و  اهدنب ، درد  نت و  يزاسکاپ  قهب و  صرب و  يارب  زرپس ، رگج و  ياهیگنت  يهدـنیاشگ  بآخلت ،
(( ادخهد . ) دشابیم

(Cynara scolymous Linn Artichoke :(Hurshuf فشرح

سپ دنتـشاکیم و  دنتخانـشیم و  ار  نآ  رود  هتـشذگ  زا  نابرع  دنیوگ  یکوش » ضرا   » نآ هب  هیروس  رد  تسا  رانکنا »  » ای فوشرخ  نامه 
هتـسجرب تاجیزبس  زا  ار  نآ  و  دـمآ ، شوخ  نآ  ندروخ  زا  ار  نایوسنارف  هک  دوب  اجنآ  رد  دـنرب  اـجنآ  هب  ار  نآ  تشک  سلدـنا  ریخـست  زا 

ار نآ  اهنآ  زا  سپ  تشپ  دنچ  دوبن  دنیاشوخ  نآ  ندروخ  نابرع  دزن  رگید  رد  نوچ  دنداد و  نادـب  وشیترآ »  » مان دـندروآ و  رامـشب  دوخ 
نآ تشک  دندرک و  ریخست  ار  نانبل  هیروس و  نیمزرس  نایوسنارف  هک  نآ  ات  دوب  نینچنیا  يرامـشرپ  ياههدس  تفر  نایم  زا  ات  دندرک  اهر 
مان اب  ار  نآ  ندروخ  ناینانبل  نایروس و  زا  یخرب  هک  دـش  نینچ  عقاو  رد  دـندینادرگزاب  ییاـپورا  ماـن  اـب  یبرع  ياهنیمزرـس  هب  هراـبود  ار 

. دنتفریذپ نآ  ییاپورا  هدش  رادراخ ) نیمز  یکوش - ضرأ   ) فیرحت
وردوخ رگید  هنوگ  تسا . یشرورپ  هک  دنمان  هیرانق »  » ار نآ  هک  رگنک  ياهنوگ  تسا ، هنوگ  ود  فشرح  دنروخب . تسام  اب  هک  رگنک  (ذ :
تـسا رومن  لوا  رد  دنیوگ  تسا . کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دنناوخ . سولقـس »  » ینانوی هب  دنیوگ  نازخ »  » نادب و 

يارب اذغ و  مضاه  حایر و  للحم  عامج و  كرحم  نادـبآشیپ و  هدرگ و  نخـسم  عبط و  سباح  لوب و  ردـم  یهبم و  هیلـضف و  تبوطر  اب  و 
 ... قرع و ندرک  وـبشوخ  و  بلعثلا » ءاد   » يارب نآ  دامـض  تـسا  دـنمدوس  اـعما  تـحارج  تالـضع و  فارطا  ضاـبقنا  شـش و  يهـحرق 

(( میکح هفحت  . ) تسا دنمدوس 
666 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Lapidium sativum Linn Garden cress :(Hurf فّرح

داشر تسا . هدمآ  ءافث »  » و افس »  » مان هب  جاتحملا » ةدمع   » باتک رد  دناهدناوخ و  داشر  نامه  نایزات  زا  یخرب  نادنپـس ، مخت  داشرلا ، بح 
ياهتـشا اـت  دـنروخیم  هزاـت  ار  هاـیگ  مدرم  رتشیب  تسا . رتـکچوک  یمک  سفرک  گرب  دـننام  هب  نآ  ياـهگرب  هلاـسکی ، یفلع ، یهاـیگ 

هدش لماک  نآ  شیور  رگا  هژیوب  بوخ ، یکدنا  دنت و  ياهزم  اب  وبیب  دنربیم ، راکب  هرفـس  دالاس  دـننام  هب  ار  نآ  ای  دـیازفیب و  ار  ندروخ 
. دوشیم هدیشچ  زین  یخلت  یکدنا  نآ  رد  دشاب 

لدرخ دیفـس ، لدرخ  دنپـسا ، دـیپس  ضیبا ، فرح  یهاـش ، كزیخبش ، كدـنتهرت ، كزیترت ، نادنپـس  داـشرلا ، بـح  نادنپـس ، مـخت  (ذ :
فطلم و کشخ و  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دنکیم . رود  ار  ناگدـنزگ  نآ  دود  تسا . نآ  رگید  ياهمان  زیت  نادنفـس  یـسراف ،

 ... مغلب و عطقم  حایر و  للحم  و  ودک ) هناد  مرک   ) عرقلا بح  هدعم و  مرک  يهدنشک 
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(( میکح هفحت  )

(peganum harmala Linn Syrian rue :(Harmal لمرح

نوچ دراد  دب  دـنت  يوب  نآ  ياهگرب  دـسریم  اپ  راهچ  هب  نآ  يادـنلب  هخاشرپ  هلاس ، دـنچ  تسا  یهایگ  دـیمان  نالمرح  ار  نآ  انیـس  نبا 
هدرگ دـننام  هب  نآ  مادـکره  هک  زارد  ياههناد  اب  هدـش  شخبشخب  ینورد  هک  دوخن  يهزادـنا  هب  درگ  يهویم  تسا . رارف  ینغور  يواـح 

سیلبا وداج و  رحس و  ندنار  رد  ییالاب  ییاناوت  دنپسا ) مخت   ) لمرح يهناد  هک  دنرواب  نیا  رب  نیزورما  نانز  زین  نونکات  ناینیـشیپ و  تسا 
نآ نایم  زا  خـن  ندـنارذگ  هزات و  دنپـسا  يهناد  ندرک  خاروس  اب  ار  راک  نیا  تساراد  ار  نارگید  يربکشر  زا  يریگولج  ندز و  مشچ  و 

. تسا هتفرگیم  ماجنا  زور  هس  رد  وا  راک  یگدنز و  ياج  ای  صخش  نداد  روخب  نآ و  کشخ  هناد  نداد  وب  دنهدیم و  دندادیم و  ماجنا 
رد دنپـسا  تشک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب  دـندادیم . شیازفا  ار  نآ  ندـینازوس  دود  نآ ، يور  کـمن  یکدـنا  نـتخیر  اـب  اـسبهچ  و 

. دروآیم ناگدرم  يارب  شزرمآ  اهناتسربق 
، يزاریش هب  و  اسابس » ، » ینایرس و  جنا ، لدنـص و  یـسراپ ، رد  و  یلوم » ، » ینانوی رد  دیپس و  خرـس و  هنوگ  ود  دنپـسا ، دنفـس ، دنفـسا ، (ذ :

يارب مراهچ  ای  موس و  تبترم  رد  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب  یهوک  بادس  ياهنوگ  دوریم  نامگ  دنیوگ . دنپسا » رازه   » و دنوین » »
667 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

جزل و مغلب  زا  شـش  هنیـس و  ندرک  كاپ  يارب  بآ  اب  نآ  لوطن  تسا  دنمدوس  نوخ  كرو و  درد  ءاسنلا و  قرع  جـنلوق و  لصافم و  درد 
(( ادخهد  ... ) دشابیم زین  رکسم  روآیق و  دروآیم . عادص  ددس و  یلو  وکین  ندب  غامد و  يدرس  يارب  تسا . بوخ  اههدور  داب 

(purmelia perlata Linn /Stoon flower :(Haz z ,al ,Haj r رجحلا زازح 

. دوش ادـیپ  گنـس  يور  رب  بلحط  نوچمه  دـنیوگ  گنـس » لـگ   » یـسراپ هب  رخـصلا ، زارح  مدـنگ ، زوگ  مدـنج ، زوـج  رجحلا ، قـهب  (ذ :
نوخ هک  یعـضوم  هب  رگا  تسا ، عفان  نآ  ندرک  الط  مرگ  ياهمرو  رب  تسا  کشخ  درـس و  نآ  تعیبط  تساـبوق  زازح و  يهدـننکنامرد 

(( یعیدب تارایتخا   ... ) دهد دوس  ار  ناقری  نابز و  مرو  تسا  دنمدوس  رایسب  ابوق  رب  نآ  دامض  دراد . زاب  ار  نوخ  دننک  دامض  دیآیم 

(Tribulus terrestris Linn Caltrops :(Hasak کسح

نآ و زا  رتکیراب  یلو  هفرخ  دـننام  هب  نآ  گرب  یفلع  هلاسکی  یهایگ  هدـمآ ، ریمألا  صمح  زوجعلا ، سرـض  مانب  نیدابارق  ياهباتک  رد 
اههناخدور رانک  اهغاب و  اههچغاب و  رد  نآ  رگید  هنوگ  دیوریم . هدش  اهر  هناریو و  ياهاج  رد  دراد  تخس  هدرشف و  يراخ  نآ  هنایاپ  رد 

. دنراد تخس  ياهویم  هنوگ  ود  ره  تسا و  راخیب  رتنهپ و  یگرب  ياراد  هک  دوشیم  هتشاک 
رد تسا  کشخ  لادتعا و  هب  تسا  درـس  نآ  تعیبط  وسهسراخ  نالیغم ، راخ  کجنخ ، ههوکـش ، جانیتسب ، کسخ ، يهدشيزات  هژاو  (ذ :

نادند نب  شیر  نیلم ، جضنم و  عفان ، مرگ  ياهمرو  رب  نآ  دامض  يدرس ، یمرگ و  رد  لدتعم  لوا  رد  تسا  مرگ  دنیوگ  تسخن و  تبترم 
هفحت  ... ) دیازفیب ار  ینم  هاب و  دنازیرب ، هناثم  هدرگ و  گنس  دنمدوس ، جنلوق  لوبلا ، رـسع  هناثم ، درد  يارب  دنک  لیاز  ار  نآ  ياهتنوفع  و 

(( میکح
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parietaria officinalis /Common :(Hashishah ,al ,zujaj) Linn pellitory جاجزلا هشیشح 

دیوریم زبس  زیر  ياهلگ  اب  هشیر  یکیدزن  رد  هک  هخاشرپ  تسار  ياهقاس  اب  دـیوریم  اهرازهروش  هناریو و  ياهاج  رد  هلاسدـنچ  یهایگ 
تـسا درگوگ  میـساتپ و  تارتین  ياراد  تسا . هاتوک  هدرـشف و  گرب و  هخاشرپ و  یهایگ  اریز  دناهداد  نآ  هب  ۀقیبح »  » مان ناکـشزپ  یخرب 

ار اهنآ  دندربیم و  راکب  رولب  هشیش و  ندرک  كاپ  يارب  ناینیشیپ  ورنیازا 
668 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسا هدش  هداد  نآ  هب  هشیش  فلع  مان  هک  تسا  ورنیازا  درکیم  مرن  ناشخرد و 
يهدننکلیاز ددس ، حتفم  مرو ، للحم  مود ، تبترم  رد  رومن  درس و  تعیبط  دنیوگ . هلاقبج ، افیح ، نینشک ، ینیـسکلا ، نآ  هب  نینچمه  (ذ :

(( میکح هفحت   ... ) تسا و بوخ  سرقن  یمغلب ، ماروا  نکسم  نیتزول ، مرو  ءابوق ، هلمن ، هرمج ، يارب  هنهک و  هفرس  يارب  دیفم  ریساوب ،

( : Hashish -al -k lb) بلکلا شیشح 

ود رد  تسا  مرگ  نآ  تعیبط  نیسارف ، یهوک ، ياندنگ  ضرالا ، فدص  یعیدب ،) تارایتخا   ) ضرالا فدص  میکح ،) هفحت   ) نویسارف (ذ :
(( ادخهد  ... ) دیاشگ ار  زرپس  رگج و  ياههدس  هجرد ، هس  رد  کشخ  هجرد و 

Berberis aristate D .C Extract of ophthalmic :(udad) berbery ضضح

رد اههخاش  گرب ، هخاشرپ و  دـسریم  اپ  هد  هب  نآ  يادـنلب  رادراخ ، یتخرد  تسا . نالوخ  لحک  جـسوع ، جرهزلیف ، نآ  رگید  ياهمان  زا 
راکب اـهغاب  يارب  هدـنرادزاب  یهاـیگ  راوید  تروصب  ندـید ، زا  شـشوپ  ناونعب  ورنیازا  دـنیآیمرد  راوید  تروصب  دـنوشیم ، هدـینت  مه 

. تسا خلت  هزم  اب  هایس  لفلف  دننام  هب  نآ  يهویم  دراد ، ياهدرشف  ياهگرب  دوریم .
. دراد تخس  راومهان و  ياهنیمز  رد  يراگدنام  يارب  دنمورین  ياههشیر 

يدـنه يهنوـگ  دـنیوگ ، زین  یکم  ضـضح  نادـب  تـسا  نـالوخ  ینعی  رــسآ  يهراـصع  نآ  یبرع  دراد ، یبرع  يدـنه و  يهنوـگ  ود  (ذ :
نینچ میکح ) هفحت  . ) دیآ راکب  هریغ  هوخر و  ماروا  يارب  ود  ره  دـنیوگ ، توسر »  » نآ هب  هک  تسا  يدـنه  سأر  ینعی  جرهزلیف  يهراصع 

[1248] هسام نبا  دهد  عفن  ار  جحس  دنک و  عفد  ار  قاقش  و  دیازفیب ، مشچ  ینشور  لوا ، رد  کشخ  درـس و  تسا  یکم  نآ  نیرتهب  دنیوگ 
ياج رد  ار  نآ  يالط  [ 1249] قیرطبلا نبا  دنادیم ، دیفم  اهقانخ  رد  ار  نآ  هرغرغ  يزار  نخان ، خیب  ماروا  ماوه و  یگدیزگ  عفان  دـیوگ :

یگدیزگ
669 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

[1250 ((] ادخهد  ... ) دنادیم بوخ  راه  گس 

ص669 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Trigonella foenum graceum Linn Fenugreek :(ulbah هبلح
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ار هاـب  تسا ، دـنمدوس  سفن  یگنت  يارب  دـیامن  عـفد  ار  هفرـس  دـنک و  مرن  ار  هنیـس  مود  رد  کـشخ  مرگ و  دیلبمـش  دیلمـش ، دیلبنـش ، (ذ :
تبالص دننک ، الط  هتشرس و  دنشاب  هدرک  لح  نآ  رد  ینمرا  هروب  لاقثم  ود  هک  یبآ  هب  دنزپب و  دنبوک و  نآ  زا  لاقثم  هد  نوچ  دنازیگنارب ،

، تیلمش هلیلبمـش ، هلیلبنـش  تیلبنـش ، میکح ) هفحت   ) دنادرگ لیاز  محر  درد  دیاشگب و  ار  ضیح  دننیـشن  شخبط  رد  نوچ  دربب و  ار  زرپس 
رگید ای  امرخ  دیلبنش و  يهناد  زا  ياهبازیل  كاروخ  ياهنوگ  هبلح : ك  ن . هیودالا -) ءامسا   ) دنتسه هبلح  رگید  ياهمان  هلیلمـش ، و  زیلمش ،

(( برالا یهتنم   ... ) دنزپب اههناد 

(ferula assafoetida Linn Asafoetida :(iltit تیتلح

راوتسا و ياهشیر  تسا . رادهباریش  نایرتچ  هریت  زا  هلاس  دنچ  یفلع  هایگ  هشیر  زا  هک  ياهباریش  هدام  ثیثلح . نادجنا ، نآ  رگید  ياهمان  زا 
شیب هک  ار  نآ  يهزات  يهشیر  هباریش ، ندروآ  تسدب  يارب  دشابیم ، يوب  دب  دراد  يریش  دیپس  ینورد  هایس و  یـششوپ  اب  تفلک  تسار ،

هک ددرگ  ریزارـس  هباریـش  ات  دـنروآیم  دـیدپ  فاکـش  نیدـنچ  ازارد  انهپ و  رد  دـنیامنیم و  هزیکاپ  دـنریگیمرب ، دـشابن ، لاس  راـهچ  زا 
کـشخ اوه  ربارب  رد  دـنروآیم و  درگ  ار  اههباریـش  سپـس  دـنت ، يوب  اـب  يدرد  نوچمه  گـنر  دـیپس  ـالاب و  یگتـسب  اـب  تسا  ياهباریش 

. دنرادیم هاگن  ندرب  راکب  يارب  دننکیم و 
دب يهنوگ  دراد  دربراک  یکـشزپ  رد  هچنآ  وبدب  وبشوخ و  تسا  هنوگ  ود  رب  نادجنا  غمـص  هزوقنا ، هزوگنا ، هزگنا ، زاغرتشا ، هباریـش  (ذ :

(( میکح هفحت   ) تسا نآ  يوب 
ناروناج هیامن  نوزلح -:

(Rumex crispus Linn yellow dock ,sourdouk :(umm d ضامح

رد یندرکتشک  يرگید  تسا و  یتـشد  هک  وردوـخ  يهنوـگ  تسا  هنوـگ  ود  هتفگ و  نیریـش ) شرت ، ةوـلح - ۀـضفخ   » ار نآ  راـطیب  نـبا 
نآ يوردوخ  هنوگهب  تساهغاب .

670 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ناهایگ زا  ار  نآ  هک  هدـش  هتخیمآ  یبوخ  خـلت  اب  هزمشرت  زبس  ياـهگرب  دـیوریم  راـهب  رد  یفلع  یهاـیگ  دـنیوگ  ضیمح »  » نایلـصوم

یـشرورپ رگید  يهنوگ  تسا . هزمشوخ  اراوگ و  رایـسب  دوش  هتخپ  رگا  و  دشاب . دالاس  زا  یـشخب  رگا  هژیوب  دنروآیم  رامـشب  روآاهتـشا 
، هزمشرت يابرم  هباشون و  نآ  ياهگرب  زا  دوشیم  هدناوخ  تارجک »  » قارع رد  دنیوگ  نآ  هب  ۀیدکرک »  » نایرصم خرـس و  نآ  ياهگرب 

. دنزاسیم راوگشوخ 
ینتسبآ عنام  نانز  پچ  يوزاب  رب  نآ  مخت  ندنابـسچ  دیآ  راکب  ناقری  نادند و  درد  راح ، ناقفخ  رد  نایثغ ، يرگچ ، هشورت ، کشرت ، (ذ :
يهتخپ تسا ، عفان  باهتلا  يارب  و  دشابیم . رگج  تیوقت  يرامخ ، يهدننکفرطرب  یهشم ، کشخ ، درـس و  مود  رد  نآ  تعیبط  دوشیم .

(( میکح هفحت   ... ) تسا و دنمدوس  هیدهش  حورق  يارب  نارفعز  لگ و  نغور  اب  نآ  دامض  عبط و  نیلم  نآ 

(Amomum cardamomum Cardamom :(am m امامح

نیدـنچ هیاپ  درادـن  يدـنلب  اپ  ود  زا  شیب  دـیوریم  ناتـسنمرا  رد  یبوچ  هقاس  اب  ياهچتخرد  تسا  یهایگ  دوشیم ، هتفگ  اـیمومأ  زین  نآـب 
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. دشابیم وبشوخ  دنت و  هزم  اب  توقای  گنرب  ياهشوخ  نآ  ياهلگ  دیآ ، نوریب  تسا  تخس  نآ  نتسکش  هک  یبوچ  هخاش 

(poxtndaca oleracea Linn Purslane :(hamq ءاقمح

، هیروس و  ۀلجر » ، » رـصم رد  و  نیپرپ ) نیبرب -  ) قارع رد  تسا . نیجفرع  جفرع ، هنیللا .، ۀلقب  ۀکرابملا ، ۀلقب  ءاقمحلا  ۀلقب  نآ  رگید  ياهمان 
ياهلاناک رانک  رد  تشک  يارب  ییاوه  بآ و  دب  هب  هجوتیب  وردوخ  تسا  هدنزخ  ناهایگ  دـننام  یتشوگ  هلاسکی  یهایگ  دراد  مان  ۀـلقب » »
: تسا هدروآ  نینچ  رعاش  هک  دوشیم  هتفگ  زین  نادان  درم  هب  تسا  نیمه  زین  نآ  يهیمست  هجو  دیوریم  اههچغاب  اهغاب و  رد  بآ 

ۀلصو امهنیبب و  ۀبسنلۀلقبب  انفاضأ  قمحأ  و 

هلجر فویضلا  هجو  یف  دمیۀلفس  نم  ابدأ  لقأ  نم  و 

تسه ود  نآ  نایم  یگتسباو  نوچ  میدوزفا  ار  قمحأ  هژاو  يزبس )  ) هلقب هب  ام 
ياپ نامهیم  ربارب  رد  هک  دنتسه  ییاهنآ  دناهدیدن  ار  تیبرت  نیرتمک  هک  نابدایب  زا  و 

671 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دننکیم زارد  ار  دوخ 

یـسراپ هب  یفدمونا »  » ینانوی هب  هلجر »  » يربرب ینایرـس و  هب  یلاس » لاکرب   » یگنرف هب  ملیغرا ،» ، » یبرع هب  ءابدنه  ءارهزلا ، ۀـلقب  هفرخ ، (ذ :
(( ادخهد . ) تسا ناگمخت  خفرف ، بازیوم ، هلخیب ، هلخب ، نآ  رگید  ياهمان  دنیوگ  هنیول »  » يدنه هب  و  كرون »  » يزاریش هب  ریفرف  ای  خفرف » »

(qچTrigonella corniculata Linn Blue mlilote :(andaq اقوقدنح

هدروخ هتخپ  ماخ و  نآ  يهزات  ياهگرب  اـههخاش و  دـنیوگ  یقوقدـنح ، قوقدـنح و  یخرب  و  قرذ »  » یبرع رد  اـهیلقاب  زا  یفلع  یهاـیگ 
. دنربیم راکب  تسد  نتسش  يارب  نآ  يهدشکشخ  ای  زبس  مخت  دوشیم 

تسپس ياهنوگ  ار  نآ  تسا . وردوخ  یشرورپ و  هنوگ  ود  هک  وقوقدنا  یتشد . تسپسا  یـسراپ  هب  ناضفرع ، اقبح ، تسا  یطبن  ياهژاو  (ذ :
( دنیوگ اقوقهدنا  یقوقدنج و  يزاریش  هب  ادخهد )  ) دنناوخ تسپساوید  یسراپ  هب  هتفگ  و 

(Citrullus colocynthis Schradcolocynth :(Hanzal لظنح

اب گنردرز ، يورک  يهویم  ياراد  دسریمن  اپ  راهچ  شیب  هب  نآ  يادنلب  دیوریم  يریوک  اهرازنـش  اهنابایب و  رد  هلاسدنچ  یفلع  یهایگ 
ياهزادنا هب  خلت  رایسب  هویم  زغم  دراد  تخس  یمک  یتسوپ  هک  نآ  زج  تسا  لکـش  هزادنا و  رظن  زا  نیریـش  ومیل  دننام  هب  ناشخرد  یتسوپ 

: تسا هدمآ  لظنح  زا  رگید  یمان  اب  یلثم  هرابنیا  رد  دشابیمن ، نآ  ندروخ  بات  هک  تسا 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 549 

http://www.ghaemiyeh.com


(. تسا لظنح  رگید  مان  نآ  هک  مقلع  زج  تسین  رتخلت  گرم  زا  يزیچ  مقلعلا - توملا أ ال  نم  ّرمأ  ام  )
تسا و هناد  کی  تخرد  يهویم  دنیوگ . لهج  وبا  يهناودنه  ای  هزبرخ  ار  نآ  خلت  رایسب  کچوک ، يهزبرخ  يهزادنا  هب  یهایگ  يهویم  (ذ :
، هتـسوک افول ، تسا ، نآ  گنردرز  عون  نآ  ینتفر  راـکب  خـلت  هناودـنه  اـی  هزبرخ  دـیآیم  درگ  هویم  ناـمه  رد  دراد  هدنـشک  مس  زا  هچنآ 

(( ادخهد . ) دنتسه نآ  رگید  ياهمان  هتسبک  تسبک ،

(Sempetvium tectorium Linn Hous leek :(ayy al -lam ملاعلا یح 

ریسمرگ ياهاج  رد  دسریمن و  اپ  هس  زا  شیب  هب  نآ  يدنلب  هک  ياهچتخرد  یهایگ 
672 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

یلو دوریم  راکب  نامرد  رد  هک  تسا  گنر  ییامرخ  تسار و  ربتـس و  فاص و  نآ  هقاس  تفلک و  تشوگرپ و  نآ  ياـهگرب  دـیوریم ،
. تسین یندروخ 

(( جاردننآ  ) دنناوخ ناوج  هشیمه  یسراپ  رد  دشاب  مرخ  زبس و  هشیمه  هک  یهایگ  (ذ :

(Malva rotundifolia Linn jaws mallow :(khubb zi يزابخ

نان هیدوهی ، يهلقب  هرفـس ، هدرخ  زیبخ ، زابخ ، باجنـس ، باب  یکوبد ، کسوبد ، کچوک ، یمتخ  ار  نآ  یمتخ  دننام  هب  تسا  یهایگ  (ذ :
تعیبط تسا . یگرب  یخاش  ره  رب  لصا و  کی  زا  هخاشرپ  درادن  دنلب  یقاس  هک  تسا  یتشد  یهایگ  نآ  دـنیوگ و  هیکولم  كرینپ ، غالک ،
تـشوگ تسا . وکین  شتآ  زا  یگتخوس  لحن و  روبنز و  برقع ، یگدیزگ  يارب  نآ  گرب  تسا  لدتعم  دنیوگ  لوا ، رد  رومن  درـس و  نآ 

(( ادخهد . ) تسا بوخ  هناثم  هدرگ و  مخز  يارب  دنایورب .

Ferri der oxidum Iron Idross :(khabth al -hadid) Iron rust دیدحلا ثبخ 

يهروک زا  گنردیب  شتآ و  رد  هدـش  خرـس  هک ، یلاح  رد  نآ  ندـیبوک  ندز و  شکچ  ماـگنه  يهدـششخپ  ینهآ  هکت  دـیدحلا  ثبخ 
زا يرایـسب  هکلب  تسین  باـن  نهآ  يهکت  نـیا  دـنیوگ  ار  يرگنهآ  يهروـک  رد  هتخادـگ  نـهآ  دوـخ  اـی  و  دـشاب ، هدـمآ  نوریب  يرگنهآ 

. تسا هتفرگربرد  ار  نهآ  تابیکرت 
، مرگ ياـهمرو  لـلحم  دوب و  تبوطر  ففجم  موس ، رد  کـشخ  مرگ و  نآ  تعیبـط  دـالوپ ، شونجنف ، نهآ ، همر  يزاریـش  نهآ ، میر  (ذ :

(( ادخهد  ) دیامنیم زین  لوبلا  سلس  عطق  دنک ، عطق  ار  ریساوب  نوخ  دنماشآیب  بان  نهک و  بارش  اب  نوچ  تسا . بوخ  کلپ  يربز  يارب 
رجحلا زازح  يزارخ -:

(Veratrum ;Helleborus Linn Hellebore :(kharbaq قبرخ

یخرب اـب  هک  دـنراد  ماـن  قـبرخ  یگمه  هـک  هنوـگ  نیدـنچ  ياراد  ینارزیخ  یفلع  یهاـیگ  تـسا . هدنـشک  يوراد  ینعمب  یناـنوی  ياهژاو 
. دنوشیم هتخانش  رگیدمه  زا  اههسانش ،
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. دنتسه یقرشم  زبس و  دیپس و  هایس و  اهنآ ، نیرتروهشم 
يامن زا  هایس  گنر  اب  هدنزخ  هقاس  دیوریم ، رومن  کیرات و  ياهاج  رد  نآ  هایس  هنوگ 

673 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یملع مان  دوریم  راکب  اـهوراد  رد  نآ  يهنوگ  نیا  دروآیم  دـیدپ  ار  اـههشیر  دراد  هک  ییاـههرگ  زا  هقاـس  دراد  دـیپس  ینورد  ینوریب و 

. تسا  Helleborus niger Linn نآ
دندروآیم مهارف  یمس  نآ  يهباریش  زا  ناینیـشیپ  دراد  ینارزیخ  هشیر  درادن ، يدنلب  اپ  ود  زا  شیب  هک  یفلع  ياهچتخرد  نآ ، دیپس  هنوگ 

. تسا  Veratrun viride Aiton نآ یملع  مان  دنتشکیم  ار  نآ  زج  اهزارگ و  ناسربیسآ و  ياهگس  هک 
زج نییارشلا و  بلصت  مسیتامور و  نوچمه  اهيرامیب  یخرب  نامرد  رد  دراد  هدنزخ  ياههشیر  تسار و  راوتسا ، ياهقاس  نآ ، زبس  يهنوگ 

. تسا هدوب  ناتساب  ناینانوی  دزن  سدقم  یهایگ  نآ  یقرشم  يهنوگ  دوریم . راکب  نآ 

(Brassica nigra Hook Black mustard :(khardal لدرخ

هـشوخ نوچمه  هدمآ  درگ  مه  رود  درز  ياهلگ  تفلک و  گرزب و  ياهگرب  دوشیمن . اپ  هس  زا  رتدـنلب  نآ  يهقاس  هک  هلاسکی  یهایگ 
هایـس دـیپس و  هنوگ  رد  لدرخ  مان  اب  ییاههناد  نآ  يهدـشکیراب  ياج  رد  هک  كزان  دـنلب و  خاـش  دـننامه  دراذـگیم  اـجب  ياهویم  دراد 

دنت ياهزم  دنوریم  راکب  روآاهتشا  ناونعب  دنوشیم و  هدرورپ  هکرـس  رد  هایگ  ياهگرب  هقاس و  دشابیم . لدرخ  يوب  مان  هب  ییوب  ياراد 
. دراد دنیاشوخ  و 

للحم مضاـه ، ندـب ، قمع  زا  بذاـج  دـهدیم ، يرارف  ار  ناگدـنزگ  نآ  روخب  تسا . مراـهچ  تبترم  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  تعیبـط  (ذ :
زرپس رگج و  یمغلب  و  جنلوق )  ) یحیر درد  يارب  تسا . هاصح  تتفم  تالوضف و  رّدم  هدس و  حتفم  اضعا و  ریاس  هدعم و  غامد و  تابوطر 

هیر و يارب  لسع  اب  هاب و  تیوقت  رورس و  یشوخ و  يارب  بارش  اب  نآ  مرد  مین  تسا . دنمدوس  يزغم  يدرـس  ياهيرامیب  نایـسن و  عفر  و 
(( ادخهد . ) تسا بوخ  يوادوس  یمغلب و  بت  هدعم و  مرک  یتبوطر و  لاعس 

Ceratania silique ceratania carob ;Nabatean carob سولف ربنش - رایخ  یماش - بونرخ 

یماش بونرخ  تسا . یـشرورپ  وردوخ و  هنوگ  ود  هب  دوشیم  هدـناوخ  یکلال »  » نالیگ رد  تارک ،»  » نباـکنت رد  بورخ ،»  » يزاـت رد  (ذ :
يارب نت  شخبورین  هدنروآدنب ، کشخ و  درس و  نآ  يهناد  روآبآشیپ  يهدننکناور و  نآ  يهزات  دشابیم . نآ  يرورپ  زا  يهنوگ 

674 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
سامآ و يهدننکبآ  نآ  مخت  تسا . بوخ  هنهک ، يهفرـس  يارب  و  يروآاهتـشا ، نت ، ندرک  هبرف  قتف ، يارب  ندش و  گرهبگر  هبرض و 

. دنیوگ هزروک »  » نآ یماش  و  ربک »  » یسراپ رد  نآ  یطبن  تسا . يدنه  یماش ، یطبن ، يهنوگ  دنچ  هب  تسا . باصعا  يهدننکمارآ 
(( ادخهد )

(Ricinus communis Castor :(Khirwa عورخ

. دنیوگ وتنک »  » يزاریش هب  تسا . نآ  رگید  ياهمان  ارمط  ریجنا ، دیب  کچرک ، (ذ :
نامـسناپ باصعا . شخبورین  جلاف ، جنلوق و  يهدنیاشگ  بآدرز ، مغلب و  يهدـننکناور  تسا . کشخ  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط 

(( یکاطنا هرکذت   ) تسا دنمدوس  اهدنب ، درد  سرقن ، مشچ ، مرگ  سامآ  یمغلب ، سامآ  رب  نآ 
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(papaver somniferum poppy seed :(Khaskhah شاخشخ

کشخ درس و  يرصم  شاخـشخ  دیازفایم . ار  هنادرم  بآ  لسع ، اب  دنرومن  درـس و  یگمه  هک  یخاش  یفک ، هایـس ، دیپس ، شاخـشخ  (ذ :
سرقن يارب  تسا  واگ  خاش  دننامه  نآ  ششوپ  دیوریم  اهایرد  هنارک  رد  ییایرد  ای  یخاش  شاخـشخ  تسوکین . شورمکـش  يارب  تسا 

(( ادخهد  ) دنیوگ لاعسلا » نامر   » ار شاخشخ  ياههنوگ  يهمه  يزات  رد  تسا . دنمدوس 

(Orchis rubra Fox testes :(Khusaal -th lab بلعثلا یصخ 

، درگ يزایپ  يهشیر  نسوس و  لگ  نوچمه  دیپس  ياهلگ  دراد ، نیمز  يوسب  ورخرس  ياهگرب  دریگیم ، يدنلب  اپ  هس  هک  تسا  یهایگ 
. تسا هدش  تسرد  گس  ای  هابور  هیاخ  نوچمه  هنیرق  تروصب  زایپ  ود  زا  هک  دراد  وبشوخ  هزمنیریش ،

رخآ رد  نآ  تعیبط  دـشابیم . نآ  رگید  ياهمان  يرـصم ، بلعث  دـیرفآ ، تفج  نلفیرط ، نیروطاس ، نویرطاش ، نویطفوس ، نویطروس ، (ذ :
، هـنیرن ندرک  تـسار  رد  شخبورین  هـنادرم ، بآ  يهدــنیازفا  باــصعا ، یــسنج ، يورین  شخبورین  تـسا  روـمن  مرگ و  تـسخن  تـبترم 

(( ادخهد  ) تسا بوخ  یبآخلت  ياهيرامیب  يارب  تسا . نآ  يهدننایور  اهوم و  شخبورین 

(Ahhaea officinalis Linn marsh mallow :(Khitmi یمطخ

ياههشیر اب  یهایگ  تساراد  ار  یگنر  ره  نآ  ياهلگ  تساهمغ  رپسا  زا  یمتخ  (ذ :
675 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ياهتوب یتخرد ، یمتخ  تسا ، وریخ  لگ  يهنوگ  نیرتهب  ییاتخ  یمتخ  دـنیوگ ، حربلا » محـش   » يزات هب  ار  یتشد  یمتخ  تسا . هلاس  دـنچ 
نآ رگید  ياههنوگ  یسلجم  یمتخ  يزابخ )  ) کچوک یمتخ  یگنرف ، یمتخ  دراد . نیشتآ  خرـس  لگ  ینیچ  یتخرد  یمتخ  دراد . گرزب 

(( ادخهد . ) دشابیم

(Wine vingegar :(Khal khamr رمخ لخ 

ياههویم ریمخت  اب  تسا  دوهشم  هک  هنوگ  نامه  هکرس  دشابیم . سران  یلومعم  هکرس  تسا . هدمآ  رایـسب  نیدابارق  ياهباتک  رد  مان  نیا 
( دشاب یلافس  تسا  رتهب   ) یلافس ای  ياهشیش  یفرظ  رد  ار  نآ  دیآیم . تسدب  نآ  زج  ریجنا و  امرخ ، روگنا ، نوچمه  زکولگ ) دنق   ) راددنق

هاـگن زور  لـهچ  هناـیم  ياـمد  کـی  رد  دـندنبیم و  یبوـخب  ار  فرظ  يهناـهد  دـنربیمورف و  بآ  رد  ار  اـههویم  وبـس ) مخ ،  ) هینرب دـننام 
دنوشیم و نوگرگد  هیزجت و  ریمخت و  اههویم  سپس  دننادیم ) تسرد  ار  نآ  ندش ، هکرـس  يارب  مدرم  رتشیب  هک  تسا  یتدم  . ) دنرادیم
زا ياهزادنا  ياراد  بآ  نیا  تشاد و  دهاوخ  ییاسران  ریمخت  دـنامب ، هام  کی  زا  رتمک  رگا  یلو  دـشابیم . هکرـس  هدـش و  شرت  اهنآ  بآ 

. دنیوگ بارش  ار  نآ  نونکمه  یخلت و  هب  یمک  نیریش  نآ  هزم  دوب ، دهاوخ  لکلا 

(salix caprea Linn Goat willow :(Khil f فالخ

[1251 «] جاتحملا ةدمع   » رد کماذاب و  مان  ةرکذتلا » ءایحإ   » يهدـنراگن تسا ، هدـمآ  اروت »  » و رت »  » مان هب  ناتـساب  نایرـصم  ياههتـشون  رد 
دننام هب  نآ  هویم  دـهدیم . هویم  راهب  ناـیاپ  رد  دـشابیم . نآ  دـننامه  هک  دـنچره  تسین  فاصفـص  فـالخ ، یلو  دـناهدروآ ، فاـصفص 

شلامتسد رد  مرن  هریت و  هایـس ، گنرب  كرک  زا  هدیـشوپ  ياهویم  بوچ  ره  رـس  دـیآیم و  نوریب  اههخاشرـس  زا  هک  کیراب  ياهبوچ 
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شلامتسد رد  مرن  هریت و  هایـس ، گنرب  كرک  زا  هدیـشوپ  ياهویم  بوچ  ره  رـس  دـیآیم و  نوریب  اههخاشرـس  زا  هک  کیراب  ياهبوچ 
. دشابیم میالم  وبشوخ و  تسا و 

رد دـناهتفگ . فـالخ  ار  نآ  ماـن  هنوگنیدـب  تسا  درـس  هک  دـیب  رگم  تسا  مرگ  نآ  عـبط  یخلت  هاـیگ  ره  نوـچ  تسا . دـیب  ياهنوـگ  (ذ :
ار نآ  نابرع  ور  نیدب  دوش  گرزب  دـیآرب و  وا  تخرد  دوهعم  فالخرب  دـتفا و  نیمز  ره  رد  نآ  مخت  تسا  هدـمآ  ناگتـشذگ  ياههناسفا 

(( ادخهد  ) دندیمان فالخ 
676 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

جنلخ

( سرخ روـگنا   ) بدـلا بنع  سونیلاـج  هک  دـناهدروآ  نیبـگنلگ )  ) نیبـجنلج اـی  نیبـجنلخ  يزاـسوراد ، یکـشزپ و  ياههتـشون  یخرب  رد 
ای درز  اهنآ  زا  ياهتـسد  ابیز ، دیپس  ياهلگ  رادهنادـند و  ياهگرب  اب  یلو  سآ  هچتخرد  دـننامه  اپ  هس  يدـنلب  اب  ياهچتخرد  دـیوگیم .

شوـخ نیریـش و  ياهزم  اـب  هدز  هایـس  هب  یبآ  لکـش  يروـگنا  ییاـههویم  اـههخاش  ياـههرانک  رب  تسا  نازیوآ  ياهشوـخ  تروـصب  خرس 
دیآیمرد هایس  ياهشفنب  گنر  هب  ار  اهبل  نآ  ندروخ  ماگنه  تسا  هتخیوآ  كاروخ 

لد سرقن و  لصافم و  درد  ایعا و  يارب  دنیوگ . زین  جنالخ  گندخ ، دـنزاسیم . هزین  ریت و  نآ ، بوچ  زا  تخـس  رایـسب  تسا  یتخرد  (ذ :
. تسا کشخ  مرگ  نآ  تعیبط  تسوکین ،

اب نآ  مخت  زا  لاقثم  کی  تسبوخ ، ماوه  یگدیزگ  يارب  نآ  گرب  هفوکش و  تسا . نآ  ياهشخب  رگید  زا  رتيوق  رتدنت و  نآ  يهفوکش 
(( میکح هفحت  . ) تسا لد  ظفاح  لسع 

(lanj nچAlpina galango Wild ganlingale :(Kh ناجنلوخ

ياههرگ ياراد  نآ  ياههشیر  تسا و  نآ  ییاهتنا  روحم  کـی  زا  نوریب  نیرز  ياـهلگ  دوشیمن ، دـنلب  اـپ  هس  زا  شیب  هک  تسا  یهاـیگ 
يوب دننامه  يوب  یفیل و  بیکرت  اب  هدز  یخرـس  هب  درز  ینورد  گنردیپس و  يزاوم  ياههقلح  خرـس و  گنر  اب  ییامن  زارد ، شوگراهچ 

. تسا له  هناد 
يوقم دـشابیم . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  تعیبط  اروگ ، هزمدـنت ، تسا . نآ  رگید  ياـهمان  فاـقهرق  ورادورـسخ ، ناـجنلواخ ، (ذ :
اضعا تیوقت  رمک و  درد  هدرگ و  تدورب  شرت و  غورآ  جنلوق و  يارب  حایر ، رـساک  تیاغب  لوب و  کسام  هاب و  همـضاه و  ءاشحا  هدعم و 
تسار  ) ظوعن بجوم  ناهد  رد  یکدنا  نآ ، نتـشاد  هاگن  تسا . بوخ  یمغلب  ياهدرد  ناطرـس و  ریزانخ و  ناهد و  ییوبدب  عفر  ینطاب و 

(( یهاشمزراوخ هریخذ  . ) تسا هنیرن ) ندش 

(Cassia fistula parging cassia :(Khiar shambar ربنش رایخ 

ناـشیوخ يارب  يدروآهر  اـجنآ  زا  ادـخ  هناـخ  ناـیجاح  نوچ   ) هکم بونرخ  اـی  ماـش  لـجنجب  یماـش ، بونرخ  يدـنه ، بونرخ  نینچمه 
. دنهدیم نآ  هب  مان  نیا  ورنیازا  دنروآیم ،

677 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهشوخ يهنوگهب  گرزب  گـنردرز و  ییاـهلگ  ياراد  دـیوریم . دـنه  نیمزرـس  هژیوب  ریـسمرگ  ياـهاج  رد  هک  گرزب  یتـخرد  هویم 

اب رتمیتناس  جـنپ  یتفلک  اپ و  کـی  مادـکره  يازارد  هک  ياهناوتـسا  خاـش  لکـشب  دراد  ياهویم  تسـالاب . اـهگرب  نییاـپ و  يوسب  نازیوآ 
نآ نورد  دوشیم ، هدید  هدزنوریب  راکشآ و  ییاهطخ  نآ  يور  رب  دوشیم  یبوچ  هایـس  سپـس  ندمآ  نوریب  زاغآ  رد  هزات  زبس و  یتسوپ 
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کـشخ هویم  ياههناد  هک  یماگنه  تسا  هتفرگارف  ار  ياهزمنیریـش  گنرهایـس  زغم  کـی  درگادرگ  هک  تسا  لکـش  یغرممخت  ياـههناد 
. دیآیمرد هتشادرب  فاکش  هدرشف  تروصب  دوشیم 

، ساتلما هلاورک ، یجاغآ ، ربنـش  رایخ  رابنـش ، ربنـش ، يدـنه ، ربکب  يدـنه ، ءاثق  ربنچ ، رایخ  سولف ، يدـنه ، بورخ  نآ  رگید  ياـهمان  (ذ :
راکب ناگدروخلاس  ناکدوک و  رد  ناوتیم  تسین  رابنایز  شدربراک  نوچ  لهـسم  نیلم ، نآ  زغم  نیعم ) گنهرف   ) یناـکمیچ وتنوچ ، ریگب 

(( ادخهد . ) درب

(Cheiranthus cheiri Linn yellow gilli flower :(khair يریخ

هتـشاک نآ  ياهلگ  ییاـبیز  ییوبشوخ و  يارب  اـههچغاب  رد  اـبیز  یهاـیگ  دـنیوگ ، درز  لـفنرق  درز ، روثنم  ناـبرع  تسا ، یناـنوی  یماـن 
. دوریم راکب  اهوراد  یخرب  بیکرت  رد  هتفرگ  يرطع  نغور  نآ  زا  نینچمه  تسا  درز  گنر  هنوگ  نیدنچ  ياراد  دوشیم 

يریخ نآ  درز  یمازخ ، يریخ  نآ  خرـس  دـیپس و  گنر ، تفه  ای  ینیدریم و  يریخ  نآ  شفنب  ییاطخ ، يریخ  نآ  گنرهایـس  يهنوگ  (ذ :
. تسا نآ  رگید  ياهمان  مامن  سبه ، رفیصع ، روثنم ، هتسجخ ، وریخ ، درز ، يوببش  دنمانیم و  راهب  هشیمه  لگ  هک  يزاریش 

(( ادخهد )

(Mynca nagi thumb Box myrtle :(D rshisha n ناعشیشراد

رب دنـشرسب و  هکرـس  اب  ار  نآ  يهدشهدییاس  دشابیم  رتخرـس  رتگرزب و  یلو  دشابیم  هفرق  دننامه  نآ  تسوپ  رادراخ ، ربتـس ، یتخرد  (ذ :
. دناشنورف ار  نآ  درد  دنراذگ  نادند 

(( ادخهد  ) دناهتفگ زین  ناعیشراد  يدنه و  لبنس  نآ  هب  دزادنایم . ار  نایور  دنریگرب  دوخب  نانز  ار  نآ  بوچ  رگا 

(Cinnamomum ;elanicum Breyn Cinnamon :(D rs in ینیصراد

678 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
رادملق ار  نآ  دراد  دنت  نیریش و  ياهزم  گنرخرس ، فورعم ، یبوچ  تسا  نالیـس  يهریزج  نآ  هاگنتـسر  هک  تسا  یتخرد  ياههخاش  (ذ :

، نیچراد نیـصراد ، ياهمان  دنربیم . راکب  كاروخ  رد  هیودا  ناونعب  ار  نآ  ردوپ  دـنبوکیم  ار  نیچراد  تخرد  تسوپ  دـنیوگ . زین  ینیچ 
(( ادخهد . ) دناهتفگ نآ  هب  زین  ینیچراد 

(viscum album Linn Mistetoe :(Dibq قبد

ناتخرد يور  یلگنا  تسیز  اب  دب ، دنت و  ییوب  اب  یبوچ  ياهتوب  تسا  یهایگ  دنیوگ . روفـصع » بح   » لصوم رد  و  جند » بح   » دادـغب رد 
. دراد دوخ  رد  دجنک  يهناد  هزادنا  هب  هناد  کی  اب  فافش  ینورد  هبنع ، دننام  هب  ياهویم  دراد ، طولب  هژیوب  ودرگ و  ماداب و  بیس ،

لمد يور  سپس  دنروآیمرد . هدنبسچ  یسمادآ  نوچمه  دنوجیم و  ار  نآ  تسخن  دوریم . راکب  اهلمد  ندرک  زاب  رـس  يارب  نآ  يهناد 
. دوارتیم نوریب  هب  نآ  زا  هبانوخ  كرچ و  هدش  زاب  لمد  رس  مود  زور  رد  دندنبیم و  دنراذگیم و 

ناگدنرپ راکـش  نآ  رگید  دربراک  دنیوگ . ناتـسپس  لسع و  زیوم  ار  نآ  دشاب  طولب  تخرد  رب  هک  نشخ  رودم و  دوخن  نوچمه  یبح  (ذ :
(( ادخهد  ) دنبسچب نادب  ناغرم  دنهن  تخرد  رب  دنزاسیم و  نآ  زا  ییاههلیتف  دنزپیم و  ار  نآ  تسا 
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(penicillaria spicata willd pearl millet :(Dukhn نخد

، رتدرز رتزیر و  نخد )  ) شزرا دـنیوگ . ملا  يزاریـش  هب  اینچ ، ینکنک و  یگنک و  ارجاـب و  يدـنه  هب  ناـخد ، لاـگ ، سرواـگ ، ندـنا ، (ذ :
(( ادخهد . ) تسا ناسکی  ود  ره  ياهیگژیو  تعیبط و  تسا  رتدیفس  رتتشرد و  سرواگ 

(Arum dracum culus Dragon wort :(Dar qritun نوطیرقارد

سنج زا  یلگ  هک  شوگلیف »  » خـیب یناـنوی  هب  دـنیوگ . نینتلا  ةرجـش  ریبـکلا ، فوـل  نوـطینقارد ، سطیقارد ، نوـنیقارد ، رگید  ياـهمان  (ذ :
(( ادخهد  ) دنناوخ فوللا » لصا   » نابرع تسا و  نسوس 

(Tortar lees of wine dregs :(Durd يدرد

اب يدرد و  نادب  دوش ، هتشاذگ  ییاج  رد  مارآ  یتدم  هک  اههویم  بآ  همه  هکرس  لسع ، نغور ، تبرش ، زا  یکبآ  هنوگره  ینیشنهت  ینعمب 
تسدب نآ  زا  هک  يزیچ  ره  هژیو  مان 

679 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. نآ زج  رمخ و  يدرد  بارش ، يدرد  نوتیز ، نغور  يدرد  هکرس ، يدرد  دنیوگیم  هدمآ 

یـسراف هب  ریطرط ، ار  الاب  یگتـسب  اب  ای  کشخ  نیـشنهت  دنیوگ . زین  نادب  يال »  » هک یـسراپ  نآ  ي »  » نودـب تسا و  يزات  هژاو  يدرد  (ذ :
(( ادخهد  ) دنیوگ هرخ  هراجنک ، رکع ، لفث ، لفاث ، وتراد ،

(najچDoronicum hookei Clarke Doronic :(Dar جنورد

نآ گرب  دوشیم  هدناوخ  تسا ) مدژک  دـننام  هب  نوچ  یبرقع -  ) هبرقع جـنورد  مان  هب  دـیور و  رایـسب  ماش  نیمزرـس  رد  هک  یهایگ  هشیر 
اهنآ مادکره  دوشیم و  هخاش  هس  هدمآ  نوریب  ناتـشگنا ) كون  ات  جنرآ   ) عارذ ود  هزادنا  هب  یلاخوت  هخاش  نآ  نایم  زا  نیمز  هب  هدـیبسچ 

. دننکیم نایامن  دوخ  هنایاپ  رد  گنردرز  لگ  هتسد  کی 
يارب تسا . دیپس  ینورد  تخـس و  وبشوخ و  خـلت و  یکدـنا  ياهزم  ياراد  تسوکین . ناروناج  یگدـیزگ  يارب  کنورد  هدـش  يزات  (ذ :

(( میکح هفحت   ) تسا بوخ  همضاه  تیوقت  لیتر و  مدژک و  یگدیزگ  نوعاط ، عفر  ناقفخ ،

(Nerium odorum soland Oleander :(Difla یلفد

نیا تسا ، وبیب  دیپس و  ای  خرـس  گنرب  ياهلگ  ریت و  دـننام  هب  ياهگرب  اب  زبس  هشیمه  دـسریمن  رتم  ود  هب  نآ  يدـنلب  هک  ياهچتخرد 
. دهدیم لگ  لاس  ياهلصف  همه  رد  دراد و  یگداتسیا  اوه  بآ و  هنوگره  ربارب  رد  هایگ 

(( ناهرب  ) دنیوگ لصع  رامحلا ، مس  نیبح ، نبح ، جرهزوج ، هرهزرخ ، نادب  دوشیم  هتفگ  بورخ  نآ  هویم  هزمخلت ، (ذ :

(platanus orientalis Linn Oriental plane tree :(Dulb بلد

. دنیوگ مانیغ  رانص ، نابرع  و  غوق )  ) نادب مدرم  هک  گرزب  یناتسهوک ، ياهچتخرد 
یخرـس هب  هک  دـیپس  هقاس  بوچ  گـنر  اـی  روگنا  گرب  نوچمه  نهپ  گرزب و  نآ  ياـهگرب  هخاـشرپ و  رایـسب  ـالاب  رد  دـنلب و  يهقاـس 
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. دیآیم راکب  تسوپ  یغابد  رد  تسا  خلت  دنت و  رایسب  دوشیم و  هتسوپ  هتسوپ  ناسآ  تسنآ و  يهدنهدناشن  هدییارگ و 
.( دشابیم هویم  هفوکشیب و  تسا و  رانچ  تخرد  (ذ :

(Calamus draco wild /Dragon's blood :(Damal -akhawain نیوخالا مد 

680 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
دیآیم نوریب  یتخرد  زا  نوخ  نوچمه  خرس  ياهباریـش  دنیوگ  نینتلا  مد  ناییاپورا  نابعثلا ، مد  یکلملا ، رطاق  مدنع ، نآ : ياهمان  رگید  زا 

تخیر و لکش و  رظن  زا  دننامه  هخاش  ود  زا  دراد و  هقاس  کی  هک  تسا  یتخرد  تسا ، نآ  هاگتسیز  هک  یبرع  يرطقوس  هریزج  رد  هژیوب 
. دیوریم دنیولقود  ردارب  ود  دننام  هب  يدنلب 

، يرتعص غمص ، نایش ، نآ  رگید  مان  دیوریم . دنه  نیمزرـس  رد  دنزیم  شفنب  هب  هک  تسا ، یخرـس  ناشوایـس  نوخ  يهباریـش  گنر  (ذ :
(( ادخهد  ) تسا نیتنلاد  عدبا ،

: لخلا نهد 

نآ رب  سپس  دنامب  نغور  دورب و  هکرس  ات  دنناشوجیم  ياهنوگهب  لاقثم  دون  هنهک  يروگنا  يهکرس  اب  لاقثم  تسیب  خرس  لگ  نغور  (ذ :
هتخوس يهلیله  يهناد  هتخوس ، جـنرب  ینیچ ، دادـم  هتخوس ، ذـغاک  یگناد ، کـیره  جـنیتار  یعمـش  ياـبرهک  يدـنه و  جرطیـش  نویفرف و 

ریبک ص 961) نیدابارق  . ) دنیاسیم مرن  ینواه  رد  لاقثم  مین  کیره  جتخسور 

Cedrus deodara loud ;syn .Deodar :(Diod r) pinus deodara mookf رادوید

«. مولعلا دیفم   » تسا يدنه  ربونص  دوشیم  هتفگ  تسا ، لهبأ  هایگ  يهریت  زا  ياهنوگ 
يدنه هب  درذگیم  زین  عرذ  تصش  هاجنپ و  زا  هک  دنلب  روانت و  یتخرد  رادبید  ورس و  تخرد  هّللا ، ةرجش  نجلا ، ةرجـش  يدنه ، ورـس  (ذ :

(( ادخهد  ) دنیوگ كرک 

(Cantharidcs vesicatoria Spanish fly :(Dhar rih حیرارذ

هعیرذ حونرذ ، حوحرذ ، حیرذ ، حارذ ، حورذ ، کسگم ، ساسراد ، هنواک ، کسورع ، كولکد ، ولک ، هلآ ، هنغاک ، راخژوک ، هجوغاب ، (ذ :
راه گس  یگدیزگ  رد  كانرهز  تیاغب  هایس  ياهلاخ  اب  خرس  ياهناورپ  تسا  یمرک  تسا . حیرارذ  نآ  عمج  و  تسا . نآ  رگید  ياهمان 
هدش هابت  نخان  دنک ، لیاز  ار  نخان  صرب  تسا  کشخ  مرگ و  رایـسب  نآ  تعیبط  تسا . گنر  ییالط  نآ  يهنوگ  نیرتهب  تسا . دنمدوس 
لوب رّدم  تسا ، وکین  ابوق  برج و  يارب  دنایورب ، يوم  دننک  الط  دنیاسب  لدرخ  اب  تسبوخ  یناطرـس  مرو  قهب و  صرب و  يارب  دزادـنیب  ار 

، ضیح ردم  نینج ، طقسم  دیفم و  يواگ ، هلبآ  هیقب  شمن ، اهشیر ، برج ، هکح ، بلعثلا ، ءاد  هناثم ، مخز  بیـضق و  راهز و  مرو  يارب  و 
ددس و حتفم  تتفم و  عطقم و 

681 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
(( ادخهد . ) تسا تاصح 

(Smertia chirala Ham chiretta :(Dharirah هریرذ
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یهاـیگ دـشابیم . ینیطـال  روتناـس  ناـگدرم ، يوراد  رگید  ياـهمان  اـب  یندـنکارپ  يوراد  هک  ییوراد  یهاـیگ  تسا ، شوخ  يوـب  اـب  (ذ :
، وبشوخ رتکیراب ، ملق  زا  هرگرپ و  هقاس  هبنپ ، دـننام  هب  ییاـهزیچ  زا  رپ  دـیپس و  نورد  هدز ، يدرز  هب  خرـس  نآ  نوریب  یلاـخوت  کـیراب ،

يوقم حتفم و  قرع ، لوب و  ردم  فطلم ، کشخ ، مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا . یخلت  يدنت و  یگدنروآدنب و  یگژیو  ياراد 
فاکـش هدنهدمایتلا  ماروا و  للحم  لوب و  ریطقت  لوب و  رـسع  محر و  رگج و  هنیـس و  درد  اقـستسا و  ناقفخ و  عفار  هدـعم و  رگج و  لد و 

هفحت . ) تسا دـنمدوس  دراـب  داؤف  عجو  نمزم و  هفرـس  عـفر  هدرگ و  ضارما  نوـنج و  يارب  سفرک  مخت  اـب  نآ  تسا . بوـخ  هتخپ  لـضع 
(( میکح

(Deer tail :(Dhanab al -ill لیالا بنذ 

رد هک  تسا  لقاقـش  زا  ياهنوگ  هک  هدـمآ  یناردنکـسا » راغ   » ینانوی رد  دوش . هتفگ  زین  یناردنکـسا  ینفذ  ینفاذ ، لـیالا ، بئذ  دـیاش  (ذ :
هب ياهوـیم  ياراد  رتدـیپس و  رتمرن و  رتـگرزب و  یلو  سآ  دـننام  هب  گرب  دـیوگ : سودیروکـسید  دـیوریم ، سلدـنا )  ) ایناپـسا ياـههوک 

دنمدوس ینوخ  لوب  لوب و  ریطقت  ازتخـس و  نانز  يارب  رتشیب . بجو  کی  شیاههخاش  يازارد  نآ ، زبس  ياهگرب  ناـیم  دوخن  يهزادـنا 
(( ادخهد . ) دشابیم لوب  ضیح و  ردم  تسا 

(Equisetum ravens Linn Horse Tail :(Dhanab al -khail لیخلا بنذ 

دنیوگ سیداوایف »  » ینانوی هب  ارویوط ،»  » ینایرـس هب  تسا  نآ  رگید  ياهمان  زنعلا  ۀیحل  یهوک ، سفرک  سیتلا ، ۀـیحل  ثاینک ، خوسما ، (ذ :
يدنویپ ره  رب  تساهدنویپ  اههرگ و  ياراد  تخس  نآ  مرج  دیارگیم . یخرسب  نآ  گنر  دراد  یهتنایم  ياههخاش  دیوریم  اهقدنخ  رد 

يارب تسا  دـنمدوس  ناهد  ياهمخز  رد  کـین و  مکـش  قـالطا  رد  مود . رد  تسا  کـشخ  لوا و  رد  تسا  درـس  نآ  تعیبط  تسا . یگرب 
هناثم و هدور ، مخز  يارب  دنک  عطق  ار  ینیب  نوخ  دنایورب  ار  تشوگ  دـنک ، كاپ  ار  اهمخز  تسا  دـنمدوس  قتف  اعما و  شیر  مرگ و  سامآ 

(( ادخهد  ) تسا دنمدوس  دقعم  مرو  هنیس و  ياهيرامیب  رگج و  مرگ  مرو  ءاقستسا و  یمرگ و  زا  لاهسا  ماسقا  یمرگ و  زا  سفن  یگنت 
682 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Colophonq pine resin :(R tinaj جنتار

يهباریش هب  سپ  دش  رتیمومع  مان  سپس  دنتفگیم  ربونص  غمص  هب  هژیوب  هتشذگ  رد  هک  یسراپ  ياهژاو  دنیوگ . جنایتار  ار  جنیتار  یخرب 
دندرک و میسقت  تخـس  کشخ و  عیام و  شخب  هب  ار  نآ  دندمآ  نابرع  سپـس  دوشیم . هتفگ  دیآیمن  دنب  دوشیمن و  تفـس  هک  یغمص 

. نآ زج  یمورلا و  کلع  و  مطب ) سمادآ   ) مطبلا کلع  دنتفگ  سپ  دندرک  هرازگ  سمادآ  ناونع  هب  جنتار  نآ  زا  سپ 
اب رگا  ملا  جـیهم  نکیل  اـهشیر  رد  تشوگ  يهدـننایور  لـلحم و  کـشخ و  لوا ، رد  تسا  کـشخ  موس ، رد  تسا  مرگ  نآ  تعیبـط  (ذ :

دوب دیپس  نآ  نیرتهب  دنناوخ و  يرابگنز  يزاریش  هب  دوش  هتخپ  شتآ  اب  هک  نآ  بلص  يهنوگ  تسبوخ . قورع  قتف  يارب  دور  راکب  رانلگ 
(( ادخهد  ) تسا ربونص  يوب  دننام  هب  نآ  يوب  دنز  يدرز  هب  یکدنا  هک 

(Foeniculum vulgare Mili Fennel :(R zy naj جنایزار

دراد يدنلب  اپ  راهچ  وبشوخ  یفلع  یهایگ  دنیوگ . نوسنای  نوسنآ ، نوسنآل ،»  » قشمد جیانزر ،»  » لصوم ةرمش ،»  » بلح راّمش ،»  » رصم رد 
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زارد يهناد  هک  کچوک  ياهویم  اب  گنردرز و  ياهلگ  کچوک و  كزاـن و  ياـهگرب  تشگنا و  یتفلک  هب  نآ  هلاـس  دـنچ  يهشیر  اـب 
. دراد مدنگ  يهناد  زا  رتکچوک  رتتخس و  لکش  یکود 

ود هب  ینیریـش  یکدـنا  اب  هزمشوخ  وبشوخ و  یگدـیرب و  ياراد  بوانتم  ياهگرب  ایاپ ، ياههنوگ  اب  نایرتچ  هریت  زا  يونف  هناـیزار ، (ذ :
. دشابیم وردوخ  یشرورپ و  يهنوگ 

نآ ياـهشخب  رگید  زا  رتـیوق  نآ  خـیب  نآ و  گرب  زا  رتـمرگ  نآ  مخت  کـشخ . لوا  رخآ  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  یـشرورپ  تعیبـط 
یمور ضیرع ،»  » رـصم رد  سابـسب »  » برغم رد  تسا . دـنمدوس  گـس  یگدـنزگ  رب  دـنارب  ار  ضیح  لوب و  دـنازیرب ، هدرگ  گنـس  تسا .

(( ادخهد  ) دنیوگ سونریف »  » و ایف »  » ینانوی هب  سونانا »  » و نورثکام » »

(Ehelenium Linn Elecampane :(R sin نسار

، یهوک نسوس  نارتات ، نآ  هب  دراد . ریـس  يوب  تسا  ناروناج  یگدنزگ  يارب  ییوراد  نآ  دـنیوگ و  شوگلیپ  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  (ذ :
ياهمرو يارب  دـنیوگ  رذـنآ  سنق ، جوملک ، هایگراخ ، افـس ، يدـلب ، یماش و  لیبجنز  نویتا ، یماش ، طسق  یماش ، یمور و  حانج  لـبنزح ،

، درس
683 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ینایرـس هب  الاعیق »  » یمور هب  دـیامن  ضیح  كرت  دـنک  دود  دوخ  نژاو )  ) بیـش رد  ار  نآ  نز  رگا  تسا  کین  لصافم ، درد  ءاـسنلا ، قرع 
(( ادخهد  ) دنیوگ اتسیر » »

( : Raai -il) لیالا یعار 

دنیوگ الیدایعر »  » ناینایرس و  نقیرقا »  » موس رد  سودیروکسید  لیالا : یعر  تسا  هدمآ  ص 141 ) لوا - دلج   ) راطیب نبا  تادرفم  رد  (ذ :
زارد رایـسب  تشگنا و  يانهپ  هب  یگرب  ياراد  يوزم  نوتارام »  » یهایگ يهقاس  اـی  سطوباـنیل  هقاـس  دـننامه  نآ  يهقاـس  هک  تسا  یهاـیگ 
تسا یلیلکا  مادکره  رد  هک  دوشیم  ادج  رایـسب  اههخاش  يهقاس  زا  دراد  يربز  یکدنا  نوریب و  هب  یگدیمخ  ارـضخلا » ۀبح   » گرب دننام 

دیپس گنر  اب  تشگنا  ات  هس  یتفلک  يهزادنا  هب  هشیر  يازارد  تسا . دیوش  مخت  دننامه  نآ  مخت  درز  لگ  گنر  دیوش و  لیلکا  دـننام  هب 
نیا نزوگ  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  مدرم  دنروخیم . دـشاب ، مرن  رگا  زین  نآ  يهقاس  تسا . یندروخ  نآ  يهشیر  دـشابیم . نیریـش  يهزم  و 

مـشش رد  سونیلاج  دـنربیم . راکب  ناگدـنزگ  شین  يارب  بارـش  هارمه  هب  نآ  مخت  زا  دوشیم . اهر  ناگدـنزخ  دـنزگ  زا  دروخب  ار  هاـیگ 
. دشابیم هدننککشخ  مود  تبترم  رد  ورنیازا  تسا ، فیطل  مرگ  هایگ و  نیا  يورین  دیوگیم .

Rheum officinale Linn ;Himalayan rhubarb :(R wand) Rheum emodi wall دنوار

نآ ياههخاش  تسا . ینتـسر ) ینعمب  ینانوی  ياهژاو   ) هیطاـبطب هریت  زا  هلاـس  دـنچ  ياهتوب  یفلع  یهاـیگ  دنـسیون . دـنویر  اههتـشون  یخرب 
يوب ياراد  رگید و  ياههزم  اب  هتخیمآ  خلت  يهزم  اب  رادهگر  نورد  زا  گنردرز ، یبوچ ، تفلک ، ياههشیر  دـنوشیم . میـسقت  هتوب  يالاب 

. تسا هدننکناور  يوراد  دزاسیم و  توافتم  ار  نآ  هک  تسا  ياهژیو 
ار رگج  یمرگ  تسا . نایاپراهچ  كاروخ  یناسارخ و  مدرم  كاروخ  ینیچ  دراد  یناسارخ  ینیچ و  تسا  ساویر  خیب  دـنویر  دـنیوگ  (ذ :
ءاسنلا و قرع  زرپس و  مرو  رگج ، درد  محر ، هناثم ، هدرگ ، درد  هدعم ، فعض  يارب  تسا . رگج  يهبذاج  توق  يوقم  دناشنورف ، لاهـسا  اب 

(( ادخهد  ) تسا بوخ  هدور  مخز  ناقفخ و  قانخ و  قاوف و  قتف و  وبر و  هنیس و  رد  مد  ثفن 
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684 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Sapindus trifoli Soap nut :(Rittah هّتر

هاگتسیز هک  یتخرد  زا  قدنف  دننامه  ياهویم  دناهتفگ . چراق  ةرکذتلا » ءایحا   » باتک رد  يدنه و  قدنف  ناینیـشیپ  دنناوخ ، اتیر  ار  نآ  مدرم 
زبس هویم  نیا  نآ ، ییالاب  شخب  رد  تسا ، هخاـشرپ  درادـن  ادـنلب  رتم  هس  زا  شیب  دـیآیم . دـیدپ  دـنه  هناـیم  هژیوب  مرگ  ياهنیمزرـس  نآ 

اهنامرد رد  دنزیم  یخرس  ینوگمدنگ و  هب  نآ  گنر  ندش  کشخ  زا  سپ  تسزاغآ . رد  یگتشابنا  ياراد  هدز و  يدرز  هب  هک  دشابیم 
. دراد نوباص  نوچمه  يدرکراک  نآ  ندرک  هزیکاپ  تسا و  دنمدوس  سابل  نتسش  يارب  نآ  يهدشهدییاس  دوریم ، راکب 

مرگ نآ  تعیبط  دربب ، نایم  زا  ار  يروکبش  دنـشک  مشچ  رد  شوگنزرم  بآ  اب  رگا  دهد ، لیلحت  دننک ، الط  ریزانخ  رب  هکرـس  اب  رگا  (ذ :
(( ادخهد  ) تسا دنمدوس  برقع  شین  يارب  تسا  کشخ  و 

(plumbum Lead :(Ras s صاصر

، ضیبا صاـصر  ریـشفک ، تسا . ریدـصق  یعلق و  نآ  دـیپس  برـس و  نآ  هایـس  تسا  هنوگ  ود  دـنیوگ  گـنار »  » يدـنه هب  یعلق  زیزرا ، (ذ :
« ورتا لدرت و   » يدـنه هب  ریزرا »  » یـسراپ هب  اـکنآ »  » ینایرـس هب  نیریتـیک ،»  » یمور هب  دـشابیم . نآ  رگید  ياـهمان  ییـالع  برـسا  برس ،

(( ادخهد . ) دنادرگ فیطل  دهد و  لیلحت  ار  ماروا  ببس  نادب  هک  تسا  یتبوطر  ياراد  درس  صاصر  دنیوگ .

(Medicago stiva Linn Luceme or alfalfa :(Ratba هبطر

هـصفصف عمج  صفاـصف  زین  دـنیوگ و  تق »  » برع ار  نآ  کـشخ  باـطر »  » نآ عمج  تسا و  زبس  نوچ  دـنیوگ  ار  رت  تسپـس  هجنوی ، (ذ :
(( ادخهد  ) رتتسپس رت ، هجنوی  میسرب  تق ، یهاشمزراوخ ،) هریخذ   ) تسپسا ای  تسرپسا و  یسراپ  هب  دنیوگ  ار  فلع  تسا ،

(sakhtajچBurnt copper :(R جختسور

سپـس شتآ و  يور  سم  هکت  کـی  نداد  رارق  زا  و  تسا . نآ  یملع  ماـن  سم  روفلوس  دـشابیم  تخـسار  هتخوـس ، سم  نآ  ياـهمان  زا 
. دیآیم تسدب  رومن  ییاج  رد  نآ  نتشاذگ 

685 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یلصا ياهوراد  زا  یکی  و  مرگ ، مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا . يرصم  نآ  نیرتهب  هتخوس  سم  و  هتخوسور ، تخسار ، هدش  يزات  (ذ :

(( ادخهد . ) دنیوگ قتسار  یکرت  هب  تسا  هدش  لامعتسا  مخارت  يارب  اصوصخ  مشچ 

(Rheum ribes Linn Ribes :(Reb s سابیر

هب نآ  يدـنلب  هک  ياهچتخرد  دـناهتفگ . ضابر »  » قشمد رد  و  اصیمعی »  » نابرع زا  یخرب  دـناهدناوخ  یـشرورپ  دـنوار  ار  نآ  نهک  ناینانوی 
دننام هب  هدـمآ  درگ  خرـس  کچوک  ياهلگ  اب  ردـنغچ )  ) قلـس گرب  نوچمه  دراد  یکرک  گرزب  ياهگرب  دـسریمن  اپ  راهچ  زا  شیب 

هک دراذـگیم  اـجب  رتـگرزب  یمک  اـی  دوخن  هزادـنا  هب  نآ  هناد  ره  هک  روگنا  يهنوـگهب  ياهوـیم  تسین . رتـمک  لـگ  اـت  هد  زا  هک  هشوـخ ،
ار نآ  بآ  ای  دنروخیم و  هویم  نوچمه  تهج  نیا  زا  ینیریـش  یـشرت و  نایم  هویم  يهزم  دراد ، دیپس  خرـس ، هایـس ، نوگانوگ  ياهگنر 
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نآ زا  سابیر  يهدـناشوج  يهرـشفا  ای  و  اهیکاروخ ) هیامن  ك  ن .  ) هسابیر مانب  یکاروخ  ای  دـنزاسب و  هزمـشوخ  ياهباشون  اـت  دـنریگیم 
دننام هب  یگتسب  ياراد  نآ  نوریب  تسا  یمدآ  دعاس )  ) دنز ناوختـسا  یتفلک  هب  هایگ  هشیر  دوریم . راکب  اهنامرد  رد  هک  دوشیم  هتخاس 
راکب دـنق ) ضرم   ) تباید يرامیب  ناـمرد  يارب  ار  نآ  يهدـناسیخ  تسا ، خـلت  رایـسب  دـشابیم و  یجنفـسا  مرن  یگتـسب  شنورد  بوچ و 

. دنشونیم اتشان  زور  ره  نادادماب  ار  نآ  يهدناسیخ  بآ  هک  دننکیم  دای  زین  نونکامه  مدرم  زا  يرایسب  دوریم 
ندرک رتهب  يارب  نآ  ندیـشک  مشچ  هب  دهد  توق  ار  هدعم  تسا ، دنمدوس  هبـصح ، ابو ، هلبآ ،)  ) يردج يارب  دـنیوگ  زین  جاویر  ار  نآ  (ذ :

(( برالا یهتنم   ) تسا دنمدوس  ییانیب 

(Ferrous sulphate White vitriol :(z j جاز

، ییاـههنوگ دوشیم ، هتخاـس  زین  هاگـشیامزآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دراد  دوجو  نآ  یناـک  لکـش  تعیبط  رد  تسا  ییایمیـش  یناـک  یکمن 
 )- گاز ره  نیا  زا  دنراد  هژیو  یگنر  اهنآ  مادکره  دیآیم و  دیدپ  زلف ) کی  اب  درگوگ  بیکرت   ) تافلوس زا  نآ  یگمه  دراد  نوگانوگ 

دیپـس جاز )  ) گاز سم ،) تاـفلوس   ) یبآ جاز )  ) گاز نـهآ ) تاـفلوس   ) زبـس جاز )  ) گاز دـننکیم  يراذــگمان  نآ  گـنر  اـب  ار  جاز )
. نآ زج  و  يور ) تافلوس  )

زبس گاز  دنناوخ . يروس »  » ار خرس  جاز  دنیوگ . یبیـس » غاز   » يزاریـش هب  سینقلخ ،»  » ینانوی هب  زاغوش ، سیدلق ، دیپس  جاز )  ) گاز (ذ :
درز جاز  دنیوگ . دنقلک » تنقلق و   » ار

686 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
تظلغ و رد  یلو  دنربارب  ورین  رد  زبس  درز و  خرـس و  گاز  تسا . يرـصم  نآ  نیرتهب  هک  نادـند » رتش  جاز )  ) گاز  » یـسراپ هب  راطقلق » »

(( ادخهد . ) تساهنآ همه  يهنایم  راطقلق  خرس و  نیرتظیلغ  زبس و  نیرتدنمورین  دیپس ، نیرتفیطل  دنراد  توافت  مه  اب  تفاطل 

Alcyonium Sea foam casting of :(Zabad albahr) king fisher رحبلا دبز 

یلو نوباص  فک  دننام  هب  زاغآ  رد  تساهایرد  ياههرانک  اب  بآ  ياهجوم  دروخرب  زا  هک  دـیآیم  دـیدپ  اهایرد  يهنارک  رد  دـیپس  فک 
دریگیم و دوخب  يزیل  یکدنا  دباییم  شیازفا  نآ  یگتـسب  دز  دـهاوخ  ینوگمدـنگ  هب  نآ  گنر  درذـگیمن  يرید  تسا  نآ  زا  رتهیامرپ 

تـسا نوگانوگ  داوم  رگید  یبآ و  ناگدرم  هشال  ییایرد و  ناروناج  نایهام و  ياههدـنامسپ  نوچمه  ییاهزیچ  هطـساو  هب  نتفرگرب  نیا 
. دوشیم اجباج  ایرد  بآ  جوم و  هلیسو  هب  هک 

راکب اهيرامیب  نامرد  رد  دوشیم و  تفای  اهایرد  بآ  حطس  رب  هک  زیر  ياهخاروس  ياراد  لکـش ، یـضیب  ای  لیطتـسم  تسا  یمـسج  (ذ :
« نیبردنمـس  » ییودـنه هب  امیدارفک »  » ینایرـس هب  نورقا ،»  » یمور هب  دـنیوگیم  نآ  هب  زین  رحبلا » ناسل   » تسا نابز  دـننامه  نوچ  دوریم .

(( ادخهد  ) تسا يایرد  روناج  یعون  تسوپ  هک  دنیوگ 

(Aristolichia Linn Aristolocem :(zar wand دنوارز

بوخ و رایـسب  ینعمب  وطـسرا  « ) ایخولوطـسرا  » ار نآ  ینانوی  سودیروکـسیدب  دشابیم . اهدنب  يهدـنهددوبهب  نآ  ینعم  ینایرـس  ياهژاو 
. تسا هتفگ  سافن ) ای  ضیح  ینعمب  ایخول 

گنر شفنب  هشیر  اب  رادلاخ  فول  مان  اب  هایگ  نیا  هدـمآ : جاـتحملا » ةدـمع   » رد دـیوگ . نارقمـسم » اـی  راقمـسم ، اـی  هروقـسم   » راـطیب نبا 
نآ دناهدیباوخ . یهورگ  هداتسیا و  کیراب  ياهقاس  رایـسب و  یتامیـسقت  هلاس و  دنچ  يهشیر  ياراد  ياهتوب  تسا  یهایگ  دوشیم . هتخانش 
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دنوارز  » نادـب درگ  تسا . هنوگ  ود  و  دـشابیم . كانیوب  خـلت  هزم  اب  نوگمدـنگ ، هک  تسا . نآ  يهشیر  دوریم  راکب  هاـیگ  زا  هک  يزیچ 
زارد دنوارز  نآ  هب  هک  تسا  هدیـشک  ای  و  تسا .  Aristolochia rotunda Linn نآ یملع  مان  هک  تسا  هدام »  » دنیوگ و جرحدـم »

. تسا  Aristolochia indica Linn نآ یملع  مان  دننادیم  رن »  » نآ دنیوگ و 
مود و رد  مرگ  زارد  دنوارز  مود . رد  کشخ  موس ، رد  مرگ  زارد  دنوارز  تعیبط  (ذ :

687 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ار اهدـنوارز  هریت  مانب  ياهژیو  هریت  هک  گربلگیب  ياهياهپل  ود  يهدر  زا  یهایگ  عطاق ) ناهرب  . ) دـشابیم درگ  دـنوارز  موس  رد  کشخ 

(( ادخهد . ) دزاسیم

(Carthamus tinctorius Linn Wooly safflower :(Zardaj جدرز

- كدرز هدرز و  ك  بآدرز ن . رفـصعلا ، ءام  دـنریگ  مطرق )  ) رفـصع هایگ  زا  درز  گـنر  تسا . رفـصع  كدرز ، هدرز ، هدـش  يزاـت  (ذ :
(( ادخهد )

(Texus baccata yew :(Zarnab بنرز

نوچمه مرن  دراد  هزات  باداش و  گرب  هقاس و  دوشیمن  دـنلب  یلیخ  نیمز  زا  تسا  سآ  يوب  هب  کیدزن  نآ  يوب  وبشوخ ، یفلع  یهاـیگ 
شوگرخ نوچمه  یمرن  رد  بنرز :) حیر  حیرلا  بنرأ و  سم  سملا   ) دناهدروآ ار  یلثم  نآ  يهرابرد  هتـشذگ  زا  نابرع  تسا  زخ  تسوپ 

. بنرز نوچمه  ییوبشوخ  رد 
تسا رگج  هبمکش و  شخبورین  هدنروآدنب ، روآيداش ، رایسب  فطلم و  دنیوگ . دارجلا » لجر   » يزات هب  یناتـسکرت » ورـس   » یـسراپ هب  (ذ :

(( جاردننآ  ) تسا دنمدوس  اهمس  ندنار  نادبآشیپ و  يدرس  ندرب  نایم  زا  شراوگ و  یشخبورین  نت و  يزاسیهت  يارب 

(Carcuma zedoria Roxb Long zedoary :(Zaranb d دابنرز

هک تسا  یهایگ  دـنیوگیم . نآ  هب  کعکلا » ةروفاک   » مدرم تسا . بیطلا  قرع  روفاکلا ، قرع  دراورز ، يدابنرز ، لـیبجنز  نآ  ياـهمان  زا 
لیبجنز يدنت  نوچمه  هزمدنت  كانیوب و  يهشیر  دسریم  بجو  ود  يدنلب  هب  دـشابیم  نآ  نوماریپ  ياههوک  نکد و  تشد  شهاگنتـسر 

اهنآ يود  ره  زا  و  دـنراد . يرتـالاب  یناـمرد  شزرا  هزمخـلت  ياـههشیر  رتمـک و  درکراـک  اـب  هزمنیریـش و  نآ  ياـههشیر  زا  یخرب  دراد .
. دنربیم راکب  اهینشاچ  رد  ار  نآ  تسا  رتكانیوب 

نیا دربیم  نایم  زا  دـشاب  رـس  رد  هک  یتلع  ره  دـنلامب  اپ  فک  رب  دـنبوکب و  ار  نآ  هزات  رگا  تسا  مود  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  (ذ :
اهروکیل یخرب  هیهت  رد  نکـشداب و  ازورین و  ناونعب  نامرد  رد  دیوریم  يزلام  دنه و  نیمزرـس  رد  نایلیبجنز  ياههریت  يهمه  دـنامب  هایگ 

(( میکح هفحت   ) دراد دربراک 

(Arsenic trisulphide Arsenic :(Zirnikh خینرز

688 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
« نوکینسرا  » ینانوی و  هنیرز »  » اتسوا کینرز و  زا  هک  کیرز »  » يولهپ هب  و  کیرز »  » ینمرا هب  و  لاتره »  » يدنه هک  تسا  ییوراد  مان  (ذ :
، درز زبس ، ياهگنر  هب  هک  تسا  کینـسراروفلوس )  ) کینـسرا درگوگ و  یندـعم  بیکرت  دـنیوگ  زین  قینرز » هنرز  ینرز ،  » یـسراپ هب  و 
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: نآ رگید  ياهمان  دیآ . راکب  وم  ندرتس  يارب  دنزیمآ  کهآ  اب  نوچ  دنشابیم  یمس  نآ  ياههنوگ  همه  دوشیم  هدید  هایـس  دیپس ، خرس ،
ینانوی سوکینـسرا  اب  هژاو  اب  سوقیناسرا  هژاو  هک  دـشابیم  کلاه  بارت  ناقفرح ، لوکاه ، کش ، شوم ، گرم  رافلا ، مس  سوقیناـسرا ،

(( ادخهد  ) دشاب هدش  هتفرگ  یسراپ  خینرز  زا  زین  نآ  ینانوی  دیاش  دناهشیر  کی  زا 

(Crocus sativus Linn Saffron :(Z fr n نارفعز

ناقهلد ناقهیر ، لیعر ، يداج ، داج ، ياهمان  ناـبرع  تسا . نآ  يهسانـش  هک  يدرز  گـنر  هب  تبـسن  نارفـص )  ) يهشیر زا  يربع  ياهژاو 
ندش راکشآ  زا  سپ  هک  ياهتشر  یخن  ياهگرب  يزایپ و  هشیر  ياراد  تسا  ناریا  نیمزرـس  شهاگنتـسر  هک  تسا  یهایگ  دناهداد  نادب 

دنت ییوب  یگدنزگ و  یکدنا  اب  ياهزم  هتفر ، الاب  يوس  هب  زارد  هدز  یخرـس  هب  درز  ياهخن  نوچمه  نآ  ياهلگ  دنوشیم . نایامن  اهلگ 
. دوشیم هدیمان  نارفعز  دراد و 

تانیاق نامرک و  رد  دنیوگ  زین  شوعدرم  عدـیا ، مکرک ، نآ  هب  اهقبنز  هریت  زا  لوا . رد  تسا  کشخ  مود و  رد  تسا  مرگ  نآ  تعیبط  (ذ :
(( ادخهد  ) دیوریم رایسب 

(pix nigra pitch :(Zift تفز

یمور تفز  تسا  هنوگ  هس  دننابسچ . نالچک  رس  رب  دیآیم  تسدب  ربونص  تخرد  زا  هدنبـسچ  هایـس و  ياهدام  ای  تسا و  ریق  ياهنوگ  (ذ :
. دنروآ مور  زا  سلما و  فاص و  قارب ،

ربک و هتوب  هک  دنریگ  زرا »  » و بونت »  » زا رتشیب ، کشخ  تفز  موس  دوریم . راکب  اهمهرم  رد  دـشاب ، ناور  یکبآ و  نآ  رتتفز و  يرگید 
هنخر زا  ات  دنلامیم  اهقیاق  اهیتشک و  رب  هدنبسچ  هایس و  يزقـس  تسا . هدمآ  سوتلافـسا »  » ینانوی هشیر  زا  دنیوگ  یخرب  دشاب . رن  ربونص 

(( جاردننآ  ) دنیوگ زین  نارطق  ریق ، نآ  هب  دوش  يریگولج  یتشک  هب  بآ 
ملز بح  ك  ن . ملز -:

(Jasminum grandiflorum Linn jasmine :(Zambaq قبنز

، یتسدبوچ کی  يازارد  هب  وبشوخ  یهایگ  دیپس  نسوس  ای  دازآ ، نسوس  لگ  (ذ :
689 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

، دـیپس قبنز  یتشر ، قبنز  درز ، قبنز  ياههنوگ  اهگنر  هب  دراد . شوخ  رایـسب  يوب  دـشاب  درز  کساخ  هس  لـگ  نوردـنا  هک  گنردـیپس 
.( تسا هدش  هدید  یبوقعی  قبنز 

(Basic acetate of copper verdigris :(Zanj r راجنز

نوگمدـنگ هیال  کی  دوریم  راکب  تسا  سم  نهآ و  اهنآ  نیرتمهم  هک  زلف  هنوگره  ياهتانوبرک  اهدیـسکا و  هرابرد  گـنز )  ) هژاو نیا 
رتشیب زین  نآ  يهدشدیـسکا  يهزادنا  دشک  ازاردب  ندنام  تدم  نیا  هچره  دشاب . هدوب  رومن  ياج  رد  یتدم  هک  نهآ  حطـس  يور  رب  تسا 
گنر هب  هدمآ  تسدـب  كزان  هیال  نیا  دـشاب  هدوب  رومن  ياج  رد  رگا  سم  يهرابرد  یلو  دوشیم . هتـسوپهتسوپ  نهآ  ییور  هیال  هدـش و 

. دنیوگ سم  تانبرکیب  مانب  ار  دننام  گنز  يهتسوپ  نیا  دریگیمارف  ار  نییور  هیال  زا  یشخب  ای  همه  دیآیمرد . زبس 
دورجم راگنز  ار  یکی  دیآیم  تسدب  هاگشیامزآ  رد  کیتنس  و  سم )  ) یناک هنوگ  ود  هب  تسا  هدش  هتفرگ  یـسراپ  راگنز  گنز و  زا  (ذ :
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دورجم راگنز  ار  یکی  دیآیم  تسدب  هاگشیامزآ  رد  کیتنس  و  سم )  ) یناک هنوگ  ود  هب  تسا  هدش  هتفرگ  یـسراپ  راگنز  گنز و  زا  (ذ :
(( ادخهد  ) دنیوگ يدود  راگنز  ار  يرگید  و 

(Zingiber officinnalis Rose Dried ginger :(Zanjabil لیبجنز

هدنزخ رادهتـسوپ و  وبدب و  هدوب ، هناشن  تشگنا  يهزادنا  هب  نآ  هشیر  یتفلک  دسریم ، اپ  ود  هب  نآ  يادنلب  هلاسدنچ  تسا  ياهتوب  یهایگ 
ياهگرب دوریم . راـکب  اـهنامرد  رد  رتشیب  هک  كاـنیوب ، لـفلف و  نوچمه  دـنت  ياهزم  اـب  نورد  زا  دـیپس  نوریب و  زا  یباجنـس  گـنر  هب 

. دوریم راکب  اهابرم  تخاس  رد  ای  نتخپ و  ماگنه  كاروخ  ندرک  وبشوخ  اهینشاچ و  رد  هک  دراد  یکانیوب 
، زیوگنـش لیلگنـش ، لیفجنز ، رگید  ياهمان  اب  ریوکنز  يهدـشيزات  ههتنوس ،»  » يدـنه هب  هجونآ ،»  » یـسراپ هب  هک  تسا  یهاـیگ  خـیب  (ذ :
یناتـسب و يدلب ، یماش ، لیبجنز  مجع ، لیبجنز  یـسراف ، لیبجنز  هلوک ، لیبجنز  نوچمه ، رگید  ياههنوگ  تسا  هدـمآ  زیبگنـش  لیبگنش ،

(( ادخهد . ) دراد بالک  لیبجنز 

(Murcuric sulphide Cinnabar :(Zanjafar رفجنز

يهتخاس دنیوگ  خرس  درگوگ  ار  نآ  یخرب  دوشیم  هتخاس  کینسرا )  ) خینرز درگوگ و  هویج و  زا  فرجنـش  فرگنـش ، يهدشيزات  (ذ :
( هویج دیافلوس   ) درگوگ هویج و  زا  نآ 

690 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هب ار  نآ  یناک  میکح .) هفحت   ) يزیرنوخ هدـنروآدنب  و  هنادـهاش )  ) جـنداش زا  رتهدـنروآدنب  مرگ ، ساـمآ  يهدـنرب  ناـیم  زا  هدنـشک ، مس 

(( ادخهد . ) دنیوگ يرابانیق  ار  یمدآ  تسد  هدش  هتخاس  نوینیم و  ینانوی :

(faچHyssopus officinalis Linn Hyssop :(Z افوز

زا رتمک  نیین  ياهقاس  اب  یناتـسهوک  ياهتوب  یهایگ  کشخ  يافوز  هزات . يافوز  يرگید  کشخ و  يافوز  دنراد  مان  کی  هک  دناهنوگ  ود 
رتعـص دـننام  هب  نآ  ياهگرب  دـیپس و  ای  یبآ  اسبهچ  گنر و  یلگ  ای  درز  یلگ  هرگ  ره  رـس  رد  رادهرگ و  نآ  ین  هخاـشرپ ، عارذ ، کـی 

یمال هب  ار  نآ  مدرم  هزات ، يافوز  تسا . دـنمدوس  نامرد  يارب  اـهنت  هدـنزگ و  مرگ و  ياهزم  اـب  دـنت  ییوب  ياراد  اـهگرب  اـهلگ و  تسا 
تسا یمنبش  نآ  تسرد  دبسچیم . دنفسوگ  زب و  نار  جنک  مکش و  ریز  يوم  هبند و  هب  هک  تسا  ییاهیکرچ  لکشپ و  نآ  دنـسانشیم و 

مکش و هب  دنرذگب  اهنآ  ریز  نایم و  زا  ناروناج  نیا  هاگره  دنیشنیم  ناتسمز  زاغآ  رد  اهگنس  ناتخرد و  اههچتخرد ، ناهایگ ، يور  هک 
رد دـنیامنیم و  فاص  دـننکیم ، لح  بآ  رد  ار  افوز  نیا  تسا . نآ  يهزات  مرن  نآ  يهنوگ  نیرتهب  دبـسچیم  ناشیا  تشپ  اهنار و  ناـیم 

. دنربیم راکب  نامرد 
(( ادخهد  ) دراد مان  زین  هفوز  یفوز ، ءافوز  دنیوگ ، رهلا  ۀشیشح  دراد  تسود  ار  نآ  هبرگ  نوچ  (ذ :

(Mercury Quick silver :(Zibaq قبیز

رد دیآ . دیدپ  یفرگنـش  خرـس  ياهگنـس  يهزادگ  زا  هک  هتخادگ  يهرقن  نوچمه  يزلف  تسا . هویز  و  بآمیـس ، هویج ، يهدشيزات  (ذ :
يرگید زلف  اب  نوچ  دنلامیم  سمرب  هدرک  لح  صلاخ  هرقن  اب  تسا  لوتفم  ریغ  نوچ  دوشیم  هدـید  رتشیب  اپورا  نوچمه  ریـسدرس  ياهاج 

رد نآ  ناـشن  دـنمان . زین  ربانیـس »  » ار نآ  دوشیم  تفاـی  روفلوس  هنوگهب  رتـشیب  تعیبـط  رد  دـنیوگ  ماـگلامآ )  ) همغلم ار  نآ  دوش ، بیکرت 
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. دـیآیم شوج  هب   C  ?573 رد دـشابیم . عیاـم  تروصب  یعیبـط  ياـمد  رد  هک  تسا  يزلف  اـهنت  تسا   13 نآ 59 / یلاـگچ  Hg و  یمیش
(( ادخهد )

(Cinnamomum tamala Nees Cassia cinnamon :(S dhaj جذاس

، هدمآیم دـنه  نیمزرـس  زا  نآ  نیرتهب  هکنیا  يارب  يدـنه  جذاس  ای  جـفرع »  » نابرع تسا  هدرک  يراذـگمان  نورطب » الام   » ار نآ  انیـس  نبا 
، تسا هشیر  هقاسیب و  كانیوب  یهایگ  دناهتفگ .

691 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
جداس هاـیگ  تسا  ورنیازا  دوشیم  هدـید  ییاـهگرب  نوماریپ  رد  دزیخیمرب و  تسا  نآ  ياـههخاش  نوچمه  هک  نییوم  ییاههتـشر  زا  وب 

. دنیوگ جذاس  نآ  هب  ورنیازا  هدوب  روانش  هدرتسگ و  بآ  يور  رب  دنوآیب  هتشهورف  وبشوخ و  ناشخرد و 
مشچ و ساـمآ  يارب  تسا . يدـنه  نآ  نیرتهب  هک  یمور  يدـنه و  هنوگ  ياراد  تسا  هداـس  رایـسب  یهاـیگ  نوچ  هداـس  يهدـشيزات  (ذ :

يوب دننام  هب  نآ  يوب  مود و  رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  تسا . ناور  نابهاگن  مکـش و  نورد  رگید  ياهمادـنا  هبمکـش و  یهد  يورین 
زا لد و  شپت  درد و  لد  یبآخلت و  ياهيرامیب  نادـهز و  رد  هدـنام  تفج  ندروآ  نوریب  ییازراوشد و  يارب  تسا  روش  يهزم  اب  نیدراـن 

(( میکح هفحت  . ) تسا دنمدوس  لغب  ریز  ناهد و  دب  يوب  ندرب  نایم 

(nچSatyrium :(Satariy نویروطاس

هـس  ) تاقرو هثالث  وذ  ساگنتـشا : همانهژاو  رد  دـیازفیب  ار  یـسنج  يورین  بلعثلا ، يهیـصخ  بلعثلا ، یـصخ  نایزات  هک  ینانوی  ياهژاو  (ذ :
( بلعثلا یصخ  ك  ن . ادخهد -) . ) دشاب سیطوباس  ایوگ  نویطفوس و  نویروطاس ، نآ  رگید  ياهمان  تسا  هدمآ  یگرب )

(Cardia latifolia Roxb Sibestan :(Csebistan ناتسبس

هک دراد  یتفلک  ياهگرب  دـیوریم  يریـسمرگ  ياهنیمزرـس  رد  هک  ياهچتخرد  هویم  دوشیم  هدـناوخ  کشجنگ ) راکـش  بسچ   ) طیخم
دنناـم هب  لکـش  یغرممخت  نآ  يهویم  دـشابیم . دـیپس  کـچوک  ياـههطقن  تروصب  ياـهيربز  ياراد  دـناشوپیم  ار  دوخ  ییـالاب  يور 

هس گرزب  ياهتسه  ياراد  هدییارگ و  يدرز  هب  هک  دیپس  گنر  اب  گرزب  نوتیز  کی  هزادنا  رظن  زا  یلو  تسا  کچوک ،) يولآ  « ) قوقرب »
. تسا هزمشوخ  وبیب و  هتفرگارف  هویم  تشوگ  ار  نآ  نوماریپ  و  دشابیم ، شوگ 

یگنـشت و ندرب  نایم  زا  هفرـس و  ندرک  مرن  هنیـس و  سامآ  يارب  دنیوگ . قبد  ای  وتینکـس  ای  ناتـسپس ، نآ  هب  هک  تسا  یـسراپ  ياهژاو  (ذ :
تـسا بوخ  لمد ، ندرک  زابرـس  يان و  يربز  یگدننکمرن  نآ و  ياهمرک  نینچمه  ياهدور و  ياههدـنامسپ  ندرک  نوریب  یگتخورفارب ،

(( یکاطنا هرکذت  . ) ددرگیم فرطرب  نآ ، زا  یشان  شلاچ  نیا  بانع  ندروخ  اب  هک  تسا  روآنایز  رگج  يارب  هک  دنچره 
692 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( : Sukhar) رخس

هزمشوخ وبشوخ ، ابیز ، یهایگ  تسا  دیوش  گنر  هب  دراد و  نیریـش  شرت و  يهزم  دیوریم  راهب  زاغآ  رد  ناسارخ ، رد  هرت  ياهنوگ  (ذ :
يارب نآ  یخلت  كدـنا  اـهیگتفرگ ، يهدـنیاشگ  هبمکـش ، يارب  ازورین  هدوـب ، کـشخ  مرگ و  نآ  تعیبـط  دراد . هارمه  هـب  یخلت  یکدـنا 

(( یعیدب تارایتخا   ) تسا دب  مرگ  هزیمآ  ناگدنراد  نارادبت ، يارب  تسا  نکشداب  زیل ، مغلب  يهدنرب  وکین و  شراوگ 
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(Zizyphus spina christita christ's thom :(Sidr ردس

، قدـنف کـی  يهزادـنا  هب  ياهویم  رایـسب و  ياـهراخ  اـب  گرب ، خاـشرپ و  تسراـنک ، تخرد  دـسریم . رتم  جـنپ  يدـنلب  هک  تسا  یتخرد 
. دیزیم ییاوه  بآ و  هنوگره  رد  دوشیم و  هتشاک  اهغاب  اههچغاب و  رد  نیریش ، شرت و  نایم  ياهزم  هناد و  کی  اب  تشوگرپ 

، يزیرنوـخ يهدــنروآدنب  کـشخ ، مود  يهناـیاپ  رد  درــس و  تـسخن  تـبترم  ناــیاپ  رد  نآ  تعیبـط  دــنیوگ . زین  ار  بوـچ  يهدارب  (ذ :
اهوم و یـشخبورین  نت و  كرچ  يزاسیهت  اهمخز و  يارب  نآ  گرب  تسا . هبمکـش  یناوتاـن  زا  شورمکـش  هدور و  مخز  يهدـنهددوبهب 

(( میکح هفحت  . ) تسا دنمدوس  ناگدنزگ  ندنار  باصعا و  یشخبورین  وم و  شزیر  زا  يریگولج 

(Ruta graveolens Linn Common rue :(Sadh b باذس

نوماریپ رد  رادلاـس ، ياهچتخرد  دـنیوگ . باتـس  نآ  مدرم  هدروآ . تسا  یناـنوی  زا  هتفرگرب  نآ  هشیر  هک  نجیف »  » ماـن هب  یکاـطنا  ریرض 
يهدـنکارپ ياهگرب  هدـش و  ادـج  ياههخاش  اب  یبوچ  ياهقاس  دـسریمن . اپ  راـهچ  زا  شیب  هب  نآ  يدـنلب  دـیوریم و  هنارتیدـم  ياـیرد 

. دشابیم خلت  رایسب  يهزم  ياراد  وبدب و  نآ  گرب  لگ و  درز ، ياهلگ  تفلک و  یتشوگ 
نآ هرــشفا  گرب و  دـشابیم ، رتمـک  یکــشخ  ار  وا  هزاـت  کـشخ و  مرگ و  موـس  رد  تـسا ، هـسارتورد »  » نایبادـس هریت  زا  ياهتــسد  (ذ :

هدنیاشگ یـسنج ، يورین  يهدنربنایم  زا  نایور ، يهدنزادناورف  هنادرم ، بآ  يهدنهدشهاک  یگدـعاق ، نوخ  يهدـننکناور  روآبآشیپ ،
. تسا دنمدوس  يداب  جنلوق  هچیپلد و  يارب  نآ  هیقنت  نکشداب ، اهیگتفرگ ،

(( میکح هفحت  )
693 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Dryopteris fern :(Sarkhas سخرس

هـشیر اههقاس ، هک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب  دـشابیم . نآ  يهقاس  ندوب  كاـخ  رد  رگید ، ناـهایگ  اـب  نآ  تواـفت  هک  تسا  یهاـیگ 
رد هزمدنت و  وبمک ، دنراد  تسش  یتفلک  هب  یقفا  مرن  تسار و  راوتسا و  هشیر  ناهایگ  هک  یلاح  رد  دنیوریم . نآ  زا  اههخاش  هک  دناهایگ 

. دوریم راک  هب  نامرد 
هک رن  هدام و  هنوگ  ودـب  تسا  لـخن  نوچمه  دـنلب ، تخرد  يریـسمرگ  ياوه  بآ و  رد  یلو  مزیر ،)  ) هقاـسیب هناـیم  ياوه  بآ و  رد  (ذ :

يارب نآ  ینیمزریز  يهقاـس  تسا . یگدـیرب  ود  گرزب و  ياـهگرب  ياراد  رن  سخرـس  دراد ، رن  هب  تبـسن  یتسـس  درکراـک  نآ  يهداـم 
(( میکح هفحت  . ) دوریم راک  هب  ودک  هناد )  ) مرک نامرد 

ناروناج هیامن  ك  ن . وراد - ناونعب  ناطرس :

(Chenopodium album Linn Goose foot :(Sarmaq قمرس

یقمرس و هریت  زا  یناتـساب  یهایگ  دنیوگ  مورلا  ۀلقب  ای  فطق »  » يزات هب  زوالا ،» لجر   » ای ینانوی ) سرگ  مویدوب - ونیـش   ) ینانوی ناکـشزپ 
هزات زبس و  وبیب و  نآ  زا  ياهتـسد  دنـشونیم  ییاچ  يهنوگهب  کیزکم  روشک  رد  دناهدش  هدروآ  مان  نیدـب  هک  دـناكاینوب  نآ  زا  یخرب 

. دنیوگیم خمرس  نآ  هب  مدرم  دنروخیم  ار  نآ  هتخپ  ای  ماخ و 
ندروخ تسا . نهپ  گرب  اب  یهایگ  هک  گنرـش  جاردننآ ،» . » دنیوگ اوهتب »  » يدنه هب  ار  نآ  هک  تسا  ياهرت  مان  همرـس ، يهدـشيزات  (ذ :
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ندروخ تسا . نهپ  گرب  اب  یهایگ  هک  گنرـش  جاردننآ ،» . » دنیوگ اوهتب »  » يدنه هب  ار  نآ  هک  تسا  ياهرت  مان  همرـس ، يهدـشيزات  (ذ :
يهدشيزات برالا ) یهتنم   ) دراد شیپ  رد  ار  گرم  نآ  رد  يورهدایز  تساقـستسا و  رهزداپ  هتفه  ود  رد  نآ  يهدشهدییاس  مخت  مرد  ود 

(( میکح هفحت  زا  . ) تسا فطق  نامه  هک  جمرس  کمرس و 

(Cypressus Semper Virenus Linn Cypress :(Sarw ورس

. دیوریم هنایم  ياوه  بآ و  رد  وزام )  ) صفع هویم  هنوگ  زا  ياهویم  ینزوس و  ياهگرب  یطورخم ، نایربونص  هریت  زا  یلگنج  ناتخرد  زا 
. دوریم الاب  رایسب  هک  تسا  اهناتسهوک  رد  نآ  نیرتهب 

هشیر ایوگ  دنیوگ و  سوسرپوک ،» هرپیس ، ، » هسنارف هب  انیبرش » ، » ینایرـس و  ورـس »  » يزات روس ،» ، » يربط هب  و  برـس » ورـس ،  » يولهپ هب  (ذ :
هنوگ دنچ  دشاب . يدکا  يهژاو  هملک  نیا 

694 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يوس هب  هک  هدش  هخاش  ود  نآ  يهقاس  یهس  ورس  مود  تسا . زبس  هشیمه  هویمیب و  دراد ، تسار  ياههخاش  هک  دازآ  ورـس  تسخن  تسا .
نابرع هک  زانورـس  مراهچ  دنیوگ . زرم  يام  اسرا ، رعرع ، لهبا ، سرو ، نوژان ، نالکوک ، نآ  هب  هک  یهوک  ورـس  موس  دوریم . تسار  الاب 

هایـس ار  وم  هکرـس  اب  نآ  يهدیبوک  گرب  تسه . نآ  رانک  رد  زین  رام  هنال  دشاب ، تخرد  نیا  اجکره  نوچ  دنناوخ  ۀـیحلا » ةرجـش   » ارورس
(( ادخهد . ) دنک

(Zataria multiflora Boiss Orignum :(Satar رتعس

. تسا یندروخ  يزبس  هک  دراد  مان  هزرم  نآ  یـشرورپ  تسا ، وردوخ  یـشرورپ و  يهنوگ  ود  هب  تسا . هدـمآ  زین  رتعـص  رتعز و  مان  اب  (ذ :
، نکشداب مغلب ، يهدننکناور  اهیگتفرگ ، يهدنیاشگ  دنیوگ . ناتـسزوخ )  ) يزوخ رتعـس  سراف و  رتعـس  نشیوآ و  یهوک ، هنیدوپ  هشوا ،

رتعـس بآ  اب  هدننکناور  ياهوراد  ندروخ  تسا ، هدش  هابت  ياهیکاروخ  يهدـننکكاپ  نیگنـس ، ياهیکاروخ  يهدـننکمرن  روآاهتـشا ،
دننام نابوخ  فلز  هب  ار  نآ  تسا . ندـیراوگان )  ) همخت يهدـنربنایم  زا  مرک و  يهدـننکنوریب  دـنکیم و  يریگولج  ندروآ  ـالاب  زا  هتخپ 

(( ادخهد . ) تسا نادنمتسم  شروخ  نان  دننک ،

(Cyrpress rotandus Linn Indian Cypress :(Soad دعس

نیرتهب دنیوگ . نیمزریز » کشم   » یسراف هب  و  وتکـسا » ، » نباکنت رد  و  اهتومرگان » هتوم ، ، » يدنه هب  و  قالپت »  » یکرت هب  تسا  ییوراد  (ذ :
هـشیر نورد  نآ و  زا  رتگرزب  نوتیز و  يهزادـنا  هب  شوخ  يوب  ياراد  هایـس و  نآ  يهشیر  هک  تسا  یهاـیگ  دـشابیم ، یفوک  هنوگ  نآ 

(( میکح يهفحت  . ) دشابیم ربز  یکدنا  رتکیراب و  رتزارد و  نآ  زا  هک  اندنگ  گرب  دننامه  نآ  گرب  وبشوخ ، دیپس و 

( : Saqardhyon) نویدرقس

(( ادخهد . ) تسا کشخ  یهایگ  یلو  تسین  ریس  همهنیا  اب  دنیوگ  یتشد  ریس  يرب » موث   » نآ هب  ینانوی  هژاو  (ذ :

(niaچConvolvulus Comononia Linn Scammony :(Saqm اینومقس

سیونيزات ناکشزپ  یخرب  تسا ، راکب  يزات  رد  نیتال و  ینانوی و  ياهژاو 
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695 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، دراد جـیوه  لکـش  یمدآ و  تسد  دـنز  ناوختـسا  یتفلک  هب  یتشوگ  هدـش  هتفاب  زارد  شوگراهچ  هلاس  دـنچ  یهایگ  دـنیوگ . ةدومحم » »

ینامرد شخب  دسریم . اپ  جـنپ  ات  نآ  يدـنلب  دـیآیم و  الاب  دـچیپیم و  دوخ  نوماریپ  زیچ  ره  هب  دوشیم و  دـنلب  کیراب  يهقاس  نیدـنچ 
دیآ و درگ  فرظ  نآ  رد  نآ  هباریـش  ات  دنرادیم  هاگن  یفرظ  يور  دـنربیم و  بیرا  ار  نآ  يهشیر  هک  یماگنه  تسا  ياهباریـش  اینومقس 

. دوش هدرب  راک  هب  سپس  هدش و  تفس 
خلت و رایسب  ياهباریـش  دنیوگ . هدومحم »  » يزات هب  و  هنوماکـسا »  » يوسنارف ینوماکـسا ،»  » یـسیلگنا اینوماکـسا ،»  » نآ نیتال  ینانوی و  (ذ :

يهدـنهددوبهب دروآیم ، مکـش  ینورد  ياهمادـنا  هبمکــش و  هـب  یناـیز  نآ ، رایــسب  یگدـننک  ناور  يارب  تـسا  بآدرز  يهدـننکناور 
. تساههدننکوبشوخ رگید  لفلف و  لیبجنز و  ماداب و  نغور  نوسینا و  اریتک و  یکطصم و 

(( ادخهد . ) دراد هدننکناور  رایسب  ياههناد  زارد و  یگربمد  دشابیم ، اهکچیپ  هریت  زا  یهایگ 
ناروناج هیامن  ك  ن . تسا : ییوراد  ( :- rچSaqanq) روقنقس

(mچAsplenium sps spleen wort :(Saquluqundri نویردنقولوقس

. دـیوریم اهگنـس  فاکــش  رد  اـهراغ و  اـههاچ و  كاـنمن  اـهراوید  يور  اـهکیاپسب ،) يهریت  ذ :  ) اهسخرــس هدر  زا  تـسا  یهاـیگ 
هخاش راهچ  هشیر و  کی  و  ناهد ) هدـنروآدرگ  سگ -(  يهزم  اب  دوشیم  کیراب  زارد و  گربمد  تمـسق  رد  هک  دـننام  زارد  ياهگرب 

. تسا ناشوایس  رپ  هشیر  نوچمه  هدش  نهپ 
هیبهذـلا و ۀشیـشح  ۀـیدودلا ، ۀشیـشح  رـسنلا ، فک  نابرقع ، ياهمان  اب  تسا  یمور  ربک  دوخ  کیدزن  ییوراد  عبط  اب  یمور  ربک  خـیب  (ذ :

. دناهدروآ وراد  یگنز 
(( راطیب نبا  تادرفم  )

Emblica officinalis Astringent preparation :(Suk) Greatrn of myrobalan کس

( میکح هفحت  . ) دـشابیم وبشوخ  لد و  شخبورین  هک  تسا  هلمآ  يهباریـش  دـنیوگ  دـنهد . رازآ  نآ  اـب  ار  روتـس  هک  زیتكون  یبوـچ  (ذ :
، مود رد  کـشخ  تسخن و  تبترم  هب  تسا  مرگ  نآ  تعیبط  دـنریگ ، صفع )  ) وزاـم زا  رگید  یخرب  دوشیم  هتفرگ  هلمآ  زا  یلـصا  کـس 

(( یهاشمزراوخ هریخذ  . ) تسا هدنیادز  هدنروآدنب و  دنمدوس ، بصع  درد  يارب 
696 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Ferula persica Sagapanum :(Sakbinj جنیبکس

سپـس کچوک  ياهکچ  يهنوگهب  يهباریـش  درادن ، يدوس  چیه  نآ  يهباریـش  زج  هک  ربنچ ) رایخ  ءاثق -  ) نوچمه یفلع  یهایگ  يهباریش 
ینوریب گنر  دنریگیم . رارق  بیترتیب  مه  يور  سپـس  دنکیم  هدولآ  ار  نآ  دبـسچیم و  تسد  هب  زاغآ  رد  هک  دـیآیم ، درگ  مه  يور 
یکدنا اب  مرگ  تخس  ياهزم  دوشیم ، هدید  نآ  رد  تیفافـش  یکدنا  تسا  گنر  ییامرخ  یهاگ  ای  دنزیم  یخرـس  هب  هک  نوگمدنگ  نآ 

نآ ریس  يوب  دوش  هتشاذگ  مرگ  ییاج  رد  هچنانچ  دوشیم  هدییوب  نآ  رد  ریس  يوب  یکدنا  دراد  يدب  يوب  دوشیم ، هدیشچ  نآ  رد  یخلت 
. دوشیم راکشآ 

يهناد تسا . نایرتچ  يهریت  زا  ایاپ  یهایگ  دنیوگ ، مونپاگس  نیتال  هب  و  ساگنتشا ،) زا  ، ) نیبغص هنیوکس ، هنیبکـس ، نآ  رگید  ياهمان  (ذ :
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ات هد  زارد  ياهویم  درز و  ياهلگ  زیر و  ياهكرک  زبس و  ياهگرب  اب  رتم  ود  ات  کـی  نآ  يدـنلب  دـنربیم . راـک  هب  ناـمرد  رد  ار  هاـیگ 
. تسا هجیراب »  » هباریش ياهیگژیو  ياراد  یمادنا ،) یگتفرگ   ) جنـشت دض  روآیگدعاق ، شخبورین و  نآ  يهباریـش  تسا . رتمیلیم  هدزاود 

(( ادخهد )

(Suger Candy :(Sukkar tabarzad دزربط رکس 

ربت اب  ار  نآ  نوماریپ  هک  تسا  دنق ) هلک   ) تخس رکش  نزربت  هجاروت ، تیرکـسناس  رد  تزروت »  » يولهپ زا  هتفرگرب  دزربت ، هدش  يزات  (ذ :
. دوشیم هتفگ  زین  تابن  مکش ، يهدننکلش  روآبآشیپ و  نآ  فایش  دناهدروآ ، گنس ) کمن   ) کمن يهرابرد  زین  دزربت  کمن  دنـشارتب ،

(( دزربط ك  ن . ادخهد . . ) دناهدروآ زین  دزربط  لسع 

(Oxymel :(Sikanjabin نیبجنکس

ای دنق  دهش ، ياج  هب  نونکا  تسا . هدشیم  تسرد  دهش )  ) نیبگنا و  هکرس )  ) کس زا  رود  ياههتشذگ  زا  هک  نیبگنکـس  يهدشيزات  (ذ :
رایخ و مخت  ینساک و  بآ و  تسخن  تسا  دنمدوس  نیبجنکس  ندیشون  يزیوم ، بارـش  نایز  ندرک  رود  رد  دنزیر . نآ  نورد  دیپس  رکش 

(( ادخهد  ... ) دناهتشادن نآ  زا  یهاگآ  هنوگچیه  نایزات  دنشون  نیبجنکس  نآ  سپ  زا  دنروخ و  رانا  سابیر و  و  هدرورپ ) بارش  رد   ) لقن

( : Sult) تلس

697 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هنوگ ودـب  دـنیوگ و  مدـنگ  وج  یلباز  یـسراپ و  رد  هنهرب  وج  نآ  هب  مدـنگ ، زا  ياهنوگ  ای  شرت ، وج  نامه  اـی  تسوپیب ، وج  اـی  وج  (ذ :

(( میکح هفحت  . ) دنناوخیم يدرم  وج  ار  مود  وبرف و  ار  تسخن  هنوگ  نایناغرف  دراد . رتشیب  مدنگ  اب  يدننامه  خرس ، دیپس و  تسا .

(Beta Vulgaris Linn Beet :(Silq قلس

. دنناوخ ردنغچ  ار  يرگید  دوشیم . هتفگ  قلس  یسراپ  هب  نآ  زا  یکی  تسا . هنوگ  ود  هب  تسه . زین  مغلش  دننامه  هک  ردنغچ  ياهنوگ  (ذ :
نیلم و لطم و  الج و  هیام  نآ  و  ردـنکچ » .- » ددرگ بارـش  دـنزیر  هکرـس  رب  رگا  دوشیم و  هکرـس  دـنزیر  بارـش  رب  نآ  گرب  بآ  رگا 

دنزیرب هکرس  رب  نوچ  دوش و  هکرـس  تعاس  ود  زا  سپ  دنزیرب  بارـش  رب  ار  نآ  يهریـش  نوچ  تسا و  سرقن  لصافم و  يارب  عفان  حتفم و 
رگید ياههنوگ  زا  تسا . دنمدوس  هاگجیگ  شوگ و  نادند و  درد  يارب  دنـشک ، ینیبب  ار  نآ  يهریـش  ددرگ ، بارـش  تعاس  راهچ  زا  سپ 

(( ادخهد . ) دشابیم ءاملا  قلس  ربلا ، قلس  نآ 

(Cinnamomum Cassia Blume Cassiabark :(Salikhah هخیلس

هب ایـسآ . بونج  رد  هژیوب  دـنه ، نیچ و  رد  گرزب  یتخرد  نیبوچ . هفرق »  » مان اب  یتخرد  ياههخاش  هقاـس و  تسوپ و  يارب  يزاـت  ياهژاو 
رتتفلک هک  نآ  زج  دوش  هتسوپهتسوپ  دوخبدوخ  هک  تسین  نیچراد  نوچمه  دوشیم و  هدنک  یتفلغ  نآ  تسوپ  نوچ  دنیوگ . هخیلس  نآ 

نآ هک  دـنرادنپ  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب  یخلت . یکدـنا  اـب  هدنبـسچ  قـبد »  » دـننام هب  ناـهد  رد  نآ  يهزم  تسا . رتمک  يوـب  اـب  رتربتـس و  و 
ربمایپ دواد  ریمازم »  » رد دنراذگیم . نیچراد  ياجب  ار  نآ  يراکبیرف  يارب  تسا و  گنت  ياهناوتـسا  هلول  لکـش  هب  یلو  نیچراد ، ياهنوگ 
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. تسا هدناوخ  ایساک  مان  هب  سودیروکسیدب  هدمآ و  اهبنارگ  يهدننکوبشوخ  نیمث » رطع   » مان هب 
هفحت . ) دـنیوگ ءادوـسلا » ۀخیلـس   » ار نآ  زا  ياهنوـگ  دـشابیم  هدرـشف  ياـهداب  نکـشداب  مود ، هجرد  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  تعیبـط  (ذ :

(( میکح

(Rhus coriaria Linn Sunach :(Summ q قاّمس

دـسریم رتم  هس  هب  نآ  يادـنلب  دـیوریم  درـس  ياهناتـسهوک  رد  هک  نآ  نیرتهب  دـیوریم  هناـیم  ياوه  بآ و  رد  هک  تسا  یتخرد  هویم 
اب رتگرزب  یلو  سدع  هناد  نوچ  نهپ  ياهناد  ياهشوخ و  ياههویم  خرس و  گنرب  ریت  دننام  ياهناش  بکرم و  بوانتم و  ياهگرب  ياراد 

698 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهزم ياراد  نآ  ياهگرب  نینچمه  دوریم ، راـکب  اـهكاروخ  یخرب  نتخپ  رد  تسیاهژیو  یگزمشوخ  اـب  شرت  ياهزم  اـبیز و  یخرس 

. تسرگید ياهيدنت  یخرب  دنت و  شرت 
. دوریم راکب  تسوپ  نتساریپ  ياههاگراک  رد  ورنیازا 

ترضم عفد  دوریم ، راکب  بت  نامرد  يارب  نآ  گرب  تسا  نایقامـس  يهریت  يهتـسدرس  هک  گربلگ  ادج  اهياهپل ، ود  هدر  زا  یهایگ  (ذ :
نآ ياهگرب  دیوریم  یلامش  ياکیرمآ  رد  هک  یمـس  قامـس  يهنوگ  دشاب . ران  قامـس و  ابکـس و  اب  دشاب  هدرورپ  باتفآ  رد  هک  یبارش 

. تسا هدننکمومسم  نآ  رد  يورهدایز  دراد  يربراک  جلف  مسیتامور و  سرقن و  نامرد  رد 
راک هب  نآ  يهنت  زا  هتفرگرب  غمـص  زا  تعنـص  رد  هک  تسا  قامـس  زا  ياهنوگ  هک  رهز  قامـس  بذاـک و  قامـس  یکـش و  قامـس  يرگید 

(( نیعم گنهرف   ) تسا قامس  گنس  نایاپ  رد  دنزاسیم و  نپاژ » كال   » مان هب  كال  یعون  نآ  زا  دنربیم و 
هنمسلا بح  ك  ن . هنمس -:

(Cassia angistifolia Vahl Senna :(San انس

ياـهاج یموب  ناـهایگ  زا  تسا ، اـهاسآيزبس )  ) نارادهناورپ يهریت  زا  تسا . یکم  نآ  نیرتهب  هدـننکناور ، یهاـیگ  كاوسم ، بوچ  (ذ :
اب ییاهتنا ، هچگرب  نودـب  هچگرب و  اب  جوز  ات 9  بوانتم 3  ییاهگرب  تسا  ناریا  بونج  ناتسبرع و  ریغص ، يایـسآ  نادوس ، يریـسمرگ 

يانس تسا 1 - هنوگ  دـنچ  تسا . ندرک  ناور  يارب  خـلت  ییوراد  نآ  ردوپ  ای  هدرکمد  تسا . هناد  دـنچ  اب  كاین و  هویم  درز و  ییاـهلگ 
يدنه هنوگ  زا  رتکچوک  ياهگرب  هک  دیوریم  رایسب  موطراخ  برغم  لامـش و  هژیوب  رـصم  ات  نادوس  زا  لین  ياههنارک  رد  هیردنکـسا 

گنهرف  ) يدنه يانـس  كدـقدق 3 - وردوخ ،)  ) يرب يانـس  - 2 تسا . یچاـغآ  یکم  راـهم ، يزاـجح ، یکم ، يانـس  زا  ياهـتخیمآ  دراد 
(( نیعم

(Grind Stone ;Whet Stone :(Sumb dhaj جذابنس

نآ اب  دنربیم . راک  هب  اهبنارگ ، ياهگنـس  تخاس  راگن و  شقن و  ناگدنزاس  نداد و  الج  رد  ار  نآ  ناگدنهدالج  تسا . تخـس  یگنس 
ار يزیچ  نآ  اب  دوش و  کشخ  ات  دنراذگیم  دننارتسگیم و  یگرب  يور  كزان  دنزیمآیم و  دنمورین  ياههباریـش  اب  دنیاسیم و  ار  گنس 

هک تسا  ياهلیسو  نیا  دنتفگیم و  هدابنس  گرب  نآ  هب  نونکا  هک  دنتخاسیم 
699 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنربیم راک  هب  بوچ  نهآ و  ندرک  قارب  يارب  نارگنهآ  ناراجن و 
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. دندربیم راک  هب  اهوراد  رد  دـندادیم و  الج  دندیـشارتیم و  نیگن  زین  دـندرکیم و  زیت  نارب و  ار  ریـشمش  دراک و  نادـب  هک  یگنـس  (ذ :
. دشابیم ندرک  خاروس  ندیبنس ، نامه  هک  هدابنس  نآ  يهدشيزات  و  تسا . دنه  نورماق  نیچ و  يایرد  ياههریزج  رد  نآ  ناک 

(( ادخهد )

(Nardostachys jatamansi Nard :(Sunbul لبنس

ياهگرب دریگیمن . دق  اپ  ود  زا  شیب  هک  ياهچتخرد  تسا  یهایگ  دـناهداد ، نادـب  کخیم ) لگ  ، ) وردوخ لبنـس  امازخ ،»  » مان ناینیـشیپ 
كانیوب وج ، مدنگ و  ياههشوخ  دننامه  هقاس  ییالاب  شخب  رد  ياهشوخ  ياهلگ  نییاپ و  يوس  هب  هدـیچیپ  هبل  زارد و  شوگراهچ  یفلع 

. دراد دربراک  زین  نامرد  رد  نغور  نیا  دنزاسیم . اهبنارگ  يرطع  نآ  زا  دنریگیم و  وبرپ  رارف ، ینغور  نآ  زا 
نآ زایپ  دراد . شوخ  يوب  هک  ابیز  شفنب  ياهشوخ  ياهلگ  نیگنر ، يهساک  ماج و  اب  اهياهپلکت  وزج  اهینـسوس  يهریت  زا  یهایگ  (ذ :

ياهمان سوثنقاوا  سوطنق ، مازع ، نالیع ، لیـصرع ، لیـسرا ، لوبموذ ، لبمز ، تسا ، يدـنه  لبنـس  نآ  نیرتهب  دـنراکیم . اهنادـلگ  رد  ار 
(( نیعم گنهرف  . ) تسا نآ  رگید 

(Sunbolal -tib) بیطلا لبنس 

راـکب یبـصع  ياـهناجیه  اهمادـنا و  یگتفرگ  زا  يریگوـلج  درد ، يهدـننکمارآ  يوراد  ناریا ، رد  رود  هتـشذگ  زا  هک  تسا  یهاـیگ  (ذ :
(( یسانشنامرد  ) درب مان  ناوتیم  ار  یشرورپ )  ) یناتسب بیطلا  لبنس  و  وردوخ )  ) یشحو بیطلا  لبنس  هنوگ  ود  هتفریم 

s) Hyne GumcobalچTrachylobium hornemannianum Sandarus :(Sandr سوردنس

ندوب فافش  یلالز و  رد  نآ  يهباریـش  دشابیم  کیتلاب  يایرد  نوماریپ  نیمزرـس  رد  هتـشذگ ) يوروش   ) هیـسور ناتخرد  یخرب  يهباریش 
. دنزاسیم ار  حیبست  نیرتهب  هنانز و  تالآرویز  دنبندرگ و  نآ  زا  هدش و  تخس  رایسب  دوش  کشخ  رگا  تسا . نآ  ییاسانش  يهناشن 

هک ابرهاک »  » دننامه هباریش  تسا . سردنس  ینانوی ، یهوک  ورس  هدش  يزات  يهژاو  (ذ :
700 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

زا یکطـصم و  يوب  ابرهاک  زا  دـنراذگ  شتآ  رد  ار  مادـکره  هک  تسا  نیا  رد  ابرهاک  سوردنـس و  تواـفت  دـنریگ . ناـمک  نغور  نآ  زا 
(( ادخهد . ) تسا جاس  هباریش  دناهتفگ  یخرب  دزیخیمرب . دب  رایسب  يوب  سوردنس 

( ranj nچColchicum lateum Baker Hermodactyle :(S ناجنروس
کی يازارد  هب  ياهقاس  ياراد  هدـیبسچ  نیمز  هب  زایپ  گرب  نوچمه  ياهرت  ياهگرب  اب  یهایگ  يهشیر  دوشیم . هتفگ  سمره  ناتـشگنا 

اهمناخ هدرشف ، تشوگرپ و  دبسچیم . تسد  هب  تسا و  يرومن  نآ  رد  هک  یفلع  ياهشیر  کچوک و  نسوس  لگ  دننام  هب  یلگ  بجو و 
. دنروخیم ار  نآ  ندش  هبرف  يارب 

يارب تسا  نیسیشلک  نآ  رثؤم  يهدام  یمـس و  رایـسب  دنیوگ ، سمره » عباصا   » نآ لگ  هفوکـش و  هب  و  يربرب » تبعل   » نآ هب  قارع  رد  (ذ :
(( بالگ لگ  یسانشهایگ  . ) دوریم راک  هب  لد  ياهيرامیب  سرقن و 

(Iris florentina Lily :(Sausan نسوس

يهریت رد  یگمه  دراد . رگید  رایـسب  ياههنوگ  وردوخ و  یـشرورپ و  يهنوگ  دـیآیم . رامـش  هب  یتنیز  ناـهایگ  زا  هلاـس و  دـنچ  یهاـیگ 
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. تسا دازآ )  ) دیپس نسوس  نآ  نیرتوبشوخ  هک  شوخ  رایسب  يوب  نوگانوگ و  ياهگنر  اب  ابیز  ياهلگ  دنریگیم . رارق  ناینسوس 
درز قرزا ،)  ) دوبک نسوس  نآ  رگید  ياههنوگ  (ذ :

701 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يزات هب  هزوغلچ  ار  تخرد  دوخ  اسری و  ار  نآ  خیب  تسا . هنوگنامسآ ]) ینامسآ - نسوس  نیگنر -  ) دوبک دیپس و  درز و  ییاتخ ، نسوس  ]

گنهرف . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  یتشد  قبنز  شوغلیپ ، شوگلیف ، شوگلیپ ، يدوهی ، روفاـک  يروفاـک ، ناـحیر  دـنیوگ  راـبکلا » ربونـص  »
(( نیعم

(Ferric oxid Iron rust :(Si h d war n ناروادهایس

تسا هتفگ  نارواداس  مظعا ج 3 ) طیحم   ) رد دشاب . هنشا »  » هک درادنپیم   Leclerc كرلکل تسا و  هدروآ  ناورداس  مان  هب  نویبارس  (ذ :
ای ةاضقلا » داوس   » ای ةاضقلا » دادـم   » نآ زا  هدـش  مهارف  بکرم  زا  هک  اج  نیا  زا  تسا  ناـمکاح » بکرم   » ناروادهایـس ففخم  دـیوگیم  و 

ناشخرد هایـس  يهدام  نیا  دوشیم . هتفگ  اوناـسالاک »  » يدـنه هب  و  هشیر » بآ   » اـی نب » بآ   » یـسراپ هب  دوشیم . هدـیمان  ماـکحلا » داوس  »
غمـص دـننام  هب  هک  دـنیوگیم  نینچمه  دـیآیم . درگ  هنهک  مطب »  » تخرد يهقاـس  رد  تسا و  کـشخ )  ) نیچ بکرم  زا  ياهکت  دـننامه 

(( هندیص . ) دوشیم ادیپ  ودرگ  تخرد  هشیر  یلاخ  ياهاج  رد  تسا و 

(sچLevisticum officinale Koch Lovage :(Sis liy سویلاسیس

« نابرقع  » نابرع دوشیم . هدـناوخ  سیورـش »  » اـجنآ رد  دـنه و  نیمزرـس  رد  نآ  هاـگیاج  ریـسیس ،»  » و وس »  » و نوراسیـس »  » نآ ياـهمان  زا 
کچوک ییاـههخاش  نآ  يوس  ود  زا  دوشیم . هدـید  هرگ  نیدـنچ  نآ  يور  رد  تشگنا و  کـی  یتفلک  هب  ياهشیر  نتـشاد  يارب  دـنیوگ .

دننکیم و ریمخت  ییاههشیش  رد  ار  نآ  هرک  نیمزرس  رد  دنروخیم  جیوه  نوچمه  ار  نآ  دنه  نایموب  دیآیم . نوریب  نآ  زا  مدژک  دننامه 
. دنزاسیم نارگ  رایسب  ازیتسم ، یبارش  نآ  زا 

هدنربلیلحت و هدننکفیطل و  مود  تبترم  رد  کشخ ، مرگ و  نآ  تعیبط  رتدیپس ، رتزارد و  یلومعم  نادگنا  زا  یکدنا  یمور  نادگنا  (ذ :
. تسا دنمدوس  زین  عرـص  يارب  دربب ، نایم  زا  ار  تشپ  درد  دهاکب ، ار  رفـس  رد  امرـس  نایز  دنروخ . بارـش  ردـنا  دزادـگب ، ار  هدرـسف  مغلب 

(( میکح هفحت  )

( : Sh babak) کباباش

گرب و  گرب ، خاشرپ و  دیوریم . رصم  نیمزرس  رد  هژیو  هب  دنیوگ . فونرب  نابرع  یـسراپ و  تسا  ياهژاو  هک  جبابهاش  ای  کباب  هاش  مان 
. دراد ياهشوخ  ياهلگ  دب و  رایسب  يوب  نآ 

702 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دراد دوس  ار  عرص  تسخن . يهجرد  رد  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب  تسا  یتخرد  (ذ :

(( ناهرب . ) دناهداد نآ  هب  جنافاش  کناباش ، جباباش ، جناباش ، کپاپاش ، رگید  ياهمان  دربب  ار  ناکدوک  هژیوب  ناهد ، باعل 

(Haematitis Lapis Haematic Bloodstone :(Sh dhanj جنذاش

نآ رد  تسابیز  خرـس و  گنرب  دـیآیم  تسد  هب  نیمز  نورد  زا  یناـک  یگنـس  دـنناوخ . مدـلا » رجح   » ار نآ  ناـبرع  هنذاـش و  اـی  جـنداش 
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نآ رد  تسابیز  خرـس و  گنرب  دـیآیم  تسد  هب  نیمز  نورد  زا  یناـک  یگنـس  دـنناوخ . مدـلا » رجح   » ار نآ  ناـبرع  هنذاـش و  اـی  جـنداش 
يهمرـس گنـس  نوچمه  نهآ  اب  درگوگ  يهداوناخ  تابیکرت  زا  یکی  دـیاش  هدننکـش و  درت و  دوشیمن ، هدـید  یکرچ  هگر و  هنوگچـیه 

. دشابیم نآ  زج  خرس و 
هدور ياهمخز  ینوخ و  لاهسا  يارب  لکش  یسدع  کچوک  مرن و  یگنس  تسا . نآ  رگید  ياهمان  دنودیب  يدنه ، رجح  روطلا ، رجح  (ذ :

. تسا دنمدوس  لس  ریحز و  و 
ندرک و بآشیپ  یتخـس  يارب  تسا . نوخ  نالیـس  ندروآ  دـنب  ییانیب و  اههچیهام و  باصعا و  شخب  يورین  هدـنروآدنب ، هدـننککشخ ،

(( میکح هفحت   ... ) و تسا . دنمدوس  هنادرم  بآ  شیازفا  مئاد و  ضیح  نالیس 

(tچChestania Vesca Caertn Chestnut tree :(Sh hball طولب هاش 

لطصق هنتسک ،) يامرخ   ) ءانتسکلا رمت 
هب هنتـسک و  نآ  رگید  مان  دنیوگ . لطـسق »  » یمور هب  دنمدوس  نادبآشیپ  يارب  اهمس و  رهزداپ  نیریـش  رایـسب  تولاب ، هاش  يهدشيزات  (ذ :

(( ادخهد . ) دوشیم هتفگ  يدنه  طولب  هاش  يرصم ، طولب  هاش  اکسام ، طولب  ینایرس 

(Fumaria officinalis Linn Fumitory :(Sh htaraj جرتهاش

رد اهیزبس  همه  زا  رتشیب  تسا ، یفلع  هلاسکی و  یهایگ  دـناهتفگ . يرخ  زینـشگ  رامحلا » ةربزک   » ناـبرع هرتهاـش . ینعم  هب  یـسراپ  ياهژاو 
ياهشوخ خرـس  ياهلگ  تسا ، هریت  زبس  ور  ود  زا  نآ  ياهگرب  گنر  تساپ ، ود  ات  کی  نآ  يدـنلب  دوشیم  هدـید  یندروخ  تاجیزبس 

مدرم ناریا  رد  دننکیم . ارچ  نآ  اب  دندرگیم و  نآ  لابندب  نایاپراهچ  قارع  رد  دراد  زینـشگ  يهناد  نوچمه  ياهویم  مه و  زا  رود )  ) ادج
(. دراد دوخ  هب  ياهژیو  ییاشچ  هورگ  ره   ) دنروخیم دنزپیم و  ار  نآ  دننآ  یپ  رد 

703 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
، نافطصا نآ ، رگید  ياهمان  دراد . خلت  ياهزم  تسا . دنمدوس  هنهک  ياهبت  برج و  شراخ و  يارب  نآ  يهناد  گرب و  تسا  یهایگ  (ذ :

(( بولقلا ۀهزن  . ) دشابیم یناخد  یسوسایق ، جارتاش ، نویدعبک ، سونفاق ، لوقبلا ، کلم  نویدیجنج ، امسقس ،

(Ocinum basilicum Linn Sweet basill :(Sh h safram مرفسهاش

دیاش دوشیم . هدـناوخ  مامح » ناحیر و  ناریمـض ،  » يزات هب  تسا . نآ  رگید  ياهمان  مهرپس  هاـش  مرپهاـش ، مغرپس ، هاـش  مرپسا ، هاـش  (ذ :
يهقاس اب  تسوبـشوخ  ناهایگ  زا  نآ  یعیدـب ) تارایتخا  زا   ) دـنیوگ خرـس  مرپسهاش  ار  محامح  یخرب  دـشاب و  نآ  يهفوکـش  محاـمح » »

. دـنربیم راکب  اههباشون  رد  ار  نآ  رطع  دوشیم . دـنلب  عرذ  کـی  اـت  عاـنعن  گرب  ربارب  ود  زین  نآ  گرب  عاـنعن و  هخاـش  ربارب  ود  کـیراب 
(( یهاشمزراوخ هریخذ  )

(Alumen Alum :(Shab بش

یماگنه دیآیمرد ، ردک  دیپس  گنر  هب  هدش و  هریت  دوش  اهر  نآ  كانمن  هژیوب  اوه  رد  رگا  فافـش  همین  یهجو  تشه  ای  شـش  ياهرولب 
يهزم هک  درذگیمن  یمک  دوشیم و  هدیشچ  نآ  زا  یکبس  شرت  يهزم  سپس  تسا  نیریـش  يهزم  ياراد  دوشیم  هتـشاذگ  ناهد  رد  هک 

نیشنهت یگمه  بآ  روانش  تارذ  ددرگیم . بآ  ياهکمن  يهدشنیشنهت  ببس  دنوشیم و  لح  بآ  رد  اهرولب  دریگیم . دوخ  هب  یسگ 
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تفای ناوتیم  ار  نآ  تعیبط  رد  دوشیم . لالز  فاص و  بآ  ورنیازا  دنوشیم 
( مویساتپ تافلوس   ) ساتپ يرگید  موینیمولآ و  تافلوس  نیمولآ  یکی  زاب  ود  کیروفلوس و  دیسا  زا  راوتاربال  رد  دوشیم ، ار  نآ  نینچمه 

. دنزاسب
، نآ ياـههنوگ  تسا  ینمی  نآ  نیرتهب  دوشیم  رولب  خـی  دـننام  هدـیکچورف و  هوک  زا  هک  دـنیوگ  رولب  گاز  نادـب  هک  گاز  ياهنوگ  (ذ :
(، دـعاصم یلق   ) رفـصعلا بش  یلق ،)  ) نیغابـصلا بش  رگـشفک ،) دـعاصم - یلق   ) هفکاسالا بش  دوبک ،) تاک  سم ، درگوگ   ) قرزا بش 

یناجنم هک  بش  قتـشم ، بش  درگ ،) گاز   ) جرحدم بش  زمز ،) يوب  اب  درت ، رومن ، گاز ، ياهنوگ   ) رفز بش  دـعاصم ) یلق   ) یلقلا بش 
(( ادخهد . ) تسا نازرگنر ) دربراک  )

(peucedanum graveolens Benth Dill :(Shibth ثبش

دننک تسام  رد  هک  تسا  یهایگ  دوشیم  هدیمان  زین  تبس  تیویش ، دیوش ، تبش ، (ذ :
704 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

وردوخ و رتمیتناس ، دصکی  ات  یـس  يدنلب  میالم ، يرطع  هدـیرب و  ياهگرب  ای  هلاس  کی  نایرتچ ، هریت  زا  دـنناوخ  دوش »  » يزاریـش هب  و 
رد و  تسا ، ازارد  رد  ییاهطخ  ياراد  كرکیب  يآهناوتـسا و  ياهقاس  گـنر و  دـیپس  یطورخم ، تسار و  ياهشیر  ياراد  یندـش ، تشک 

ياهویم گنردرز و  کچوک  ياهلگ  اب  كرکیب ، رایـسب و  یگدیرب  ياراد  بوانتم  نآ  ياهگرب  دراد  یگتفرورف  یکدنا  اههرگ  ییاج 
(( بالگ لگ  یسانشهایگ   ) تسا هژیو  سناسا  یقدنف و  ود  کچوک 

(Euphoarbia pityuse Linn Spurge :(Shabram مربش

هتفگ دـنزیم ، یخرـس  هب  نآ  يهقاس  گنر  دـیور ، اهيوج  يهرانک  اهنابایب و  رد  رتشیب  رادهباریـش  یهایگ  دناهتـشون ، مربش »  » نابرع (ذ :
، رادراخ تسا  یتخرد  دـنناوخ ، کنوطبن » واـگ   » يزاریـش هب  دـناسرن ، دنفـسوگ  هب  یبیـسآ  یلو  دریمیم  دروخب  ار  نآ  واـگ  رگا  دوشیم 

نوخرت گرب  نوچمه  نآ  گرب  تسا و  هدننک  ناور  هباریـشرپ و  تشرد  نآ  يهشیر  تسا ، دوخن  دننامه  ياهناد  ياراد  ابو ، يهدننکرود 
(( ادخهد . ) دشابیم

(Asparayus recemous wild Secacul :(Shaq qul لقاقش

هب هک  نیگنس  ربتـس و  نآ  نیرتهب  تسا . نآ  رگید  ياهمان  ینابایب  كدرز  يربزرگ ، لقیقـش ، لقاقـشا ، لیفـشه ، یتشد ، ینابایب ، زرگ  (ذ :
هک هرگ  رپ  هقاس  تشگنا و  یتفلک  هب  ینیریش  یکدنا  اب  هرگرپ ، ياهشیر  ياراد  دزادنیب . ار  نایور  دریگرب  دوخ  هب  نز  رگا  دنزیم ، يدرز 
ریز نآ  هاگـشیور  تسا . هشفنب  لـگ  زا  رتـگرزب  یلگ  يرومن ، زا  رپ  هایـس  دوخن  يهزادـنا  هب  نآ  يهوـیم  دـیوریم ، یگرب  نآ  هرگ  ره  رد 

(( میکح هفحت   ) دیآیم رامشب  نایرتچ  يهریت  زا  تسا ، كانمن  ياج  هدیچیپ و  مهرد  ناتخرد 

Anemone coronaria Red anemone :(Shaq iq num n) Linn نامعن قیاقش 

، رقـش یهوک ،)  ) هلال ینومانا  کنیجلگ ، هلالآ ، دوشیم  هتفگ  هلـال »  » یـسراپ هب  ییاومرذ ،»  » یناـنوی هب  خرـس ، رایـسب  يهلـال  ياهنوگ  (ذ :
. دناهدناوخ ینامعن  قیاقش  ار  نآ  ورنیازا  تسا ، خرس  رایسب  نوچ  نوخ و  ینعمب  نامعن  دوشیم . هدناوخ  زین  يراقش  قیاقش ،

705 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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( : rdionچShuq) نویدرقش

هک دنچره  دناهتفگ  ۀیحلا » موث   » نابرع و  يربلا ) موث   ) ینابایب ریـس  ینعمب  ینانوی  یمان  تسا . هدمآ  نویدرقـس  نهک  ياههتـشون  یخرب  رد 
دنچ يهشیر  ياراد  هلاسکی  ياهتوب  یهایگ  دـناهتفگ . راقرطم »  » نابرع زا  یخرب  تسدـننامه . نآ  يوب  هزم و  اـب  یلو  تسین  ریـس  سنج  زا 

هدرپس كاخب  دـیوریم  هایگ  نیا  هک  ینیمز  رد  یناگدرم  رگا  تسا  هتفگ  سونیلاج  دـندربیم  راکب  اـهرهزداپ  رد  ار  نآ  ناینیـشیپ  هلاـس ،
. ددنگیمن زگره  ناشیا  يهشال  دنوش 

(( میکح هفحت   ) دوشیم هتفگ  قرطم » یتوملا ، ظفاح  هیموثلا ، ۀشیشح  یمرلا ، ظفاح  داسجالا ، ظفاح   » يزات هب  (ذ :

(Onopordon arabicum Arabian thorm :(Shuka عاکش

عاکـش هب  ار  ناوتان  مدآ  نابرع  ورنیازا  تسا  ناوتان  کـیراب و  رایـسب  دوشن و  کـشخ  ناتـسبات  رد  نآ  هشیر  رادراـخ ، تسا  یتخرد  (ذ :
تعیبط دوشیم  هتفگ  واگ » زگ   » یـسراپ هب  تسا  درز  یهورگ  خرـس و  یخرب  ياههخاش  گنر  زبس و  نآ  گرب  گـنر  دـنهدیم . تبـسن 

(( بولقلا ۀهزن  . ) تسا دنمدوس  ندمآرب  نوخ  اهمخز و  هبمکش و  سامآ  يارب  کشخ  مود  مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ 

( : Shank r) راکنش

(( ۀیودالا ءامسا  . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  هسلخ  وبا  كاکنش و  راجنش ، (ذ :

( : Shoraj) جروش

یکیدزن رد  هروش  رهـش  درک  ادیپ  ناوتیم  یکمن  رازهروش و  ياهنیمز  يور  ار  نآ  دوشیم . هتفگ  هروش »  » لصوم رد  تسا  یناک  یکمن 
. تسا روهشم  کمن  نیا  نتشاد  رد  لصوم 

هک تسا  يراکـشآ  یخلت  دوشیم  تفای  نآ  رد  هک  ياهزم  تسا . میدس ) رورلک   ) یکاروخ کمن  زجب  رگید  ياهکمن  ياراد  کمن  نیا 
نایـسابع نارود  يهدنام  هک  دراد  دوجو  هجروشلا »  » يهچرازاب دادغب  رد  دوشیمن . هدید  اهایرد  بآ  زا  هدمآ  تسدب  یکاروخ  کمن  رد 

. تسا هدوب  ناشورف  کمن  هژیو  يرازاب  نآ  تسا و 
توراب نتخاس  رد  هک  ساتپ  تاتزآ  تسا . دوراب  ینعی  یسراپ  هروش  يهدشيزات  (ذ :

706 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
(( ادخهد  ) دوریم راکب 

(Canium maculatum Linn Hemlock seed :(Shuk r n نارکوش

نوماریپ اـههناریو و  رد  رتـشیب  تسا . ناـیرتچ  يهریت  زا  تسا  یهاـیگ  تسا  هدـیمان  هظوفح »  » راـطیب نبا  هدـش ، هتـشاگن  زین  نارکیـس  ماـنب 
حطـس هک  شوگهس  یکت و  مرن ، ياهگرب  تسا . یلاخوت  رادـطخ و  ناـشخرد ، نآ  يهقاـس  هک  تسا  ياهچتخرد  دـیوریم . اـهرازتشک 

. دراد رتچ  تروصب  هدمآ  درگ  دیپس  ياهلگ  دشابیم . قارب  زبس  گنر  هب  گرب  نییور 
. دوشیم شخپ  نآ  زا  يدنت  يوب  دنوش  شلامتسد  هدناکت و  اب  هچنانچ 
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مخت دنیوگ  تسا . جنـشت  دـض  هدـننکمارآ و  حوربی  گرب  نوچمه  نآ  گرب  دروآ . رابب  یگناوید  نآ  خـیب  ندروخ  هک  تسا  یهایگ  (ذ :
، ورـص نارکیـش ، ءامحط ، سرود ، طارقـس ، نارکوش  ياهمان  دـسریم  رتم   1 اـت 5 /  0 نآ 8 / يدـنلب  هلاـس  ود  یفلع  یهاـیگ  تسا ، خـیب 

. تسا نآ  رگید  ياهمان  یتفت  خیب  یهوک ، خیب  يرب ، سبسب  تسرد ، ینتآ ، نوینوق ، ناردلاب ،
(( نیعم گنهرف  )

(nizچNigella sativa Linn Black cumin :(Sh زینوش

. تسا ۀمشب  دوسأ ، نومک  ۀکربلا ، ۀبح  ءادوسلا  ۀبح  نآ  رگید  ياهمان  زا 
نآ ياهگرب  دنوشیم . ادج  اههخاش  نآ  يهدـعاق  ود  رد  دوشیم  دـنلب  اپ  کی  هک  ياهقاس  یخیم و  ياهشیر  اب  اهقیاقـش  هریت  زا  یهایگ 
زاب هتفاکـش و  الاب  رد  نآ  کخاش  دباییم و  نایاپ  یخاش  هب  نآ  حطـس  ره  هک  یهجو ، جـنپ  یبآ  ياهلگ  دنایگدنبـسچ ، یکدـنا  ياراد 

. دنوشیم هدید  کخاش  يازارد  رد  فیدر  ود  رد  هایس  ياههناد  نآ  رد  دوشیم و 
يور تساههلالآ  يهریت  زا  هایگ  نیا  تسا . نآ  رگید  ياهمان  زیلاق ، جنغوب ، ءادـیوس ، هاوخنان ، یجنولک ، يدـنه  هب  زینـش ، هنادهایـس ، (ذ :

(( نیعم گنهرف  . ) دنشاپیم نان  ریمخ 

(Shahd naj) جنادهش

تخرد نیا  تسا . بنق  تخرد  نامه  هدمآ  مولعلا » دیفم   » رد دنیوگیم . نآ  هب  زین  بنق  تخرد  مخت  قرانـش . قنارـش ، قنادهـش ، هنادهش 
ییاهگرب اب  کچوک و  رگید  تسا . یمدآ  تسد  فک  دـننامه  گرزب  نآ  ياهگرب  دـسریم . رتم  هس  اـت  گرزب  یکی  تسا . هنوگ  ود 

گنرد یکدنا  نآ  رانک  رد  یمدآ  هچنانچ  تسا ، دب  ییوب  ياراد  هناد  نیا  کچوک .
707 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دوشیم هجیگرس  دردرس و  راچد  دنک 
. دـنیوگیم هجاوـخ ) لـقن   ) ۀنمـسلا بح  ار  يرب  جنادهـش  دوـشیم . میـسقت  یـشرورپ )  ) یناتـسب و  وردوـخ )  ) ییارحـص هورگ  ود  هـب  (ذ :

(( هیودالا نزخم  تسرهف  )

( : Shahri ri) يرایرهش

نیا دوریم  نامگ  یلو  تسا  هدروآ  شحولا  رامح  حرـش  رد  راطیب  نبا  همجرت  رد  [ 1252] كرلکل هک  تسا  ياهدننکناور  مرن و  مان  (ذ :
(( ادخهد . ) دراد مان  زین  هزات  بارش  ون ، یم  تسا  هدش  هدناوخ  رایرهش  طلغ  هب  دشاب  هراببش »  » هژاو

(Artimisia maritima Linn Warm Wood :(Shih حیش

ياهباتک رد  هک  اهنآ  نیرتروهشم  دنریگیم  مان  ناشیا  هاگـشیور  هب  هتـسب  هک  دنایتوافتم  ياههنوگ  نارادنیگن )  ) هبکرم هریت  زا  یهایگ 
اب هخاشرپ  رایسب  هاتوک  هقاس  هلاس و  دنچ  هشیر  اب  یفلع  هایگ  تسا . یمور  حیش  یناسارخ ، حیش  یبلح ، حیش  یبرع ، حیـش  هدمآ ، نیدابارق 

. تسا خاش  دننامه  نآ  يهویم  دنادیپس  ياهتسد  خرس و  نآ  ياههنوگ  یخرب  درز و  ياهلگ 
: دناهتسد هس  نآ  لگ  گنر  هب  یگتسب  تسا  یکرت  نآ  نیرتهب  دنیوگ  زین  هنمرد  (ذ :

(( ادخهد  ) تسا نایاپراهچ  يهفولع  هک  یبرع  موس  تسا ، گنرخرس  هک  یکرت  خرس  مود  تسا . گنردرز  هک  ینمرا  تسخن 
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(Lepidium Latifolim Lepidium :(Shitarak كرطیش

. تسا نایسخرس  يهریت  زا  بهذلا » ۀشیشح   » نامه هک  دناهایگ  کی  جرطیش  كرطیس ،
هتفرگارف ياهلولگ  تخـس و  درگ  ياهکلوپ  ار  نآ  نوماریپ  هدـش و  هتفات  خـن  اـب  هک  ییاهدـننام  هسیک  نتـشاد  نآ  ناـشن  هزمیب ، وبیب و 

. تسا
کـیراب و زیتكون و  اـهگرب  رگید  یلو  گرزب ، لکـش و  یغرممخت  نآ  نییاـپ  ياـهگرب  تساـبیز . یفلع و  اـهتسغرب  يهریت  زا  (ذ :

(( ینوریب هندیص  ةرکذت  . ) دنیوگ نآ  هب  نانسالا  ۀشیشح  دناشفنب  ای  یلگ  گنرب  اهلگ  دنکچوک .

(Lolium temulontum Linn damel :(Shailam ملیش

708 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ناـیلیجن يهریت  زا  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ  تسا . یناـنوی  ياهژاو  هک  دـناهتفگ  لایرـس  لاکیـس ، یهورگ  ناوز و  نآ  هب  ناکـشزپ  زا  یخرب 

درگ کچوک  يهناد  هک  ياهشوخ  ياهلگ  دیوریم  مدـنگ  يهدـشتشک  ياههتوب  نایم  دریگیم  يدـنلب  اپ  هس  ات  تسا . نایدـنبتفه ) )
ورنیازا دوشیم  ورد  مدـنگ  اب  دـیارگیم ، یخلت  هب  نآ  يهزم  دـنزیم  یهایـس  یخرـس و  هب  هک  نوگمدـنگ  گـنر  هک  دـننکیم  تسرد 

. دوب دهاوخ  تخس  اهنآ  ندرک  ادج  هک  دنزیمآیم  مدنگ  يهناد  اب  نآ  يهناد 
(( ءابطالا مظان  . ) دوشیم هتفگ  زین  ملاش  ملوش ، هناوید ، مدنگ  (ذ :

(Alae Littoralise koening small aloe :(Sibr ربص

رامـشتشگنا نآ  یکـشزپ  ياههنوگ  یلو  تسا  ياهنوگ  رازه  راهچ  زا  شیب  عونت  ياراد  يریوک  یهایگ  دنـسانشیم ، ریّبص  ار  نآ  مدرم 
راـکب ناـمرد  رد  دریگیم و  نمی  بوـنج  رد  هرطقوـس  هریزج  هـب  تبـسن  هـک  ( Saqotri aloe) يرطوقـس ربص  نآ  نیرتروهـشم  تسا 

رادهنادــند و تـفلک ، یتـشوگ  نآ  ياـهگرب  دــیوریم  هاـیگ  يـالاب  رد  هشوـخ  لکــشب  نآ  ياـهلگ  نیبوـچ و  هقاــس  ياراد ، دوریم 
. دشابیم نیرز  درز  گنر  خلت و  يهزم  اب  وبشوخ  ددرگیم . کشخ  باتفآ  اوه و  اب  دیآیم و  مهارف  هباریش  نآ  زا  هک  تسرادراخ 

یبرع نمی ، زا  يرطوقس  هایس ،) وبدب ،  ) ناریا زا  یناجمس  نآ  روهـشم  هنوگ  هس  دنیوگ  دادغب » ریجنا  ، » یناردنزام هب  اولیا ، رقم ، علوس ، (ذ :
. تسا دنمورین  يهدننکناور  کشخ و  موس  مرگ و  مود  رد  نآ  تعیبط  تسا  يرطوقس  زا  رتمک  یگدنشخرد  اب  درز و 

، دردیب يهدننککشخ  یمکـش ، ياهمادنا  نکـشداب  رگج ، زجب  یگتفرگ  يهدنیاشگ ، بآدرز و  ظیلغ و  مغلب  بآخلت و  يهدننکنوریب 
يارب یکطــصم  لـگ  اـب  هنیــس و  يزاـسکاپ  سفن و  یگنت  يارب  نوقیراـغ  اـب  تـسا . دـنمدوس  اهدــنب  يارب  هدوـب و  زغم  يهدــننکهزیکاپ 

یبآخلت و ياهيرامیب  زا  يرایسب  و  ناقری )  ) نویدرز يارب  بسانم  ياهوراد  اب  ولگ و  ياههبانوخ  يارب  درس  بآ  اب  هبمکش و  ياهيرامیب 
رگج و يارب  تسا  دـنمدوس  مـغلب  اـب  هـتخیمآ  بآدرز  زا  یگنـشت  ندرک  شکورف  هدرگ و  زرپـس و  ياـهيرامیب  و  اـهمرک ، ندرک  نوریب 

 ... ناگدرم و هشال و  یگدیدنگ  زا  هدننکيریگولج  نآ  دامپ  دراذـگیم . اجب  ینوخ  لاهـسا  نآ  يورهدایز  روآنایز ، هاگنتـسشن  خاروس 
(( بالگ لگ  یسانشهایگ  )

709 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Gum Arabic :(Samagh -arabi یبرع غمص 
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نیا دراد و  هنایم  یتعیبط  دزادگب . دوز  دنهن  بآ  رب  نوچ  فاص  فافـش و  دـیپس و  تسا  غمـص  يهنوگ  نیرتهب  حـلط ، تخرد  غمـص  (ذ :
شـش ياـن و  وـلگ و  هنیـس و  يربز  بآدرز و  ندرک  ناور  مرگ و  يهفرــس  يارب  تـسا  هناـیم  نآ  یگدـننککشخ  يروآدـنب و  یگژیو 

. دـنربیم نایم  زا  بالگ  لدنـص و  بارـش  اریتک ، ار  نآ  ياـهنایز  دنکـشیم . ار  اـهوراد  يدـنت  دـنکیم . فاـص  ار  زاوآ  تسا  دـنمدوس 
(( یعیدب تارایتخا  )

(Santalum album Linn Wihite sandal wood :(Sandal لدنص

ۀبح  » نوچمه ياهشوخ  ياهوـیم  اـب  كزاـن و  مرن و  گرب  اـب  دوـشیم  هدروآ  ودرگ  تخرد  نوـچمه  یتـخرد  رب  هک  تسا  يزاـت  ياهژاو 
اهبنارگ لیاسو  نآ  بوچ  زا  دزیخرب  نآ  زا  شوخ  ییوب  دوش  هدنازوس  رگا  هدنوشناشخرد ، ربتـس  نیگنـس ، نآ . يهقاس  بوچ  ارـضخلا .»

. دیآیم شوخ  ییوب  نآ  زا  هتسویپ  نوچ  دوشیم  هتخاس 
هبمکـش و شخبورین  کشخ ، مود  رد  درـس و  موس  رد  نآ  تعیبط  تسا . دیپس  ای  خرـس  نآ  نیرتهب  دـشابیم . ندـنچ ،»  » يهدـشيزات (ذ :

یگدنرادزاب اهیگتخورفارب و  دـنت و  ياهبت  لد و  شپت  يارب  تسا  یگتفرگ  هدـنروآدیدپ  هدـنروآدنب و  هدـنرادزاب و  روآيداش ، لد ،
(( میکح يهفحت   ) تسا دنمدوس  خرس  داب  دردرس و  ناهد و  ییوبدب  يارب  نآ  نامسناپ  تسا . دنمدوس  زغم  هب  اهراخب  نتفر  الاب 

(pinus pinea Linn Pine ;common fir tree :(Sanobar ربونص

هاتوک تفلک و  ياهگرب  ياراد  نایطورخم ،)  ) نایژوان يهریت  زا  دنیوگ  لرـس » طرچ ،  » يدـنهب و  ژان » هزولغچ و   » تخرد یـسراپ  هب  (ذ :
. تسا کین  نادند  درد  يارب  هکرس  اب  نآ  هتخیمآ  تسروآبآشیپ  بوخ و  يهنیس  شش و  يان و  يرومن  ياههفرس  يارب  تسا 

(( ادخهد  ) ربونص بح  ك  ن . دشابیم . هنایم  رومن  کشخ و  تسخن ، تبترم  رد  مرگ  نآ  تعیبط 

(pistacia lentiscus terebin thus Linn Terebinth :(Dirw ورض

هـس يدنلب  هب  کیتنالتا )  ) سلطا ياههوک  نآ  هاگـشیور  هب  هتـسباو  یکیتنالتا  يهتـسپ  ینعمب  دنیوگ  اقیطنلطا ) ایقاطـسب  نیتنفود   ) ناینانوی
ياهگرب هخاشرپ و  دسریم  رتم 

710 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یکطصم دننامه  هک  لوه »  » مان هب  دیآیم  تسدب  هباریـش  نآ  زا  تسا  یندروخ  هک  دنیوگ  مول »  » نآ هب  هک  ياهشوخ  يهویم  زبس ، هشیمه 

. تسا
. دنیوگ زین  بیطلا  هاوفا  یکطصم ، ملش ، ءارضخلا ، ۀبح  مطب ، کجنخ ، ماکمک ، (ذ :
. تسا دنمدوس  تفآ  شوج و  زا  ناهد  درد  يدرس و  زا  يهفرس  هنیس و  يربز  يارب 

رگا تسا  هدننککشخ  شورمکـش و  يهدـنروآ  دـیدپ  یمغلب و  داب  نکـشداب  تسا . موس  رد  رومن  مود و  رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط 
و ناهد ) تفآ   ) عالق يارب  ناروناـج و  برج  يارب  هبمکـش و  شخبورین  دـنک  مارآ  ار  نادـند  درد  دوش ، هدـناکچ  شراوگ  رد  نآ  نغور 

(( میکح يهفحت   ) تسا دنمدوس  هنیرن  هاگنتسشن و  لمد  اهمخز و  نوخ  ندروآ  دنب  هثل و  یشخبورین 

( : Tahal) لاحط

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 577 

http://www.ghaemiyeh.com


(( ادخهد . ) تسا یهایگ  مان  (ذ :

(Lemna minor Linn Duck weed :(Tuhlub بلحط

يهقاس ینییاـپ  شخب  اهگنـس و  نوچمه  دنـسامت  رد  يرومن  بآ و  اـب  هتـسویپ  هک  ییاـهزیچ  اتـسیا و  ياـهبآ  يورب  هک  تسا  ياهزبس 
. دنانیتسار هشیریب  کچوک ، رایسب  ياهگرب  هاتوک و  ياهقاس  دنروآیم ، یبلحط  ناهایگ  يهدر  زا  ار  اهنآ  نآ  زج  ناتخرد و 

رد درـس و  موس  رد  نآ  تعیبط  دنیوگ . باوخ  هماج  غزو ، لج  همـس ، غزب  هزخ ، كوغ ، يهماج  هبآزبس ، یـسراپ  هب  ییاک »  » يدنه هب  (ذ :
اب بصع  ندرک  مرن  اهدـنب و  مرگ  درد  یخرـس و  مرگ ، سرقن  مرگ و  ياـهسامآ  ندرک  داـمپ  نوخ و  ندروآ  دـنب  يارب  تسا  رومن  مود 

(( میکح هفحت  . ) تسا هدش  هدومزآ  ینیب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  ولگ و  هب  هدیبسچ  ولاز  ندروآ  نوریب  ناکدوک و  قتف  نوتیز و  نغور 

maltesa mush roon :(Tarathith) Cynomovium coccineum Linn ثیثارط

راولگنا دوخ  کـیدزن  رگید  ياـهفلع  ناـهایگ و  رب  اـهیلیفعج ، يهریت  زا  یلگنا  تسا  یهاـیگ  هک  تسا  ثوثرط »  » نآ يهژاو  يهشیر 
. دنمان حایرلا » بز   » ار نآ  برغم  مدرم  تسا ، رصم  رد  نآ  شیور  دراد . ینامرد  دربراک  نآ  زارد  يهنوگ  دچیپیم .

711 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يهدننار اهمادنا ، شخبورین  دشاب . موس  رد  مرگ  مود و  تبترم  رد  درس  نآ  تعیبط  هک  تسا  یهایگ  خیب  دنیوگ  رویه  لب ، یـسراپ  هب  (ذ :

. تسوکین نت  یگتفوک  یگتسخ و  يارب  تسا . شورمکش  نوخ و  يهدنروآدنب  هبمکش ، رگج ، اهدنب ، شخبورین  مکش ، نوخ 
(. هیودالا نزخم  . ) دنیوگ ورسیه  ورسیخ و  ناتسیس  رد  میکح .) هفحت   ) تسا دب  شش  يارب 

.( تسا وزام  وزج  مین  هضیب و  هتخوس  وزج  مین  نآ  لدب  دیوگ  يزار 

(qچWild endive :(tarkhashq قوقشخرط

هب ياهشیر  اب  ياهتوب  تسا  یهایگ  تسا  دـشاب  یناـبایب  ینـساک  ناـمه  هک  قوقحلط  ماـنب  نآ  رگید  یخرب  دـنیوگ ، زین  نوقـشحرط  ار  نآ 
. دورورف تسار  هک  تشگنا  یتفلک 

. دوریم راکب  نامرد  رد  دشابیم و  خلت  رایسب  هایگ  همه  تسا . رادهنادند  و  تسار ، ياهشیر ، نآ  ياهگرب 
(( جاردننآ . ) دشابیم نآ  رگید  ياهمان  ییارحص  ینساک  یتشد ، ینساک  يرب ، يابدنه  قوقشرط ، قوغشحرط ، (ذ :

(nچArtemisia dracunculus Linn Tarragon :(Tarkh نوخرط

هدرب راکب  دالاس  رد  ای  كاروخ و  رد  وبشوخ  نآ  ياهگرب  لکش . ياهلول  نارادلگ  يهریت  زا  هلاسدنچ  یندروخ ، تاجیزبس  زا  یهایگ 
یلعف هشیر  نآ  زا  لصوم  نایموب  دنارتشرت . نآ  ياههنوگ  زا  یخرب  دـشابیم . هفرخ  گرب  نوچمه  اراوگ  یـشرت  ياهزم  ياراد  دوشیم .

. دنربیم راکب  تسام  ریش و  ای  كاروخ  یشرت  ندوب  رایسب  نداد  ناشن  رد  ار  لعف  نیا  دننزاسیم و  تسا  نخرطی » «، » نخرط »
هبمکـش يهدنام  اجب  ياهيرومن  يهدننککشخ  هبمکـش ، رد  راوگرید  توهـش ، يهدنروآدنب  احرقرقاع  هشیر  خیب  خرت ، هدـش  يزات  (ذ :

ابو هبـصح و  هلبآ و  هب  ندـش  راـتفرگ  زا  تسا . بوـخ  رایـسب  ناـهد  شوـج  تفآ و  يارب  مود  تـبترم  رد  کـشخ  مرگ و  یتـعیبط  تـسا 
ییابو و ياوه  نآ  روخب  اهیگنت و  ندرک  زاـب  زیل و  ياـهیگتخیمآ  ندـنار  يارب  نکـشداب  ناـهد ، يهدـننکوبشوخ  دـنکیم  يریگولج 

(( میکح هفحت   ) تسا یسنج  يورین  يهدننکدوبان  نوخ و  يهدننازوس  نآ  رد  يورهدایز  دربیم  نیب  زا  ار  نوعاط 
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712 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(motacilla flovea Tarmarisk :(Tarfa افرط

رد يزار  انیـس و  نبا  تسا و  كزامزک  نآ  یـسراپ  مان  و  یمارآ ، ياهژاو  هک  تسا  ایافرط )  ) نآ يهشیر  و  ءافرط )  ) اـهباتک زا  یخرب  رد 
رد تسنآ . دننامه  لکـش  رظن  زا  ینابایب و  لثآ  هنوگ  زا  یتخرد  دناهدروآ . راضن »  » نآ نابرع  دناهدرک و  دای  مان  نیمه  اب  دوخ  ياهباتک 

. دیوریم ياههمشچ  اههناخدور و  اهبآ و  رانک  رد  هنایم ، ریسمرگ و  ياهاج 
، مادـنا ره  يهدـنیوش  يهدـنیادز و  مود ، تبترم  رد  کـشخ  درـس و  نآ  تعیبط  رادنیبگنا  زگ  واـهج ، يدـنه  هب  ةاـفرط ، زگ ، تخرد  (ذ :

ندرک دود  سامآ و  ندرک  بآ  يارب  دنک ، مارآ  ار  نادـند  درد  نآ  يهتخپ  تسا . زرپس  ندـش  تخـس  زا  هدـننکيریگولج  هدـنروآدنب و 
زا ولاز  ندروآ  نوریب  اهمخز و  ندرک  کشخ  ماکز و  يارب  نآ  گرب  هخاش و  روخب  دـنکیم ، کشخ  ار  ریـساوب  اـهمخز و  هلبآ و  جـنخ 

(( میکح هفحت   ) تسا بوخ  ولگ 

(phoenix dactylifera Linn /Spath of the data palm ;spadix :(Tal علط

هزوگ زاناک ، هلیوک ، ولکـشاک ، حلط ، میزب ، دنمان . ضیرغا »  » ار نآ  نورد  و  يرفک »  » ار نآ  تسوپ  تسامرخ ، نیتسخن  راب  هفوکـش و  (ذ :
. دـنیوگ رمت  بطر ، رـسب ، لالخ ، بیترت  هب  علط و  ار  امرخ  نیتسخن  راب  نایزات  ءامـسالا .) بذـهم   ) دراک هراـت ، نـالیغم ، نـالیغ ، ما  خـم ،

شورمکـش يهدـنروآدنب  هبمکـش ، شخبورین  نوخ ، ترارح  يهدـننکمارآ  ازجـنلوق ، راوگرید ، موس ، تبترم  رد  کشخ  درـس و  تعیبط 
 ... و تسا . یسنج  يورین  شخبورین 

(( میکح هفحت  )

(Mica talcum Talc :(Talq قلط

. تسا کلت  يهدشيزات  تسا  بوخ  شتآ  زا  ياهیگتخوس  ياج  يارب  نآ  نامسناپ  هک  ییوراد  یهوک ، هبنپ  - 1 (ذ :
هک ضرالا » بکوک  اکیم ، (. » برالا یهتنم   ) دـنکن رثا  نآ  رب  شتآ  دوش ، هدـیلام  نت  يور  هک  نآ  يهدرک  بآ  یناک ، دـشاب  يرهوگ  - 2
چگ گنـس  زا  هیالهیال و  ياهنوگ  تسا ، هنوگ  دـنچ  قلط  دـیوگ  يزار  راطیب .) نبا   ) دـنیوگ زین  قربا  نآ  هب  هیالهیال  قارب ، دـیپس ، یگنس 

کنت و رتوکین و  ینامی  یسلدنا و  ینامی ، يرحب ، تسا . سربق  هریزج  رد  دوش و  هتخاس 
713 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(( يزار نداعملا - للع   ) تسا ربتس  يهفیحص  ياراد  یسلدنا  نآ و  درکراک  اب  هن  ینامی و  لکشب  نآ  يدنه  قارب و 

: سویطرا نیط 

هاگره دنزیم و  یخرس  هب  هک  یبرس  يرتسکاخ  نآ  گنر  تسـس ، مرن و  گنـس  زا  ياهنوگ  هدزمخـش و  نیمز  ینعمب  ینانوی  تسا  یمان 
. دیآیمرد راگنز  گنر  هب  نآ  يهدییاس  ياج  دنیاسبرب . ار  نآ 

(Bolus armania rubra Read armenia bole :(Tin armani ینمرا نیط 
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نآ راطیب  نبا  دشیم و  هدروآ  ایناپسا )  ) سلدنا مور و  هب  تبسن   ) يرواخ ياهنیمزرس  زا  نیا  زا  شیپ  هک  دنیوگیم  یقرـشم » لگ   » نآ هب 
زاب بآ  رد  هدـییاس و  یناسآ  هب  مرن و  خرـس  كاـخ  گـنرب  یلگ  یگنـس  هک  اواـخ » نیط   » ار نآ  قارع  رد  و  تسا . هدـیمان  خرـس  لـگ  ار 

. دندربیم راکب  هبامرگ  رد  وم  رس و  نتسش  يارب  ار  نآ  نایقارع  رخاوا  نیا  ات  دوشیم .
کین شـش  ناهد و  ياهمخز )  ) ياهشیر شورمکـش و  هبمکـش و  شیر  يارب  مود  رد  کشخ  تسخن ، تبترم  رد  درـس  نآ  تعیبط  (ذ :
يارب دزاس  رود  ار  نوعاط  ددنبب و  ار  نوخ  تسا ، دنمدوس  رایـسب  رـس  یگتـسکش  ییابو و  بت  يارب  تسا . ناهد  يهدـننکوبشوخ  تسا .

(( میکح هفحت  . ) تسا دنمدوس  سفن  یگنت  هلزن و 

(Edible ,Isfahan clay :(Tin -al akl لکألا نیط 

اب تسا  ینغور  شلامتسد  ماگنه  دیارگیم و  یهایسب  نآ  گنر  دوشیم . تفای  لصوم  رهش  کیدزن  ياههپت  رد  هک  مرن  گنس  ياهنوگ 
ار هروـش  هک  دـنرواب  نـیا  رب  مدرم  یخرب  و  تـسا . دـنمدوس  تشوـگ  تسوـپ و  ندرک  هزیکاـپ  يارب  نآ  ندرب  راـک  ياهژیو و  يوـب  هزم و 

. دناهداهن هایس  لگ  مان  نآ  رب  و  دشکیم . ازارد  هب  ار  نآ  دهدیم و  ورین  دنکیم و  مرن  ار  وم  دیادزیم و 
اهتحارج و همه  يارب  نآ  نامـسناپ  تسا  هناـیم  رد  کـشخ  درـس و  یتعیبط  ياراد  یکاروخ ، لـگ  رح ، يروباـشین ، یناـسارخ ، نیط  (ذ :

(( ادخهد . ) دشابیم بوخ  ناهد  بآ  ندش  ریزارس  زا  يریگولج  يارب  دنکیم  مارآ  ار  درد  روبنز  یگدیزگ 
714 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(sچTerra samios Earth of samos :(Tin sh m سوماش نیط 

ناـبز هب  کبـس  دـیپس و  نآ  نیرتهب  یهاـشمزراوخ ،) هریخذ  زا   ) تسا قلط  ياهنوگ  دـنیوگ . زین  سوماـس  بکوک  ضرـالا و  بکوک  (ذ :
. دوشیم زاب  دوز  بآ  رد  دبسچب . تخس 

شورمکش يارب  اهمس و  رهزداپ  تسا . موتخم  لگ  دننامه  نوخ  ندروآ  دنب  هیاخ و  ناتـسپ و  سامآ  يارب  تسا  موتخم  لگ  زا  رتکشخ 
هرکذـت . ) دـنرآ ناـنوی  سوماـس  هریزج  زا  تسا  بوخ  مرگ  سرقن  نوـخ و  رگج و  یمرگ  هدور و  ياـهمخز  و  ریحز )  ) ینوـخ لاهـسا  و 

(( یکاطنا
لکأ نیط  ك  ن . سوط -: نیط 

(Earth creta :(Tin qritus سوطیرق نیط 

رد دیارگیم و  يدـیپس  هب  نآ  گنر  هک  دـناهدناوخ  سوطیرق  هدرک و  يزات  ار  نآ  نابرع  دـنروآیم . نانوی  ترک  هریزج  زا  تسا  یگنس 
. دوریم راکب  نامرد 

. دوشیم هتفگ  زین  نوطیرق  نوطرقرقا ، سوطیرقا ، دنرآ ، یکطصم  نیمزرس  زا  (ذ :
زا يریگولج  ناـیور و  يرادـهگن  يارب  نآ  نتفرگرب  دوخب  مشچ و  ياـهمخز  يارب  رازآیب ، يهدـننکكاپ  کـشخ ، مرگ و  نآ  تعیبـط 

(( هیودالا نزخم  . ) دنربیم راکب  ار  نآ  گنر ، تیبثت  يارب  ناشاقن  تسا . دنمدوس  نداتفا 

(mچTerra sigillata Seuling clay :(Tin makht موتخم نیط 

ياههنارک کیدزن  سونمل  ریزج  هب  تبسن  هک  هتفگ  هینمل  خرـس  لگ  ار  نآ  سونیلاج  تسا . ینهاک  لگ  یمور ، لگ  نآ  رگید  ياهمان  زا 

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 580 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوگهب ار  نآ  تسا و  هدـید  ناگدـشهدیزگ  نامرد  اهرام و  رهزداپ  یگژیو  نآ  رد  هتفای و  نانوی  یناتـساب  نهاـک  ار  نآ  هک  تسا . ناـنوی 
. تسا هتخورفیم  ناگدشهدیزگ  هب  هدز و  يرهم  هدروآرد ، کچوک  ياهصرق 

ناگدنزگ و شین  نادند و  مخز  اهمس و  رهزداپ  دنیوگ ، زین  کلملا  متخ  کلملا ، میتاوخ  ینامل ، يهرغم  هنیمل ، میتاوخ  ینهاک ، لگ  (ذ :
. تسا زغم  لد و  یشخبورین  هدور ، ياهمخز  يارب  نوخ  ندش  ناور  زا  يریگولج  شتآ ، زا  هتخوس  تسوپ  یمرگ ، زا  سامآ 

(( میکح هفحت  )

(Anacyclus pyrethrum D .C Pellitory :(Aqarqarh احرقرقاع

715 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
يارب  ) دـنمان یبرغم  حرق  دوع  ار  نآ  ناکـشزپ  یخرب  تسا . هدـمآ  حـیرقت  رقع و  هشیر  ود  زا  يزاـت  رد  دوشیم  هتفگ  تسا و  یطبن  یماـن 

، دیوریم شکارم )  ) برغم نیمزرـس  اقیرفآ و  لامـش  رد  هنوباب  هنوگ  زا  یهایگ  تسا ) نآ  دننامه  هک  دوع  رگید  هنوگ  زا  نآ  يزاسادـج 
خلت ياهزم  دراد ، شیارگ  يدرز  هب  دیپس و  ینورد  خرس و  نآ  يهیور  يرتسکاخ  یباجنس  گنر  تشگنا و  یتفلک  هب  یکود  نآ  يهشیر 

. دوریم راکب  نامرد  رد  تسا و  شوخ  يوب  اب 
نغور اب  نآ  ردوپ  کشخ  مرگ و  موس  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا  یمور  نوخرت  خیب  دنیوگ . رکا »  » يزاریـش هب  نویروف ،»  » ینانوی هب  (ذ :

، هبمکـش مغلب  يهدننکنوریب  دیاشگب و  ار  اهیگنت  هزیمآ ، اهمادنا و  يهدننکتسـس  دـهاکیم . قرع  شوارت  زا  دوش  هدـیلام  نت  رب  نوتیز 
(( یعیدب تارایتخا  . ) تسا بوخ  عرص  جلف و  يارب  يدرس ، زا  نادند  درد  يهدننکمارآ 

(Geek cyclamen :(Artanith اثینطرع

میلگ نآ  هب  دناشنورف . ار  نادند  درد  ینیب  رد  نآ  يهرطق  ود  ندناکچ  دنیوگ . نانـشا » کبوچ   » يزاریـش هب  میرم ، روخب  تخرد  خـیب  (ذ :
. دنیوگ زین  اتینترا  یمارآ  هب  سومیت ، ینانوی  هب  کبوچ ، یسراپ  هب  وبرذآ ، ینایرـس  هب  میرم ، روخب  شوگلیف ، راسنوگن ، لگ  هاگیاج ، وش ،

(( یکاطنا هرکذت   ) تسا مرگ  موس  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دنک  کشخ  مرگ و  ار  هزیمآ  نیعم .) گنهرف  )

(Junipexus communis Linn juniper berry :(Arar رعرع

. تسا رادهباریـش  دراد ، هدرـشف  تخـس و  یبوچ ، يهقاس  تساـپورا  بونج  هناـیم و  نآ  یموب  هاگـشیور  يربونـص ، هریت  ناـهایگ  زا  یکی 
قرع و شیازفا  يارب  وبشوخ و  نغور  ياراد  نآ  يهوـیم  هک  دـنتفایرد  ناـشیا  دـناهدربیم و  راـکب  ندرک  ناور  يارب  نآ  گرب  ناـینانوی 

. تسا دنمدوس  بآشیپ 
دیآیم و تسدـب  نارطق  نآ  زا  تسا . زبس  هتـسویپ  دـنیوگ  هوه »  » يدـنه هب  تسا . نآ  رگید  ياهمان  سروا  هنوازق ، هنان ، یهوک  ورـس  (ذ :

كاـپ روآیگدـعاق ، روآبآـشیپ ، کـشخ ، مرگ و  موـس  تبترم  رد  نآ  يهـناد  تعیبـط  تـسا . رتهایـس  یلو  رورعز  دـننامه  نآ  يهوـیم 
.( تسا بوخ  نادهز  دادسنا  يرامیب  يارب  هبمکش و  يهدننک 

یکاطنا 157 ج 2) هرکذت   ) هجلعتسم ك  ن . ضیب -: قرع 
716 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(q sufurچCurcuma Longu Linn Turmeric :(Ur رفص قورع 
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ياهنیمزرـس زا  هلاس  دنچ  یهایگ  دنیوگ  مکرک  نونکا  و  دشیم . هتفگ  دـنه » نارفعز   » و نیغابـص » قورع   » و رفـص » عباصأ   » هتـشذگ رد 
يوب هدنزگ و  تسا . یگنردرز  يهباریـش  ياراد  دیارگیم . درز  گنر  هب  تسین  تفلک  نآ  يهقاس  دـشکیم  دـق  اپ  هس  ات  هک  يریـسمرگ 
راکب كاشوپ  يزیمآگنر  يارب  دشابیم . نوریب  زا  ابیز  درز  گنر  اههرگ  ياراد  تشگنا  یتفلک  هب  نآ  يهشیر  دراد  یهام  دننامه  مخز 

. تسا هبوچدرز )  ) اهینشاچ دننامه  كاروخ  يزیمآگنر  رد  نونکا  دوریم و 
. دراد مان  زین  ریبک  نوینودیلاخ  نارمم و  نوینودـیلاک ، ناریمام ، قورع ، فیطاطخلا ، ۀشیـشح  فیطاطخلا ، ۀـلقب  دره ، یتوا ، جـفنالریق  (ذ :
هدـننکكاپ و کشخ ، مرگ و  موس  تبترم  رد  نآ  تعیبط  نایرانکوک . يهریت  زا  تسا  يدوبک  هب  لـیام  زینـشگ ، گرب  دـننامه  نآ  گرب 
. تسا مکـش  یگدننکناور  رثا  ياراد  دوارت  نآ  زا  ياهدـننازوس  خـلت و  گنریجنران ، ياهباریـش  دـشابیم . رگج  ياهیگنت  يهدـننکزاب 

(( نیعم گنهرف  )

(polygonum aviculare Linn Knot Weed :(As al -r یعارلا اصع 

نآ مان  ناینانوی  یلو  تسا  هتفرگرب  ناناپوچ  یتسدبوچ  دـننامه  جکرـس  ياهگرب  هک  دراد  یهایگ  یگژیو  نآ  هشیر  تسا  يزات  ياهژاو 
یهایگ هک  تسا  هدیمان  رادبشرپ ) رادبشریب -  ) ار نآ  راطیب  نبا  دراد . کچوک  ناگدنرپ  هب  یگتـسب  نآ  ینعم  هک  دناهدروآ  موینوجیلوب  ار 
ياراد ياهشوخ و  نآ  ياـهلگ  رادهرگ و  کـیراب و  نآ  يهقاـس  وبیب ، دـیوریم ، ون  زا  لاـس  ره  هک  تسا  هلاـس  دـنچ  رادراـخ  یناـبایب ،

. دبـسچیم ناشیا  شرپ  لاب و  هب  دـنانآ  يوجتـسج  هب  ناگدـنرپ  هک  یماگنه  هایگ  نیا  تساراوگ . ناگدـنرپ  يارب  هک  شوگهس  ياههناد 
يارب هاگره  دراد  زارد  ياهنت  دنیوگ . نادب  ربمایپ ) بسا  یبنلا - سرف   ) یخرب هک  تسه  یعارلا  اصع  مانب  خلم  هنوگ  زا  ياهرـشح  نینچمه 

. دوب دهاوخ  راوشد  هایگ  زا  وا  يزاسادج  دنیشنب  ياهخاش  يور  ندیرب 
، وراد نایشرب  كدنب ، رازه  رجنج ، نآ  رگید  ياهمان  دنیوگ  هرتكاخ »  » نباکنت رد  دراولا ،) برقا   ) کچوک گرزب و  طابطب  تخرد  (ذ :

. تسا درس  موس  رد  کشخ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا . طایطس  طابطبش ، یعارلا ، ریفاصع  یسوم ، اصع  دنبتفه ،
(( ادخهد )

717 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(Carthamus tictorius Linn Safflower :(Asfar رفصع

اهینیریش كاروخ و  ندرک  وبشوخ  گنر و  درز  يارب  تسا . هزممک  گنردرز ، كدنا ، يوب  اب  ياهلول  لگ  ناهایگ  زا  یناتسبات  یهایگ 
. دنتخاسیم مشیربا  يزیمآگنر  يارب  ییابیز  یگنر  نآ  زا  ناینیشیپ  یلو  دوریم . راکب  نامرد  نینچمه  و 

و هشیواـک » لـگ   » یناهفـصا هب  قسخ ،»  » یـسراپ هب  دـنکیم . درز  مرن و  ار  تشوگ  تسا . هروجاـک  هریجاـک ، مخت  اـی  مطرق  نآ  مخت  (ذ :
نآ یشرورپ  تعیبط  هک  تسا  یـشرورپ  وردوخ و  هنوگ  ود  هب  دنیوگ . هبنـسک »  » يدنه هب  عبوخ ،»  » و ضیرحا »  » يزات هب  نارفعز » گنر  »

يهدـنروآدیدپ نآ  ياههناد  هژیوب  لگ و  تسا . موس  رد  کشخ  مرگ و  نآ  يوردوخ  تعیبط  کشخ ، مود  رد  مرگ و  تسخن  تبترم  رد 
(( ادخهد  ) و نیعم ) گنهرف   ) دوریم راکب  جلف  مسیتامور و  يارب  نآ  يهناد  نغور  دناشورمکش .

(Quercus infectria oliv Gall nut :(Afs صفع

. دـنیوگ سیلاقاقب » سفق ، یناـنوی   » هب تسا  ماـخ  زبس و  نآ  نیرتهب  طولب ، تخرد  هویم  دـنروآ ، تسدـب  یهایـس  گـنر  نآ  زا  وزاـم ، (ذ :
ای دیآیم . دـیدپ  روتکنتالاگ  سیپن  یـس  مان  هب  ياهرـشح  شزگ  رثا  رد  نآ  دراد و  رتمیتناس  ات 20  رطق 12  هب  یلکش  يورک  یگتـسجرب 
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ریزارـس هرـشح  يراذـگمخت  يارب  هدـمآ  دـیدپ  خاروس  يوس  هب  هاـیگ  يهباریـش  دراد  دوجو  وزاـم  طولب  تخرد  ياـههناوج  يورب  هکنآ 
. ددرگیم هتسجرب  دیآیم و  درگ  اجنآ  رد  دوشیم و 

زا . ) تسا يدنمورین  يهدنروآدنب  یکـشزپ  رد  دوریم . راکب  زین  نآ  هدننکهایـس  يهنادگنر  ناونعب  تسوپ  یفابهچراپ و  ياههناخراک  رد 
(( ادخهد

(pistacsia terebinthus Nebatian gum :(Ilk al batm: مطبلا کلع  ( : Ilk al -anbat) طابنالا کلع 

هدـید نآ  رد  یخلت  یکدـنا  دوشیم  کشخ  نوچ  دـیآیم و  درگ  دوارتیم و  هتـسپ  تخرد  هقاس  زا  هک  یندـشانبآ )  ) یندـیوج یغمص 
. دوشیم هدید  نآ  زج  ولآدرز و  تخرد  رد  هکنانچ  دوارتیم . ياهباریش  نینچ  يرامیب  ماگنه  تخرد  نیا  زا  هک  هدش  هتفگ  دوشیم و 

، هدننکبآ کشخ و  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا . مطب  تخرد  يهباریش  نآ  و  نوردنق »  » یناهفصا هب  زقـس ،»  » یـسراپ هب  (ذ :
، شراوگ شخبورین  روآبآشیپ ، هدننکمرن ،

718 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
خساپ نامرد  هب  ییایموم  زا  رتهب  ناوختسا  یگتسکش  يارب  غرممخت  يهدرز  سوردنـس و  اب  تسا . رتهب  یکلطـصم  زا  شیاهدرکراک  همه 

ندنایور اهمخز ، يزاسکاپ  اهكرت ، دییورومه ، هنهک  لوتسیف  اهمادنا ، درد  نخان و  یجک  رومن و  ياههفرـس  لد و  شپت  يارب  دهدیم .
مغلب ندـنار  نوریب  باصعا ، یـشخبورین  اههچیهام ، یگراپ  نتـسب  ساـمآ و  ندرک  بآ  و  نت ، زا  ناـکیپ  راـخ و  ندیـشک  نوریب  تشوگ ،

(( میکح هفحت   ... ) و تسا . دنمدوس  زیل  ياهیگتخیمآ  زا  ولگ  هبمکش و  ياهيرومن  ندرک  كاپ  يزغم ،

Rubus fructicosus Linn Bramble :(Ulaiq) Rubus ulmifolius Schott قیلع

هب درو »  » یـسراپ هب  ریاس » سور و   » نیتال هب  سطاب »  » ینانوی هب  ناکینروکب ،»  » یکرت هب  و  شومت ،»  » ملید رد  هک  هدـنچیپ  یهاـیگ  - 1 (ذ :
. دنیوگ لگ » هس  توت   » يزاریش

، درـس ياـهمخز  يارب  تسا . رـس  شخبورین  و  یگدـعاق ، نوـخ ، یناور  يهدـنروآدنب  تسا . مود  هـجرد  اـت  کـشخ  درـس و  نآ  تعیبـط 
يور نآ  گرب  ندیلام  تسا . دنمدوس  مشچ  درس و  مرگ و  سامآ  يارب  نآ  يهزات  گرب  هقاس و  يهرشفا  دشابیم  بوخ  مشچ  یگدمآرب 

. تسا بوخ  ناهد  ون  ياهمخز  ییوبدب و  شوج و  تفآ و  يارب  نآ و  ندرک  مرن  یمخز و  هثل 
، اهلمد رس  يهدننکزاب  تسوکین . ناکچنوخ  ریساوب  نامرد  شورمکش و  ولگ و  زا  هبانوخ  شوارت  يریگولج  هبمکش و  یشخبورین  يارب 
، فلع هب  قیلع  - 2 میکح ) هفحت  . ) تسا دـنمدوس  هدنورـشیپ  میخدـب و  ياهمخز  هروخ ، زا  يریگولج  هزات و  ياـهمخز  ندرک  کبـس  و 

(( برالا یهتنم   ) دنیوگیم زین  ناروتس  هجنوی  تسپسا ، وج ،

(zizphus vulgaris Berrie ;jujb berrie :(unn b بانع

يهنوگهب هک  درز  کچوک  لگ  ياراد  گرب ، خاشرپ و  دـسریم ، اپ  تسیب  ات  نآ  يدـنلب  راـخرپ ، ناـیبانع ،)  ) نایردـس يهریت  زا  یتخرد 
و هزم ، نیریـش  تشوگرپ ، ییامرخ ، خرـس و  گـنر  هب  نوتیز  هزادـنا  هب  لکـش  یغرممخت  نآ  يهویم  دـیوریم . اـهگرب  راـنک  ياهشوخ 

. تسا نیبوچ  ياهتسه  ياراد  و  سالیگ )  ) زرک هویم  دننامه  تسا . زیل  یکدنا  نآ  نورد 
. دراد يرومن  هب  شیارگ  یمرگ و  يدرس و  هنایم  نآ  تعیبط  نالیج  دجنس  (ذ :

، دنکیم مرن  ار  هنیس  یمکش و  ياهمادنا  و  دناسریم )  ) دنازپیم ار  تفس  یگتخیمآ 
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719 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یگتخورفارب و يهدننکشوماخ  كاپ و  نوخ  يهدنزاس  نوخ و  يهدـننکفاص  دزاسیم ، وکین  ار  اوآ  دـناریم ، ار  یکبآ  ياهیگتخیمآ 

نایخرس لک  هب  کیدزن  هریت  زا  دشابیم  هبمکـش  هدور و  شزوس  ياهيرامیب  نادبآشیپ و  رگج و  درد  یمرگ و  نوخ و  يدنت  یگنـشت و 
(( ادخهد . ) دنوشیم هدیمان  زین  جرا . یهوک ، بیس  يربحافت ، هنالیش ، هنالیس ، ناگرگ ، دجنس  نوخربت ، رادفان ، دیآیم . رامشب 

(Solanum nigrum linn /Garden night shade :(Inab al -th lab بلعثلا بنع 

روگنا زا  لکـش و  يروگنا  نآ  يهویم  گرب  هخاشرپ و  تسا ، انـض »  » نآ يزات  دـنناوخیم : گرگ » روگنا  بئذـلا : بنع   » هب ار  نآ  مدرم 
. دنروخیم دنروآیم و  رامشب  اهتشا  ياهویم  ار  نآ  مدرم  دیارگیم . یشرت  هب  هک  نیریش  هزم  دیپس و  ای  زمرق  نآ  گنر  رتکچوک 

«، جـنکاک  » نآ یـشرورپ  دوشیم  هدـناوخ  ساپور  روگنپـس و  روگنا ، گنـس  تسدراد ، يزیرجاـت ، ياـهمان  اـب  خرـس  یهاـیگ  يهویم  (ذ :
ياهسامآ مرگ و  سامآ  يهدـنربنایم  زا  یگنـشت و  يهدـننکمارآ  تسا . یگنرفهجوگ  هزم  ياراد  تسا . هدـش  هتفگ  اـنف »  » نآ يوردوخ 

نآ هیقنت  مرگ و  ياقـستسا  هاگتـسشن و  سامآ  ریحز ، هچیپلد ، يهدنربنایم  زا  بآدرز و  يهدـننکناور  یمکـش و  ياهيرامیب  ینورد و 
هدـنور و ياهمخز  هلبآ و  مخز  یگتخوس و  ياج  يارب  نآ  دامپ  خرـس و  داب  هدور ، هبمکـش و  ساـمآ  يرـش و  يراـمیب  یگناوید و  يارب 
هناـهام و نوـخ  نوـخ  ندروآ  دـنب  يارب  نآ  يهجزرپ  ییاـنیب و  شخبورین  يارب  نآ  يهرـشفا  تـسا . بوـخ  رـس  درد  نـیکرچ و  ناـطرس 

(( میکح يهفحت   ) تسا دنمدوس  نادند  درد  يارب  نآ  يهیوشناهد  يرگ و  شراخ و  يارب  کمن  اب  نآ  دامپ  اهيرومن و 

(Ambera grasia Ambergrisn :(Anbar ربنع

دیدپ دوشیم ، هتفگ  سطیق »  » ای تولشق »  » يزات هب  هک  يرـس  گرزب  روانت و  گنهن  يهدور  رد  هک  يرامیب  کی  زا  هدش  تفـس  یـشوارت 
رد هک  درذـگیمن  يرید  دوشیم ، هتخاس  مرن  یگتـسب  اب  روک  يهدور  رد  گنر  يدرز  یبآ  ناـیم  رد  هباریـش  نیا  هک  ياهنوگهب  دـیآیم .

تروصب بآ  يور  دـنکیم  باـترپ  نوریب  هب  ار  نآ  گـنهن  هک  تسا  یماـگنه  نآ  دوشیم و  لکـش  یموم  تخـس و  تفـس و  اوـه  ربارب 
دنت شوخ  يوب  یبرچ و  يهزم  دـنامیم  روانـش  بآ  يور  دـیارگیم  درز  هب  هک  يدـیپس  ياههگر  اب  هریت و  يرتسکاخ  گنرب  ییاـههدوت 

اهنآ اهجوم  دراد 
720 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنروآیم درگ  سونایقا  نایم  زا  ار  اهنآ  نایچراکش  دنناریم و  اهسونایقا  هنارک  يوس  هب  ار 
نآ يهمـشچرس  دـنیوگ  تسا . ساوـح  زغم و  شخبورین  مود ، تبترم  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  تعیبـط  تسا ، ییاـیرد  روتـس  نیگرـس  (ذ :
مهب دروخیم  وبشوخ  ناهایگ  هک  لسع  روبنز  راـک  زا  نیچ  دـنه و  ياهناتـسهوک  رد  وبشوخ  یموم  تسا  نآ  تسرد  یلو  تساـیرد ،

هب دنراوگب  ار  نآ  دنناوتیمن  نوچ  دـنربیم ، ورف  ار  نآ  ییایرد  ناروناج  رتشیب  دـهدیم و  وشتـسش  دربیم ، ایردـب  ار  اهنآ  لیـس  دـسریم 
رهزداپ اهیگتفرگ ، يهدنیاشگ  یـسنج ، ورین  يهدـننازیگنارب  روآاهتـشا ، زاسيداش ، ناور ، شخبورین  نابهاگن و  دـننکیم . باترپ  نوریب 

. تسا اهشـش  هنیـس و  ياهيرامیب  و  ماکز ، یگدروخامرـس ، یگناوید ، يهدننکنامرد  زغم ، يدرـس  ياهيرامیب  يهدـنربنایم  زا  اهمس ،
(( نیعم گنهرف  )

تورزنا ك  ن . تورزنع -:

(Scillia indica Baker Squill :(unsul لصنع
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يزایپ زا  هلاس  دنچ  یناتسهوک و  یهایگ  دنیوگیم  دراد و  بیسآ  رازآ و  ینعم  هب  لیقش )  ) ینانوی هژاو  زا  ياهشیر  لیقـشا »  » نآ هب  نابرع 
ياهگرب هدش ، هدیناشوپ  کشخ  ياههیال  اب  نآ  نوریب  يزیل و  زا  رپ  دـیپس  نآ  تشوگ  تسا  یکاروخ  زایپ  نوچمه  هیالهیال  هک  گرزب 

هک دوشیم  دـنلب  رتم  کی  ات  دـیآیم و  نوریب  ياهخاشرـس  نآ  يهنایم  زا  هلاسره  دراد . رتنهپ  یلو  هرت  گرب  نوچمه  قارب  زبس  ياهشیر 
. دیوریم ياهشوخ  ياهلگ  نآ  يهنایاپ  رد 

نآ گرب  يور  ياپ  گرگ  رگا  دـنیوگ  تسا  نآ  رگید  ياهمان  سوکیدافـس  انامدرق ، شوم ، گرم  لاقـسا ، شوم ، زایپ  یتشد ، زاـیپ  (ذ :
(( ادخهد  ) دریمیم سپس  دوشیم و  گنل  دراذگ ،

(Aquilarisa agallocha Roxb Eagle -wood :(Ud دوع

ياهنیمزرـس رد  هک  ربتـس  یتـخرد  دـشابیم . نآ  زج  رـسنلا و  دوع  رـسیلا ، دوع  یجولاـعأ ، جوجنی و  رجو ، جوـجن ، جـن ، نآ  ياـهمان  زا 
. دراد شوخ  رایسب  يوب  اب  درز  یکدنا  دیپس ، ياهباریش  واگ و  تسوپ  نوچمه  هایس  دیپس و  ياههطقن  نآ  يهقاس  دیوریم . دنه  يرواخ 

. دنامیم یتدم  دوشیم و  شخپ  اوه  رد  یشوخ  يوب  نآ  زا  دوش  هدنازوس  نآ  بوچ  رگا 
دنامب رتشیب  هچره  هایـس و  نآ  نیرترب  تسا  رایـسب  نآ  ندوب  ینغور  راکـشآ و  نآ  يرومن  دـشابیم  تخرد  لد  ینورد و  شخب  دوع  (ذ :

. دوب دهاوخ  رتوبشوخ  رتهب و 
721 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(( ادخهد . ) دشابیم نارادهناورپ  يهریت  زا  یتخرد  دنیوگ . نآ  هب  زین  يرامق  يرودنمس ، ینورماق ، یلدنم ،

( : Ain al -Ihur) روثلا نیع 

ياجب ار  روث  جرب  هراتس  نآ  دوش ، روک  دنیبب  ار  نآ  دیشروخ  نتـساخرب  ماگنه  یـسک  رگا  دنیوگ  زین  ناربد  ار  نآ  هک  تسا  ياهراتـس  (ذ :
زین ناوحقا  تسولآ و  یعون  یبرغم و  شیوگ  هب  روگنا  ياهنوگ  مان  مشچ . واگ  واگ ، مشچ  رقبلا ، نیع  جاردـننآ )  ) تسا هدـش  عقاو  مشچ 

(( میکح هفحت   ) دراد مان 

(rچLauras nobilis linn Baytree :(Gh راغ

تشاک تهج  رد  رایسب  یهجوت  اب  هارمه  هژیو  یشزرا  دنتـشادیم و  گرزب  ار  تخرد  نیا  نهک  ناینانوی  تسابیز . زبس و  هراومه  یتخرد 
نادـنمزوریپ نانامرهق و  نآ  اب  دـنتخاسیم و  ابیز  یلگ  جات  نآ  گرب  لـگ و  هخاـش و  زا  هک  ياهنوگ  هب  دنتـشاد  اـهغاب  رد  نآ  شرورپ  و 

زا زین  ییاههشوگ  نابرع  دندرکیم  ارجا  ریخا  يهدس  دنچ  ات  ار  نآ  دنتفرگارف و  زین  رگید  ياهتلم  ار  تنـس  نیا  دنتـشاذگیم  جرا  دوخ 
نوماریپ رد  دسریم و  رتم  جنپ  هب  نآ  يدنلب  هک  ربتس  تسا  یتخرد  دندرکیم . لیلجت  نآ  اب  ار  دوخ  نادنمزوریپ  دنتفرگرب و  ار  تنس  نیا 

لفلف ییوب  دوش  هدیـشک  نآ  رب  یتسد  هاگره  دراد  قارب  یگنر  و  هدیمخ ، ياهرانک  اب  زیت و  ینزوس ، ياهگرب  دیوریم ، هنارتیدم  يایرد 
اهبنارگ ینوباـص  نآ  زا  هک  تسا  شوخ  يوب  اـب  ینغور  ياراد  دـشابیم  تشوـگرپ  سـالیگ و  هزادـنا  هب  نآ  يهوـیم  دزیخیمرب و  نآ  زا 

. دنناوخیم یگر  نوباص  ار  نآ  نایدادغب  هتفگب  راغ و  نوباص  مان  هب  دوشیم  هتخاس 
روبنز و رام و  یگدـیزگ  يارب  رهزداپ  تسا . نآ  رگید  ياهمان  سنودـسوفوا  هرول ، ینفاذ ، سومیلقـس ، وب ، گرب  ومیناد ، ناتـشهبام ، (ذ :
سفن و یگنت  يهدننکبوخ  درخ و  شخبورین  و  نایور ، يهدنربنایم  زا  تسا . دنمدوس  نادند  درد  يارب  هکرس  اب  نآ  يهتخپ  هیوشناهد 

دنب اهدنب ، رمک و  درد  عرـص ، ساوسو ، زرپس ، نادبآشیپ ، هدرگ ، رگج ، ياهيرامیب  جنلوق و  هچیپلد و  يارب  نکـشداب و  هنهک و  يهفرس 
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(( میکح يهفحت   ... ) تسا و بوخ  ناگدنزگ  ندنازیرگ  هناهام و  نوخ  نوخ  ندمآ 

(nچpolyporus officinalis Erics while agaric :(Gh riq نوقیراغ

722 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهنوگ دـشابیم  عون  ود  ياراد  تسا  هتـسوپیب  ناـیرطف  يهنوـگ  زا  نوـچ  دـنیوگ  نیبرـشلا » رطف   » ناکـشزپ یخرب  تسا ، يزاـت  ياهژاو 

هب هک  درذگیمن  يرید  هدوب و  هزمنیریش  ندیشچ  زاغآ  رد  تسا . هدرک  داب  زایپ  دننام  هک  دیوریم  یـششوپ  نآ  يهنایم  رد  هک  یندروخ 
. تسا کشخ  يهنایم  ششوپ  اب  یندروخان و  نآ  رگید  يهنوگ  دسریم . یکبس  یخلت 

يارب نکـشداب و  مه ، اب  هتخیمآ  بآدرز  بآخلت و  مغلب و  يهدننکناور  تسا ، کشخ  مود  رد  مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبط  (ذ :
، روآبآـشیپ دــشابیم . هدرگ  رگج و  هژیو  هـب  اـهیگتفرگ  يهدــنیاشگ  تـسا . کـین  سوـالیا  زج  جــنلوق  هنوـگره  تخــس و  ساــمآ 
هدیـسر و نت  هب  یگدـیزگ  هار  زا  ای  هدـش و  هدروخ  هک  ییاهمس  يارب  اههچیهام و  یگتفوک  يهدـنهددوبهب  هناـهام ، نوخ  يهدـننکناور 

 ... تسا و بوخ  دردرس  یمغلب و  ياهبت  يارب 
(( هیودالا ص 408 و 409 نزخم  )

(Gentiana dahurica Fish Agrimony :(Gh ft تفاغ

يهشیر دیوریم . زبسرـس  ياهرازنمچ  رد  هک  یفلع  یهایگ  دوشیم . هدناوخ  وبدب  تخرد  ای  ثیغاربلا ) ةرجـش   ) کک تخرد  هیروس  رد 
وبشوخ دـنیآیمرد و  اههخاش  يالاب  رد  هک  ياهشوخ  ياهلگ  اب  رادهنادـند  زیت  ینزوس  ياهگرب  یفلع و  ياهقاس  ياراد  هلاـس و  دـنچ 

. دنشابیم
رگج ياهیگتفرگ  هدنیاشگ  دنیوگ . هلخ » لگ   » نآ هب  دـیوریم  زاریـش  نوماریپ  ياههوک  رد  گنريدروجال  یلگ  اب  رادراخ  یهایگ  (ذ :
نایم زا  زرپس و  رگج ، درد  يارب  تسا  هناهام  نوخ  قرع و  شوارت  يهدنیازفا  زاسریش ، روآ ، بآشیپ  اهنآ ، ياهلاناک  يزاسکاپ  زرپس و  و 

ءاد نامرد  نیتنـسفا و  يهرـشفا  هارمه  هب  هقرحم  یبآدرز و  یبآخلت و  یبیکرت و  هنهک و  ياهبت  هبمکـش و  اقـستسا و  اهنآ و  سامآ  ندرب 
(( میکح يهفحت   ) دشابیم کشخ  درس و  نآ  تعیبط  تسا . بوخ  رس ) شیر  يوم و  شزیر   ) بلعثلا

(Galiamoschata /Aperfume made of musk and ambergris :(Gh liah: هیلاغ

تسوپ نزلوات  هک  دنت  يهزم  اب  دیوریم  اواج  يهریزج  رد  هک  دیب  يهریت  زا  ناب  مان  هب  یتخرد  يهویم  دوشیم . هتفگ  ۀیلاغلا » ۀبح   » نآ هب 
رگید يوس  زا  دنروخیم . ایبول  دننام  هب  ار  نآ  لاک  يهویم  دهدیم ، تسد  زا  ار  اهنایز  نیا  دوش  هتخپ  رگا  تسا 

723 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ار نآ  [ 1253] کلملا دبع  روپ  نامیلـس  هک  دنتخاسیم  يرطعم  هتخیمآ  ربنع  کشم و  اب  نآ  نغور  زا  تسا و  ییاهبنارگ  يهدننکوبشوخ 

. تسا هدربیم  راکب 
شیازفا لد و  نادهز و  یشخبورین  يارب  تسا . هدروآ  تسدب  ار  بیکرت  نیا  سونیلاج  دنیوگ  دنک . گنر  نآ  اب  ار  وم  هک  گنر  هایس  (ذ :

هفحت  ) تسا بوخ  یتخرک  هوقل ، جلف ، يرامیب  ندیشخب  دوبهب  و  نژاو ، ياهيرامیب  ندرب  نایم  زا  يارب  و  ندرک ، یکیدزن  ماگنه  یشوخ 
[1254 ((] میکح
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ص723 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 

(sorbus domesticu service tree :(Ghubaira ءاریبغ

ياهویم ياراد  دوشیم . تشاک  ییابیز  تهج  هب  اهغاب  رد  ای  دـیوریم و  کیراب  گنت و  ياـهاج  رد  هک  نایخرـس  لـگ  يهریت  زا  یتخرد 
مان نینچمه  ءاریبغ  دـنمان . هریجنب »  » ار نآ  نایموب  هک  تسا  ایناپـسا )  ) سلدـنا نیمزرـس  رد  هطانرغ  يهقطنم  یموب  تسا و  یبالگ  نوچمه 

. دشابیم ترذ  زا  هتفرگرب  روآیتسم  یبورشم 
هنوگ هس  ناریا  رد  تسا . کنتسپ  کناتسپ ، نالیج ، یناگرگ ، دجنـس  كدرآ ، دجنـس  یغالک ، دجنـس  دجنـس ، يهویم  مان  سراف  رد  (ذ :

. دنکیم يریگولج  غامد  هب  اهراخب  نتفر  الاب  زا  هبمکش و  هب  بآدرز  شزیر  زا  کناراب  سیت 3 - ولابلآ 2 - وید  - 1 دراد .
. تسا درـس  بت  زرل  يهدـننکرود  لد ، شخبورین  نکـشداب ، اـهیگتفرگ ، يهدـنیاشگ  تسا ، کـشخ  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبـط 

نوچ يزغم  ياهيرامیب  شـش  ياهمخز  سفن ، یگنت  نوچمه  هنیـس  ياهيرامیب  و  ناقری )  ) يدرز ءاقـستسا و  رگج و  ياهيرامیب  يارب 
(( ادخهد . ) تسا بوخ  زازک  جلف ،

(populus alba linn while poplar :(Gharab برغ

گرب نوچمه  نهپ  ياهگرب  فاص و  دیپس و  هتـسوپ  شـشوپ  اب  ياهناوتـسا  يهقاس  دشکیم  دق  رتم  نیدنچ  هک  اهدـیب  يهریت  زا  یتخرد 
. دوریم راکب  نامرد  رد  هک  دوشیم  هتفرگ  ياهرشفا  نآ  زا  دراد  نونجم  دیب 

دنیوگ زین  نآ  هب  نونجم  دیب  و  قاوق ، لهبا ، رادیفسا ، نوک ، رادیپس ، هدپ ، تخرد  (ذ :
724 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

تبترم رد  نآ  تعیبط  دنیوگ  برغ »  » يزات هب  و  اجوا »  » یکلیگ ینزام و  هب  کشو »  » یناهفـصا هب  كزو ،»  » يزاریـش هب  راطا ،»  » ینانوی هب 
یگدـنیاشگ هزاـت و  ياـهمخز  يرادراـب و  زا  يریگوـلج  هـچیپلد و  سوـالیا و  جـنلوق  يارب  تـسا  هدــنروآدنب  کـشخ و  درــس و  مود 

يهـفحت  ... ) تـسا و بوـخ  هـنهک  ياـهمخز  وـلگ و  رد  هدرک  ریگ  يوـلاز  ندروآ  نوریب  يارب  نآ  يهیوشناـهد  رگج و  ياــهیگتفرگ 
(( میکح

(Truffle :(Ghushnah هنشوغ

و تسا ، یکاروخ  ندوـب ، هزاـت  ماـگنه  رد  تسا . نآ  رگید  ماـن  گـنبوغ » ، » دـنیوشیم ار  تسد  نآ  اـب  زین  یندروـخ و  تسا  یهاـیگ  (ذ :
يزپینیریـش رد  یگبرف  يارب  نانز  تسا  چراق )  ) غورامـس ياهنوگ  هک  دوشیم  هتفگ  دـنیوشیم . تسد  نآ  اب  دـش  کـشخ  هک  یماـگنه 

تسا رومن  درـس و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دنیوشیم . هماج  تسد و  نآ  اب  دیپس  هایـس و  گنر  هب  چراق )  ) ةامک يهنوگ  دنربیم . راکب 
(( ادخهد . ) تسا هدمآ  کنشور  هشیوغ  هنشرغ ، هشوغ ، ياهمان  اب  تسروآداب  روآجنلوق و 

(Bryonia alba Tamus Whita bryoni :(F shr ارشاف

ياهلگ دوریم ، ـالاب  دـیچیپیم و  دوخ  کـیدزن  ماـسجا  هب  یکچیپ  یفلع و  یهاـیگ  ءاـضیبلا » ۀـمرک   » نآ یبرع  تسا ، ینایرـس  ياهژاو 
خلت و رایسب  يهزم  هک  نآ  هژیو  هب  دنتـشاذگ  ناطیـشلا » تفل   » ار نآ  مان  ورنیازا  دراد  تفل »  » يهشیر دننامه  تشوگرپ  هشیر  ياهشوخ و 

. دوشیم هتفگ  نیتشرشاف  و  ءادوسلا » ۀمرک   » نآ رگید  دوریم و  راکب  نامرد  رد  مخز ، يوب  اب 
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رد نآ  يهویم  اریز  دـنیوگ  یـشوخن »  » يزاریـش هب  زگ و  رازه  ینعی  ناشچ  رازه  ار  نآ  دوشیم  خرـس  رایـسب  نایاپ  رد  زبس و  زاغآ  رد  (ذ :
(( ادخهد  ) دنیوگ یقول » سلابنا   » ینانوی هب  و  رعشلا » قلاح   » و ءاضیبلا » ۀمرک   » يزات هب  دوشیمن و  کشخ  ناتسبات 

(Tamas communis Umislimm Black bryomi :(f shar shatin نیتشرشاف

نآ رگید  ياـهمان  و  دوسـالا » ۀـمرک   » ناـبرع و  وراد » هایـس   » نایزاریـش تـسا ، يراـمیب  تصـش  هدـننکرود  ینعم  هـب  ینایرـس  ياهژاو  (ذ :
. تسا رشاف  زا  رتنوبز  نآ  درکراک  تسا . خرس  نآ  نورد  هایس و  هشیر  نوریب  دنیوگ . نادنبشش »  » یـسراف هب  نیـسیشرشاف و  نیتشررـشاف ،

مخز يارب  نآ  گرب  نامـسناپ  دـنیوگ . هیناـطوب »  » یـسلدنا هب  نوـمیم ،»  » يربرب هب  سیطرتوراـنا ،»  » یمور هـب  اـیلام ،» سباـبلا   » یناـنوی هـب 
باصعا تشادساپ  ناروناج و  زا  هدمآدیدپ 

725 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
(( میکح يهفحت  . ) تسا دنمدوس 

(Sugr candy :(F nid دیناف

دیپـس رکـش  تسا . دـیپس  خرـس و  هایـس ، يهنوـگ  هس  هب  رکـش  تسا . رکـش  دـنق و  ینعم  هب  ینیریـش  زا  ياهنوـگ  دـیناپ ، يهدـشيزات  (ذ :
فاص راب  نیموس  يارب  رگا  دوشیم  هتفگ  ینامیلـس  رکـش  دننک  هیفـصت  هرابود  هچنانچ  دـنیوگ  دـیپس  تابن  ار  هدرک  فاص  هدـیناشوج و 

دناریم و ار  هفرـس  دنکیم و  مرن  ار  مکـش  مود  رد  تسا و  کشخ  مرگ و  تعیبط  دنیوگ . دیناف  ار  نآ  دـنزیرب  يربونـص  بلاق  رد  دوش و 
(( میکح يهفحت   ) تسا ادفلا » بعک   » نآ رگید  مان  دنکیم ، وکین  ار  هنیس 

(pavonia officnalis peony :(F w ni ایناواف

نوریب و زا  فاص  گنردرز و  ياهتسد  تروصب  هک  هخاشرپ  زارد و  شوگراهچ  ياههشیر  دیوریم . اپورا  ياههشیب  رد  هک  تسا  یهایگ 
دزن یگنر . شفنب  ياـهلگ  اـب  دوریم  راـکب  ناـمرد  رد  دراد و  دـب  رایـسب  ياهزم  هارمه  هب  يدـنت  يوب  تسا . دـیپس  تشوـگرپ و  ینورد 

. تسا دنمدوس  يدب  ندرک  رود  مسلط و  ندز  مهب  لبنج و  وداج و  زا  يریگولج  يارب  هایگ  نیا  هک  تسه  رواب  نیا  اهمناخ 
ار نآ  کتخب  عرص ، سرقن ، يارب  تسا . حیرلا  دوع  يرصم ، نامر  کشمران ، انیهکلا ، دوع  نادیزوب ، بیلصلا ، دوع  نآ  رگید  ياهمان  (ذ :
تسا و دنمورین  يهدنروآدنب  هدننککشخ ، مرن و  روآهناهام ، نوخ  نکـشداب ، تسا . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  تعیبط  دننک . دود 

دنمدوس يزغم  ياهيرامیب  رتشیب  يارب  نآ  روخب  و  دوش ) هدیشون  بارش  اب  رگا   ) هبمکـش درد  يهدننکمارآ  هدرگ و  رگج و  شخب  يورین 
(( میکح هفحت  . ) تسا

(nچMarrubium vulgare Black horehound :(Far si نویسارف

ياهاج رد  زبس  رایـسب  ياهگرب  دـنیوگ  وبدـب  نادـب  هک  دـب  يوب  اب  هلاس  دـنچ  یهایگ  نآ  هایـس  يهنوگ  دراد . دـیپس  هایـس و  يهنوگ  ود 
اب هخاش  نیدـنچ  ياراد  اپ و  کی  يازارد  هب  تسار  هقاس  دـنچ  نآ  زا  هک  هلاس  دـنچ  يهشیر  اب  یهایگ  دـیپس  يهنوگ  دـیوریم . ریـسدرس 

. دیوریم یگنس  کشخ  ياهاج  رد  هک  دیپس  ياهلگ 
هتفگ نویـشارف  یهوک ، ياندـنگ  یـسراپ  هب  و  ضرالا » نایدنـس  « » نیتبلکلا شیـشح  «، » بلکلا ۀشیـشح  «، » ضرالا فدـص   » يزاـت هب  (ذ :

هجرد ود  رد  مرگ  نآ  تعیبط  دوشیم .
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هجرد ود  رد  مرگ  نآ  تعیبط  دوشیم .
726 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هنیـس يهدننکكاپ  هنهک و  شوگ  درد  نویدرز و  يارب  دنمدوس  زرپس و  رگج و  ياهیگتفرگ  يهدنیاشگ  تسا ، هجرد  هس  رد  کشخ  و 
هنوگره دوبهب  شـش و  مخز  هنهک و  هفرـس  سفن و  یگنت  يارب  هناهام و  نوخ  يهدنهدشزیر  روآریـش و  روآبآشیپ ، دـشابیم . شـش  و 

(( میکح هفحت  . ) تسا بوخ  رایسب  مخز 

(nچEuphorbia resinifera Berg Gum euphorbium :(Farbi نویبرف

و توکاتلا »  » رصم رد  هنویبرف ،»  » قارع رد  نویبیرب ، نویبارف ، نوییرفأ  نوبیرف ، نآ : زا  تسا  هدمآ  نوگانوگ  یکشزپ  ياهباتک  رد  نآ  مان 
تـسدب تسا ، شکارم  نیمزرـس  شهاگنتـسر  هک  رادراخ  تخرد  زا  هک  تسا  یغمـص  دوشیم . هتفگ  یبرغم » هناـبول   » ماـش نیمزرـس  رد 

رد هک  درذـگیمن  يرید  دـنکیم و  شوارت  ریـش  نوچمه  ياهباریـش  نآ  زا  درادیمرب  فاکـش  تخرد  ياـههخاش  هک  یماـگنه  دـیآیم .
دشاب هدش  شوارت  هزات  هباریـش  نیا  هچنانچ  تسا  دنمورین  رایـسب  دوشیم  هتفگ  ددرگیم  تفـس  کشخ و  دوخ  نوماریپ  ياوه  اب  دروخرب 

نآ ریثأت  هتـساک و  نآ  يورین  دوش  کشخ  هک  یماگنه  یلو  تشاد ، دـهاوخ  رام  ياهتفاب  يور  يهدـنزوس  هدـننازیگنارب و  ریثأـت  ياراد 
. دوشیم کبس 

نیا تشادرب  ماگنه  رد  دنیوگ  تسا . دنمدوس  دوش ، نامسناپ  راه  گس  ناروناج و  یگدیزگرب  نوچ  تسا  نویفرف  هدش  يزات  يهژاو  (ذ :
يالاقاب نآ  ناوت  تشادهاگن  يارب  دزیریم . اهنادند  يهمه  دـسرب  اهنادـند  هب  رگا  نآ  رابغ  نوچ  دـندنبیم ، ار  ناهد  تخرد ، زا  غمص 

هک ییورین  اب  تسا  مرگ  هجرد  راهچ  رد  نویفرف  تسا . نویرزام  غمـص  نویفرف  دیوگیم  يزار  دـنراذگیم . نآ  نایم  رد  ار  هدـنکتسوپ 
(( ادخهد  ... ) دناریم و ار  یمغلب  ياهيرامیب  جنلوق و  دزاسیم ، رود  تساههدور  رد  هک  ار  ماخ  بآ  دراد 

( : Farfir) ریفرف

فدص ياهنوگ  ار  نآ  ناینیـشیپ  دشابیم . هدش  هتفرگ  تسا ، خرـس  یگنر  مان  هک  اروپ  روپ  نیتال  هشیر  زا  هک  هشفنب  يهدشيزات  هژاو  (ذ :
توبنی نینچمه  يهویم  زا  قیوس  توبنی  دوشیم . هدروآ  روص  رهـش  زا  هک  يروص  ریفرف  نآ  نیرتدنمـشزرا  نیرتهب و  دندروآیم . رامـشب 

(( ناهرب  ) دشاب هبرف  دنفسوگ  هک  دراوملا ) برقا   ) تسا

(Farfin) نیفرف

. دوشیم هتفگ  ءاقمحلا » ۀلقب   » يزات هب  تسا  هفرخ  هک  نهپرپ  نیپرپ ، ینعم  هب  (ذ :
727 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

(( میکح هفحت  . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  نوقیدنا  میفرف و  نهفرف ، هفرف ، خفرف ،

(Argentum Silver :(Fidduh هضف

اـهرویز و هکـس و  عاونا  نآ  زا  تسـالط و  هب  تازلف  نیرتکیدزن  هک  تسا  يدـیپس  فورعم  رـصنع  ضـضف  ضاـضف ، ج : هرقن - میـس ، (ذ :
(( ادخهد . ) دنزاس فورظ 

(Boletus crocatus Batsch Mushroom :(Futr رطف
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تسا یندروخ  هیالهیال و  زا  رپ  ینورد  هاتوک و  رایـسب  هقاس و  لگ و  گربیب و  هنوراو ، غرممخت  زا  یمین  دننام  هب  گنردیپس  یهایگ  (ذ :
سامآ نابز  رطف  ندروخ  زا  تساهنآ . نیرتدـب  نیا  هک  غورامـس  ياهنوگ  تسا و  یندروخان  چراـق  ةاـمک  دوشیم  هتفگ  چراـق  یـسراپ  هب 

(( نیعم گنهرف  . ) دنیوگ زین  نالبند  نآ  هب  دنکیم .

(nچpetroselimum Hoffm Rock parslay :(Futras li نویلاسارطف

سفرک مخت  دـشابیم . غورامـس  زا  ياهنوگ  دـنیوگ  یخرب  تسا . یهوک  سفرک  نویلاـس  مخت و  ارطف  دـشاب . سفرک  مخت  یناـنوی  هب  (ذ :
(( ادخهد . ) یهوک

( : Faqd) دقف

رذـب تسا ، تشگنا  جـنپ  مخت  دـناهتفگ  یخرب  دوریم  راـکب  اقـستسا  يراـمیب  رد  دـنیوگ . تشگنا  جـنپ  ار  نآ  ییوراد  تسا  یهاـیگ  (ذ :
(( ادخهد  ) توشک یم  لسع ، یم  زیوم ، یم  تسگنجنفلا . بح  دقفلا ، بح  دقفلا ،

( : Fil) لف

( ادخهد . ) تسا لجرفس  يزات  هب و  یسراپ  هب  تسا  ياهویم  یبآ  دنیوگیم  زین  ار  یبآ  تخرد  بوچ  هیغاف . يدنه و  رفولین  خیب  رفولین ،

(piper langum linn long pepper :(Filfulmoyah هیوملفلف

هدـمآ رگید  یباـتک  رد  دوشیم . هدـناوخ  کـیئمج  هلفیلف  هک  هلفیلف  اـی  سوـطرم  سنج  زا  ار  نآ  یخرب  متفاـین  ياهژیو  يهرازگ  نآ  يارب 
. تسا هتفگ  نآ  يهقاس  لفلف و  هشیر  هب  مولعلا » دیفم   » رد و  اقیطامروإ ) سوطرم  )
الاب دوخ  رانک  ناتخرد  زا  یکچیپ  تروصب  اههبابک ، يهریت  زا  تسا  ياهچتخرد  (ذ :

728 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
قرع لـفلفراد ، نآ  رگید  ياـهمان  وـبشوخ  رایـسب  زیر و  لکـش  یغرممـخت  ياهوـیم  هدـیبسچ و  مـهب  ياهشوـخ  ياـهلگ  ياراد  دوریم 

( نیعم گنهرف  . ) تسا هدمآ  هبابک  تخرد  خیب  اهباتک  یخرب  رد  هیوم  لفلف  لپیپ ، زارد ، لفلف  بهذلا ،

(Ocimum gratissimum linn Basil :(Filinjmusk کشمجنلف

هتفگ زا  یکاطنا  یلو  تسا  هتفگ  ار  لـقنرق  هتوب  راـطیب  نبا  تسا . هدـمآ  زین  کـشمجنرب  کـشمجنرف ، کـشمجنلفأ ، کـسمجنلف  ماـن  هب 
دق نـیمز  زا  اـپ  مـین  زا  شیب  هـک  تـسا  ياهتوـب  دـناهتفگ  زبـس  ناتـشگنا  ار  نآ  یخرب  تـسا  هدروآ  نآ  يارب  سینفأ  ماـن  سدیروکــسید 

. تسا وبشوخ  هایگ  همه  دراد و  ناحیر  هناد  نوچمه  ییاههناد  دیپس  نهپ و  ياهگرب  دشکیمن ،
زین نآ  هب  یناتـسب  لـقنرق  کـسمجنرف ، ودـنک ، يوگنلاـب  ییارحـص و  يوگنلاـب  تسوگنلاـب ، مخت  یخرب  وگنلاـب  هاـیگ  کـشمجنرف ، (ذ :

(( ادخهد  ) دنیوگیم
ضضح ك  ن . ( :- Flzuhraj) جرهزیلف

دقف ك  ن . ( :- Funjakusht) تشکنجنف
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(tanajچMentha piperata :mint (F جنتوف

قبح  » رـصم رد  و  یبآ » عانعن   » هیروس رد  هک  یبآ  تسخن  دراد  هنوگ  ود  تسا . قبح  نارمونـص ، جندوف ، جنذوف ، جنثوف ، نآ  رگید  ياهمان 
. دشابیم نآ  گرب  لگ و  رد  شوخ  ینغور  اب  گنر  درز  ياهشوخ  ياهلگ  ياراد  هک  تسا  رتعس  نوچمه  نآ  یهوک  هنوگ  و  حاسمتلا »

(( ادخهد . ) تسا جندوف  هنیدوپ ، هنوپ ، هندوپ ، يهدشيزات  (ذ :

(Aseca catechu linn Betelnut :(Faufal لفوف

رتم تسیب  يدـنلب  هب  دـنه  يودرگ  تخرد  نوچمه  تساهلخن و  يهریت  زا  یتخرد  هویم  دـشیم و  هتفگ  اـکیرا »  » ودرگ ناـب  هتـشذگ  رد 
رتکچوک ای  رتگرزب  یمک  ای  امرخ  هزادـنا  هب  ياهویم  هدام و  رن و  ياهلگ  اب  دـسریم . رتم  راهچ  هب  نآ  يازارد  رد  هک  ییاهگرب  اب  تسا 

يهمه تسا . یماداب  يهتـسه  ياراد  دنزیم و  یخرـس  هب  هک  درز  یگنر  اب  یفیل  یـششوپ  ياراد  زاغآ  رد  تشوگرپ و  هزات و  رت و  دراد .
راکب نیلاکیرا  نغور  نتشاد  تهج  هب  نآ  ماداب  عون  زا  اهنت  دوش  کشخ  هویم  رگا  یلو  دوشیم  هدروخ  هویم  کی  دننام  هب  نآ 

729 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دندرک ادیپ  مشچ  ياهيرامیب  یخرب  يارب  ار  نآ  ینامرد  یگژیو  ناسیون )  ) يزات هک  دوریم 

، لپوک لوماـت ، لوبناـت ، لـثوک ، لـپوپ ، دوشیم ، هدروخ  تسا  مرن  رینپ  دـننام  اریز  دـنیوگ ، لـفوف  ملک  ار  نآ  يهنت  ییاـهتنا  يهناوج  (ذ :
(( نیعم گنهرف  . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  اکیرا  الاف ، اگوب  يدنه ، لخن  طومطا ،

(wwahچRubia tinctcorium Madder :(F هوف

، ینابایب سانور  یکیـسلب ، تسا . نایور  يهدنزادنا  ورف  دننک ، گنر  نادب  هک  خرـس  زارد ، کیراب ، تسا  یتخرد  خـیب  نیور ، سانور  (ذ :
. دوشیم هتفگ  زین  نایبصلا  بح 

(( ادخهد )

(Rubia tincterium Dyer's mudder :(Fuwwahal sabb ghin نیغابصلا ةوف 

هدـناوخ هوف »  » هک خرـس  ياههناد  نازیوآ و  گنر و  خرـس  يهقاس  اب  دـیوریم  هنارتیدـم  يایرد  ياههنارک  رد  هک  هلاـس  دـنچ  ياهچتخرد 
نامرد رد  زین  نآ  ياههناد  دـندروآیم و  تسدـب  نآ  زا  مشپ  مشیربا و  يزیمآگـنر  يارب  خرـس  نیگنر  هیاـم  نهک ، نازرگنر  دوشیم و 

. تسا هتفریم  راکب 

( : Q q) اقاق

(( ۀیودالا نزخم  . ) تسا ییاقاق  لظنح ، اکاک ، هدش  يزات  (ذ :

( : Q qulah) هلقاق

ياهلگ اپ و  کی  نآ  يازارد  هک  یناکیپ  ياهگرب  اب  اپ  هدزاود  ات  تشه  يدنلب  اب  نایلیبجنز  يهریت  زا  یتخرد  هویم  اوب  لیه  ای  له  مخت 
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. دشابیم ینشاچ  هورگ  رد  وب  نیرتریذپلد  نیرتنارگ و  نیرتوبشوخ و  زا  له  دراذگیم . اجب  ياهویم  یلگ ، ره  ياهشوخ و  یماج و  دیپس 
يدـنه هب  لاه »  » يزات هب  لـه » لـیه ،  » یـسراف هب  موم » هدرک   » یگنرف هب  و  امـشوش »  » و نویفرـش »  » ینایرـس و  سوادـیطق »  » یناـنوی هب  (ذ :

. دـنیوگیم زین  تالغ  ود  نادنپـس ، مخت  ار  نآ  یخرب  هیودالا ) نزخم  . ) راغـص هلقاـق  راـبک و  هلقاـق  هک  هنوگ  ود  هب  دوشیم  هتفگ  یچیا » »
(( جاردننآ )

(Atriplex sps salt herb :(Q quli یلقاق

، زاسریش روآبآشیپ  تسا . نآ  ندروخ  ناهاوخرتش  هزمروش و  نانشا  دننامه  (ذ :
730 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. دنیوگ روش  یسراپ  یکرت و  هب  جورفلا ، لجر  مالق و  يزات  هب  بآدرز ، يهدننکناور 
، تـسا بآدرز  يهدــننکناور  خرــس  رکــش  زیوـم و  بآ  اـب  نییاـپ ، یکاروـخ  شزرا  اــب  کــشخ ، مرگ و  مود  تـبترم  رد  نآ  تعیبـط 
، زاسریـش نآ  يهزات  تسا . دـنمدوس  رمک  درد  هبمکـش و  یتسـس  ینوبز و  يارب  اهیگتفرگ ، يهدـنیاشگ  روآهناـهام ، نوخ  روآبآـشیپ ،

(( میکح هفحت  . ) تسا رگج  شخبورین  یسنج و  يورین  يهدنهدشیازفا  هدننازیگنارب و 
ایقاقا ك  ن . ایاق -:

( : Qubud al -ud) دوعلا دابق 

(( ءابطالا مظان  . ) دیآیم تسدب  گنر  دیپس  یغمص  نآ  زا  دراد و  تسود  رایسب  ار  نآ  رتش  هک  رادراخ  دشاب  ياهتوب  مان  (ذ :

momordica elaterium /squirting :(Quithth al -him r) linn Cucumber رامحلا ءاثق 

، تسا هدـنزخ  هایگ  هقاس  دـیوریم . هلاسره  نآ  گرب  هقاس و  یلو  هلاـس  دـنچ  هشیر  اـب  یتشد  یهاـیگ  دوشیم . هتفگ  یتشد  راـیخ  نآ  هب 
نآ تسوـپ  يور  هـکنیا  زج  تـسا . زارد  ربـنچ  راـیخ  راـیخ و  دــننامه  نآ  ياـههویم  دراد  لد  دــننام  هـب  تـفلک ، تشوـگرپ  ياــهگرب 

ماـگنه رد  رگا  هک  ياهنوگهب  تساراوگ ، رخ  يارب  نآ  ندروخ  همه  نیا  اـب  دراد . یکدـنا  يوب  تسین ، هزمشوـخ  دراد ، ییاهیگتـسجرب 
رد یخاروس  نتـشاد  هویم ، يهسانـش  دوریم . نآ  يوس  هب  لـعن  راـهچ  هدرک  اـهر  ار  كاروخ  دـسرب ، وا  هب  نآ  يوـب  ندروـخ ، كاروـخ 

ناسانـشهایگ دـنکیم . دروخرب  دوخ  کیدزن  ياهزیچ  هب  اسبهچ  دـنکیم . باترپ  رود  یتفاسم  ات  ار  دوخ  ياهمخت  هک  تسا  نآ  يهناـیاپ 
ياههراوید رد  ییاههزرل  هویم ، ندیـسر  ماگنه  هک  تسه  الاب  رایـسب  یگتـسب  اب  ياهباریـش  هویم  نورد  هک  دننکیم  هرازگ  هنوگنیا  ار  نآ 

. ددرگیم خاروس  نیا  زا  اههناد  اب  هارمه  نآ  ياسآقرب  ندش  هدنار  ببس  دروآیم  هباریش  يور  رب  تخس  يراشف  هک  دیآیم  دیدپ  هویم 
تعیبط دسریم . عرذ  کی  هب  نآ  يازارد  اهاج  یخرب  رد  دنیوگ  دوشیم . هدیمان  ربنچ  رایخ  هزرایخ ، يزات »  » هب زارد ، رایخ  هرت ، رایخ  (ذ :

رگج هبمکش و  یگتخورفارب  نادبآشیپ و  يارب  روآبآشیپ ، یگنشت ، یمرگ و  يهدنناشنورف  نآ  نورد  درس و  مود  رخآ  رد  نآ 
731 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نآ يهتخاـس  یگتخیمآ  راوـگرید ، زاسجـنلوق ، روآداـب ، نآ  تشوـگ  تسوـپ و  تـسا . اـهیگنت  يهدـنیاشگ  راوگدـنت ، تـسا ، دـنمدوس 
(( میکح هفحت   ) تسا بوخ  بآدرز  ندرک  ناور  يارب  نآ  يهدرک  کشخ  راه و  گس  یگدیزگ  يارب  نآ  گرب  ندروخ  ازتنوفع ،

Carum Carvi Linn Bastard Curnin :(Qardam n) Caraway انامدرق
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چیه رد  تسا  هتفگ  یمور ) هریز   ) یتـشد اـیوارک  ار  نآ  مولعلا » دـیفم   » رد تسا . هدـمآ  رایـسب  يروصنم »  » و يواـح »  » رد هک  تسا  یماـن 
. تسا هدمآ  انامدرق ، نامه  اسبهچ  و  نیمدرق »  » و نمادرق »  » مان اب  یکـشزپ  ییوراد  جاتحملا » ةدمع   » رد مدـیدن . ار  نخـس  نیا  رگید  ییاج 

نامرد رد  هک  دراد  گنر  یلگ  گنر و  دـیپس  مه  زا  ادـج  ياهشوخ  نآ  ياهلگ  دوشیم . هدـناوخ  كزیترت  داشرلا ، مخت  مان  اـب  یهاـیگ 
. دوریمراکهب

بصع ياهيرامیب  يارب  تسا  موس  هجرد  رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  دنیوگ . زین  ایوارک  ینامدرق ، راغص ، هلقاق  هنامدرق ، نومادرق ، (ذ :
. تسا گربمک  هدـنکارپ  اههخاش  اب  هنوباب  دـننامه  تسا . بوخ  اهیعرـص  يارب  نآ  يهتخپ  تسا ، دـنمدوس  جـلف  يدرـس و  زا  دردرـس  و 

(( یهاشمزراوخ هریخذ   ) تسا یمور  ای  ینانوی  ياهژاو  یتشد ، يایوارک 

( : Qurt) طرق

. تسا نآ  یملع  مان  موروپ  مویلآ  دوشیم . هدناوخ  زین  یماش  ياندنک  خولاک  راوک ، لکر ، هوبز ، هدئاملا ،» ثارک   » هک اندنک  ياهنوگ  (ذ :
. تسا ریس  يهریت  زا  یندروخ  يزبس 

(( ءابطالا مظان  )

Carthamus Tinctorius Carthum Seed :(Qurtum) Linn Safflower مطرق

هخاش یکدنا  اب  نییاپ  زا  نآ  يهداس  يهقاس  دشکیم . دـق  اپ  ود  ات  کی  دوشیم . هتخانـش  نیغورد  نارفعز  هب  نارادراخ  يهریت  زا  یهایگ 
یهاـگ دنـشورفیم و  رفـصع  ناونع  هب  ار  نآ  يهدـشکشخ  دراد . ییاـبیز  نیرز و  يهناـیاپ  هک  ياهلوـل  ياـهلگ  ياراد  ـالاب  زا  گرب  و 

. دنهدیم نارادیرخ  هب  نارفعز  ياج  هب  هناراکبیرف 
رایسب جنلوق  زیل و  مغلب  ندنار  يارب  تسا  رفصع  مخت  رفصع و  يهدشيزات  (ذ :

732 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
وکین ار  نت  گنر  مرن و  باداش و  ار  تسوپ  نآ  اب  نت  رـس و  نتـسش  ددنبیم و  ار  ریـش  اروف  ریـش  هب  ار  نآ  مرگ  بآ  ندوزفا  تسا . بوخ 

رد گنر  لگ  مان  اب  دنراد  یجنران  ياهگربلگ  دنزاسیم . هقاس  يالاب  رد  گرزب  ياهمیهید  نآ  ياهلگ  هک  نابکرم  يهریت  زا  دـنکیم .
(( بالگ لگ  یسانشهایگ  . ) دوریم راک  هب  يزرگنر 

(Gum Arabic Tree :(Quraz ظرق

يایقاقا اهباتک  یخرب  رد  دوشیم . هتخاس  طنس »  » رگید مان  اب  یبرع  غمص  نآ  زا  تسا و  ایقاقا )  ) ایساکأ تخرد  يهویم  خاش  زا  ياهباریش 
. درک ادج  دیوریم  برغم  نیمزرس  رد  هک  رمس  ایقاقا  زا  ار  نآ  ناوتب  هک  هدمآ  ظرق 

(( برالا یهتنم  . ) دیآیم تسدب  ایقاقا  نآ  يهرشفا  زا  هک  طنس  تخرد  راب  ای  دنیاریپیم ، ار  تسوپ  نادب  هک  ملس  تخرد  گرب  (ذ :

(Cucurbita pepo Linn White pumpkin :(Qar عرق

هتـشون رد  نآ  مان  هک  یناتـساب  یهایگ  دنمان . یهوک  ودک  ای  خرـس  يودک  ار  نآ  یخرب  تسا . ءابد  رت ، يودک  نیطقی ،)  ) ودک هایگ  هویم 
يودـک ای  دـمحم » ـالم   » ماـن نایدادـغب  دزن  نآ  رگید  يهنوگ  و  اـسوک »  » ماـن دراد  دوجو  دزن  نونکا  هک  ییودـک  تسا . هدـمآ  ناـیروشآ 

. تسا هدماین  نابرع  ياهباتک  رد  نآ  مان  تسین . هدش  هتخانش  زین  لصوم  رد  دراد  یحالس 
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. تسا هدماین  نابرع  ياهباتک  رد  نآ  مان  تسین . هدش  هتخانش  زین  لصوم  رد  دراد  یحالس 
، هدـنیاشگ هدـننکمرن ، روـمن ، درـس و  مود  تبترم  رد  تسا  یمور  هک  خرـس  رگید  زبـس و  یکی  قاـبق »  » یکرت هب  ودـک ،»  » یـسراپ هـب  (ذ :

يهریمخ نیبجنرت و  سولف و  اب  بآدرز ، يهنایم  يهدننکناور  نییاپ ، یکاروخ  شزرا  اب  یگنـشت ، يهدننکشکورف  ازقرع ، روآبآشیپ ،
دردمشچ و یگناوید و  ساوسو و  زغم و  یمرگ  هتخوس و  بآدرز  ندـنار  يارب  يدـنه  رمت  اـب  ینوـخ و  یبآدرز و  ياـهبت  يارب  هشفنب 

ریـش اب  نآ  ندـناکچ  ینیب  رد  و  تسا ، کین  شوگ  درد  زغم ، یکـشخ  یباوخیب ، اههدور ، هبمکـش ، باهتلا  يارب  تسا . دـنمدوس  دردرس 
(( میکح هفحت   ) تسا بوخ  نایذه  ماسرس و  يارب  نارتخد 

( : Qirfah) هفرق

مان اهيروس  هک  ییاج  ات  دـشابیم . نآ  سنج  زا  دـنچره  تسا  نآ  زج  هفرق  یلو  تسا  نیچراد  هک  هدـمآ  تاـیقرع  ياـهباتک  یخرب  رد 
. تسا هخیلس  نامه  هفرق  دننادیمن و  ار  نآ 
733 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. هخیلس ك  ن . - 
نآ زا  ياهنوگ  دراد . رتمرن  رتمرگ و  رتتشوگرپ و  يهنت  تسا . ینیچ  ینیچراد  تسوپ  هنوـگ  راـنا ، ياـههراپتسوپ  تسوـپ ، يهراـپ  (ذ :

(( برالا یهتنم  . ) دراد مان  لفنرق  هفرق  هک  دراد  سگ  دنت  ياهزم  وبشوخ و  ربز و  ییامن  دنزیم و  ینیریش  هب  هک  سلم  خرس 

(Cornu Cervi Hirsch horn ;Stay's horn :(Qarn al ayyil لیالا نرق 

. دنیوگ شحولا » رقب   » يزات هب  یهوک ، واگ  نزوگ ، واگ  یهوک ، زب  نزوگ ، خاش  (ذ :
. دباییم دوبهب  دروخیم و  دـنکیم و  بذـج  ار  وا  ندیـشک  سفن  اب  دـهنیم  رام  خاروس  رب  ار  دوخ  ینعی  دوش  رامیب  نوچ  تسا  راوخرام 

(( ءابطالا مظان   ) دراد رایسب  دربراک  یکشزپ  رد  نآ  يهتخوسن  هتخوس و  خاش 

(Caryophyllus aromaticus Linn Cloves :(Qaranful لقنرق

یخرب لیزرب و  دـنه ، راـساگادام ، راـبگنز ، نیمزرـس  رد  دـسریم . هدـس  کـی  زا  شیب  هب  نآ  رمع  اهیـسآ )  ) هریت زا  هلاـس  دـنچ  یتخرد 
تخرد لکـش  دراد . لکـش  یغرممخت  زبس و  هراومه  ییاهگرب  دسریم . رتم  جنپ  هب  نآ  دـق  دـیوریم . ییاوتـسا  ریـسمرگ  ياهنیمزرس 

رد دزیخیمرب . نآ  ياهگربلگ  نتخیر  ندـش و  کشخ  زا  سپ  لگ  ماج  زا  هژیو  هب  بوخ  ییوب  اب  یتروص  خرـس ، ياهلگ  اب  یطورخم 
. دوریم راک  هب  ینشاچ 

. نآ شوخ  يوب  هب  رگم  دنرادن  لفنرق  نآ  هب  یگتسباو  هنوگچیه  دنایتنیز . اهنت  دیوریم  اههچغاب  رد  هک  لفنرق  هایگ 
يدنه هب  لوهی » نرک  ( » برالا یهتنم  . ) تسا زغم  لد و  يهدنهدافص  تسا . مرگ  ياهوراد  نیرتكاپ  نیرتهب و  کخیم . يهدشيزات  (ذ :

لد و شخبورین  روآيداش و  موس  تبترم  رد  کشخ  مرگ و  نمسای ، زا  رتهایـس  دنراذگ . شوگ  خاروس  رد  نآ  يدنه  ياهنز  و  دنیوگ .
ییانیب ندرک  زیت  یبوشآلد و  ندروآ و  الاب  یمحل و  ءاقستسا  يارب  دنمدوس  نکشداب و  ینورد ، ياهمادنا  رگید  زغم و  رگج و  هبمکش و 

(( رهاوجلا رحب  . ) تسا

(Saussurea Lappa Clarke Costus arabicus :(Qust طسق
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نآ هب  نیدفار )  ) نادور هنایم  نیمزرس  ریخست  رد  ینودقم  ردنکسا  رانک  رد  سدیروکسید  تسا  قارع  هژیو  یهایگ  يارب  ینایرـس  ياهژاو 
تسد هب  ار  نآ  ياهیگژیو  تفای و  تسد 

734 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نیدنچ نآ  زا  دـشابیم  نورد  زا  هدـنیارگ  يدرز  هب  دـیپس  نوریب و  زا  هریت  يرتسکاخ )  ) یباجنـس یگنر  هدـنزخ و  هشیر  اب  یهایگ  دروآ .
ربمایپ زا  يراخب »  » ماما دندروآیم . رامـش  هب  دنمـشزرا  ار  هایگ  نیا  نهک  نابرع  دـشکیم . دـق  اپ  راهچ  ات  دـیآیم و  نوریب  رادـگرب  هقاس 
ربمایپ زا  مقرا  روپ  دیز  زا  تسا و  طسق  تماجح و  دینکیم  نامرد  نآ  اب  هک  ییاهزیچ  نیرترب  زا   » تسا هتفگ  هک  دروآیم  یثیدـح  (ص )

« دینک نامرد  نوتیز  نغور  طسق و  اب  ار  بنجلا  تاذ  يرامیب   » هدروآ (ص )
، کشخ مرگ و  موس  تبترم  رد  نآ  تعیبط  هک  حافل  نوچمه  یهایگ  خیب  دنیوگ  زین  یبرع  دوع  يدـنه ، ددـع  طسک ، تسک ، دـسک ، (ذ :

يهدنـشک رگج ، ياهیگتفرگ  يهدـنیاشگ  ناروناج ، مس  رهزداپ  دـشکیم ، نت  نورد  زا  ار  اهیگتخیمآ  روآهناـهام ، نوخ  روآبآـشیپ ،
هبمکش و يزغم و  يهنهک  ياهدرد  رگج و  هبمکش و  یشخبورین  هچیهام و  یگتفاکش  هنیس و  نادهز ، درد  يارب  تسا . هبمکـش  ياهمرک 
. تسا بوخ  هشعر  زازک ، اهمادنا ، یگتفرگ  ءاقستسا ، زرپس ، ياهيرامیب  ناقری ،)  ) يدرز سفن و  یگنت  هدرگ و  گنس  ندنار  اههچیهام ،

(( میکح هفحت  )

(Swertia Chirata Harn Chiratta :(Qasab al zarriah ةریرذلا بصق 

يهباریـش زا  رپ  رادهرگ  یلاخوت  هشیر  هقاس و  دراد ، نیین  هقاس  دـنبتفه ،) روش ، هایگ  ياهنوگ   ) یلیجن ناهایگ  زا  سوملق »  » نآ نهک  ماـن 
هریرذ ماــن  هـک  تـسا  ورنـیازا  دــنکیم . وـبشوخ  ار  دوـخ  هاگنتــسر  ياــج  ياوــه  دراد . وــبشوخ  درز  لــگ  تـسا ، هدنبــسچ  زیل و 

. دناهداد نآ  هب  هدننکوبشوخ ) )
شخبورین هبمکش و  رگج و  لد و  ياهیگتفرگ  يهدنیاشگ  ازقرع ، روآبآشیپ ، میالم و  کشخ ، مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  (ذ :

زا و  ياهـکچهکچ ، بآـشیپ  و  یتخــس )  ) بآـشیپ یگنت  نادــهز و  رگج و  هنیــس و  درد  اقــستسا و  لد و  شپت  يهدــنربنایم  زا  اـهنآ ،
تـسا بوخ  هدرگ و ...  یگناوید و  ياهيرامیب  يارب  سفرک  مخت  اب  نآ  يهتخپ  هچیهام و  یگراپ  يهدـنهددوبهب  سامآ و  يهدـنربنایم 

(( میکح يهفحت  )

)Cedrus Libani Loud Cedar tree (resin) :)Qatr n نارطق

نوریب ماخ  تفن  دننامه  زیل  ینغور  الاب ، یگتسب  اب  هدیئارگ ، يزبس  هب  هک  هایس  یعیام 
735 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

نانیـشنهیداب دـیآیم و  تسد  هب  ناهایگ  یخرب  اـب  لـهبا »  » و زرأ »  » تخرد هباریـش  نتخپ  زا  ياهنوگ  دراد : هنوگ  ود  تسا  نیمز  زا  هدـمآ 
ریطقت هار  زا  گنس  لاغز  بوچ و  زا  يرگید  دننکیم . نامرد  ار  دوخ  نارتش  هدیدبیـسآ  تسوپ  نآ  اب  دننادیم و  یبوخ  هب  ار  نآ  شور 

یگدزگنز زا  ات  دننزیم  نهآ  هب  ای  دنزاس و  رود  هنایروم  دنزگ  زا  ار  نآ  ات  دنلامیم  بوچ  هب  تعنـص  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  کشخ 
. دوش يریگولج  نآ 

دوش هدـیلام  یمدآ  تسوپ  هب  هک  یتروص  رد  تسا . بوخ  یتـسوپ  یلگنا و  ياـهيرامیب  دـنوشیم و  بوخ  رید  هک  ییاـهمخز  يارب  (ذ :
تـسد هـب  هاگــشیامزآ  رد  نارطق  زا  ار  نژورــسناک  ياهنبرکوردـیه  یخرب  اریخا  دروآیم و  دـیدپ  ار  رــسناک )  ) اـهمسالپوئن زا  یخرب 

(( ییاطع ج 1 یسانشنامرد  . ) دناهدروآ
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قمرس ك  ن . ( : Qataf) فطق

. دنزپیم جانفسا  نوچمه  ار  نآ  گرب  دوریم . راکب  نامرد  رد  تسا . نآ  رگید  ياهمان  مورلا  هلقب  کمرس ،

(dچAsphaltun Pitchews :(Qafrl -yah دوهیلا رفق 

زا نآ  رگید  يهنوگ  دوشیم . هتفرگ  ماخ  تفن  زا  دوریم و  راک  هب  اهنابایخ  ندرک  تلافـسآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  تلافـسآ  هک  عیام  ریق 
. دراد سمادآ  نوچمه  مرن  قارب و  هایس  گنر  هزمشوخ و  يدرگوگ و  يوب  هک  دیآیم  نوریب  يدرگوگ  مرگ  بآ  ياههمشچ 

اهمادــنا و ياهیگتــسکش  رد  نآ  ندیــشون  دراد  ار  نارطق  تـفز و  درکراــک  تـسا  کــشخ  مرگ و  موـس  تـبترم  رد  نآ  تعیبـط  (ذ :
. دنکیم يریگولج  رقارق )  ) مکش ياوآ  یمکش و  هدرشف  ياهداب  هبمکش و  ياهمرک  یتبوطر و  لاهسا  زا  تسا . بوخ  یگدیدبرض 
یگتفرگ اههزول ، سامآ  سفن و  یگنت  هنیـس و  زا  هبانوخ  كرچ و  ندنار  نوریب  شـش و  مخز  يارب  تسا . باصعا  شراوگ و  شخبورین 

نوخ ندـمآ   ) هناهام نوخ  ندرک  ناور  ریـساوب و  هکچهکچ و  بآـشیپ  هدرگ ، رگج و  ینوبز  نادـهز و  یگرزب  بآـخلت و  مغلب و  زا  ولگ 
ساـمآ  ) ریزاـنخ ساـمآ  ندـناسر  تسوپ و  ندرک  قارب  اـهسامآ و  ندرک  مرن  تخـس و  ساـمآ  سرقن و  و  ریذـپاننامرد ) هناـهام  نوـخ 

دب يوب  هدیـسوپ و  نادـند  درد  يارب  نآ  ندرک  هیوشناهد  هشپ و  رام و  ناگدـنزگ و  ندـنازیرگ  ابوق و  نخاـن و  یـسیپ  ندودز  و  ندرگ )
ناهد

736 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
(( میکح هفحت   ) تسا بوخ 

( : Qulb) بلق

ياههخاش دـسریم  رتشیب  عرذ و  کی  ات  نآ  يدـنلب  رتنهپ و  یلو  نوتیز  گرب  دـننام  هب  نآ  گرب  بیلق ،»  » رگید مان  اب  تسا  یهایگ  (ذ :
اههوک نآ  هاگنتسر  تسا  هزیرگنس  دننامه  ربز  هایس و  درگ و  تخـس و  هک  دیوریم  نآ  يهناد  اهگرب  نایم  رخذأ »  » هخاش دننام  کیراب 

. دشابیم کشخ  مرگ و  موس  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا . یخالگنس  ياهنیمز  و 
نآ نامـسناپ  بآشیپ و  ندمآ  دنب  نادبآشیپ و  هدرگ و  گنـس  ندنار  نوریب  يارب  دـیپس  بارـش  اب  و  تسا ، کین  سفن  یگنت  هفرـس ، يارب 

(( میکح هفحت   ) تسا بوخ  ریساوب  يارب 

(Colocasia antiquorum Schott Arum :(Qalq s ساقلق

هلاس نیدـنچ  ياهچتخرد  تسا . نیریـش  بئذـلا » بنع   » يزیرجات يهریت  زا  رادهباریـش  لوقـسع »  » یچراق يهتوب  دـنیوگ  صاـقلق »  » یخرب
شفنب ياهشوخ  ياهلگ  تسا . یفلع  نآ  يرگید  يهنوگ  نییاپ و  رد  یبوچ  يهقاـس  دوشیم ، هدروخ  تشوگ  اـب  هدـنزخ  يهشیر  ياراد 
فافـش خرـس  نایاپ  رد  هدش  درز  سپـس  زبس  زاغآ  رد  هک  دـنکیم  تسرد  دوخن  هزادـنا  هب  کچوک  لکـش و  يروگنا  ياهویم  هک  گنر 

. دوشیم
نآ يراوخ  هتـسویپ  تسا . دـنمدوس  لاهـسا  هدرگ و  یکچوک  اـههدور و  مخز  هنیـس و  يربز  هفرـس و  يارب  تسا ، هدـننکقاچ  رایـسب  (ذ :

. دروآیم دیدپ  یگتفرگ  دیازفایم و  ار  بآخلت 
کیدزن يدرکراک  تسا . یـسنج  يورین  يهدنیازفا  الاب ، یکاروخ  شزرا  اب  دـشابیم  رومن  مود  رد  مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبط 
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يهشیر هب  یشخبورین  تسا و  بوخ  ناهد  تفآ  کفرب و  يارب  نآ  يهتخوس  سامآ و  ندیـسر  يارب  نآ  نامـسناپ  دراد . ملک )  ) بنرک هب 
(( میکح هفحت   ) دهدیم اهوم 

(Ferrous sulphate White Vitriol :(Qalqadis سیدقلق

هدش هتفگ  هنوگ  هس  جاتحملا » ةدـمع   » رد دـنیوگ . ار  نهآ ) تافلوس  ای   ) يور تافلوس  یمیـش  رد  و  نطیلم »  » نابرع تسا  گاز  ياهنوگ 
یهایـس هب  نآ  نورد  لالز  یکدنا  دیپس  يرگید  دوشیم . هدـناوخ  هفکاسأ  گاز  هک  مه  زا  ادـج  ناسکی  ياهشخب  اب  كاپ  دـیپس  تسا :

« هریخس  » تسا رگید  يات  ود  زا  رتتخس  رتردک و  یموس  دراد . مان  سیم »  » دیارگیم و
737 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. ددرگیم تنقلق » ، » دوش هتخپ  اهنیا  مادکره  دوشیم . هدیمان 
هب راغوش و  نادندرتش و  گاز  یـسراپ  هب  هک  دیپس  گاز  رتشیب  تسا  رظن  فالتخا  نآ  تیهام  رد  جاردـننآ )  ) دـنیوگ ار  خرـس  گاز  (ذ :

(( ۀیودالا نزخم   ) دناهتفگ درز  یهورگ  خرس  یخرب  سیقلح ، ینانوی 

(Ferric Oxide Yellow Vitriol :(Qalqat r راطقلق

نهآ گنر  لصوم  و  یّلبک )  ) دادغب رد  دناهتفگ  هنداش  جنداش ، نهآ ، گنس  نآ  هب  هتـشذگ  نابرع  تسا . نهآ  تافلوس  نآ  ییایمیـش  مان 
رگا تسا  يدرز  هب  هدـییارگ  ياهشفنب  گنر  اب  نکـشناسآ  ياههدوت  تروص  هب  هک  تسا  یناـک  يداوم  دوشیم . هدـیمان  دـیدح » غبـص  »

. دننکیم گنر  نآ  اب  ار  ناتشگنا  هک  دراد  هریت  خرس  گنر  اب  يردوپ  دوشیم . درخ  دوش  اهر  یتدم 
نزخم  ) تسا نکشدوز  خینرز  دننام  قارب  زیر و  رایسب  نآ  نیرتهب  دناهتسناد . هدییارگ  یخرس  هب  درز  گاز  یخرب  درز و  گاز  رتشیب  (ذ :

(( هیودالا

(Cuprum Sulphas Blue Vitriol :(Qalqant تنقلق

. تسا تشوگ  هدنروخ  تسوپ و  هدننازوس  رایسب  یکمن  هک  سم  تافلوس  نآ  یملع  مان  دنقلق 
(( جاردننآ . ) دوشیم هدیمان  خرس  گاز  ای  دوبک  گاز  (ذ :

(Soda :(Qali یلق

ناهایگ یخرب  ندینازوس  زا  ار  نآ  رود  ياههتشذگ  رد  تسا . ( N 2 O) میدس دیسکا  نآ  ییایمیش  مان  هدننازوس و  يادوس  نآ  یملع  مان 
نآ نونکا  دندروآیم  تسد  هب  نانشا  هایگ  نوچمه  هژیو  هب  تالازگا  تروص  هب  دوب  میدس  ياراد  هک  یفلع  ياههتوب  یخرب  ای  یعیام  رد 

يدـنت هب  بآ  رد  هک  هدـنزوس  رایـسب  يوـب  ییاـیلق و  يهزم  اـب  دـیپس  ياـههدوت  تروـص  هـب  دـنزاسیم و  تعنـص  رد  یبـیکرت  يهنوـگهب 
. دنروآیم تسد  هب  تسا  هدنوشبوذ 

يدنه و  ایلق ،»  » زاریش نالیگ و  و  راخش ،»  » ناسارخ و  لهگ ،»  » ناهفـصا رد  تسا . نآ  رگید  ياهمان  رفـصع  بش  نیغابـصلا ، یلق  ایلق ، (ذ :
مرگ و مراهچ  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دیآ . تسدـب  ناتلم  مور و  نامرک و  رد  نآ  بوخ  هنوگ  دـنیوگ . راغـشا »  » لباک و  یجاس » یحبـس ، »

زا یگدنروخ و  یگدنزوس ، یگدنهدالج ، نآ  یگژیو  لاعفا و  تمس  توق  اب  کشخ 
738 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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زا و  ریذپاننامرد ، ياهندروآ  الاب  زا  يریگولج  يروآاهتشا و  كاروخ و  ندیراوگ  هبمکش و  یشخبورین  يارب  رتدنمورین و  رایسب  کمن 
. تسا رومن  يرگ  قهب و  یـسیپ ، روسان و  لـیلآث و  ندودز  اـهمخز ، یفاـضا  تشوگ  يهدـنروخ  نآ  نامـسناپ  زرپس و  ساـمآ  ندرب  ناـیم 

( ۀیودالا نزخم  . ) دنکیم زیوم  ار  نآ  يدوز  هب  روگنا  رب  نآ  ندنشاپ 

(Scoria ;Cadamia Litharge :(Qalimi ایمیلق

يزلف مان  اب  ایمیلقره  دریگیمارف . نویـسادیسکا  زا  نتخادـگ  ماگنه  ار  تازلف  يور  هک  تسا  يراـگنز  دـناهتفگ . اـیمیلقا »  » عباـنم زا  یخرب 
. دشابیم هتسباو  نادب  هک  تسا  هارمه 

دیسکا نآ  ییایمیـش  مان  هک  هدوب  ایتوت  هدش  دای  ییاهنت  هب  رگا  هک  تسا  هدوب  هنوگنیدب  نهک  ياههتـشون  رد  نآ . زج  میـس و  رز و  نوچ 
. دراد دوجو  ناوارف  ناکشزپنادند  همه  بطم  رد  هک  تسا  يور 

(( جاردننا  ) نتخادگ زا  سپ  تازلف  هتخوس  دنیشنیم . اهنآ  يور  سم ، میس  رز و  نتخادگ  زا  سپ  يدرد  (ذ :

( : Qan) رانق

. تسا سیلاطوردنا »  » زا ياهنوگ  تسا . قشا  نآ  غمص  هک  تسا  یتخرد  ای  ریشابت  بوچ  (ذ :
(( ۀیودالا نزخم  تسرهف  « ) جنکاک  » یبرغم شیوگ  هب  رصم و  رد  قشا »  » و هسبای » يهبطر  »

Brassicu cleracea var Cauli Flower :(Qannabit) Botrytis Linn طیبنق

، روآبآـشیپ دــنیوگیم . زین  نآ  هـب  درگ ، مـلک  یمور ، مـلک  بـنرک ، هیاــخ  جاردــننآ ،)  ) مـلک يهنوـگ  نـیرتتشرد  نیرتـگرزب و  (ذ :
هابت ار  هنادرم  بآ  تسا ، دـنمدوس  اهدـنب  درد  يارب  دـنکیم . يریگولج  یتسم  زا  ازبآـخلت ، اـهیگنت ، يهدـنیاشگ  زغم ؛ يهدـننکتسس 

(( میکح هفحت   ) دزاسیم

Mallatus philippinesis Kamala tree :(Qanbil) Muell Ary لیبنق

مخت دنیوگ  تسا . امنبش  دنیوگ  هدش  هریچ  یخرس  نآ  رب  هک  درز  یهایگ  مخت  (ذ :
739 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

. تسوکین هنیریـش  شراـخ ، يرگ ، يارب  تسا  هدور  هبمکـش و  ياـهمرک  هنوـگ  يهمه  يهدـنربنایم  زا  دـشابیم . هدـنروآدنب  سخرس و 
اهمخز ندرک  کشخ  رد  و  اههبازیل ، اهيرومن و  يهدننکناور  کشخ ، درس و  یهورگ  دزن  کشخ و  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط 

(( میکح يهفحت   ) تساراک رایسب 

(nچriچErythraea officinalis Common Centaury :(Qant نویروطنق

. تسا يرگید  زا  ادـج  يهریت  زا  مادـکره  هک  کچوک  يرگید  گرزب و  نویروطنق  یکی  دوشیم . داـی  هاـیگ  هنوگ  ود  رب  هک  تسا  یماـن 
یمک هارمه  هب  خلت  يهزم  وبشوخ و  یتشوگ و  هشیر  اب  هلاسنیدنچ  یهایگ  تسا . پلآ  ياههوک  نآ  یـشیور  هاگیاج  گرزب  نویروطنق 
ياراد تسا . هنارتیدم  يایرد  نوماریپ  ياهنیمزرـس  کچوک  نویروطنق  هاگنتـسر  دوریم . راک  هب  نامرد  رد  هک  يدنت  یکدـنا  ینیریش و 
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. دوریم راک  هب  نامرد  رد  هک  تسا . مدنگ  هناد  نوچمه  ياهویم  گرب و 
ياهرازتشک رد  هک  ياهنوگهب  تسا  دـنمورین  تفلک و  اهنآ  يهمه  يهشیر  دراد . رایـسب  ياهسنج  هک  نابکرم  يهریت  زا  مدـنگ  لگ  (ذ :

(( بالگ ص 261 لگ  یسانشهایگ   ) تسا یبوخ  رببت  دروآیم . دیدپ  شلاچ  مدنگ  تشک  يارب  مدنگ 

(Ferula galbaniflua Galbanum :(Qinnah هنق

رایـسب هیروس  ناریا و  رد  هک  تسا  قشوانق »  » هایگ زا  هتفرگرب  یغمـص  هباریـش  تسا . هتفگ  دزراب »  » یکاـطنا دـنناوخ ، خـلک »  » ار نآ  مدرم 
گنردرز ياهلگ  رادهنادند و  ياهگرب  لکـش و  ياهناوتـسا  يهخاشرپ  هقاس  دوشیمن . رتدنلب  اپ  جنپ  زا  شیب  هک  ياهچتخرد  دیوریم .

دیآیم نوریب  يریش  ياهباریش  نآ  زا  درادرب  یفاکـش  رگا  دراد . ياهدیـشک  هدرتسگ و  ياههشیر  هدش و  هدرـشف  کچوک و  هویم  يرتچ و 
. دیآیمرد هنق  مان  هب  کچوک  ياهدوت  لکش  هب  هدش  تفس  اوه  اب  دروخرب  رد  هک 

نادند درد  یـشوهیب و  دردرـس و  عرـص و  یگدیجنرت و  زازک و  یگتفوک و  يارب  نکـشداب . روآبآشیپ ، ییوراد  دزریب  نآ  رگید  مان  (ذ :
. دیامنیم رود  ار  ناگدنزگ  ماوه و  نآ  دود  مس و  رهز و  ره  رهزداپ  تسا . دنمدوس  نادهز  یگتفرگ  شوگ و  درد  هدیسوپ و 

(( جاردننآ . ) تسا مرگ  مود  رد  نآ  تعیبط  دنیوگ . دزریب  دزراب و  مان  هب  ار  نآ  یکطصم  دننام 
740 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

( : rچQaish) روشیق

هدش شوماخ  یناشفشتآ  ياهاج  رد  دنامیم . روانش  بآ  يور  کبس  هایس ، گنر  هب  خاروسرپ  لکـش ، یجنفـسا  یناک ، تسـس و  یگنس 
. دوریم راـک  هب  اـپ  فک  ندـییاس  يارب  هباـمرگ  رد  دـشابیمن . نیرذآ  ياهگنـس  زا  یلو  تفاـی  ناوتیم  ار  نآ  لیـسیس  هریزج  نوچمه 

. تسا نآ  رگید  ياهمان  فشن  هفسن ، هفشن ، راخاپ ، گنس  هنشاپ  گنس  گنس ، هنشاپ  اپ ، گنس 
(( نیعم گنهرف  )

(mچArtimisia abrotanum Southem Wood :(Qais موصیق

ياهریوک رد  کچوک  ياهچتخرد  دنیوگ . ییومیل  ار  نآ  ومیل  يوب  اب  اهگرب  نتشاد  تهج  هب  تسا . يزیلاج )  ) اهبکرم هریت  زا  یهایگ 
رد تـسا  یمدآ  ناور  دـنیاشوخ  هـک  دـنزاسیم  مـهارف  یندیـشون  ياـچ  ياهنوـگ  نآ  ياـهگرب  زا  دـیوریم  هنارتیدـم  ياـیرد  نوـماریپ 
درف کـی  هـکنیا  يارب  ورنـیازا  دـناهتفرگ  وـخ  نآ  هـب  دـنوجیم و  حیـش )  ) هـنمرد گرب  نوـچمه  ار  نآ  ياـهگرب  ناتـسبرع  ياـهریوک 

. تسا موصیق  حیش و  هدنوج  دنیوگیم  دننک  هرازگ  ار  نیشنهیداب 
میرم يهرجش  میهاربا ، يهرجـش  فرترب ، يرب ، مرفـسمج  کباب ، هاش  گناب ، هاش  فساجنرب  تسا . ناردام ) يوب   ) بساجنرب ياهنوگ  (ذ :

اب خلت  رایـسب  نیرز و  ياهفوکـش  ياراد  دـنمدوس  ياهگرب  اب  هدام  رن و  هنوگ  ود  رب  تسا  یهایگ  ادـخهد .)  ) دـشابیم نآ  رگید  ياهمان 
(( دراوملا برقا   ) دوریم راک  هب  اهنامرد  رد  هک  وبشوخ  رایسب  سآ و  هناد  دننامه  يهویم  بادس و  گرب  نوچمه  ییاهگرب 

(Tarra Cemolia Toledo eath :(QAIMULIA ایلومیق

دزیخیمرب روفاک  يوب  نآ  زا  تسا  وبشوخ  دیپس و  ماخر ، ياههحفص  دننام  هب  نآ  دنیوگ و  ماخرلا » رجح   » يزات هب  هک  لگ  ياهنوگ  (ذ :
(( ناهرب . ) دنیوگ زین  فافشلا » رجح   » ار نآ  دشاب  هزات  نوچ 
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(Levisticum officinalis Lovage :(K shim مشاک

اب كانیوب  یتشوگ و  تفلک و  ياهشیر  شوخ و  ییوب  ابیز و  ياـهگرب  اـب  یهاـیگ  تسا . یهوک  سفرک  یمور ، نـالجنا  نآ  ياـهمان  زا 
. دشابیم خلت  ياهزم 

741 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
ياهژاو تسا  یمور  نادگنا  مخت  مشاک  دناهتفگ . یخرب  تسا  دـنمدوس  سفن  یگنت  يارب  کشخ  مرگ و  یگژیو  اب  نادـگنا  ياهنوگ  (ذ :

هقاس دننام  هب  کیراب  ياهقاس  تسا ، یلگنج  دنلب  ياههوک  نآ  هاگنتسر  دنیوگ  یهوک » هریز   » ملید رد  و  نویطفیل »  » نانوی رد  هک  یـسراپ 
(( میکح هفحت  . ) تسا رتوبشوخ  رتمرن و  نآ  زا  هک  کلملا » لیلکا   » گرب نوچمه  یگرب  هرگرپ ، دیوش ،

(rچSamphora officinarum Camphor :(K f روفاک

ایـسآ بونج  ياههریزج  یخرب  نپاژ و  نیچ و  نیمزرـس  رد  روفاک  مان  هب  هلاس  نیدـنچ  ربتـس  تخرد  يهقاـس  هشیر و  زا  هک  تسا  ینغور 
اوه اب  دروخرب  رد  دوشیم و  ناور  رایـسب ، يوب  اب  گنریب  ینغور  نآ  زا  دـنروآیم و  دـیدپ  فاکـش  نیدـنچ  نآ  يهقاـس  رد  دـیوریم .

. دراد هدنزگ  دنت و  ياهزم  هنوگرطع و  شوخ  يوب  دیآیمرد  يزیل  ياراد  درت و  ینغور ، خی  ياههکت  تروص  هب  تفس و 

(physalis alkakengi ,Linn Al -Kakenje :(Kakanj جنکاک

هشیر و دـسریم ، اپ  ود  هب  نآ  يدـنلب  دـیوریم  هنایم  ریـسمرگ و  ياهنیمزرـس  رد  ياهچتخرد  نایناجمداب ، يهریت  زا  هلاـس  دـنچ  یهاـیگ 
. دشابیم ردخم  يهدام  ياراد  نآ  ياهگرب 

ماگنه ار  هایگ  گرب  هشیر و  يهباریـش  هک  هدمآ  ناینوعرف  ياههتـشون  رد  دراد  یخلت  یکدنا  شرت و  سالیگ ، هزادنا  هب  ياهشوخ  ياهویم 
. دندربیم راک  هب  ییایموم 

زوج  » یبرع هب  و  نویلودیفسا »  » یمور هاجرم » يرمخ   » ینایرـس هب  نوندنفـسوا »  » ینانوی هب  نموچک »  » يزاریـش هب  هنکاک »  » هدش يزات  (ذ :
یگنت يارب  تسا  مود  رد  کشخ  درـس و  نآ  تعیبط  دوشیم . هدیمان  میاک » يهلیله   » نیتال هب  هکتویجار »  » يدـنه هب  وهللا » بح  جزملا و 

( یعیدب تارایتخا   ) تسا دنمدوس  نادبآشیپ  رگج و  يارب  نینچمه  يرادراب و  زا  يریگولج  يدرز و  يرامیب  بآشیپ و  یتخس  سفن و 

(Cubeba officinalis Cubeb :(Kab bah هبابک

يهویم دـیوریم  هواج  يهریزج  هژیو  هب  یقرـش و  دـنه  ریازج  رد  گرب  هخاشرپ و  تسا . نایلفلف  يهریت  زا  تفلک  یلیخ  هن  گرزب  یتخرد 
. تسا رتگرزب  یلو  لفلف  يهناد  دننام  نآ 

. دراد شوخ  ییوب  لفلف و  زا  رتمک  يدنت  اب  يهزم  هریت و  نوگمدنگ  گنر  اب  ناشخرد  نآ  ینوریب  يامن 
ینیچ دنناوخ و  سورعلا » بح   » ار نآ  هک  ینیچ  هبابک  هب  فورعم  نیچ  زا  ییوراد  (ذ :

742 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
(( ءابطالا مظان   ) دنیوگ رادهلابند  لفلف  ار  نآ  دراد  کشخ  مرگ و  تعیبط  دنروآ . هطهالش  يهریزج  زا  هک  تسا  رتهب  نآ 

(Caprifole Caper :(Kabar ربک
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اب ياهچتخرد  نآ . زج  نویسارب و  فسآ ، لیطق ، بلس ، رابق ، دناهدروآ . نآ  يارب  مان  نیدنچ  اب  نابرع  دنیوگ ، حلفـش  تخرد  نآ  هب  مدرم 
ياهویم ابیز و  گرزب  ياهلگ  اب  گربمد ، یکیدزن  رد  زیت  يراخ  لد و  نوچمه  ياـهگرب  اـب  هخاـشرپ  بوچ ، یتخـسب  هدـنزخ  يهقاـس 

نآ نورد  نشور  زبس  ياهطخ  ياراد  رگید  یخرب  هریت و  يهزبس  یتسوپ  اب  رتگرزب و  روگنا  هناد  هزادنا  زا  هک  لکـش  يروگنا  تشوگرپ 
. دننزیم راج  حلفش »  » مان اب  ار  هناودنه  ناگدنشورف  هک  دشابیم  هناودنه  دننامه  تسا  نآ  رد  یهایس  ياههناد  هک  هریت  خرس  زغم 

(Sulphur :(Kibrir تیربک

گنـس ياهنوگ  تخورفا ، ناوتیم  شتآ  نآ  اب  دوشیمن  لح  بآ  رد  هک  گنردرز  یناک  يهدام  هخبن ، کیدنگ ، يدنه  هب  درگوگ ، (ذ :
. تسا تسس  رومن و  ناک  رد  هک  مرن  يهدابنس 

یناشفـشتآ ياـههوک  یلاوح  رد  شیوخ  یلـصا  تروص  هب  اـی  اـهتافلوس  اـهروفلوس و  تروص  هب  تعیبط  رد  دـنیوگ  درگوگ  يولهپ  هب 
(( ناهرب . ) تسا هایس  خرس و  درز و  دیفس ، گنر  راهچ  هب  دوشیم  تفای 

(Gum tragacanth :(K thira ءاریثک

خاشرپ و یبوچ  ياهقاس  دـسریمن ، اپ  هس  زا  شیب  هب  نآ  يدـنلب  هک  دوشیم  هدـیمان  داتق »  » هک یتخرد  يهباریـش  دـیآیم ، ناریثک  یهاـگ 
کـشخ اوه  دروخرب  رد  هک  دنکیم  شوارت  ياهباریـش  اههخاش  هقاس و  زا  ینغور و  کچوک  ياهگرب  اب  زارد  ینزوس  نآ  رد  هک  گرب 

. ددرگیم درز  یتدم  زا  سپ  فافشهمین  ياههدوت  لکش  هب  هک  دوشیم 
هدـید یقرو  ياریتک  یلوتفم ، ياریتک  یلومعم ، ياریتک  ءاضیب ، ياریتک  ياـههنوگهب  دـننز و  غیت  ار  نوگ  اریتک  ندروآ  تسد  هب  يارب  (ذ :

(( نیعم گنهرف   ) دوشیم

(Caraway :(Kuruya ایوارک

ياهگرب اب  كانیوب  زارد  یتشوگ  هشیر  دشکیمن . دق  اپ  ود  زا  شیب  تسا . هدمآ  رافنرق  ای  ذابنرق  یـسراپ  هب  هک  یهایگ  يارب  يزات  یمان 
هدمآ درگ  دیپس  ياهلگ  و  نهپ ، گرزب 

743 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
هک دراد  رطعرپ  کچوک  ياههناد  نآ  رد  هک  كاـنیوب  رایـسب  هدـش  هدرـشف  وس  ود  زا  لکـش  یغرممخت  ياهویم  هک  اـههخاش  كون  يور 

. دوریم راک  هب  اهیکاروخ  ندرک  وبشوخ  يارب 
یناوارف هـب  ناتــسچولب  ناتــسناغفا و  رد  تـسا . نآ  رگید  ياـهمان  مساـس  هریزهاـش ، داـفنرق ، دـنیوگ ، هاوخناـن  ار  نآ  یمور و  يهریز  (ذ :

(( میکح هفحت  . ) دوشیم هدیمان  زین  ینامرک  هایس  هریز  ای  هایس  هریز  دیوریم .

(Pisum Sativum Peas :(Karsanah هنسرک

هب ياههویم  کچوک و  ياهگرب  کیراب و  ياههخاش  ياراد  دسریم  اپ  مین  کی و  هب  نآ  يدنلب  هلاسکی  یهایگ  دوشیم ، هتفگ  نینـشک 
هب هک  درز  یخرب  دـیارگیم و  یخرـس  هب  هک  يرتسکاخ  گنر  هب  کچوک  يورک  ياـههناد  نآ  نورد  هک  هدـشیم  دـنبدنب  خاـش  لـکش 

مدنگ و ياهرازتشک  رد  هایگ  نیا  دسریم . ياهزمدب  یخلت و  هب  سپس  هدوب  بوخ  ياهزم  ياراد  تسا  هزات  هک  یماگنه  دیارگیم . يزبس 
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. دوشیم ورد  اهنآ  اب  دیوریم و  ملیش  هایگ  اب  وج 
هب رقبلا » بح  . » دـنهدیم واگ  هب  دـننکیم و  ار  نآ  تسوپ  هریت ، یگنر  اب  سدـع  شام و  ناـیم  نآ  يهزم  هنادواـگ  نآ  يهناد  هنـشرک  (ذ :

(( میکح هفحت   ) دنیوگ يزاریش  هب  کنسک » ، » يزات

(Apium Graveolens Linn Celery :(Karafa سفرک

يهنوگ تسا . نایرتچ  يهریت  زا  تسا . نانز  نادرم و  یـسنج  يورین  يهدـنیازفا  نآ  مخت  دوشیم ، هتفگ  زین  فسرک  بسرک ، سفلک ، (ذ :
( يوتش  ) یناتسمز سفرک  ار  نآ  یطبن  هنوگ  تسا . هریز  دننامه  نآ  مخت  یگنـس ، ریغ  یهوک  دنیوگ و  نویلاسارطف  ار  نآ  یگنـس  یهوک 

راک هب  يرببت  یشخبورین و  يارب  نآ  يهباریش  دوریم . راک  هب  اهيرامیب  زا  يرایسب  نامرد  رد  هایگ  نیا  يهویم  گرب و  هشیر و  دنیوگ .
. دوریم

. دراد مان  زین  یبآ  رگنک  نیعلا ، ةرق  ءاملا  رجرج  ءاملا ، سفرک  روآبآشیپ ، دیوریم  اهبادرم  رانک  رد  نآ  یبآ  هنوگ  - 1
. دوریم راک  هب  كاروخ  رد  هیودا  ناونعب  نونیرمس ، لبجلا ، سفرک  نینلاس ، ایاروا  سونیلاس ، ایاروا  یهوک ، سفرک  - 2

744 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یشحو سفرک  هایگ ، سرخ  نونیرمس ، ییارحص ، يرب ، سفرک  - 3

. تسا ییاذغ  داوم  هتخودنا  ياراد  ردنغچ  برت و  دننام  هب  نآ  يهشیر  یبرت  سفرک  - 4
. هشیر سفرک  يزیورک ، یمغلش  یتفل ، سفرک  یمغلش ، سفرک  دوشیم ، هدروخ  اهنآ  دننام  ددرگیم و  تفلک  رپ و 

جیکبک یتشد - سفرک  - 5
ناشوایس رپ  وید - سفرک  - 6

. دوشیم هتفگ  يرفعج  نآب  ناردنزام  رد  یمور  سفرک  - 7
نویلاسارطف ياهرخص - سفرک  - 8

(( ادخهد . ) دش هدروآ  ناریا  هب  اپورا  زا  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد  هک  یگنرف  سفرک  - 9

(Coccus Cacti kermes :(Karamd n h هنادمرک

ياـهمان و  قناـمدرج »  » و قناد » مرج   » نآ يهدـش  يزاـت  هنادروم  گرب و  تفه  یـسراپ  هب  ار  نآ  هک  تسا  نویرزاـم  زا  ياهنوگ  مخت  (ذ :
. دوشیم هتفگ  هناد  دروم  هنادروم ، رگید 

زیتكون کیراب و  تفلک و  ياهگرب  تسا . رتم  ود  ات  کی  نآ  يدـنلب  هک  گربلگیب  ياهياهپل  ود  هدر  وزج  نویرزام ، يهریت  زا  هاـیگ 
نآ و ياهتنا  رد  هشوخ  تروص  هب  هدـمآ  درگ  یخرـس ، اـی  يدـیپس  هب  هدـییارگ  یگنر  نیگآرطع و  کـچوک و  ياـهلگ  اـب  كرکیب  و 

يرتسکاـخ گـنر  هب  نآ  ینوریب  حطـس  هک  دراد  دربراـک  نآ  يهقاـس  تسوـپ  دـشابیم . رادنغور  دـیپس و  زغم  يورک و  هناد  اـب  ياهوـیم 
يهدام کی  درز و  نیگنر  يهدام  کی  ياراد  تسا . دنت  رایـسب  ياهزم  اب  طاخم  يهدننازیگنارب  نزمهبلد و  دـنیاشوخان و  يوب  اب  ياهوهق 

. تسا گنر  زبس  روآهسطع و  ازلوات و  هدننازوس و  دنت و  هک  نییزرم  مان  هب  نیزر  کی  زبس و  برچ 
(( نیعم گنهرف   ... ) هنامدرک و گرب ، تفه  هینویرزام ، زاز ، نانثم ، ياهمان 

(Brassica Oleracea Var Capitata Cabbage :(Kutrnab بنرک
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ییاههنوگ یتشوگ و  گرزب و  گرب  اب  ییاههخاش  ياراد  تسار و  هشیر  دـنتفگیم ، راصنالا » ۀـلقب   » نآ هب  ناینیـشیپ  هلاس  کـی  یهاـیگ 
. تسا یبرت  ملکلگ ،) ای  طیبنرق   ) ياهشوخ چیپملک ،)  ) یبیس فّرشم ، زبس ، یتشد ، دناهدرک . دای  هنوگ  شش  نآ  يارب  دراد . يرایسب 

. دوریم راک  هب  روش ) یشرت و   ) هدش هدرورپ  کمن  هکرس و  رد  ای  هتخپ و  نآ  ياههنوگ  همه 
745 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هب انبرک ، ینایرـس  هب  سوط ، ذوسرغ ، نینـسرک ، یمور  هب  تسا . هنوگ  اـبیرقت 20  نایبیلـص . هریت  زا  تسا  یمور  ملک  نآ  نیرتهب  ملک ، (ذ :
(( نیعم گنهرف   ) دنیوگ ملک  بنرک  یسراپ 

(Coriandrum Sativum Linn Coriander :(Kuzbara هربزک

وب و اهنت  سفرک  دننام  هب  نآ  ياهگرب  هقاس و  یکود و  يهشیر  اب  هلاسکی  یهایگ  دناهتفگ . زینشک  هدقت ، نویدرق ، ةرفسک ، نابرع  یخرب 
. تسا توافتم  رگیدکی  اب  نآ  يهزم 

. دوریم راک  هب  اهینشاچ  رد  هک  هربزک  مان  هب  يورک  ياهویم  يرتچ ، ياهلگ 
رخآ رد  رومن  درس و  تعیبط  تسا . ینادلک  ربک  هدش  يزات  هژاو  تسا . هدقت  ینمی  شیوگ  هب  دنیوگ . نالجلج  ار  نآ  يهناد  زینشگ و  (ذ :

(( میکح هفحت  . ) تسا هدنشک  نآ  يهرشفا  مرد  لهچ  دراد . تسخن  تبترم 

(Tamarix articulata Small tamarik galls :(Kazm zak كزامزک

. دــنیوگ لـئالا  بـح  نآ  يزاـت  هـک  تـسا . یــسراپ  ياهژاو  زگ  تـخرد  راـب  قزاـمزک ، تازاـمزک ، جزاـمزج ، وزاـمزک ، جزاــمزک ، (ذ :
هب يزرگنر  رد  تسا . ناوارف  ننات  ياراد  نوچ  دیآیم  تسد  هب  یهاش  زگ  تخرد  يور  رب  قدـنف  دـننامه  لکـش  يورک  ياهیگتـسجرب 

( افرط ك - ن . نیعم ) گنهرف   ) دوریم راک 

(A kind of cinnamon :(Kasila الیسک

ياههوک رد  ماش  نیمزرس  زا  یهایگ  ءابطالا .) مظان   ) دنیوگ الیهک  يدنه  هب  هلیسک و  ادیـسک ، هخیلـس و  هک  نیچراد  نوچمه  ییوراد  (ذ :
. دراد تخـس  ياهقاس  هدوب ، عارذ  کی  ات  بجو  کی  نآ  يازارد  رایـسب ، ياههخاش  ياراد  دـیوریم  سلبان  سدـقملا ، تیب  لیلخ و  رهش 

يدـیپس هب  نآ  گنر  رتکیراب ، یلو  سآ  گرب  دـننامه  شیاهگرب  تسا . دـنت  ییوب  ياراد  هدـیبسچ  مه  کیدزن  رادكرک  ياـهگرب 
يریگولج نآ  ندش  هابت  زا  دزادـنیب  نآ  شـشوج  زا  شیپ  بارـش  يهرمخ  رد  نآ  زا  یکدـنا  رگا  تسا . کشخ  مرگ و  یلیخ  دـیارگیم .

رایـسب هک  دـنیوگیم  هشیـشحلا » بارـش   » نآ هب  دنـسانشیم و  ار  بارـش  نیا  نایرـصم  دوشیم . هزمشوـخ  وـبشوخ و  رایـسب  دـنکیم و 
(( راطیب ج 2 ص 53 نبا   ) تسازامرگ

( : Kush nj) جنشک

. درادن مخت  دیوریم . یبآدنگ  كانمن و  ياهاج  رد  هک  چراق )  ) غورامس ياهنوگ  (ذ :
746 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

دنروخ و دننک و  اهینیریش  رد  یهبرف  يارب  نانز  تسا و  ردخم  دوشیم . تفای  یناوارف  هب  ناسارخ  دورارف و  رد  تسا  هتشک »  » هدش يزات 
(( یعیدب تارایتخا   ) دنیوگ زین  اریرز  کمشک ، کنشک ، دراد  درس  تعیبط  دنیامن . تسم 
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(thچCuscuta reflexa Roxb Doddex :(Kash ثوشک

ياههشیب هدـش و  کشخ  ياهبادرم  رد  هک  نومیتفا  ياههنوگ  زا  یلگنا  یهایگ  تسا . هدـمآ  زین  اطوقـسق  ای  اـتوشک  اـی  توشک  نآ  ماـن 
. دوریم راک  هب  نامرد  رد  دراد . گربیب  هدنزخ ، یخن  ياهقاس  دیوریم . هدروخنتسد 

، ناتکلا ۀعیرق  ناتکلا ، لوماخ  ناتکلا ، عبس  بنرالا ، ضامح  نشرپ ، دقف ، ياهمان  اب  توشکلا » رزب   » يزات هب  رانید  ینایرس  هب  نآ  مخت  (ذ :
(( میکح هفحت   ) تسا نآ  رگید  ياهمان  دنرس  كومحز ، دنغرف ،

( : bچKa) بوعک

زاغآ زا  هک  هاتوک  یتشوگ  هقاس  تسار و  هاتوک  يهشیر  دسریمن . اپ  مین  هب  نآ  يدنلب  دیوریم و  اههوک  هنماد  رد  هلاسکی  یتشد  یهایگ 
دوخن و هزادنا  هب  هک  دیآیم  دیدپ  نآ  يهویم  گرب  يهدعاق  رد  تسا . رادراخ  هنادـند و  نهپ  ياهگرب  اب  دـنیآیم  نوریب  نآ  ياهگرب 

. دوشیم یبوچ  ندش  کشخ  زا  سپ  تسا  مرن  یتشوگ و  هویم  تسا . ینغور  يزغم  ياراد 
زا دنیوگ و  یّسس  نآ  هب  دنروخیم و  یمرگرس  يارب  ار  نآ  زغم  دنهدیم و  وب  هدرک  روش  نآ  دنراد . شوخ  رایـسب  ار  هناد  نیا  نایلـصوم 

. تسا لصوم  رهش  هژیو  ياهیندروخ 
. دنروخیم ار  نآ  يهدشزپبآ  زبس و  هایگ  يهقاس 

(Tuber Cibarium Truffle :(Kam t ةامک

، دـعرلا تانب  ساـفرت ، مک ، جاردـننآ .)  ) دـیوریم نیمز  زا  یناراـب  ياـهزور  رد  يرتچ  یخرب  یغرممخت و  هنوگهب  چراـق )  ) غورامـس (ذ :
(( ادخهد . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  نالبند  ضرالا ، محش  نالحط ،

s) germanderچTeucrium Chamaedrys Common :(Kam dhri سویردامک

رد دراد  خـلت  ياهزم  نیگآرطع و  يوـب  دوریمن  ـالاب  بجو  کـی  زا  شیب  یفلع  یهاـیگ  دـنیوگ  ینیمز  طوـلب  اـی  کـچوک  طوـلب  نآ  هب 
ياهاج کشخ و  ياههوک  يهنماد 

747 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
. دیوریم یخالگنس 

گنهرف  ) تسا دنمدوس  هک  دنهدیم  اقستسا  يرامیب  زاغآ  رد  دنیوگ  خلت » يورادنام   » یسراپ هب  ینیمز  طولب  ینعم  هب  ینانوی  ياهژاو  (ذ :
(( نیعم

(sچfitچTecrium chamaephytis Tecrium :(kam سوطیفامک

ربونـص و يوب  دننامه  ییوب  درز و  ياهلگ  کچوک و  خرـس  رادهخاش  هدـش ، نهپ  هقاس  اب  هلاسکی  یهایگ  دـنیوگ . ینیمز  ربونـص  ار  نآ 
. دراد خلت  رایسب  ياهزم 

( ناقری  ) يدرز يارب  دـنیوگ  یمور » سفرک   » یهورگ و  یمور » نوخرت   » یخرب وراد  شام  يزاریـش  هب  تسا . گنر  شفنب  لگ  ياراد  (ذ :
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(( ءابطالا مظان   ) دنیوگ زین  سوطیفامک  فصرع ، سطیفاماخ ،  Cuminum cyminum نآ هب  تسا . کین 

(nچTecrium chamaephytis Tecrium ;Cumin :(kamm نومک

هب سپس  رصم  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  یپویتا  نیمزرس  نآ  نیتسخن  هاگنتسر  تسا  هتفرگ  هشیر  یبرع  مان  نآ  زا  هک  مونیموک )  ) يربع ياهژاو 
. تسا هدمآ  یبرع  ياهروشک  رگید 

دیپس و يرتچ  ياهلگ  یناکیپ و  لکـش  یغرممخت  ياهگرب  یفیل و  هشیر  درذگیمن . اپ  کی  زا  نآ  يدـنلب  هک  وبشوخ  یفلع  یهایگ 
. دراد دنیاشوخ  یخلت  یکدنا  اب  دنت  ياهزم  نیگآرطع و  لکش  یکود  ياههناد  هک  ياهویم  اب  گنر  یلگ 

هب تسا  نیتال  مونیموک »  » يهدـشيزات دوشیم  هتفگ  دراد  یطبن  یماش  یـسراف ، یناـمرک ، هنوگ  نوماـخ ،»  » هدـش يزاـت  تسا . هریز  (ذ :
یمور یتشد ، نوسینا ،)  ) ولح یـشبح ، دوسا ، يرب  يرب ، یلبج ، رغـصا ، دوسا ، ینمرا ، ياههنوگ  دـنیوگ  یکولم  ینعی  نوقیلـساب »  » ینانوی

(( ادخهد . ) دراد زینوش )  ) يدنه زبس )  ) یطبن هاوخنان ،)  ) یکولم ینامرک ، یسراف ، ایورک ،) )

(Boswellia glabra Frankincense :(kundur ردنک

زا هدش  شوارت  ياهباریـش  هک  دنداد  نآ  هب  نابل  مان  دندیزگرب و  ار  ینانوی  هشیر  نابرع  دـنناوخ ، ونابیل »  » ناینانوی دـنیوگ ، جتـسب  نایـسراپ 
نامع تومرـضح و  نمی و  ياههوک  زا  نآ  نیرتهب  دیوریم ، ناتـسهوک  رد  دـسریمن و  عارذ  ود  شیب  هب  نآ  يدـنلب  هک  رادراخ  یتخرد 

نییور هیال  تسین و  یمظنم  لکش  ياراد  دوشیم  هدیمان  یبرع  هک  يردنک  دیآیم . تسدب 
748 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هک يرگید  يهنوگ  دوشیم . مرن  ندیوج  ماگنه  رد  هدـنیارگ . یخرـس  ای  يدرز  هب  دـیپس  گنر  اب  درت  تسا ، ییاهیگتـسجرب  ياراد  نآ 
. دراد یهایس  هب  هدنیارگ  يرتسکاخ  یگنر  تسا و  بوخ  رتمک  دوشیم  هتفگ  يدنه  ردنک  ای  اخم » »

رب نوچ  تسا ، دنمدوس  مغلب  عطق  يارب  دنیوگ  ردنک و  یکدزم ، کلع ، مطب ، غمـص  نابول ،)  ) نابل ردنک  یکطـصم  هک  تسا  یغمـص  (ذ :
(( نیعم گنهرف  . ) تسا نآ  رگید  ياههنوگ  يدنه  یشبح ، یمور ، ردنک  دیآرب ، نآ  زا  یشوخ  يوب  دنزیر  شتآ 

(saponaria sps struthion :(kundus سدنک

دراد ياهزمخلت  رایـسب  هایـس ، ياههناد  اب  ياهویم  دـیپس ، ياهشوخ  ییاهلگ  يزایپ و  ياهشیر  دـیوریم . ناتـسهوک  رد  هلاس  دـنچ  یهایگ 
. دوریم راکب  نامرد  رد  نآ  يهشیر  هناد و 

تسا روآهسطع  دنـشک ، ینیب  هب  رگا  ار  نآ  ردوپ  تسا  هدنروآالاب  هدننکناور ، دراد  هایـس  ینورب  درز و  ینورد  هک  تسا  یهایگ  خیب  (ذ :
(( نیعم گنهرف  . ) دنیوگ زین  دیپس  قبرخ  ار  نآ  هک  نایناجنروس  يهتسد  زا  ناینسوس و  يهریت  زا  ءابطالا ) مظان  )

(Vateria indica linn :(kahruba ابرهک

شلام زا  سپ  ار  هاک  ای  هچراپ  شیابر  ییاناوت  اریز  تسا  هاک  هدـنیابر  ینعم  هب  اـهبنارگ  یغمـص  هباریـش  هنوگ  کـی  يارب  یـسراپ  ياهژاو 
هباریـش دـباییم . شرورپ  کـیتلاب  ياـیرد  ياـههنارک  رد  نآ  نیرتـهب  هک  دـنکیم  شوارت  مود  ماـن  اـب  یتـخرد  زا  نآ  هباریـش  دراد . نداد 

هب هدنیارگ  درز  گنر  هب  یتدم  زا  سپ  هک  هدوب  گنرمک  درز  گنر  هک  دوشیم  ریزارـس  تخرد  گرزب  ياههخاش  هقاس و  زا  دوخبدوخ 
ار نآ  دوـشیم  هک  تسا  یغمـص  اـهنت  دـشابیم . ندـش  تفـس  ندـش و  کـشخ  زا  سپ  ینوـگرگد  نیا  دـیآیمرد و  یهایـس  اـی  یخرس 
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. دیآیم راکب  تالآ  رویز  رد  درک و  قارب  ناشخرد و 

( : kaild ru) ورادلیک

شرورپ هدـیچیپ ) مهرد   ) کیرات ياهلگنج  اـهغاب و  اـههناخدور و  کـیدزن  كاـنمن  ياـهنیمز  رد  نایـسخرس  يهریت  زا  یفلع  یهاـیگ 
. دناهتفگ هجلف »  » نادب نابرع  زا  یخرب  دباییم 

749 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
نوچ دـنزیم . یهایـس  هب  هک  خرـس  گـنر  كرک )  ) ياـهبغز ياراد  رادهرگ ، هنت  ياراد  تسا  نآ  رگید  ماـن  رن  سخرـس  سخرـس ، (ذ :

(( نیعم گنهرف  . ) دراد خلت  يهزم  تخس و  هنت  دوش  نایامن  راومه  دوش  هدیلام  نآ  رب  تسد 
( Cistus creticus Ladunum :(L dhan ندال

دیآیمن تسدب  هزیکاپ  نآ  همشچرس  زا  دنمان  قیلع »  » نابرع هک  هدنبسچ  رایسب  یغمـص  هباریـش  يارب  ینانوی  ياهژاو  دنیوگ  نذال »  » نابرع
هدروآ ترک  هریزج  زا  هک  اـتیرک » مویندـال   » تسخن تـسا  هنوـگ  ود  دبـسچیم . غمـص  نـیا  هـب  نآ  زج  ناـتخرد و  گرب  كاـخ و  نوـچ 

نتفر ماگنه  لـگ  ندـش  هدرمژپ  نآ  يهسانـش  زا  دراد . گرزب  گـنر  یتروص  ياـهلگ  دـشکیم  دـق  اـپ  راـهچ  اـت  ياهچتخرد  دوشیم ،
ود ات  تسا  ياهچتخرد  دوشیم  هدناوخ  سوریفیندال » سوطسق   » مود تسا . باتفآ  ندمآرب  اب  نآ  نتـشگ  باداش  ندش و  زاب  دیـشروخ و 

. تسا نیگآرطع  هدنبسچ  يهدام  زا  هدیشوپ  هشیمه  نآ  ياهگرب  دراد  ییابیز  یبترم و  مظنم و  ياههصخاش  دریگیم  يدنلب  رتم 
تفج ندروآ  نوریب  نادـهز و  ياهيرامیب  يارب  هدـننکهیزجت ، میالم ، کـشخ  تسخن  تبترم  رد  مرگ و  مود  تبترم  رد  نآ  تعیبط  (ذ :

، هبمکـش شخبورین  روآهناهام ، نوخ  زاسریـش ، ازقرع ، روآبآشیپ ، اهگر ، يهدنیاشگ  دشخبیم . ورین  ار  رـس  يوم  تسا  بوخ  نایور 
ياهمخز ندیشخب  دوبهب  رگج و  هبمکش و  یتخس  يدرس و  زا  یشان  ياهدرد  دردرس و  يارب  نآ  نامسناپ  تسا . هکسکس  يهدنهددوبهب 

(( میکح هفحت   ) تسا دنمدوس  ندرک  هایس  يارب  تسا و  بوخ  هلبآ  اهمخز و  يارب  بارش  اب  هنهک و 

(zwardچLapis lazuli :(L دروزال

، کچوک یگنـس  دوشیم . تفای  ناریا ، رواخ  نیچ و  ياهناتـسا  زا  یخرب  رد  تسا  بایمک  اـهبنارگ ، دنمـشزرا ، ياهگنـس  زا  دروجـال 
درگوگ و موینیمولآ و  تاکیلـس و  زا  ییایمیـش  بیکرت  کـی  دوریم . راـکب  تـالآرویز  تخاـس  رد  نیرز  ییاـههگر  ياراد  گـنر  یبآ 

. دشابیم میدس 
رد درس و  لوا  رد  نآ  يهدش  هدناسیخ )  ) هتسش مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبط  تسا . ناشخدب  ياهناک  زا  نآ  نیرتهب  دروژال ، (ذ :

بآخلت و يهدننکناور  کشخ ، مود 
750 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

روآيداش لد ، شخبورین  ساره ، سرت و  يهدـننکرود  یگریت . درل و  زا  نآ  يهدـننکفاص  دولآنوخ ، الاب و  یگتـسب  اب  ياـهیگتخیمآ 
يارب نآ  ندیــشک  همرــس  دـشابیم . هناـهام  نوـخ  نوـخ  يهدـننکناور  سرت و  هودـنا و  یبآـخلت ، ياـهيرامیب  يهدــننکنامرد  تـسا ،

ینیب و يزیرنوـخ  ندـمآ  دـنب  يارب  ینیب  رد  نآ  ندـیمد  هدـنور و  ياـهمخز  هروـخ و  يارب  نآ  ردوـپ  هژم و  نتخیر  مشچ و  ياـهيرامیب 
 ... نایور و تشادهاگن  يارب  نوتیز  نغور  اب  نآ  يهجزرپ 

(( ۀیودالا نزخم  . ) تسا بوخ 

(Euphorbia officinarum Euphrbium :(L ghia هیغال
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بآدرز يهدننکناور  نآ  يهباریش  موس  تبترم  رد  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  تسا . یهوک  یتخرد  مرگ و  رایسب  رادهباریـش  یهایگ  (ذ :
ندروآ الاب  يهدننازیگنارب  نآ  يهباریـش  تسا . يدـنمورین  يهدـننکناور  نآ  يهرـشفا  هدـیبوک و  گرب  دـنمدوس ، ءاقـستسا  يارب  تسا و 

. دشابیم تسوپ  يهدننکباداش  تسا ،
(( ادخهد . ) تسا نآ  رگید  ياهمان  بابلح  دیپس ، وید  هثیغال ، هیعال ، ياهمان  (ذ :

(Tragopogan porri folius solsify :(lahyah al -tais سیتلا هیحل 

هب دوشیم  هدـیمخ  تسا ، زبس  ياهگرب  زا  رپ  هک  ییاج  هخاش  ینایاپ  شخب  زا  هک  ابیز  یتروص  ای  دـیپس  ياـهلگ  اـب  یفلع ، ياهچتخرد 
. دوشیم هدناوخ  تشد » يوناب  هاش   » ورنیازا دیوریم . وردوخ  رومن ، زبسرس و  ياهتشد  رد  دهدیم  زب  شیر  رس و  يهرهچ  نآ 

یـسراپ هب  دوشیم  هتفگ  زین  جنلفـسا  لیخلا ، بانذا  صاوقـس ، سوکـس ، سوتـسق ، گنـش ، هلالا  رادـلاخ ، زب  شیر  زب ، شیر  گنـش ، (ذ :
راکب ینیب  نوخ  ندروآ  دنب  يارب  تسا  درـس  تسخن  تبترم  رد  هدننککشخ و  هدنروآدنب و  دنیوگ ، سادیطـسفوه »  » یمور و  جنلپـسا » »

شخبورین وـلگ و  ياـههبانوخ  يارب  نآ  يهرـشفا  شوـگ و  كرچ  يارب  نآ  يهشیر  هنهک و  ياـهشیر  يارب  نآ  کـشخ  گرب  دوریم .
( ادخهد . ) دنربیم راکب  اهرهز  درکراک  زا  يریگولج  يارب  ار  سیتلا  ۀیحل  موم و  اب  نآ  لگ  دشابیم . هدور  ياهمخز  هبمکش و 

(Onosma brateatum Borage :(Lis nal -thaur روثلا ناسل 

رد وردوخ  ياهنوگ  نابزواگ ) لگ   ) نایمحمح هریت  زا  هلاسکی  یفلع  یهایگ 
751 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

ياراد دوشیم . تشاـک  اـهغاب  رد  هکنآ  یـشرورپ  يهنوگ  دـیوریم . ناوارف  یگدـنراب  ياراد  هک  هناـیم  اوـه  بآ و  رظن  زا  ياـهنیمزرس 
دیدـپ واـگ  ناـبز  نوچمه  یتلاـح  هک  دـشابیم . گرب  يهیور  ياـهاج  رگید  زا  رتهتفرورف  یناـیم  يهگر  هایـس  یکدـنا  زارد  نهپ ، یگرب 
يوراد نونکا  نیمه  اـت  و  روـثلا ) ناـسل   ) ناـبزواگ لـگ  قارع  رد  تساـبیز  رایـسب  دـیارگیم و  یخرـسب  یمک  هک  دـیپس  یلگ  دروآیم ،

. تسا نارامیب 
شخبورین روآيداـش  رومن ، مرگ و  تسخن  تبترم  رد  نآ  تعیبـط  دـنیوگ . زین  راجنـش ، ءـالحک ، ءـالیحک ، محمح ، سلغوـب ، ماـن  هب  (ذ :

، یگناوـید ماـسرب ، ماسرـس ، یبآـخلت و  ياـهيرامیب  يارب  دـنمدوس  بآدرز و  بآـخلت و  يهدـننکناور  ساوـح و  یــسییر و  ياهمادـنا 
يزیرغ ترارح  یـشخبورین  و  ناقری )  ) يدرز نادـبآشیپ ، گنـس  راسخر ، ییوکین  سفن ، یگنت  هفرـس ، هنیـس ، يربز  لد ، شپت  ایلوخیلام ،

بوخ لد  شخب  يورین  ناـهد ، باـهتلا  و  نادـند ، يهشیر  یتسـس  ناـهد و  تفآ  کـفرب و  يارب  نآ  يهتخوس  گرب  دـشابیم . دـنمدوس 
(( ادخهد . ) تسا

(plantago mojor linn Great plantain :(Lis nal .humal لمحلا ناسل 

( یعارلا ةرامز   ) یبآ کچوک و  گرزب و  ياههنوگ  ياراد  دنـسانشیم . مالـس ) درب و   ) هب ار  نآ  مدرم  و  دنفـسوگ ) شوگ   ) يدـجلا ناذأ 
ياهلول نآ  نایم  زا  هک  نیمز  يور  هدش  هدرتسگ  رادهنادند  لکـش  یغرممخت  ياهگرب  هلاسدنچ ، هشیر و  هلاسکی  اب  یفلع  یهایگ  دشاب .

نابز گنتراب ، گنهراب ، ذ :  ) دیوریم لکش  ياهشوخ  دیپس  ياهلگ  نآ  يالاب  رب  هک  دیآیم  نوریب  رتشیب  ای  اپ  کی  يدنلب  هب  ياهناوتـسا 
. تسا بوخ  شورمکش  زا  يریگولج  يارب  هدننککشخ ، هدنروآدنب و  دوشیم . هتفگ  زین  ةاشلا  ناذآ  هرب ،
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ياج هلمن ، عرـص ، لیفلا ، ءاد  یـسراف ، شتآ  ریزانخ ، يرـش ،)  ) کلمخم مرگ ، ساـمآ  يارب  مود . تبترم  رد  کـشخ  درـس و  نآ  تعیبط 
و هیر ، مخز  راه و  گس  یگدـیزگ  بغ و  بت  هثل و  ناـهد و  شوج  تفآ و  کـفرب و  يارب  نآ  گرب  تسا  دـنمدوس  شتآ  زا  یگتخوس 
زا شوگ  درد  هروخ ، ریـساوب  نوـخ  هناـهام ، نوـخ  نوـخ  ندروآ  دـنب  ندرک ، بآـشیپ  رد  شزوـس  هدرگ ، یگتفرگ  هباـنوخ ، ندروآ  ـالاب 
نآ يهتخپ  هیوشناهد  خرـس و  داب  يارب  بآدیفـس  اب  روسان و  نادـهز و  ياـهدرد  يارب  نآ  نتفرگرب  دوخب  مشچ و  ياـهيرامیب  یمرگ ،

(( ادخهد  ) تسا دنمدوس  ناهد  ياهيرامیب  يارب 
752 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

antidysenterica coness bark :(Lisan al .asafir) Holarrhena wal ریفاصعلا ناسل 

مادکره نورد  ینابایب و  بونرخ  هویم  دننامه  رتکچوک و  نوتیز  زا  نآ  ياهگرب  تسا . امرخ  يهدنکارپ  دننام  هب  هک  رادرد  تخرد  هویم 
. تسا يدرز  هب  هدنیارگ  دیپس  ینورد  خرس و  نوریب  کشجنگ  نابز  دننام  هب  يزغم  نآ 

مود رخآ  تبترم  رد  نآ  تعیبط  دـنیوگ . زین  شفنب  راب  نارم ، هسیکراد ، رها ، رفـسلاط ، رقام ، نو ، ناوز ، کـشجنگ  کـشجنگ ، ناـبز  (ذ :
هدننازیگنارب گنـس ، هدننکدرخ  روآبآشیپ ، هچیپلد ، هاگیهت ، نادهز ، رمک ، ولهپ ، درد  هدرـشف و  ياهداب  يهدننکمارآ  کشخ و  مرگ و 

ناـیور يرادـهاگن  يارب  نآ  يهـجزرپ  یلـسانت و  ياهمادـنا  شخبورین  و  هـنهک ، يهفرـس  سفن ، یگنت  لد و  شپت  يارب  یــسنج ، يورین 
(( ادخهد . ) تسا بوخ  یسیپ  رت و  مخز )  ) ياهشیر يارب  تسا . دنمدوس 

(Arropa belladonna Linn Fruit of belladonna :(Luff h حافل

ورنیازا دراد ، دـنت  ياهزم  دـنیاشوخ و  يوب  اب  یتشوگ  تسا . رتگرزب  یکدـنا  اـی  ولآدرز  زا  رتکچوک  يهزادـنا  اـب  حوربی  تخرد  يهویم 
. دناهتفگ نجلا » حافت   » ار نآ  نایماش 

هدـناوخ منـصلا  حوربی  كزیباـس ، جزیباـس ، هاـیگ ، رهم  هاـیگ ، مدرم  هیوبتسد ، وبنتـسد ، ماـن  هب  گـنر ، درز  ناـجمداب  دـننام  یهاـیگ  (ذ :
ياـج ور  نآ  نامـسناپ  تسا . مشچ  يهدـننکهریت  ردـخم ، ریگولگ ، روآباوخ ، لوا ، رد  رومن )  ) رت مود و  رد  درـس  نآ  تعیبـط  دوشیم .

ینوخ و لاهـسا  یمرگ و  زا  لد  شپت  یبآشیپ و  شزوس  يارب  بلعثلا و  بنع  رهزداپ  نآ  کچوک  گرب  دـنمدوس و  ناروناـج  یگدـیزگ 
(( میکح هفحت  . ) تسا هناهام  نوخ  هدنروآدنب  نآ  يهجزرپ  نادند ، درد  يارب  نآ  يهیوشناهد 

(Brassica compestri linn Turnip :(Lift تفل

« ولکنک  » يدنه هب  ندیلوفلغ ،»  » ینانوی هب  اتفل ،» تفل و   » يزات هب  یتپال ،» اتپال و   » یمارآ هب  ویتال ،»  » يروشآ رد  مجلس  مجلش ، مغلـش ، (ذ :
ای یپیرگ  ناراـمیب  يارب  نیماـتیو  ياراد  دوریم ، راـکب  اـهشآ  زا  يرایـسب  رد  یندروخ  لکـش ، یجاـخ  يهریت  زا  یهاـیگ  هشیر  دـنیوگ ،

(( ادخهد . ) دشابیم یگدروخامرس 
753 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

590 ، 36 هعبیصا 34 ، یبا  نبا  ا 
756 ، 745 ، 716 راطیب 695 ، نبا 

ذیملت 795 نبا 
590 ، 55 انیس 46 ، نبا 
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هسام 668 نبا 
هیوسام 638 نبا 

میدن 585 نبا 
یشرق 26 سیفن  نبا 

لبه 828 نبا 
ودنه 828 نبا 

قیرطبلا 668 نبا 
[1270]821 ، 728 ، 713 ، 712 ، 707 ، 705 ، 686 ، 683 ، 669 ، 642 راطیب 590 ، نبا 

ص853 همجرت ؛ )  ) بطلا یف  يروصنملا 
ذیملت 648 ن 

نودلخ 30 نبا 
ناکلخ 585 نبا 

833 ، 712 ، 690 ، 666 انیس 661 ، نبا 
588 ، 36 میدن 34 ، نبا 

هدازبرع 40 لضفلا  وبا 
انیس 24 یلع  وبا 

سوینتآ 36 آ 
ا

يروکشا 39 دمحا 
يدنفا 43 دمحا 

دمحا 35 روپ  لیعامسا  روپدمحا 
يدیشر 590 نسح  روپدمحا 

طایخ 590 يدمح  دمحا 
يوزنم 40 دمحا 
686 وطسرا 32 ،

أ
60 سوسامرأ 47 ،

ا
سویسابیرا 25

راجاق 41 میهاربا  روپقاحسا 
یمکاح 40 لیعامسا 

آ
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ییاقآ 44
ا

41 ع )  ) رقاب دمحم  ماما 
854 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

أ
نارهأ 60

60 نورهأ 47 ،
ا

سویسابیروا 36
راشفا 39 جریا 

ب
50 ناملکورب 42 ،
ۀمطفلا 590 ریشب 

74 ، 60 ، 47 ، 36 طارقب 25 ،
591 ، 55 يرکب 47 ،

یناوریق 46 میهاربا  روپدمحا  رفعج  وب  رازج  نب 
الع 46 وب  روپ  رهز  روپ  کلملا  دبع  یلیبشا  یسلدنا  رهز  نب 

یقداص 44 دازهب 
ءاشح 38 نبا  دمحم  روپ  یلع  رفعج  وب 

دسا 35 روپدمحا  روپ  قاحسا  روپ  روصنم  حلاص  وب 
پ

روپاسراپ 44
سولواپ 36

60 سلوپ 47 ،
سولوپ 60

ت
56 اشاپ 50 ، رومیت 

ث
هرق 31 نب  تباث 

ج
،714 ، 705 ، 683 ، 675 ، 656 ، 638 ، 598 ، 589 ، 437 ، 404 ، 272 ، 170 ، 122 ، 100 ، 87 ، 78 ، 77 ، 60 ، 47 ، 36 ، 31 سونیلاج 25 ،

839 ، 723
ییانومرک 37 درارج 
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نتراس 35 جرج 
یسوم 591 دمحم  لالج 
یطفق 590 نیدلا  لامج 

نالوک 591 جروج 
ح

دیعس 42 دیس  جاح 
یقیدصلا 1 يرکبلا  مزاح 
یقیدص 49 يرکب  مزاح 

ییاطخ 43 دیس  هب  روهشم  ببطتم  یناردنزام  ینیسح  یبیطخ  نیدلا  سمشآ  روپ  ماسح 
اشاپ 44 نسح 

41 دروآهر 38 ، نسح 
اشاپ 56 نیسح 

855 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
قحسا 31 نب  نینح 

خ
هعمج 55 میرکلا  دبع  دلاخ 

831 یمزراوخ 827 ،
د

نوملس 590 س . أ . د .
حبس 591 ینسح  د .
ندیرم 590 هزع  د .

یکاطنا 590 رمع  روپ  دواد 
یبلچ 43 دواد 

یقیدص 1 يرکب  مزاح  رتکد 
سودیروقسید 31

ذ
45 ، 34 ، 26 ، 23 رکاذ 1 ،

ر
راظتنا 45 کچوک  ایؤر 

،586 ، 585 ، 584 ، 583 ، 582 ، 107 ، 57 ، 49 ، 47 ، 46 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 37 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 26 ، 25 ، 24 ، 21 يزار 1 ،
،711 ، 668 ، 646 ، 644 ، 638 ، 637 ، 631 ، 622 ، 619 ، 618 ، 613 ، 608 ، 606 ، 605 ، 603 ، 601 ، 597 ، 595 ، 590 ، 589 ، 588 ، 587

833 ، 829 ، 826 ، 814 ، 811 ، 795 ، 793 ، 792 ، 791 ، 788 ، 785 ، 784 ، 783 ، 781 ، 778 ، 776 ، 772 ، 766 ، 726 ، 712
ز
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632 يرشخمز 595 ،
832 ، 826 ، 590 يوارهز 46 ،

ژ
نلک 38 ژ .

س
رهپس 45

701 نویبارس 25 ،
807 ، 723 نامیلس 643 ،

44 ، 33 راونا 27 ، هّللا  دبع  دیس 
بیبط 44 دیس  اضر  دیس 

یطویس 828
ش

26 ناقبرت 24 ، تعیرش  سمش 
یبارهش 44

ض
يدنفا 43 نیسای  لآ  کب  نمحرلا  دبع  روپکبایض 

ع
يریاح 42 نیسحلا  دبع 

856 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
یجولع 826 دیمحلا  دبع 

یلیبشا 591 يریرح  مساق  روپ  هّللا  دبع 
يربط 590 نبر  لهس  روپ  یلع 

یسیع 46 نب  یلع 
یمق 42 میهاربا  دمحم  روپ  یقنیلع 

40 يوزنم 39 ، یقنیلع 
55 مالسالا 49 ، دبع  دامع 

غ
هدارج 55 يزاغ 
572 یلازغ 32 ،

ناینافرع 40 یلعمالغ 
ف

نیگزس 43 داؤف 
سولوف 60
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ق
يزاریش 31 نیدلا  بطق 

ك
نولاک 26

793 ، 785 خک 778 ،
ل

707 كرلکل 701 ،
يرهوگ 44 الیل 

م
ونر 38 م .

سویردام 70
663 نومأم 633 ،

838 ، 407 ، 406 ، 392 ، 391 ، 390 سوطیدورثم 389 ،
590 ، 46 یسوجم 36 ،

رقوم 38 دیجم 
ترکف 42 فصآ  دمحم 

يزار 591 رداقلا  دبع  روپ  دمحم 
ببطتم 38 بوقعی  روپ  دمحم 

یبکاوک 591 نیدلا  حالص  دمحم 
یبقع 46 میلحلا  دبع  دمحم 

یکلملا 591 مظاک  دمحم 
نیسح 46 لماک  دمحم 

يدادغب 591 نسح  روپ  دمحم 
42 ، 39 هوژپشناد 38 ، یقت  دمحم 

يرکسع 39 دوعسم  روپ  دومحم 
42 لضاف 41 ، دومحم 

46 رباص 1 ، نیدلا  یحم 
ینالویدم 37

یفجن 39 یشعرم 
یقوش 590 یفطصم 

تولس 26 لشیم 
ياشب 591 دالیم 

857 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
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ن
هاش 744 نیدلا  رصان 

42 يدابآمجن 35 ،
اضر 590 رازن 

یضورع 37 یماظن 
ه

ونر 591 ه ب .
ي

یلیلج 44 اشاپ  نامعن  روپ  اشاپ  ییحی 
60 هیوسام 47 ، روپییحی 

858 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 
اهاج يهیامن 

آ
45 فصآ 44 ،

826 ، 800 ، 765 ، 719 ، 657 ، 649 اقیرفآ 648 ،
دروفسکآ 46
39 ناملآ 38 ،

ا
سوطرا 240

801 ، 768 ، 758 ، 748 ، 729 ، 704 ، 694 ، 664 ، 654 ، 644 ، 637 ، 634 ، 52 اپورا 50 ،
763 ، 702 هیردنکسا 45 ،

لایروکسا 44
اکیرما 31

774 ، 727 ، 717 ، 684 ، 668 سلدنا 647 ،
ملوا 38

46 هیفوصایا 45 ،
،766 ، 765 ، 754 ، 748 ، 744 ، 727 ، 712 ، 706 ، 703 ، 702 ، 691 ، 657 ، 645 ، 644 ، 618 ، 47 ، 46 ، 44 ، 39 ، 38 ، 35 ، 26 ناریا 24 ،

831 ، 827 ، 826 ، 821 ، 816 ، 802
ب

46 نایلداب 45 ،
لزاب 38

الیزاب 38
811 ، 804 ، 757 ، 720 ، 402 ، 162 ، 161 ، 158 لاب 39 ،

بطلایف www.Ghaemiyeh.comيروصنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


روپیکناب 45
594 نیلرب 39 ،

835 ، 820 ، 782 ، 780 ، 770 ، 741 ، 712 ، 709 ، 681 ، 665 ، 659 ، 594 ، 593 ، 591 ، 588 ، 587 ، 586 ، 59 ، 53 دادغب 46 ،
629 تشهب 30 ،

594 ، 593 ، 46 توریب 45 ،
پ

اوداپ 38
44 سیراپ 38 ،

ت
826 هیکرت 46 ،

44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 نارهت 39 ،
ج

منهج 30
859 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

چ
769 ، 754 ، 746 ، 745 ، 724 ، 705 ، 702 ، 701 ، 656 نیچ 357 ،

ح
752 تومرضح 45 ،

782 بلح 685 ،
دابآردیح 45

خ
837 ، 698 ، 401 ناتسزوخ 400 ،

د
59 بتکلا 45 ، راد 

هیلپنوم 38 هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد 
لصوم 53 هاگشناد 

ندسرد 45
776 ، 769 ، 762 ، 744 ، 743 ، 733 ، 725 هنارتیدم 696 ، يایرد 

691 ، 593 نکد 52 ،
688 ، 685 ، 594 قشمد 593 ،

ر
روپمار 45

594 ، 45 طابر 39 ،
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دابآنامحر 34
592 ، 588 ، 587 ، 586 ، 585 ، 425 ير 35 ،

ز
ریبز 803

س
هیمیلس 45

826 ، 820 ، 807 ، 800 ، 744 ، 732 ، 726 ، 673 ، 668 ، 662 ، 643 هیروس 639 ،
سیوس 39

ش
717 ، 247 سوماش 244 ،

ناریمش 34
828 ، 742 زاریش 726 ،

ظ
هیرهاظ 41

ع
،766 ، 765 ، 763 ، 755 ، 738 ، 730 ، 717 ، 706 ، 704 ، 673 ، 662 ، 657 ، 618 ، 617 ، 615 ، 613 ، 607 ، 605 ، 603 ، 59 ، 52 قارع 46 ،

831 ، 830 ، 827 ، 826 ، 825 ، 824 ، 823 ، 821 ، 819 ، 818 ، 817 ، 816 ، 808 ، 807 ، 806 ، 805 ، 803 ، 769
860 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

هرگیلع 45
ف

770 ، 764 ، 704 ، 697 ، 651 ، 638 ، 39 هسنارف 38 ،
سوطیرف 244

ق
594 هرهاق 53 ،

ك
کناشاک 34

52 هیمالسالا » هیبرتلا  راد   » هناخباتک
52 تاطوطخم »  » هناخباتک

فاقوا 61 هناخباتک 
داشرهوگ 43 عماج  هناخباتک 

دهشم 43 یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  هناخباتک 
جیربمک 45 هاگشناد  هناخباتک 

ازریم 43 داهرف  هدازهاش  هناخباتک 
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یمالسا 41 ياروش  سلجم  هناخباتک 
رومیت 61 دومحم  هناخباتک 

يوضر 41 سدق  ناتسآ  دانسا  زکرم  يزکرم و  هناخباتک 
اشاپ 59 نیسح  عماج  دجسم  هناخباتک 

هنطلسلا 40 داضتعا  يهناخباتک 
هیردنکسا 45 يرادرهش  يهناخباتک 

یسربط 44 ینباکنت  رهاط  دمحم  ازریم  داتسا  دیقف  يهمالع  يهناخباتک 
کلم 42 یلم  يهناخباتک 

764 ، 753 ترک 718 ،
دنلویلک 45

گ
781 ، 778 ، 588 یتیگ 36 ،

ل
45 ندیل 39 ،
39 نویل 38 ،

م
دیردام 45

انس 42 سلجم 
44 یمالسا 41 ، ياروش  سلجم 

59 ، 53 یملعلا 52 ، عمجم 
یقارعلا 53 یملعلا  عمجم 

هیدمحا 46 يهسردم 
هینسح 46 يهسردم 

اشاپ 46 ییحی  يهسردم 
826 ، 730 ، 719 شکارم 39 ،

رالاسهپس 40 دجسم 
44 ، 43 ، 42 دهشم 41 ،

،685 ، 673 ، 667 ، 656 ، 655 ، 652 ، 650 ، 643 ، 639 ، 636 ، 615 ، 602 ، 53 ، 45 رصم 40 ،
861 ص : همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا 

823 ، 808 ، 807 ، 803 ، 801 ، 798 ، 775 ، 773 ، 772 ، 766 ، 763 ، 758 ، 751 ، 742 ، 732 ، 730 ، 714 ، 705 ، 702 ، 686
26 یکشزپ 24 ، مولع  خیرات  یلم  هزوم 

ایناتیرب 45 يهزوم 
،818 ، 816 ، 763 ، 751 ، 741 ، 736 ، 717 ، 715 ، 709 ، 685 ، 681 ، 643 ، 629 ، 610 ، 607 ، 605 ، 603 ، 594 ، 59 ، 53 ، 46 لصوم 45 ،
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827 ، 824 ، 823 ، 821 ، 820
ه

734 لاه 39 ،
دنله 39

ي
ناگمی 33

766 ، 752 ، 712 نمی 45 ،
[1271]769 ، 764 ، 745 ، 718 ، 45 ، 38 نانوی 32 ،

________________________________________

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروـصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتـم : اـیرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 1]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

یف ءاـبنالا  نویع  ص 5 «- م   1936 یناملآ - سوارک  لواـپ  شهوژپ  اـب  يزار » ياـیرکز  نب  دـمحم  بتک  تسرهف  یف  ۀـلاسر  (.» 1 [ ) 2]
چ 668 ق ) - 596 هعبیـصا ( یبا  نبا  يهزاوآ  اب  یجرزخ  سنوی  روپ  هفیلخ  روپ  مساـق  روپدـمحا  ساـبع  وب  نیدـلا  قفوم  ءاـبطالا » تاـقبط 

. اضر رازن  رتکد  رگشهوژپ  توریب 1965 م - 1884 م چ  قالوب 1882 -
1346 نارهت ، ددجت - چ  ات 359 و 493 ، ص 356  375 ق ) - 297 میدن ( نبا  يهزاوآ  اب  قاحـسا  روپ  دمحم  جرفوب  تسرهف » (-» 2 [ ) 3]

خ.
یف ءاـبنالا  نویع  ص 5 «- م   1936 یناملآ - سوارک  لواـپ  شهوژپ  اـب  يزار » ياـیرکز  نب  دـمحم  بتک  تسرهف  یف  ۀـلاسر  (.» 1 [ ) 4]

چ 668 ق ) - 596 هعبیـصا ( یبا  نبا  يهزاوآ  اب  یجرزخ  سنوی  روپ  هفیلخ  روپ  مساـق  روپدـمحا  ساـبع  وب  نیدـلا  قفوم  ءاـبطالا » تاـقبط 
. اضر رازن  رتکد  رگشهوژپ  توریب 1965 م - 1884 م چ  قالوب 1882 -

1339 خ. نارهت . يدابآمجن چ  دومحم  رتکد  يزار » يایرکز  نب  دمحم  رکب  وبا  تافنصم  تافلؤم و  (-» 2 [ ) 5]
يهدنـسیون ملع  خیرات  یـسرک  راذـگناینب  داتـسا و  رگـشهوژپ و  George Sarton ( 1884- 1957 م ) نتراـس جروج  (- 3 [ ) 6]

ص 3 و ص 124. ییاکذا ، يزار ، يزار » میکح  ملع «-» خیرات  رب  یلخدم  و « ملع » خیرات  ياهباتک «
ص 3. 1382 خ - نارهت - چ . نامتیپس ) ییاکذا ( زیورپ  رتکد  يزار » میکح  (-» 4 [ ) 7]

یبلاـطم نینچمه  لوـصا و  ینعم  هب  دـیاش  و  هزیج ، راـصتخا و  صیخلت ، هصـالخ ، ینعم  هـب  هتـشاد  یمارآ  هـشیر  هژاو  شاـنک : (- 5 [ ) 8]
لیذ تسا . هتفر  راکب  یکـشزپ  تایلک  یکـشزپ و  ياهتشاددای  هعومجم  ادـخهد ) دـشاب ( هدـمآ  درگ  یباتک  رد  هک  ناـماس  بیترتیب و 

سیراپ 1927 م. چ  ص 594 ، ج 2 ، يزد ، برع ، سیماوق 
359 ص 356 - 385 ق ) - 297 قاحسا ( روپ  دمحم  جرفلا  وب  میدنا  نبا  تسرهف -» (-» 1 [ ) 9]

. نارهت چ  ققحم 1366 خ ، رتکد  شهوژپ  هرامش 8 ، دمحا  روپ  دمحم  ناحیر  وب  يزار » تسرهف  (-» 2 [ ) 10]
چ 668 ق ) - 600 یجرزخ ( يدعـس  هفیلخ  روپ  مساق  روپدـمحا  سابعلا  وب  نیدـلا  قفوم  ءاـبطالا » تاـقبط  یف  ءاـبنالا  نویع  (-» 3 [ ) 11]

. اضر رازن  رتکد  شهوژپ  توریب 1965 م -
هرامش 101 ص 423. ءابنالا » نویع  (-» 4 [ ) 12]
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یسراپ ج نادرگرب  نیگرس ، داؤف  یبرع - ياهشراگن  خیرات  كرلکل ج 1 ص 386  شهوژپ  يزاوها ، یلع  ۀعانصلا » لماک  (-» 1 [ ) 13]
ص 383. ، 3

یقت دمحم  ص 802 ، مود ، شخب  ج 3 ، نارهت ، هاگـشناد  هناخباتک  هب  ةاکـشم  دمحم  دیـس  ياقآ  ییادـها  هناخباتک  تسرهف  (- 2 [ ) 14]
. هوژپشناد

 Gerard de Cremone ;Gerard of Cremona (- 3 [ ) 15]
نارهت 1352 خ. چ  . 65 ص 64 / ققحم ، رتکد  ير » فوسلیف  (-» 4 [ ) 16]

1374 خ نارهت - يدابآمجن ص 262 چ  دومحم  رتکد  ناریا » یتنس  بط  يهمانباتک  (-» 1 [ ) 17]
نارهت 1374 خ. يدابآمجن ص 262 چ  دومحم  رتکد  ناریا » یتنس  بط  همانباتک  (-» 2 [ ) 18]

. نارهت باتک چ  يهناخ  ششوک  هب  نادرگرب  ص 383 ، ج 3 ، نیگزس ، داؤف  یبرع » ياهشراگن  خیرات  (-» 1 [ ) 19]
. يدادغب يریرح ، مساق  روپ  هّللا  دبع  دمحم  وب  نآ  يهدنراگن  راصبالا » ۀهزن  راکفالا و  ۀیاهن  (.» 1 [ ) 20]

لوبناتسا 1947 م پاچ  هحفص 690  ج 2  نونکملا » حاضیا  اشاپ « لیعامسا 
زا یـشخب  اشاپ » ییحی  هسردم  و « ۀیمالـسالا » ۀـیبرتلا  ياههناخباتک « هتـشونتسد  ود  يهحفـص  يالاب  رد  هتفرگ  رارق  يهچابید  (. 1 [ ) 21]

دوشیم راکشآ  هنوگ  نیدب  و  تسا . هدمآ  راتفگـشیپ  زا  شیپ  زین  نآ  و  هحفـص ، کی  رد  ییاهنت  هب  هک  دیآیم ، رامـشب  باتک  راتفگـشیپ 
راتفگـشیپ رد  هدـمآ  ياـهتوافت  هب  یتراـشا  زین  دوشیم و  هدـید  سیونور  ود  نیا  رد  اـهنت  نوچ  تسا . هدـننکسیونور  راـک  مه  نآ  هک 

. دشابیم رگید  ياههتشونتسد 
: دوشیم زاغآ  هنوگنیدب  رومیت ) هتشونتسد ( راتفگشیپ  (. 1 [ ) 22]

هک ناگدشهداز ، نیرتهب  رب  وا  دورد  ناراگزیهرپ و  نآ  زا  وکین  ماجنارـس  نایناهج و  يادخ  رم  ساپـس  هدـنیاشخب ، هدنـشخب  دـنوادخ  مانب 
تـساوخب رگم  تسین  ییورین  شبنج و  چیه  هک  نادب  داب . وا  كاپ  نادناخ  رب  درک و  توعد  ناگدششـسرپ  نیرتهب  شتـسرپ  هب  ار  مدرم 

نیا دـمحا  روپ  لیعامـسا  روپ  قاحـسا  روپ  روصنم  ریما  گرزب  رادرـس  يارب  نم  تفگ  يزار  ياـیرکز  روپ  دـمحم  رکب  وب  گرزب . نادزی 
 ... شرورپ ار  دوخ  درخ  یمدآ  ره  تسا  هتسیاش  هچ  مدروآ . درگ  ار  باتک 

: تسا هدمآ  هنوگنیدب  فاقوا ) سیونور ( رد 
روصنم حلاص  وب  مرورـس  دنزرف  مرورـس و  و  گرزب ، رادرـس  يارب  نم  تفگ : دزرمایب  ار  يو  دنوادخ  هک  يزار  ایرکز  روپ  دمحم  رکب  وب 

درگ یکـشزپ  رنه  زا  ییاههشوگ  ییاههمـشچ و  ینانخـس ، یتایلک ، رد  ار  باتک  نیا  دنادرگ ، زارد  ار  وا  يراگدنام  دزیا  هک  قاحـسا  روپ 
ياهدنیارف و اهيرامیب و  نامرد  یتسردـنت و  تشادـساپ  یگنوگچ  نآ  رد  مدرک و  اهر  ار  دوخ  یـسیونهاتوک  ییوگهاتوک و  زا  مدروآ و 

رتشیب دزاسیم و  مهارف  ار  یناکما  و  دـناوخارف . دـیاب  ار  نآ  تسه و  زاـین  نادـب  هشیمه  دـهدیم و  خر  هراومه  هک  نآ  زا  سپ  ياهدـمایپ 
نآ تخانـش  يارب  هچنآ  ینالوط و  ياهنامز  رد  رگم  دهدن  يور  هچنآ  زا  دـندرگ و  کیرـش  نآ  رد  هک  تسا  ناکـشزپ  اب  رظن  هشیدـنا و 
رد ار  راتفگ  ره  راتفگ و  هد  رد  ار  مباتک  مدرک و  يراددوخ  باتک  نیرد  اهنآ  درک  دای  زا  دشاب  رنه  رد  ییوگهفازگ  يرگنفرژ و  هب  زاین 

اهنآ هلیـسوب  بلطم  ره  نتفای  ات  هدـمآ  مه  یپ  رد  نآ  يددـع  بتارم  هتـسیاش  ياهنوگب  ات  هدروآ  تسا  دـجبا ) فورح ( اب  هک  ییاهشخب 
. مناهاوخ ار  وا  اب  ینیشنمه  ندش و  کیدزن  ریما و  تیاضر  ياتسار  رد  نداد  يرای  قیفوت  دنوادخ  زا  و  دوش . ناسآ 

اهگرهایس نتم - قورع : (. 1 [ ) 23]
یـسیونور اهنت  لصا » سیونور « تسا : هدمآ  اراد ) حن و  تروصب ( دجبا  فورح  اب  اهشخب  دادـعت  لصا » يهتـشونتسد « رد  (. 1 [ ) 24]

طایتحا بناج  شدوخ  رظنب  نآ  هدننکسیونور  همه  نیا  اب  تسا . هدمآ  دجبا ) يددع ( فورح  اب  نآ  تسرهف  رد  شخب  هرامـش  هک  تسا 
تسردان اههرامـش  یخرب  ورنیازا  هداد  رییغت  ار  فورح  یخرب  هدوزفا و  نآ  هب  اراد ) حن و  نوچ ( ینعمیب  ياههژاو  سپ  هدرک  تیاعر  ار 
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هرامـش میت ) و ( حـی ) هدـننکسیونور ( ود  تسا . هدرواین  اـهشخب  يارب  ياهرامـش  هنوگچـیه  قوا ) هخـسن ( هدـننکسیونور  تسا . هدـش 
ياههرامـش یلو  مدومن . هرازگ  مدرکیم ، دیاب  هتـشونتسد  ود  نیا  هرابرد  هک  ار  يرگنـشور  نم  همهنیا  اب  دناهدرک . ددع  اب  ار  يراذـگ 

( دـجبا یفورح ( اب  هک  هدـمآ  ییاهـشخب  راتفگ  ره  رد  و  تسا ... [: هتفگ  يزار ) نآ ( يهدـنراگن  هک  هنوگ  نامه  باـتک  نتم  رد  اـهشخب 
نیا يارب  ناگدـننکسیونور  دـشاب ]...  هتـشاد  اهنآ  هب  یـسرتسد  یناسآ  هب  سکره  اـت  هدـش  يراذـگهناشن  تسا ، يددـع  بتارم  رگناـیب 

یفرح 349 ياههرامـش  عـمج  اههخـسن  زا  یکی  رد  نآ  هنوـمن  دـناهدرک . فـیدر  ار  ییاـهزیچ  روآتفگـش  هتخانـشان و  هنوـگب  اـهشخب 
متفرگ میمصت  ورنیازا  مدیدن  مه  اب  زاسمه  هرامش  ود  هتـشونتسد  ود  رد  ام  نوچ  دشاب . دیاب 18  شخب  هرامـش  هک  نیا  لاح  دوشیم و 

دیاب تسرهف  رد  اهشخب  هرامش  سپ  منک . رظنفرص  بلاطم ، ندش  هدیشک  ازاردب  زا  سرت  تهج  هب  نتم  رد  يراذگهرامـش  هنوگنیا  زا 
- ذـخث تشرق - صفعـس - نملک - یطح - زوه - دـجبا - ياههژاو  فرح  هک  دـل )، هص ، هن ، زک ، طی ، هع ، ـال ، دـک ، زن ، زک ، دـشاب ( نینچ 
،20 ك - ، 10 ي - ، 9 ط - ، 8 ح - ، 7 ز - ، 6 و - ، 5 ه - ، 4 د - ، 3 ج - ، 2 ب - ، 1 فلا - دشابیم : نینچ  نآ  ندرمش  هک  الغظـض  ای  غظض 
،700 ذ - ، 600 خ - ، 500 ث - ، 400 ت - ، 300 ش - ، 200 ر - ، 100 ق - ، 90 ص - ، 80 ف - ، 70 60 ع - س - ، 50 ن - ، 40 م - ، 30 ل -

.1000 غ - ، 900 ظ - ، 800 ض -
. تسا هدمآ  شخب  جنپ  تسیب و  میت :) و ( حی ) هتشونتسد ( رد  (. 1 [ ) 25]

. تسا هدمآ  شخب  ود  یس و  میت :» رد « امام و  ال  لصا » رد « (. 1 [ ) 26]
. تسا هدمآ  لصم  وع  لصا » هتشونتسد « رد  (. 2 [ ) 27]

هفعس (. 3 [ ) 28]
فلک (. 1 [ ) 29]

. تسا هدمآ  نینچ  نیا  اهشخب  ناگرامش  ادل ) یف - لصا (» هتشونتسد « رد  (. 1 [ ) 30]
. تسیرامیب شیادیپ  رد  راذگریثأت  یعیبط  ياهروتکاف  یعیبط : ءایشا  (. 1 [ ) 31]

. تسا هیلوا  رصنع  ینعم  هب  هک  ینانوی  ياهژاو  سقطسا : (. 2 [ ) 32]
ناگژاو يهیامن  جازم » هژاو « ك  ن . گنهامهان . تشه  و  لدتعم ) گنهامه ( کی  تسا  هنوگ  هن  هزیمآ  (. 3 [ ) 33]

راهچ دـشابیم و  هرهز ) بآدرز ( هسیک  لد ، زرپس ، رگج ، هبمکـش ، اهگر ، نوچ  یهتنایم  ياهمادـنا  نورد  ياهعیام  طلخ  (. 4 [ ) 34]
( ارفص بآدرز ( ادوس ،) بآخلت ( نوخ ، مغلب ، تسا : هنوگ 

هتخانشان ینانوی و  یکشزپ  سوردام  سویرودابت ، سویردابف ، (. 5 [ ) 35]
بوچ سابل و  نآ  زا  هک  هبنپ  دـننام  تساهزیچ . يهمه  هدـنزاس  هک  نیتسخن  هدام  ناـگژاو ، هیاـمن  رد  یلویه » ك « ن . یلویه : (. 1 [ ) 36]

همه يریذپلکـش  ییاناوت  یلو  دراد  ياهژیو  تروص  هن  لکـش و  هن  هک  تسیاهداـم  ناینیـشیپ  دزن  دوشیم . هتخاـس  رد  دـمک و  نآ  زا  هک 
. دوشیم هتخاس  نآ  زا  يدام  ناهج  نوگانوگ  ياهشخب  مامت  هک  تسیاهدام  یلویه  تساراد . ار  اهزیچ 

ناگژاو هیامن  لهر » ك « ن . لهر : (. 1 [ ) 37]
یکت ياهوراد  هیامن  جنلین » ك « ن . جلین : (. 2 [ ) 38]

نتم جحس : (. 1 [ ) 39]
نتم فیرش : سیر  (. 2 [ ) 40]

نتم مداخ : (. 3 [ ) 41]
ناگژاو هیامن  سولیک » ك « ن . سولیک : هباریش   Chyle (. 1 [ ) 42]

ناگژاو هیامن  حور » ك « ن . حور : (. 2 [ ) 43]
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اههژاو هیامن  فحق » ك « ن . فحق : (. 1 [ ) 44]
گرزب خاروس   Foramen magnum (. 2 [ ) 45]

اههژاو هیامن  نسانس » ك « ن . نسانس : (. 3 [ ) 46]
اههژاو هیامن  رزخ » ك « ن . رزخ : (. 4 [ ) 47]

ناهج هب  مشچ  لوتانا  نیمزرس  زا  ریمزا  رهش  کیدزن  نوماگرب  رهـش  رد  لاس 131 م  رد  گرزب  فوسلیف  کشزپ ، سونیلاـج : (. 5 [ ) 48]
تـشگ دوخ  نارود  کـشزپ  نیرتگرزب  هک  دوب  یگدومزآراـک  شزومآ و  لاـح  رد  تفرگارف  یگلاـس  هدـفه  زا  ار  یکـشزپ  يو  دوشگ .
درکراک هب  یهاگآ  نومزآ ، یفاکشدبلاک و  اب  هک  تسا  یکـشزپ  نیتسخن  يو  دش  ریگناهج  یـسانشوراد  یفاکـشدبلاک و  رد  وا  يهزاوآ 

یگنوگچ یسفنت و  هاگتسد  راک  شور  زین  عاخن و  اب  اهمادنا  ياهتکرح  دنویپ  یگنوگچ  نینچمه  درک  ادیپ  هدرگ  دننامب  اهمادنا  یخرب 
( ادخهد تشذگرد (، رد 200 م  وا  دنکیم . ار  دای  ضبن 

( تیردند نوسکا ، هتسه ، لماش ( یبصع : هتخای  دناهدش  هتخاس  یلوط  فایلا  اهرات و  زا  اهیپ  (. 1 [ ) 49]
هتخاس  ( Midbrain) ینایم زغم  زغم و  زایپ  هچخم ، خم ، زا  دراد و  ياج  رس  يهساک  رد  هک  یبصع  هاگتـسد  زا  یتمـسق  زغم : (. 2 [ ) 50]

. تسا هدش 
نرگناگ یگرم - تفاب   : Gangerene (. 3 [ ) 51]

تسا ناوختسا  زغم  نوخ  ندش  هتخاس  هاگیاج  نیون  یکشزپ  رد  (. 1 [ ) 52]
 Anus، دعقم هاگنتسشن ، خاروس  نتم - ربد : (. 1 [ ) 53]

ناگژاو هیامن  نایثنا » ك « ن . نایثنا : (. 1 [ ) 54]
) ینزیورپ ناوختسا   occipital B. يرـس سپ  .Frontal B و  یناشیپ یکت ( اـت  راـهچ   ( skull) رس هساک  ياهناوختـسا  (. 2 [ ) 55]

 ( Parietal هنایهآ .Temporal B و  یهاگجیگ ییات ( ود  ات  ود  sphenoid B و  (. ياهرپ بش  يدتو (  Ethmoid B (. یلابرغ
: اهنآ زا  یخرب  دنرایسب  رس  هساک  ياهخاروس  (. 3 [ ) 56]

 ( Foramen Lacerum) گرزب درگ  خاروس  یلابرغ ، ناوختـسا  رد  ینزیورپ  خاروس  یناشیپ - ناوختـسا  رد  وربا  يـالاب  خاروس  ود 
ابیرقت گرزب و  خاروـس  هیحاـن  نیا  تـشپ  رد   ( sphenoid .B) هرپبش ناوختـسا  هنت  ینوریب  یتـشپ  شخب  زا  یمادـق  ياهراـپ  خاروس 

درگ خاروس   (.- carotid canal) دشابیم یتابـس  يارجم  نیریز  هناهد  خاروس  هک  دوریم  الاب  فرط  هب  ناوختـسا  لخاد  رد  يدرگ 
یضیب خاروس  زا  دنراد  رارق  هرپبش  گرزب  لاب  یهاگجیگ  يریز  حطس  رد   ( Ovale F) یضیب خاروس  و   ( Spinosum F) کچوک
خاروس دـیآیم  نوریب  کـچوک  درگ  خاروس  زا  یناـیم  يژننم  گرخرـس  دـنکیم و  روبع  ولق  هس  بصع  زا  ياهخاـش  رالوبیدـنام  بصع 

Feramem Magnum) گرزب خاروس  یهاگجیگ  ناوختسا  رد  نسبوکاژ  لاناک  خاروس  یهاگجیگ - ناوختسا  رد  يزیلهد  يارجم 
یلو تسه  زین  يرگید  يزیر  ياـهخاروس  نمـض  رد  دنتـسه  شوگ  يرهاـظ  لاـناک  خاروـس  ینزوـس  خاروـس  يرـسسپ  ناوختـسا  رد  ( 

. تسا  Magnum خاروس نآ  نیرتگرزب 
 Fromen Magnum (. 1 [ ) 57]

 Suture (. 2 [ ) 58]
ناگژاو هیامن  یحل » ك « ن .  - Maxillary B (. 3 [ ) 59]

 Zygomaitc B (. 4 [ ) 60]
 Mandibular B (. 5 [ ) 61]

 ( Tempomandibular joint (T .M .J (. 6 [ ) 62]
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ناگژاو هیامن  زأش » ك « ن .  - Mentul tubercle (. 7 [ ) 63]
 condylar process (. 8 [ ) 64]

( یهاگجیگ حطس  هرپبش ( ناوختسا  زا  ییاهشخب  (. 9 [ ) 65]
 . Central T (. 10 [ ) 66]
 . Lateral T (. 11 [ ) 67]

 . Canin T (. 12 [ ) 68]
 . Premolar molar T (. 13 [ ) 69]

 Sacrum( یجاخ زجع ( ناوختسا  (. 1 [ ) 70]
 Coccyx( هچلابند صعصع ( ناوختسا  (. 2 [ ) 71]

هاگیهت  . ILium B هرصاخ ناوختسا  (. 3 [ ) 72]
نار رس  يارب  یگتفرورف   Hip كرولا قح  (. 4 [ ) 73]

نار ناوختسا  رس   Head of femor ذخفلا ۀنامر  (. 5 [ ) 74]
هناش ربنچ   CLavicle B. هوقرت (. 1 [ ) 75]

هناش  . scapula B فتک (. 2 [ ) 76]
 Rib هدند (. 3 [ ) 77]

 . Thorax B هنیس (. 4 [ ) 78]
هاگمرش  . pubis B هناع (. 5 [ ) 79]
 convex بدحم (. 6 [ ) 80]
 concave رعقم (. 7 [ ) 81]

 . A cromioclavicular j يربنچ یمرخا  لصفم  (. 8 [ ) 82]
 . sternoclavicular j يربنچ یغانج  لصفم  (. 9 [ ) 83]

 . shoulder j هناش لصفم  (. 10 [ ) 84]
 Head of Humerus وزاب ناوختسا  رس  (. 11 [ ) 85]

غانج  . sternum B صق (. 12 [ ) 86]
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : اـیرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 87]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
 . Humerus bone وزاب (. 1 [ ) 88]

 GLenoid cavity دییونلگ هرفح  (. 2 [ ) 89]
 Elbow قفرم جنرآ ، (. 3 [ ) 90]

 Trochlea هرقرق (. 4 [ ) 91]
 . Ulna B نیریز دنز  (. 5 [ ) 92]

 olecranon coronid Fossa (. 6 [ ) 93]
 Radial Fossa (. 7 [ ) 94]
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 . Radius B نیریز دنز  (. 8 [ ) 95]
 Carpus تسد چم  (. 9 [ ) 96]

 . Wrist distal Radiocarpal Joint (. 10 [ ) 97]
 . Metacarpul B (. 11 [ ) 98]

 Phalanges of the hand (. 12 [ ) 99]
 metacarpo proximo dist Inter phalangeal j (. 13 [ ) 100]

 . Femur B (. 1 [ ) 101]
 Hipj -Acetabulum (. 2 [ ) 102]

. دنزاسیم ار  هاگیهت  نگل  یجاخ  ناوختسا  هچلابند و  اب  هک  هدش  هتخاس  دننامه  ناوختسا  ود  زا  كرو   . Innominate B (. 3 [ ) 103]
 . Tibia B ین تشرد  (. 4 [ ) 104]

وناز دنب   Kneej (. 5 [ ) 105]
 . calcaneus B بعک هنشاپ ، بعک : (. 6 [ ) 106]

 Fibula ین كزان  (. 7 [ ) 107]
وناز ککشک   . patalla B (. 8 [ ) 108]
 . Talus B پاق یقروز ، (. 9 [ ) 109]

 . Cuboid B بقع یسات و  (. 10 [ ) 110]
 . metatarsal B ياهناوختسا اپ  فک  (. 11 [ ) 111]

 phalanges of foot (. 12 [ ) 112]
 . Hyoid B یمال ناوختسا  (. 1 [ ) 113]

دنراد دوجو  اهنودنات  یخرب  يهنت  رد  اپ و  تسد و  ياهدنب  رد  هک  دجنک  دننامب  زیر  ییاهناوختسا  (. 2 [ ) 114]
فاص هچیهام  يدارا و  ای  خرس ) ططخم ( هچیهام  دناهنوگ  ود  دنوشیم و  هدناسانش  دنراد  هک  یضابقنا  یگژیو  اب  اههچیهام  (. 3 [ ) 115]

هدناوخ هچیهام  يهنت  تسخن  شخب  دنوشیم . لیکـشت  شخب  ود  زا  دنالکـش و  یکود  دراوم  رتشیب  رد  ططخم  ياههچیهام  يدارا  ریغ  ای 
ات دوشیم  رود  هنایم  زا  هچره  سپس  دوشیم  تسرد  نآ  يهنایم  رد  هدرشف  زارد و  فایلا  زا  تسا  گنر  خرـس  مرن ، تفلک و  هک  دوشیم 

تـسا هچیهام  مود  شخب  نامه  هک  گنر  دـیپس  رتو  دـنچ  ود و  ای  کی  هب  ات  ددرگیم  رتكزان  کیراب و  دـسرب ، هچیهام  رـس  هنایاپ و  هب 
. نآ زج  هناش و  نار ، وزاب ، هچیهام  ططخم ، هچیهام  يهنومن  ددنویپیم . یمادنا  ره  هب  هچیهام  نآ  هلیسوب  هک  دباییم  نایاپ 

ياهمادنا بلق و  ياههچیهام  دننام  دناهدشن  هتخاس  فایلا  زا  یلو  دـنراد  رتو  هک  هدرـشف  هچیهام  يدارا ) ریغ  دـیپس - فاص ( ياههچیهام 
مکش ینورد 

 penis هنیرن (. 1 [ ) 116]
ییالاب کلپ  يهدنربالاب   Levator pulpebrae Superioris (. 2 [ ) 117]

ینیب هرپ  يهدنربالاب   Levator a laeque nasi (. 3 [ ) 118]
الاب بل  يهدنربالاب   Levator Labii superioris (. 4 [ ) 119]

نییاپ بل  يهدنشکنوریب  يهدنربنییاپ و   Depressor labii inferioris (. 5 [ ) 120]
دنخبل ماگنه  هب  ناهد  يهشوگ  يهدنربالاب   Zygomaticus major minor (. 6 [ ) 121]
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 . Rhomboideus Major minor M (. 7 [ ) 122]
 Coracobrachialis G Bicepsbrachii (. 1 [ ) 123]

 Brachialis radialis M (. 2 [ ) 124]
 . Extensor Carpi radialis brevis langus M (. 3 [ ) 125]

 Flexor carpiradialis ulnaris M (. 4 [ ) 126]
 Rectus abdominis M (. 5 [ ) 127]
ناگژاو هیامن  ۀیبرأ » ك « ن . بیرأت : (. 6 [ ) 128]

 sphinctex urethrae vesicae (. 7 [ ) 129]
 sphinctex ani externus (. 8 [ ) 130]

 Brain (. 1 [ ) 131]
 Spinal cord (. 2 [ ) 132]

 meninges (. 3 [ ) 133]
 Anatomy (. 4 [ ) 134]

یـسح و یخرب  هک  دشابیم  ات  هدزاود  نیون  یفاکـش  دبلاک  شناد  هاگدـید  زا  زغم  زا  هدـمآرب  یبصع  ياهتفج  ناگرامـش  (. 5 [ ) 135]
. دنهدیم ماجنا  ار  راک  ود  ره  ياهتسد  یتکرح و  یهورگ 

 olfactory( یسح ییایوب ( بصع  - 
 optic( یسح ییانیب ( بصع  - 

 oculomotor( یتکرح مشچ ( كرتشم  هکرحم  بصع  - 
 Trochlear مشچ گرزب  لیام  هلضع  یتکرح ) یقایتشا ( بصع  - 

 Trigeminal( طلتخم ولق ( هس  بصع  - 
 Abduceus( یتکرح مشچ ( یجراخ  هکرحم  - 

 Facial( یتکرح تروص ( بصع  - 
 Acoustic( یسح ییاونش ( بصع  - 

 Glosso phargngeal( طلتخم یقلح ( ینابز  بصع  - 
 Vagus گاو بصع  - 

 spinal accessory هکرحم یکوش  بصع  - 
 Hypoglossol هکرحم ینابز  ریز  بصع  - 

 cardia هدعملا مف  (. 1 [ ) 136]
ناگژاو هیامن  عاخن » ك « ن . عاخن : (. 1 [ ) 137]

 Anni سا تسا ، ربد ، هاگنمیشن ، تسشن ، هاگنتسشن ، (. 1 [ ) 138]
یکشزپ شناد  زا  هتفرگرب  دنکیم ، وگزاب  نت  رساترس  رد  نآ  ندش  شخپ  یگنوگچ  اهگر و  هاگنتسر  هرابرد  يزار  هچنآ  (. 1 [ ) 139]

هب وا  زا  سپ  يزار و  هب  ات  هدیخرچ  ناکـشزپ  نایم  لسن  هب  لسن  اهیهاگآ  نیا  دشابیم و  سونیلاج  هاگدید  يهیاپ  رب  هژیو  هب  نانوی  نهک 
رد ار  نوـخ  شدرگ  متـسیس  هـیرظن   William Harvey(م  1657 - 1578 يوراه (» یـسیلگنا « کشزپ  هک  دسریم  مهدـفه  يهدـس 
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وا زا  شیپ  دـنکیم . فشک  ار  نوخ  شدرگ  متـسیس  ناروناـج  بلق  رد  نوـخ  تکرح  ماـن  اـب  رد 1628 م  سپـس  دـنکیم و  میظنت   1616
رتشیب رد  تسردان  هدیدنسپان و  ياهراک  زا  نایمدآ  یفاکـشدبلاک  وس  کی  زا  اریز  تسا . هدوب  ناوتان  اسران و  رایـسب  یـسانشدبلاک  شناد 

ار نومیم  هژیو  هب  دندیزگیمرب  راک  نیا  يارب  ار  رگید  نارادناج  نهک  ناکـشزپ  ورنیازا  تسا ، هدوب  مالـسا  نیمزرـس  هژیو  هب  اهنیمزرس 
اب یناهنپ  هناروسج و  ناکشزپ  زا  یخرب  ای  و  دندرکیم ، راک  نیا  يارب  یمدآ  نیزگیاج  ار  تسا  هتـشاد  رایـسب  ییاهيدننامه  یمدآ  اب  هک 

رایسب لیاسو  رازبا و  رگید  يوس  زا  دندروآیم . يور  یمدآ  يهشال  یفاکشدبلاک  هب  دنتشاد  رفک  ماهتا  ییاوسر و  زا  رایـسب  سرت  هک  نیا 
اسران رایسب  هرود  نآ  یهاگشناد  یملع  ياهنوناک  رتشیب  رد  شناد  نیا  هک  دشیم  ببس  همه  همه و  تفریم ، راکب  راک ، رد  هک  ییادتبا 

» طسوت نت  همه  رد  نآ  ندـش  شخپ  سپـس  رگج و  زا  اهگر  ندـییور  هرابرد  يزار  يارآ  رب  لاحرههب  دـیامن . هولج  تسردان  یهاـگ  و 
لایروکـسا گرزب  هناخباتک  رد  شیوجتـسج  یپ  رد  ناوج  مانمگ و  يرگـشهوژپ  دوشیم  هتفگ  هتبلا  دوشیم . هدز  یتسردان  رهم  يوراه »

زا شیپ  هدس  نیدنچ  هک  دروخیمرب  د 687 ق ) مزحوب ( روپیلع  نسحلا  وب  نیدـلا  ءالع  سیفن  نبا  زا  یباتک  هب  یقافتا  ياهنوگب  دـیردام 
( باتک رگشهوژپ  تسا (. هدوب  هدرب  نوخ  شدرگ  تخانش  هب  یپ  يوراه ،

 plevers (. 2 [ ) 140]
 pericardial (. 3 [ ) 141]

رحب تـسا (. ریــساوب  ياهنوـگ  هثوــت  تـسا . هدوــب  تسرداــن  يزار  اــی  هدــننکسیونور و  راتــشون  اــیوگ  نـتم - هثوــت : (. 4 [ ) 142]
( نوناقلا سوماق   ) Thymus gland( یتح مجعم   ) Prostate( رهاوجلا

 Right Atrium (. 1 [ ) 143]
 Righ ventricle (. 2 [ ) 144]

 subclavicular v (. 3 [ ) 145]
 . Basilic V (. 4 [ ) 146]

 . Cephalic V (. 5 [ ) 147]
 . Deep Jugular V (. 6 [ ) 148]

 . Superficial jugular V (. 7 [ ) 149]
 . Axillary V (. 1 [ ) 150]

 . Radial V (. 2 [ ) 151]
 . Brachial V (. 3 [ ) 152]

 . Median cephalic V (. 4 [ ) 153]
 Dorsal venous of hand (. 5 [ ) 154]

 . Renal V (. 6 [ ) 155]
 . Testicular orarian V (. 7 [ ) 156]
 . Great saphenous V (. 8 [ ) 157]

 . Femorol V (. 9 [ ) 158]
 . Saphenous V (. 1 [ ) 159]
ءاسنلا قرع   . Sciatic V (. 2 [ ) 160]
 Left ventricle (. 3 [ ) 161]
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 pulmonary a (. 4 [ ) 162]
 Aorta تروئآ (. 5 [ ) 163]

 Dessending aorta (. 6 [ ) 164]
 Ascending aorta (. 7 [ ) 165]

 . Axillary a (. 1 [ ) 166]
 . Brachial a (. 2 [ ) 167]

 . Radial a (. 3 [ ) 168]
 . jugular a (. 1 [ ) 169]

 External internal carotid Arteries (. 2 [ ) 170]
 . pulmonary a (. 3 [ ) 171]
 Frontal lobe (. 4 [ ) 172]

 parietal lobe (. 5 [ ) 173]
 occipital lobe (. 6 [ ) 174]

هدید لصا ) هتـشون ( تسد - رد  هراگن  نیا  تسا  هدمآ  حـی ) و ( قوأ ) هتـشونتسد ( رد  هراگن  نیا  تسا : هنوگنیا  الاب  هراگن  (. 7 [ ) 175]
: دنتسه نینچ  ود  نآ  تسا . هدمآ  یکی  ياج  هب  هنوگ  ود  هب  میت ) هتشونتسد ( رد  یلو  دوشیمن 

 . Ethmoidal B (. 1 [ ) 176]
یلابرغ هحفص  ناگژاو - هیامن  شاشم » ك « ن .  ، Cribriform (. 2 [ ) 177]

 Doramaler هماش تخس  (. 3 [ ) 178]
 piomater هماش مرن  (. 4 [ ) 179]

هرپبش ناوختسا   sphenoidal B (. 5 [ ) 180]
ناگژاو هیامن  ۀبوج » ك « ن .  ، inferior orbital Fissure (. 1 [ ) 181]

 sclerotic coat (. 2 [ ) 182]
 choroids coat (. 3 [ ) 183]

 Retinl -coat (. 4 [ ) 184]
 Vitreous humour (. 5 [ ) 185]

 crystaline lens (. 6 [ ) 186]
هیتوبکنع  arachnoid (. 7 [ ) 187]

 bulbar cojunctive (. 8 [ ) 188]
 pupil (. 1 [ ) 189]

 Eyesochet -pupil (. 2 [ ) 190]
 Iris (. 3 [ ) 191]

 corneaو kerato (. 4 [ ) 192]
ناگژاو هیامن  ماج » ك « ن . ماج : (. 5 [ ) 193]
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 conjuctiva (. 6 [ ) 194]
 . Ethmoid B (. 7 [ ) 195]

ناگژاو هیامن  خامص » ك « ن . نذألا : خامص  (. 1 [ ) 196]
( لاروپمت  -) Temporal Bone (. 2 [ ) 197]

. دنناوخ ییاونش » تفج « نیمتشه  Acoustic و  ار تفج  نیا  نونکا  (. 3 [ ) 198]
 sublingual submadibmlar duct (. 4 [ ) 199]

 sublingual Gland (. 5 [ ) 200]
 Thrachea ,Throut ,pharynx (. 6 [ ) 201]

 Esophagus (. 7 [ ) 202]
 Epiglottis (. 8 [ ) 203]

 Larynx (. 1 [ ) 204]
 Vocal cords (. 2 [ ) 205]

 Hypochodrium (. 1 [ ) 206]
 Diaphragm (. 2 [ ) 207]

 sternum (. 3 [ ) 208]
 Mediastinal parietal pleura (. 4 [ ) 209]

ناگژاو هیامن  قز » ك « ن . قاقز : (. 1 [ ) 210]
 pericardium (. 1 [ ) 211]

 Aorta (. 2 [ ) 212]
هتـشاد و نطب  ود  اـهنت  لد  هک  تسا  هدوـب  نـیا  رب  مهدزوـن  هدـس  اـت  وا  سپ  شیپ و  ناکـشزپ  يزار و  هشیدـنا   Ventricle (. 3 [ ) 213]

. دراد ریگمشچ  یتوافت  يزورما  شناد  اب  ناینیشیپ  هاگدید  زا  اهگرهایس  اهگرخرس و  يدنبهخاش  نیا  درادن  يزیلهد 
 Valve Tricospid (. 4 [ ) 214]

یتخلود هچیرد   Bicuspid Valve (. 1 [ ) 215]
 inferior superior vena cava (. 2 [ ) 216]

یتخلهس هچیرد   Try cuspid valve (. 3 [ ) 217]
لارتیم هچیرد   Miteral Valve (. 4 [ ) 218]

 Pulmonary trunk (. 5 [ ) 219]
زیلهد  Atrium (. 6 [ ) 220]
 pylorus (. 1 [ ) 221]

شخب دـشابیم  رتمیتناس  ای 25  چـنیا  نآ 12  لوـط  تسا و   duodenum ههدزاود هـک  تباـث  شخب  ود  زا  کـیراب  هدور  (. 2 [ ) 222]
ياراد دراد  مین  رتم و  شش  يازارد  هک   ileum هدورمچ قیقد » هدور « نآ  زا  سپ  تسا و   jejunum« میاص هدور « یهت  هدور  شرگید 

دراد رتمیتناس  شـش  نآ  يازارد  تسا  گرزب  هدور  شخب  نیلوا   cecum روک هدور  نآ  زا  سپ  دشابیم  مکـش  رد  مخ  چیپ و   16 - 15
هلـصافب دریگیم و  رارق  رتمیتناس   8 لوط 7 - اب  روک  هدور  تسا  کچوک  گرزب و  ياـههدور  كرتشم  هناـهد  نیریز  هبل  رد  نآ  يهناـهد 
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دریگیم رارق   Appendix هدیاز هک  يرتمیتناس   3 - 2
ناگژاو هیامن  روعأ » ك « ن . روعالا : ءاعم  (. 1 [ ) 223]

ای  Asending colon هدورتسار تسخن  تسا  شخب  هس  دراد و  ازارد  مین  رتـم و  کـی   colon نولوک ای  گرزب  هدور  (. 2 [ ) 224]
یط ار  مکـش  يانهپ  هک  نولوک  مود  شخب  دوشیم . زاغآ  کیراب  هدور  ياهتنا  اـب  كرتشم  هناـهد  زا  تسار  تمـس  رد  يدوعـص  نولوک 

 Desending دیآیم نیئاپ  هک  یلوزن  نولوک  موس  شخب   ( Horizental colon) دنکیم
نوک هاگنمیشن ، هاگنتسشن ،  Rectum (. 3 [ ) 225]

 sphicte ani externus (. 4 [ ) 226]
ناگژاو هیامن  دبک » ك « ن . دبک : (. 5 [ ) 227]

. تسا رگج  فان  رد  هتساخرب و  یفان  گرهایس  زا  هک  رودم  ینودنات  هک  لکش  یفیل  یبانط  (. 1 [ ) 228]
ناگژاو هیامن  لاحط » ك « ن . لاحط : (. 2 [ ) 229]

ناگژاو هیامن  هرارم » ك « ن . هرارم : (. 1 [ ) 230]
ناگژاو هیامن  هیلک » ك « ن . هیلک : (. 2 [ ) 231]

 ureter هارزیم بلاح ، (. 3 [ ) 232]
 external uvethral sphinecter (. 4 [ ) 233]

 urinary tract، هارزیم (. 5 [ ) 234]
ناگژاو هیامن  برث » ك « ن . مکش ،) هماش  هنیرداچ ( قافص ، هدرپ   Peritonium (. 1 [ ) 235]

ناگژاو هیامن  بلص » ك « ن . بلص : (. 2 [ ) 236]
ناگژاو هیامن  يدرد » ك « ن . يدرد : (. 1 [ ) 237]

 jaundice ناقری نویدرز ، (. 2 [ ) 238]
 pustules تاروثب (. 3 [ ) 239]

 Erythema یخرس (. 4 [ ) 240]
 irritation /Tingling دنراد هچروم  شزگ  دننامب  یساسحا  شنارامیب  هک  يرامیب  هلمن : (. 5 [ ) 241]

 Vetigilo صرب یسیپ ، (. 1 [ ) 242]
یمدآ تسوپ  ندش  ومیب  وم ، هشیر  ندش  کشخ  (. 2 [ ) 243]

 Leprosy ماذج (. 3 [ ) 244]
 Melancholia ایلوخیلام (. 4 [ ) 245]

مکـش زا  تکرح  ماگنه  بآ  لغلغ  زاوآ  هدیهج ، نوریب  فان  یکیخ ، هدـمآرب ، مکـش  یقز : ءاقـستسا   - Dropsy ءاقستسا (. 5 [ ) 246]
دیفـس و تسوپ  تروص و  دوشیم  هدـید  اههیاخ ، و  نت ، ياههرانک  و  اهکلپ ، رد  یلـش  سامآ و  نیتشوگ ، یمحل : ءاقـستسا  دـیآیمرب -

. تسا یلبط  نآ  موس  هنوگ  دندرگیم . ومیب 
ناگژاو هیامن  قارم » ك « ن . قارم : (. 1 [ ) 247]

( مکش يهماش  قافص ( يهدرپ  هنیرداچ ،  : peritoniun (. 2 [ ) 248]
 pubis هناع (. 3 [ ) 249]

ناگژاو هیامن  بیضق » ك « ن . بیضق : (. 1 [ ) 250]
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ناگژاو هیامن  خیرب » ك « ن . خیرب : (. 2 [ ) 251]
 semen ینم (. 3 [ ) 252]

 Erectiomو rigidity (. 4 [ ) 253]
 Ejaculatiom لازنا (. 5 [ ) 254]

ناگژاو هیامن  هرمک » ك « ن . هرمک : (. 6 [ ) 255]
ناگژاو هیامن  يدث » گ « ن . يدث : (. 7 [ ) 256]

(. 1 [ ) 257]
Uterus suspensory ligment of ovary lig. of ovary

 Yterine Cavity (. 2 [ ) 258]
 Cervical Canal (. 3 [ ) 259]

 ovary (. 4 [ ) 260]
نژاو  vaginu (. 5 [ ) 261]
 vaginal (. 6 [ ) 262]

 Intercourse (. 7 [ ) 263]
 Ligment (. 1 [ ) 264]

: راهچ نیا  هک  دوشیم  هتخاس  نیعم  ياههزادـنا  اب  هیلوا  رـصنع  راهچ  بیکرت  زا  هدام  ره  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناینیـشیپ  طـلخ : (. 1 [ ) 265]
ود ره  يارب  يرومن و  یکـشخ و  يدرـس ، یمرگ ، دریگیم : ارف  تعیبط  هنوگراهچ  ار  رـصنع  راهچ  نیا  تسا و  شتآ  كاخ و  بآ ، اوه ،

مرگ و اب  شتآ  یکـشخ ، درـس و  اب  كاـخ  يرومن ، درـس و  اـب  بآ  ندوب ، رومن  مرگ و  اـب  اوه  دریگیمرب . رد  رـصنع  کـی  تعیبط  هنوگ 
بآخلت مغلب و  بآدرز و  نوخ و  هک  دریگیم  رارق  طلخ ) یگتخیمآ ( راهچ  ربارب  یمدآ  رد  رـصنع  راهچ  نیا  دنوشیم . هتخانـش  یکـشخ 

) هبمکـش رد  دشاب  هدـمآ  تسدـب  اجکره  زا  هچره و  هنوگره و  دروخیم  ار  یکاروخ  ره  ناسنا  دـنیوگیم : نینچمه  ناگتـشذگ  تسا -.
. دسرب ات  دزپیم  دیآیم  لد  زا  هک  يزیرغ  ترارح  شدوخ و  ترارح  اب  هدعم )

رب دیامن و  هیذغت  ار  اهنآ  ات  دوریم  اهمادنا  همه  هب  دوشیم و  لیدـبت  نوخ  هب  دـنراذگیم و  نآ  رب  سومیک  مان  ددرگ  هیزجت  هک  هچنآره 
درکراک بیکرت و  رظن  زا  اهمادنا  هک  ییاجنآ  زا  و  دوریم . اههدور  يوسب  هدمآ  نوریب  هبمکش  زا  ددرگن  هیزجت  هچنآ  دیازفیب و  ناشدشر 

ار سومیک ) هدش ( هدیراوگ  كاروخ  سپ  دوب  دـهاوخ  توافتم  زین  كاروخ  هب  مادـکره  زاین  هزادـنا  ورنیازا  دـنراد  توافت  رگیدـمه  اب 
: دریگیمرب ار  هناگراهچ  ياهیگتخیمآ  نامه  هک  دناهدرب  مان  هنوگراهچ 

گرهایس توافتم ( ياهگر  رد  شندوب  تهج  هب  نآ  دشابیم و  نشور  خرس  هریت و  خرـس  نایم  شگنر  تسا و  رت  ناور و  هک  نوخ : . 1
هب هک  تسا  نیریش  نوخ  يهزم  دراد . اهگر  نایم  زا  نآ  رذگ  هب  یگتسب  نوخ  یگنوگچ  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  اهنآ  تسا . گرخرس ) و 

. دراد شیارگ  يروش 
: باخلت تسا 3 . خـلت  نآ  يهزم  دـنکیم و  رییغت  گـنررپ  زبـس  اـب  هریت  درز  اـت  نشور  خرـس  زا  شگنر  هک  تـسا  یـسومیک  بآدرز : . 2

. دیارگیم یشرت  هب  شاهزم  هریت و  هایس  نآ  گنر  دراد و  رگید  هس  زا  رتتفس  یگتسب  مهب  هک  تسا  یسومیک 
. دشابیم يراکشآ  یگدنبسچ  ياراد  یلش و  یتفس و  نایم  یگتسب  مهب  دیپس و  گنر  اب  تسا  یسومیک  مغلب : . 4

يهسیک بآدرز  رگج ، نوـخ  هاـگیاج  دنـشابیم . اراد  ار  دوـخ  هژیو  هاـگیاج  اـهیگتخیمآ  نـیا  مادـکره  دـناهتفگ  نـینچمه  ناگتـشذگ 
روپ یلع  نیلاحکلا » ةرکذـت  قاحـسا ص 152 و « روپ  نینح  تالاقملا » رـشع  ك « ن . دشابیم ( هبمکـش  رد  مغلب  زرپس ، بآخلت  یبآدرز ،
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خر ینورد  ياهمادـنا  راک  رد  یگنهاـمهان  کـی  دزیر ، مهب  اـهیگتخیمآ  نیا  تبـسن  هاـگره  نخـس : نیا  يهیاـپ  رب  و  یـسیع ص 366 .)
هب یتسردـنت  دوریم و  نایم  زا  يرامیب  ددرگ  زاب  شدوخ  یعیبط  تلاـح  هب  تبـسن  نیا  هچناـنچ  و  ددرگیم . يراـمیب  ببـس  هک  دـهدیم 
رـس یتسردـب  هرابود  اههزیمآ  اهیگتخیمآ و  نایم  دـنویپ  یگتـسباو و  نیا  یکـشزپ  ياـهوراد  تسرد  ندرب  راـکب  اـب  دـیآیم . زاـب  یمدآ 

. دنادرگیم زاب  ناشیاج 
اب هک  ییاهدادیور  اهینکشراک و  ینوریب و  لماوع  يرسکی  تهج  هب  یلو  دربیم  هرهب  درخ  نت و  یتسردنت  زا  یسک  دیآیم  شیپ  یهاگ 

هبـش کی  راچد  سک  نآ  ماگنه  نیا  رد  دـنکیم  ادـیپ  يرترب  نت  رد  يرگید  رب  اهیگتخیمآ  زا  یکی  دـیامنیم  دروخرب  یگدـنز  رد  نآ 
اب شیاهدروخرب  رد  اسبهچ  دـنکیم و  دومن  وا  ياهدرکراک  راـتفر و  رد  دراذـگیم و  ریثأـت  شناور  رد  يراـمیب  نیا  ددرگیم و  يراـمیب 

. دشاب رثؤم  نارگید 
تبسن هب  ار  یبیکرت  ياههزیمآ  يرواخ  ناکشزپ  ناشیا  زا  سپ  نهک و  ناینانوی  دناهتشاذگ . جازم ) هزیمآ ( ار  یتلاح  نینچ  مان  ناگتـشذگ 
یهورگ يوافلم و  يهزیمآ  ینوخ ، يهزیمآ  یبآخلت ، يهزیمآ  یبآدرز ، يهزیمآ  دـنتفگ : سپ  دـندرک  شخب  هتـسد  راهچ  هب  اـهیگتخیمآ 

يرـسکی اب  نوچ  دنامیم ، اجب  يدنچ  ات  نآ  دندراذگ و  مان  یتقوم  ار  یهورگ  هک  تسا ، ياهنوگب  اههزیمآ  نیا  يهرازگ  دندیمان . يوافنل 
لماع هنوگچیه  دـناهدید و  درف  هب  هتـسباو  هارمه و  هراومه  یگدـنز  يازارد  رد  رادـیاپ و  ار  رگید  یخرب  دوریم . نایم  زا  ینوریب  لماوع 

وا رب  سکره  دــناهتفگ : هیاـپ  نـیا  رب  نـینچمه  یکدــنا . رگم  دنتــسه  ناوتاـن  نآ  نداد  رییغت  رد  رگید  ياـهنامرد  اــهوراد و  زا  ینوریب 
يدرف و  دشابیم . یفطاع  ساسح و  رایـسب  و  هدمآرب - هاگجیگ  هنوگ و  ياهگر  اب  ورخرـس  دـبای  يرترب   Sanguine نوخ یگتخیمآ 

. دیارگیم یتشلپ  يدب و  هب  هتسویپ  تسا و  زوتهنیک  تسپ و  داشان و  وردرز ، تسا ، هریچ  وا  رد   melancholic بآدرز یگتخیمآ  هک 
هدـنیارگ و یگدرـسفا  ینیـشنهشوگ ، هودـنا و  هب  دراد و  هتفر  مـهرد  هرهچ  تـسا  هریچ  وا  رب   choleric یبآخلت یگتخیمآ  هک  یـسکره 
اب دروخرب  شوـخ  ریگناـسآ و  مارآ و  تسا  هریچ  وا  رب   phlegmatic مغلب هک  يدرف  و  تسوجهنیک . نازیرکشا و  ناـیرگ و  هتـسویپ 

. دشابیم نارگید 
ناگژاو هیامن  قبش » ك « ن . قبش : (. 1 [ ) 266]

حور یناج ، ناج و  یناور ، ناور و  يزغم ، نتم - هیسفن : (. 1 [ ) 267]
 Moderat ;temperate ;balanced ;equale، هنایم گنهامه ، نتم - لدتعم : (. 2 [ ) 268]

ناگژاو يهیامن  فیضق » ك « ن . فیضق : (. 3 [ ) 269]
اههژاو يهیامن  رعز » ك « ن . رعز : (. 4 [ ) 270]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 271]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

ناگژاو يهیامن  طفس » ك « ن . طفس : (. 1 [ ) 272]
ناگژاو يهیامن  جییارأ » ك « ن . حییارا : (. 2 [ ) 273]

ناگژاو يهیامن  فوسرش » ك « ن . فیسارش : (. 1 [ ) 274]
اهیکاروخ هیامن  هسیره » ك « ن . هسیره : (. 1 [ ) 275]

ناگژاو هیامن  ردس » ك « ن . ردس : (. 2 [ ) 276]
ناگژاو هیامن  طاش » ك « ن . هطیشت : (. 1 [ ) 277]

( بآخلت بآدرز ، مغلب ، نوخ ، یگتخیمآ ( طلخ ، ج - نتم - طالخا : (. 1 [ ) 278]
. دننکیم رپ  هزادنا  زا  شیب  ار  نت  یهت  نایم  ياهاضف  هک  ییاهیگدشرپ  یگتشابنا ، نتم - ءالتما : (- 1 [ ) 279]
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. دنیوگیم نوخ  راشف  نتفر  الاب  نیون  یکشزپ  رد  ار  تلاح  نیا  (. 2 [ ) 280]
اهيرامیب هیامن  برج ) ك ( ن . برج : (. 1 [ ) 281]

اهيرامیب هیامن  قهب ) ك ( ن . قهب : (. 2 [ ) 282]
ینیگنس ياهب  شندرک  رابنا  ییاجباج و  يارب  اریز  تسا ، هدوب  اهبنارگ  دنمشزرا و  همـشچ  هناخدور و  ياهبآ  هتـشذگ  رد  (. 1 [ ) 283]

دندروآیم و يور  اههاچ  بآ  هب  مدرم  رتشیب  ور  نیا  زا  نآ ، یلصا  يهمـشچرس  زا  رود  ياهيدابآ  اهرهـش و  رد  هژیو  هب  دشیم  تخادرپ 
. تسا نوگانوگ  یناک  ياهکمن  زا  رپ  هزمدب ، نیگنس و  ياهبآ  زا  رتشیب  اهبآ  هنوگنیا 

. تسا ناکرسپ  ناکزینک و  ناگدرب ، يرادیرخ  زا  يزار  روظنم  ایوگ  (. 1 [ ) 284]
اهیرامیب هیامن  ءابوق » ك « ن . ءابوق : (. 2 [ ) 285]

ك« ن . دوریم . راکب  اهتسد  اهسابل و  نتـسش  رد  نآ  رتسکاـخ  اـی  دوخ  دـیوریم  اـهرازگیر  رد  هک  تسا  یتخرد  نانـشا  (. 3 [ ) 286]
یکت ياهوراد  هیامن  نانشا »

اهيرامیب هیامن  هفعس » ك « ن . هفعس : (. 1 [ ) 287]
. دشابیم ءابوق  يرامیب  نامه  زازح : (. 2 [ ) 288]

ناگژاو هیامن  قآم ) ك ( ن . مشچ ، یکشا  يارجم  قآم : (. 3 [ ) 289]
اهيرامیب هیامن  ریزانخ » ك « ن . ریزانخ » ك « ن . ریزانخ : (. 1 [ ) 290]

اهيرامیب هیامن  یلاود » ك « ن . یلاود : (. 2 [ ) 291]
اهيرامیب هیامن  لیفلا » ءاد  ك « ن . دوشیم . گرزب  اپ  قاس و  نآ  رد  ینلک  رغاپ ، اپ ، قاس  تخس  سامآ  اپلیپ - لیفلا - ءاد  (. 3 [ ) 292]

ناگژاو هیامن  جادوأ » ك « Jugular vein ن . ندرگ رد  تسا  یگر  دنناوخ ، جادو » ار « نآ  کت  جادوا : (. 1 [ ) 293]
ناگژاو هیامن  فضغا » ك « ن . فضغأ : (. 2 [ ) 294]

ناگژاو هیامن  نطبلا » بیغر  ك « ن . نطبلا : بیغر  (. 3 [ ) 295]
ناگژاو هیامن  هنغ » ك « ن . توصلا : نغآ  (. 4 [ ) 296]

ناگژاو هیامن  وقح » ك « ن . وقح : (. 1 [ ) 297]
 ??? xuBo بقع یسات ، هنشاپ ، ناگژاو - هیامن  ك  ن . بقع : (. 1 [ ) 298]

ناگژاو هیامن  بوقرع » ك « ن . بوقرع : (. 2 [ ) 299]
. دشاب هدنروآدرگ  هدننکضبقنم و  هدننکعمج و  ياهنوگهب  هک  يزیچ  ره  اههدنروآدنب ، نتم - ضباق : (. 1 [ ) 300]

راکـشآ هطنحلا » مسج  باـبل  يهژاو « يهراـبرد  يهدـنراگن  يهشیدـنا  تسا  هدـمآ  هطنحلا  زبـخ  باـبلک  قوا » رد « هژاو  نیا  (. 1 [ ) 301]
. دشابیم هتساشن  ای  مدنگ ، درآ  ای  دنیوگیم  روغلب  نآ  هب  مدرم  هک  دشابیم  وا  رظن  رد  هدنکتسوپ  هدشمرن و  هدیبوک ، مدنگ  ایآ  تسین .

ناروناج هیامن  ك  ن . جارد : (. 2 [ ) 302]
ناروناج هیامن  ك  ن . جوهیط : (. 3 [ ) 303]
ناروناج هیامن  ك  ن . لجح : (. 4 [ ) 304]

. نیتسخن شراوگ  زا  سپ  کچوک  يهدور  هبمکش و  رد  اهیکاروخ  يهرشفا  سولیک ، نتم - سومیک : (. 5 [ ) 305]
یکت ياهوراد  هیامن  لدرخ : (. 1 [ ) 306]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فّرح : (. 2 [ ) 307]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنایزار : (. 3 [ ) 308]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . باذس : (. 4 [ ) 309]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایوارک : (. 5 [ ) 310]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ربک : (. 6 [ ) 311]
یکت ياهوراد  هیامن  ك ، ن . ءابدنه : (. 1 [ ) 312]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویله : (. 2 [ ) 313]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هضیغ ،» نآ « درفم  هدیچیپ ، مهرد  ناتخرد  زا  رپ  ییاج  ضایغ : (. 3 [ ) 314]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . عراکا : (. 1 [ ) 315]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . راکشخ : (. 2 [ ) 316]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . طولب : هاش  (. 3 [ ) 317]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فطق : (. 4 [ ) 318]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ءاقمحلا : هلقب  (. 5 [ ) 319]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ضامح : (. 6 [ ) 320]
یکت ياهوراد  هیامن  ن . سرواج : (. 7 [ ) 321]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بنرک : (. 1 [ ) 322]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . قیوس : (. 2 [ ) 323]
ناگژاو هیامن  ك  ن . نجط : (. 3 [ ) 324]

. دشابیم نآ  زج  دجنک و  زینشگ و  هریز و  زا  هدمآ  درگ  ياهمخت  هناد و  رزب ، ج - نتم - رازبا : (. 4 [ ) 325]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جرتهاش : (. 1 [ ) 326]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . توشک : (. 2 [ ) 327]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیقروب : (. 3 [ ) 328]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جورذاب : (. 4 [ ) 329]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . هضیه : (. 1 [ ) 330]
. دنیوگ ار  یهایگ  ره  يهدش  زاب  يهفوکش  نتم - حاقف : (. 2 [ ) 331]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نادجنا : (. 3 [ ) 332]
ن. برالا .) یهتنم  هدیشوج ( ریـش  اب  وجبآ  ای  هکرـس  اب  وجبآ  ای  وجبآ ، هزمشرت ، ینتخپ  یکاروخ  ریعـشلا : کشک  ءام  (. 1 [ ) 333]

اهیکاروخ هیامن  کشک » ك «
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لصنع : (. 2 [ ) 334]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لاحط : (. 3 [ ) 335]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیبجنکس : (. 4 [ ) 336]
هبمکـش زا  رتـهب  ار  شـش  هـک ( هدـمآ  رگید  ياهـلمج  مـیت » هخـسن « رد  یلو  تـسین . قوا » هخـسن « رد  زتـنارپ  ناـیم  يهـلمج  (. 1 [ ) 337]

یلو دشابیم  دنمدوس  دننک  تسرد  نآ  زا  ینرف  دنزپب و  نوچ  ریـش  اب  ار  نآ  درآ  دشاب ، يرامیب  شـش  رد  هچنانچ  دنکیم ، یهدكاروخ 
(. تسروآنایز نادبآشیپ  هدرگ و  ياهمخز  يارب 

اهيرامیب هیامن  ك  ن . نتم - ریزانخ : (. 1 [ ) 338]
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اهيرامیب هیامن  ك  ن . تاّیح : (. 2 [ ) 339]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . ریساوب : (. 3 [ ) 340]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . ریطف : (. 4 [ ) 341]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . قباطلا : هللملا و  ذیمسلا و  يراوح و  (. 1 [ ) 342]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیشحالا : کسوبنس و  فیاطق و  کنانکشخ  هیرطا و  (. 2 [ ) 343]

) اهدنبسامآ و  اههزول ، اهشش ، يان و  یـسامآ  ياهيرامیب  نامرد  رد  سوپـس  هنوگره  زا  زورما  ات  هتـشذگ و  رد  ناکـشزپ  (. 3 [ ) 344]
نآ نتشاذگ  سپـس  کمن و  اب  مرگ  رایـسب  بآ  رد  سوپـس  نتخپ  اب  نامرد  شور  دندربیم . راکب  نآ  زج  اپ و  چم  یگدروخچیپ  لصفم )

ياهوراد هلاخن » ك « ن . دـشابیم . یتدـم  يارب  نآ  ندرک  اهر  تسا و  راتـساوخ  نآ  يدوبهب  هک  ییاج  رب  نآ  نداـهن  هچراـپ و  ود  ناـیم 
یکت

اهيرامیب هیامن  ك  ن . ماسرب : (. 1 [ ) 345]
و دنلامیم ، نآ  يور  هدـشمرن  رکـش  یناویح و  نغور  یکدـنا  دـنریگیمرب  ار  نان  تخپ  يهدامآ  ریمخ  مدرم  زورما  نیمه  ات  (. 2 [ ) 346]

يارب یخاروس  دـنکیم و  زابرـس  دـسریم و  لمد  زورهنابـش  کی  زا  سپ  دـندنبیم . تخـس  دـنراذگیم و  لمد  يور  ار  وراد  نیا  سپس 
. دیآیم دیدپ  نآ  رد  كرچ  ندنار  نوریب 

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . نتم - يراوح : (. 3 [ ) 347]
) مدنگ وج  هنهرب ، وج  شرت ، وج  تسوپیب ، وج  دـشابیم . مدـنگ  دـننامه  درادـن و  هتـسوپ  هک  تسا  وج  زا  ياهنوگ  ّتلـس : (. 1 [ ) 348]

یکت ياهوراد  هیامن  ّتلس » ك « ن . جاردننا .) برالا ، یهتنم 
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 349]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
یکت ياهوراد  هیامن  نورطن » ك « ن . دشاب . هینورطن  ایوگ  نتم ، هیتیربکلا : هینورظنلا و  هیتفزلا و  هایملا  (. 1 [ ) 350]

اب نیگنـس  ياهفرظ  رد  دیآیم و  تسدب  هدناشوج  هیودأ  نان و  اههناد و  زا  هک  تسا  یبارـش  تسا ، هدمآ  مولعلا » دیفم  رد « (. 1 [ ) 351]
ياـههناد زا  هک  یبارـش  دـیآیم . ـالاب  نآ  فک  شـشوج  رد  نوـچ  دـنیوگیم  عاـقف  نآ  هب  ورنیازا  دوـشیم . يزاـساج  گـنت ، يهناـهد 

. تسا هتفکشون  ياهلگ  يهریش  هک  دوشیم  هتخاس  نوگانوگ 
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بالج : (. 2 [ ) 352]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . تاروزم : (. 3 [ ) 353]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . بر : (. 1 [ ) 354]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سابیر : (. 2 [ ) 355]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جرتأ : (. 3 [ ) 356]

ره يهدننکنامرد  لصا [» هخـسن « رد  تسا )...  رودب  ینوخ  هنوگره  زا  هدمآ ( نینچ  حـی » و « میت » و « قوا » هخـسن « رد  هلمج  (. 1 [ ) 357]
روتـسد دنکیم و  شیاتـس  هلاغزب  تشوگ  زا  منیبیم  زین  هدنیآ  ياهشخب  رد  نوچ  تسا  رتتسرد  نیا  مراد  نامگ  زین  نم  تسا ] يرامیب 

. دهدیم اهيرامیب  رتشیب  رد  ار  نآ  ندروخ 
ناروناج هیامن  ك  ن . لیأ : (. 1 [ ) 358]
ناروناج هیامن  ك  ن . ربانق : (. 1 [ ) 359]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . سوؤر : (. 2 [ ) 360]
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اهیکاروخ هیامن  ك  ن . نوطب : (. 1 [ ) 361]
ناگژاو هیامن  ك  ن . نجطم : (. 1 [ ) 362]

هچره هباذوج  دنزاس . هدامآ  رکش  جنرب و  تشوگ و  زا  هک  تسا . یکاروخ  نآ  و  ءامسالا ) بذهم  بادوگ ( برعم  باذوج : (. 2 [ ) 363]
اهیکاروخ هیامن  باذوج » ك « ن . لیشن . ادخهد .) ینشاچیب ( دنزپب 

اهيرامیب هیامن  ك  ن . جنلوق : (. 3 [ ) 364]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . جابکس : (. 1 [ ) 365]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیمرصح : (. 2 [ ) 366]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . جابریز : (. 3 [ ) 367]

اهیکاروخ هیامن  جابذیفسا » ك « ن . نوگانوگ ، هداس  ياهشآ  تاجابذیفسا : (. 4 [ ) 368]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . جذولاف : (. 1 [ ) 369]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . صیبخ : (. 2 [ ) 370]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . طهب : (. 3 [ ) 371]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . جنیزول : (. 4 [ ) 372]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیبالز : (. 5 [ ) 373]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . کیدرخ : نغور  (. 6 [ ) 374]
رن کبک  جارد ، کبک ، نوچمه  دراد  يزیخ  تسج و  نتفر  هار  ياهدنرپ  هنوگره  نتم ، جاردت : (. 1 [ ) 375]

یکنازرل ناگژاو ، هیامن  ك  ن . نتم ، داعر : (. 2 [ ) 376]
ناگژاو هیامن  ك  ن . رول : (. 3 [ ) 377]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنب : (. 4 [ ) 378]
ناروناج هیامن  یکت و  ياهوراد  هیامن  ك  ن . حیارذ : (. 5 [ ) 379]

غالا هدام  ناتا ) نآ ( درفم  ناروناج . هیامن  ك  ن . نتأ : (. 1 [ ) 380]
اهیکاروخ هیامن  بئار » ك « ن . ضیخملا : نبل  بئارلا و  نبل  (. 2 [ ) 381]
اهیکاروخ هیامن  بئار » ك « ن . ضیخملا : نبل  بئارلا و  نبل  (. 2 [ ) 382]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . ناقری : (. 1 [ ) 383]
ناگژاو هیامن  ك  ن . مشب : (. 2 [ ) 384]

ناروناج هیامن  ك  ن . ابزاه : (. 1 [ ) 385]
ناروناج هیامن  ك  ن . ینب : (. 2 [ ) 386]

ناگژاو هیامن  ك  ن . روقمم : (. 3 [ ) 387]
ناگژاو هیامن  ك  ن . تیرق : (. 4 [ ) 388]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایوارک : (. 1 [ ) 389]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رتعس : (. 2 [ ) 390]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نادجنا : (. 3 [ ) 391]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ینیصراد : (. 1 [ ) 392]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناجنلوخ : (. 2 [ ) 393]
یکت ياهوراد  هیامن  ك » ن . هفرق : (. 3 [ ) 394]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ثورحم : (. 4 [ ) 395]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هبلح : (. 5 [ ) 396]

یکت ياهوراد  هیامن  ك » ن . اقوق : دنج  (. 6 [ ) 397]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هیوبجنرذاب : (. 1 [ ) 398]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جورذاب : (. 2 [ ) 399]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یمور : سفرک  (. 3 [ ) 400]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تفل : (. 1 [ ) 401]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویله : (. 2 [ ) 402]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هأمک : (. 3 [ ) 403]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رطف : (. 4 [ ) 404]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فشرح : (. 5 [ ) 405]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هتشوغ : (. 6 [ ) 406]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنشک : (. 7 [ ) 407]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناکلیک : (. 8 [ ) 408]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رخس : (. 9 [ ) 409]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . علط : (. 1 [ ) 410]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قلس : (. 2 [ ) 411]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ریفرف : (. 3 [ ) 412]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هینامیلا : هلقب  (. 4 [ ) 413]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هیکولم : (. 5 [ ) 414]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . خانافسا : (. 6 [ ) 415]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بالبل : (. 7 [ ) 416]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عرق : (. 8 [ ) 417]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تبش : (. 1 [ ) 418]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنق : (. 2 [ ) 419]
ناروناج هیامن  ك  ن . ءاثیبر : (. 3 [ ) 420]

ناروناج هیامن  ك  ن . اکیمس : (. 4 [ ) 421]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هزگنا : (. 1 [ ) 422]

ناروناج هیامن  ك  ن . نایبور : (. 2 [ ) 423]
ناروناج هیامن  ك  ن . دارج : (. 1 [ ) 424]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . غابص : (. 2 [ ) 425]
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یطالخا مولعلا » دیفم  رد « تسا . هدمآ  بازاینلا  لصا » هخـسن « رد  تازابلا  میت » هخـسن « رد  تازابلا  قوا » و « حـی » هخـسن « رد  (. 3 [ ) 426]
اهیکاروخ هیامن  تازاب » ك « هیروس ن . بلح  رد  یهایگ  يهشیر  دنریگیم ، زاریش  رواخ  رد  هک  تسا 

ناگژاو هیامن  ك  ن . قثل : (. 4 [ ) 427]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . زمیج : (. 1 [ ) 428]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 429]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

راید هار  يرود  نیا  اب  ار  یبالگ » اب « ینیچ » يهژاو « نایم  یگتسباو  هنوگچیه  نم  هدمآ و  یفیص » اههتـشونتسد « يهمه  رد  (. 2 [ ) 430]
» مان اب  هیروس  نیمزرـس  رد  و  طومرع » ماـن « اـب  قارع  رد  یبـالگ  متفاـی . رتبساـنم  ار  یفیـص » يهژاو « نیا  منیبیمن ، اـم  نیمزرـس  زا  نیچ 

م. دراد . یناتسمز  یناتسبات و  هنوگ  ود  تسا  هدمآ  صاجا »
هـشیر نآ  زا  ابو  یبورکیم  شورمکـش  مان  دـندیمانیم . هضیه » ار « هچیپلد  هارمه  هب  تخـس  شورمکـش  ناگتـشذگ  هضیه : (. 1 [ ) 431]

. دریگیم
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ءارضخلا : هبح  (. 1 [ ) 432]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنمسلا : بح  (. 2 [ ) 433]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قنادهش : (. 3 [ ) 434]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اریبغ : (. 4 [ ) 435]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بانع : (. 5 [ ) 436]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یماش : بونرخ  (. 1 [ ) 437]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لکألا : نیط  (. 2 [ ) 438]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . مرفسهاش : (. 3 [ ) 439]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . شوجنزرم : (. 4 [ ) 440]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . مامن : (. 5 [ ) 441]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جسفنب : (. 1 [ ) 442]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سآ : (. 2 [ ) 443]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بلد : (. 3 [ ) 444]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . حافل : (. 4 [ ) 445]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفولین : (. 5 [ ) 446]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناوحقا : (. 6 [ ) 447]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . حیش : (. 7 [ ) 448]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیمسای : (. 8 [ ) 449]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیرسن : (. 9 [ ) 450]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سجرن : (. 10 [ ) 451]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نسوس : (. 11 [ ) 452]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کشجنلف : (. 1 [ ) 453]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فالخ : (. 2 [ ) 454]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . يریخ : (. 3 [ ) 455]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کسم : (. 4 [ ) 456]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ربنع : (. 5 [ ) 457]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روفاک : (. 6 [ ) 458]

- نتم دمج : (. 7 [ ) 459]
هتخاس شمـشک  و  جـلمأ ) هلمآ ( ای  شمـشک و  و  صفع ) وزام ( زا  یبیکرت  ییوراد  هدـمآ ، مولعلا » دـیفم  باـتک « رد  کـس : (. 1 [ ) 460]

. هدش دای  کمار  کشم و  زا  هتفایبیکرت  ياههدننکوبشوخ  زا  ياهنوگ  طیسولا » مجعم  رد « دوشیم .
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دوع : (. 2 [ ) 461]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نارفعز : (. 3 [ ) 462]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بلحم : (. 4 [ ) 463]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لقنرق : (. 5 [ ) 464]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هعیم : (. 6 [ ) 465]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بیطلا : رافظا  (. 7 [ ) 466]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . طسق : (. 8 [ ) 467]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دعس : (. 9 [ ) 468]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نانشأ : (. 10 [ ) 469]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عورخ : (. 1 [ ) 470]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناب : (. 2 [ ) 471]
دوشیم هتفاب  یمشپ  یمشیربا و  خن  زا  هک  ياهچراپ  زخ : یکت . ياهوراد  هیامن  ك  ن . لبنس : (. 1 [ ) 472]

يارب ناشیورد  دوشیم ، هتفاب  زب  مشپ  زا  هک  تسا  ياهچراـپ  نآ  دنـسانشیم و  ماـن  نیمه  هب  ار  نآ  مدرم  زب ، كرک  يزعرم : (. 2 [ ) 473]
. دنربیم راکب  ار  نآ  باوخ  زادناریز  يارب  یهورگ  یهاگ و  زین  هزورما  دندیشوپیم  ار  نآ  ناهج  ياهییابیز  زا  يرود  يراگزیهرپ و 

دوشیم هتفاب  یمشپ  یمشیربا و  خن  زا  هک  ياهچراپ  زخ : یکت . ياهوراد  هیامن  ك  ن . لبنس : (. 1 [ ) 474]
ناروناج هیامن  ك  ن . کنف : (. 2 [ ) 475]
ناروناج هیامن  ك  ن . مقاق : (. 3 [ ) 476]

ناروناج هیامن  ك  ن . لصاوح : (. 4 [ ) 477]
ناگژاو هیامن  ك  ن . دقرف : (. 5 [ ) 478]

ناگژاو هیامن  ك  ن . شعن : تانب  (. 6 [ ) 479]
ناگژاو هیامن  ك  ن . لیهس : (. 7 [ ) 480]

هینرق سامآ  اهيرامیب ، هیامن  ك  ن . دمر : (- 8 [ ) 481]
ناگژاو هیامن  ك  ن . دمو : (. 1 [ ) 482]

ناگژاو هیامن  ك  ن . ییامح : (. 1 [ ) 483]
ناگژاو هیامن  ك  ن . هخیس : (. 2 [ ) 484]
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اهیکاروخ هیامن  ك « ن . یبرم : (. 3 [ ) 485]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیبجنلج : (. 4 [ ) 486]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جلیله : (. 1 [ ) 487]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیبجنز : (. 2 [ ) 488]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لقاقش : (. 3 [ ) 489]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوراسأ : (. 4 [ ) 490]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رخذآ : (. 5 [ ) 491]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنشا : (. 6 [ ) 492]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دمثأ : (. 7 [ ) 493]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایقاقا : (. 1 [ ) 494]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تورزنأ : (. 2 [ ) 495]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نومیتفأ : (. 3 [ ) 496]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سرابربمأ : (. 4 [ ) 497]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جلمأ : (. 5 [ ) 498]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تخردازأ : (. 6 [ ) 499]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هرجنأ : (. 7 [ ) 500]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هحفنا : (. 8 [ ) 501]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیقسأ : (. 9 [ ) 502]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هحفنا : (. 8 [ ) 503]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیتنسفا : (. 1 [ ) 504]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سدوخوطسا : (. 2 [ ) 505]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کلملا : لیلکا  (. 3 [ ) 506]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قشأ : (. 4 [ ) 507]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناسلیب : (. 5 [ ) 508]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رذالب : (. 6 [ ) 509]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قروب : (. 7 [ ) 510]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دسب : (. 8 [ ) 511]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . درواذاب : (. 9 [ ) 512]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناب : (. 10 [ ) 513]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تشکنجنب : (. 1 [ ) 514]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنب : (. 2 [ ) 515]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . انوطقزرب : (. 3 [ ) 516]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نمهب : (. 4 [ ) 517]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناشوایس : رب  (. 5 [ ) 518]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سوبلب : (. 6 [ ) 519]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نادیزوب : (. 7 [ ) 520]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جیافسب : (. 8 [ ) 521]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنرب : (. 1 [ ) 522]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جلیلب : (. 2 [ ) 523]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رتسدیبدنج : (. 3 [ ) 524]
رد تسا  هتفگ  هدش و  هتـشاگن  کنلهبج  مولعلا » دیفم  باتک « رد  تسا . هدمآ  کنلهبج  مان  هب  نیدابارق  ياهباتک  یخرب  رد  (. 4 [ ) 525]

یکت ياهوراد  هیامن  گنهلبج » ك « ن . دشابیمن . هدش  هتخانش  یهایگ  شکارم ) برغم (
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لثامزوج : (. 5 [ ) 526]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اوبزوج : (. 6 [ ) 527]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . انایطنج : (. 7 [ ) 528]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ریشواج : (. 8 [ ) 529]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هدعج : (. 9 [ ) 530]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیسبج : (. 1 [ ) 531]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رانلج : (. 2 [ ) 532]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . عالق : (. 3 [ ) 533]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قبد : (. 4 [ ) 534]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیوخالا : مد  (. 5 [ ) 535]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنورد : (. 6 [ ) 536]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یلفد : (. 7 [ ) 537]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رادوید : (. 8 [ ) 538]
یکت ياهوراد  هیامن  يدرد » ك « ن . رمخلا : يدرد  (. 9 [ ) 539]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیه : (. 1 [ ) 540]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوقیرافوه : (. 2 [ ) 541]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سادیطسافوه : (. 3 [ ) 542]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جو : (. 4 [ ) 543]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . همسو : (. 5 [ ) 544]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دنوارز : (. 6 [ ) 545]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . افوز : (. 7 [ ) 546]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دابنرز : (. 1 [ ) 547]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قبیز : (. 2 [ ) 548]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جاز : (. 3 [ ) 549]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . خینرز : (. 4 [ ) 550]
یکت ياهوراد  هیامن  ك » ن . رحبلا : دبز  (. 5 [ ) 551]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بنرز : (. 6 [ ) 552]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . (. 7 [ ) 553]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ضضح : (. 1 [ ) 554]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فّرح : (. 2 [ ) 555]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اشاح : (. 3 [ ) 556]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لمرح : (. 4 [ ) 557]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کّسح : (. 5 [ ) 558]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لینلا : بح  (. 6 [ ) 559]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لظنح : (. 7 [ ) 560]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هثبخ : (. 8 [ ) 561]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ملاعلا : یح  (. 1 [ ) 562]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . رانلا : قرح  (. 2 [ ) 563]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . افرط : (. 3 [ ) 564]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ثیثرط : (. 4 [ ) 565]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بلحط : (. 5 [ ) 566]

. دشابیم ياهبمکش  يهباریش  زا  رپ  تسا و  درز  هک  ناور  یکبآ و  یندروآالاب  يهیام  نتم ، هیوارفصلا : هفلخ  (. 6 [ ) 567]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیط : (. 7 [ ) 568]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفشیلاط : (. 8 [ ) 569]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . حوربی : (. 1 [ ) 570]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عوتی : (. 2 [ ) 571]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . توبنی : (. 3 [ ) 572]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 573]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

یکت ياهوراد  و  ناگژاو ، هیامن  ك  ن . مرک : (. 4 [ ) 574]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ردنک : (. 5 [ ) 575]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سوطیفامک : (. 6 [ ) 576]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سدنک : (. 7 [ ) 577]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . كزامزک : (. 8 [ ) 578]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ابرهک : (. 1 [ ) 579]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . الیسک : (. 2 [ ) 580]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هبابک : (. 3 [ ) 581]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سویردامک : (. 4 [ ) 582]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ءاریثک : (. 5 [ ) 583]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جیبک : (. 6 [ ) 584]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . وراد : لیک  (. 7 [ ) 585]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لمحلا : ناسل  (. 8 [ ) 586]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فول : (. 9 [ ) 587]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کل : (. 1 [ ) 588]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفاصعلا : ناسل  (. 2 [ ) 589]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روثلا : ناسل  (. 3 [ ) 590]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هیغال : (. 4 [ ) 591]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ّرم : (. 5 [ ) 592]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یکطصم : (. 6 [ ) 593]
یکت ياهوراد  هیامن  لقم » ك « ن . دوهیلا : لقم  (. 7 [ ) 594]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ییایموم : (. 8 [ ) 595]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هرهز : نیهام  (. 9 [ ) 596]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رقم : (. 10 [ ) 597]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اثیمام : (. 1 [ ) 598]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هناذبوهام : (. 2 [ ) 599]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اشیشقرم : (. 3 [ ) 600]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دادم : (. 4 [ ) 601]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جزیویم : (. 5 [ ) 602]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناریمام : (. 6 [ ) 603]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تاغم : (. 7 [ ) 604]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نم : (. 8 [ ) 605]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویرزام : (. 9 [ ) 606]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنسادرم : (. 10 [ ) 607]

یکت ياهوراد  هیامن  تارارم » ك « ن . تارارم : (. 11 [ ) 608]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عیشمارطکشم : (. 1 [ ) 609]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لین : (. 2 [ ) 610]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رداشون : (. 3 [ ) 611]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کشمران : (. 4 [ ) 612]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هاوخنان : (. 5 [ ) 613]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نورطن : (. 6 [ ) 614]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هرون : (. 7 [ ) 615]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . طفن : (. 8 [ ) 616]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لبنس : (. 9 [ ) 617]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دعس : (. 10 [ ) 618]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هخیلس : (. 11 [ ) 619]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جذاس : (. 12 [ ) 620]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سوردنس : (. 1 [ ) 621]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کس : (. 2 [ ) 622]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ورس : (. 3 [ ) 623]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قامس : (. 4 [ ) 624]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ردس : (. 5 [ ) 625]

ناروناج هیامن  ك  ن . ناطرس : (. 6 [ ) 626]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناجنروس : (. 7 [ ) 627]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نارواد : هایس  (. 8 [ ) 628]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جدابنس : (. 9 [ ) 629]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روقنقس : (. 10 [ ) 630]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سوس : (. 11 [ ) 631]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناتسبس : (. 12 [ ) 632]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سویلاس : (. 1 [ ) 633]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنیبکس : (. 2 [ ) 634]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویرذنقولوقس : (. 3 [ ) 635]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اینومقس : (. 4 [ ) 636]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رعرع : (. 5 [ ) 637]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یعارلا : اصع  (. 6 [ ) 638]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . طابنألا : کلع  (. 7 [ ) 639]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . احرق : رقاع  (. 8 [ ) 640]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفصع : (. 9 [ ) 641]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بلعثلا : بنع  (. 10 [ ) 642]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفص : قورع  (. 11 [ ) 643]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بانع : (. 1 [ ) 644]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لف : (. 2 [ ) 645]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . وف : (. 3 [ ) 646]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ارشاف : (. 4 [ ) 647]
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اهیرامیب هیامن  ك  ن . شرب : (. 5 [ ) 648]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هضف : (. 6 [ ) 649]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هیوملفلف : (. 7 [ ) 650]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لفوف : (. 8 [ ) 651]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویبرف : (. 9 [ ) 652]
یکت ياهوراد  هیامن  ضضح » ای  جرهزلیف  ك « ن . جرهزلیف : (. 10 [ ) 653]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویسارف : (. 11 [ ) 654]
یکت ياهوراد  هیامن  جنتوف » ك « ن . جندوف : (. 12 [ ) 655]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایناواف : (. 1 [ ) 656]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . غبصلا : هوف  (. 2 [ ) 657]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ربص : (. 3 [ ) 658]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یبرع : غمص  (. 4 [ ) 659]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . انامدرق : (. 5 [ ) 660]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هریرذلا : بصق  (. 6 [ ) 661]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . مطرق : (. 7 [ ) 662]
نارطق ناشیا  تسا . هدوب  مدرم  دزن  يرادراب  زا  يریگولج  شور  نیا  اهيدابآ  زا  یخرب  رد  زورما  ات  اسبهچ  و  شیپ ، يدنچ  ات  (. 8 [ ) 663]

. دـندربیم راـک  هب  ناـیور  نتخادـناورف  يوراد  دوشیم  هتفرگ  ربونـص  جاـک ، زرا ، لـهبا ، ياـهتخرد : زا  تسا و  ياهباریـش  کـی  هک  ار 
هنوگنیدب دشیم . هدافتسا  يرادراب  زا  يریگولج  رد  اراک  رایسب  يوراد  کی  نآ  تشاد . نز  يارب  هژیو  هب  هک  يدب  ياهدمایپ  زا  هتشذگ 

. دـندرکیم ضوع  ار  نآ  هنازور  دنتـشاذگیم و  هتفه  کـی  تدـم  هب  دوـخ  نژاو  نورد  هدرک  نارطق  زا  رپ  ار  ياهچراـپ  هکت  اـهمناخ  هک 
نیا اب  دندییالآیم و  نآ  هب  یکیدزن  زا  شیپ  ار  دوخ  يهنیرن  زین  اهدرم  تفرگیم . ماجنا  هتفه  کی  نایاپ  زا  شیپ  نایور  نداتفاورف  یهاگ 

یکت ياهوراد  هیامن  نارطق » ك « ن . نتخادنایم . ییاراک  زا  ار  نآ  هک و  دشیم  هریچ  مرپسا  ياهلولس  رب  راک 
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویروطنق : (. 1 [ ) 664]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ظرق : (. 2 [ ) 665]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیبنق : (. 3 [ ) 666]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  هلقاق ن . (. 4 [ ) 667]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بلق : (. 5 [ ) 668]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ساقلق : (. 6 [ ) 669]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هّنق : (. 7 [ ) 670]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایمیلق : (. 8 [ ) 671]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تنقلق : (. 9 [ ) 672]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روشیق : (. 10 [ ) 673]
ایآ تسا ، هتـسد  مادـک  زا  هک  دربیمن  مان  یلو  تساههزمشرت  زا  ياهنوگ  هدـمآ : نینچ  مولعلا » دـیفم  رد « هژاو  نیا  هرازگ  (. 11 [ ) 674]

یکت ياهوراد  هیامن  یلقاق » ك « تسا ن . یعیبط  ای  کیتتنس  نآ  یشرت 
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جتخسور : (. 12 [ ) 675]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هتر : (. 1 [ ) 676]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جیتنار : (. 2 [ ) 677]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هبطر : (. 3 [ ) 678]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دنویر : (. 4 [ ) 679]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنایزار : (. 5 [ ) 680]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . میلش : (. 6 [ ) 681]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جرطیش : (. 7 [ ) 682]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . راکنش : (. 8 [ ) 683]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . مربش : (. 9 [ ) 684]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویدرقش : (. 10 [ ) 685]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جرتهاش : (. 1 [ ) 686]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنداش : (. 2 [ ) 687]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بش : (. 3 [ ) 688]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کباباش : (. 4 [ ) 689]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ینامعن : قیاقش  (. 5 [ ) 690]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عاکش : (. 6 [ ) 691]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . زینوش : (. 7 [ ) 692]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . يردوت : (. 8 [ ) 693]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . يدنه : رمت  (. 9 [ ) 694]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیبجنرت : (. 10 [ ) 695]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایتوت : (. 11 [ ) 696]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جزیمشت : (. 12 [ ) 697]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دبرت : (. 13 [ ) 698]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایسفات : (. 14 [ ) 699]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیث : (. 1 [ ) 700]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عورخ : (. 2 [ ) 701]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لدرخ : (. 3 [ ) 702]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یطخ : (. 4 [ ) 703]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قبرخ : (. 5 [ ) 704]

یکت ياهوراد  هیامن  رایخ » ك « ن . ربنش : رایخ  (. 6 [ ) 705]
دنلامیم یناویح  نغور  ای  نوتیز  نغور  نآ  يور  دنریگیم  ار  مدنگ  ریمخ  مدرم  زا  یخرب  زونه  هطنح :) ریمخ  مدـنگ ( ریمخ  (. 7 [ ) 706]

رد هچره  دنکیم و  زاب  رس  لمد  نآ  زا  سپ  دندنبیم . تخـس  زورهنابـش  کی  يارب  هدیـسرن ، لمد  يور  دنزیریم . نآ  يور  مرن  رکـش  و 
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. دزیریم نوریب  هب  دراد  نورد 
ناروناج هیامن  یکت + ياهوراد  هیامن  ك  ن . حیرارذ : (. 8 [ ) 707]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیخلا : بنذ  (. 9 [ ) 708]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ورض : (. 1 [ ) 709]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . راغ : (. 2 [ ) 710]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دولجلا : ءارغ  (. 3 [ ) 711]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوقیراغ : (. 4 [ ) 712]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تفاغ : (. 5 [ ) 713]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . برغ : (. 6 [ ) 714]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنوباب : (. 7 [ ) 715]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ندال : (. 8 [ ) 716]

ناروناج هیامن  ك  ن . يرب : نوزلح  (. 9 [ ) 717]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فساجنرب : (. 1 [ ) 718]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لبالا : یعار  (. 2 [ ) 719]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روکلا : خسو  (. 3 [ ) 720]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رامحلا : ءاثق  (. 4 [ ) 721]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بوعک : (. 5 [ ) 722]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیقاقسأ : (. 6 [ ) 723]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کلملا : لیلکإ  (. 7 [ ) 724]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوطیوقارد : (. 8 [ ) 725]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هاوخنان : (. 9 [ ) 726]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوسینأ : (. 10 [ ) 727]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوراسأ : (. 11 [ ) 728]

یکت ياهوراد  هیامن  عانعن » ك « ن . يرهن : جندوف  (. 12 [ ) 729]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عانعن : (. 13 [ ) 730]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . صفع : یکت . ياهوراد  هیامن  ك  ن . توبنی : (. 1 [ ) 731]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روخامرم : (. 2 [ ) 732]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یلبج : جتنوف  (. 3 [ ) 733]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قیلع : (. 4 [ ) 734]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جاجزلا : شیشح  (. 5 [ ) 735]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . شاخشخ : (. 6 [ ) 736]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایقاق : (. 7 [ ) 737]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . صفع : یکت . ياهوراد  هیامن  ك  ن . توبنی : (. 1 [ ) 738]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . يدنه : خیطب  (. 2 [ ) 739]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . راّمج : (. 3 [ ) 740]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . صاصر : (. 4 [ ) 741]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نارکوش : (. 5 [ ) 742]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سیلاغانا : (. 6 [ ) 743]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 744]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بیبزلا : مجع  (. 1 [ ) 745]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بیطلا : لبنس  (. 2 [ ) 746]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنسرک : (. 3 [ ) 747]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نوطیرفراد : (. 4 [ ) 748]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جولا : (. 5 [ ) 749]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نلفاطنب : (. 6 [ ) 750]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . موصیق : (. 7 [ ) 751]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیسارشاف : (. 8 [ ) 752]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نخد : (. 9 [ ) 753]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویلاسارطف : (. 1 [ ) 754]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سمرت : (. 2 [ ) 755]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سیتلا : هیحل  (. 3 [ ) 756]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سویلاسیس : (. 4 [ ) 757]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . بلعثلا : یصخ  (. 5 [ ) 758]
یکت ياهوراد  هیامن  قمرس » ك « ن . خمرس : (. 1 [ ) 759]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سوطرا : نیط  (. 2 [ ) 760]
نیط ك « ن . ادخهد .) دوشگ ( ناهجب  مشچ  نآ  رد  میکح  ثروغاثیف  هک  ریغص  ایسآ  هریزج  هبش  يزگ  رازه  ود  رد  ياهریزج  (. 3 [ ) 761]

یکت ياهوراد  هیامن  سماس »
«: قوا رد « جنشألا ، حی :» رد « و  حسأ ، لصا :» هتشونتسد « رد  هدشن  هتخانش  بوخ  هژاو  حشمأ » (.» 1 [ ) 762]

. تسا هداتفا  رومیت  هتشونتسد  زا  لماک  روط  هب  شخب  نیا  نوچ  درادن  دوجو  هژاو  نیا  متی » رد « حشما ،
.( مدروآ نیرتبرچرپ  محش  لیضفتلا  لعفا  ناونعب  ار  نآ  ذ : ) 

. نانصالا حی :» رد « نانسألا ، قوا :» رد « مانصا ، لصا :» رد « دشن  هتخانش  بوخ  يهژاو  مانصا » (.» 2 [ ) 763]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سیطوباس : (. 3 [ ) 764]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اقاق : (. 4 [ ) 765]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جنکاک : (. 5 [ ) 766]

تیاور یعمصا  زا  ثیدحلا » یجولوزلا  مجعم  يهدنراگن « دنوشیم . هتفگ  دنفسوگ  هب ، هک  دنمان  کی  مالح  نالح ، نویلح ، (. 1 [ ) 767]
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هدـیبع وب  زا  تیاور  هب  ار  نآ  يراذـگمان  يهزیگنا  يو  تسا . هدـش  اجهباج  نآ  ياهفرح  یلو  تسا  لـالح  يهژاو  يهشیر  هک  دـنکیم 
درمب رگا  نک و  اراد  ار  وا  سپ  دنام  هدنز  رگا  ایادخ  تفگیم  دروآیم و  يور  ادخ  هب  سپس  دیربیم و  ار  شاشوگ  وا  دروآیم : نینچ 

ار وا  شگرم  زا  شیپ  شوگ  ندـیرب  اـب  اریز  تسنادیم  اور  ار  شندروخ  دـیربیم و  ار  زب  رـس  درمیم ، هلاـغزب  هچناـنچ  نادرگ و  شکاـپ 
. دوب هدینادرگ  كاپ 

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عافرلا : شیشح  (. 2 [ ) 768]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سوطول : (. 1 [ ) 769]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جشا : (. 2 [ ) 770]
( ادخهد دننادیم (. ياهریزج  ار  نآ  یخرب  نانوی  نیمزرس  زا  يرهش  سماش  سوماش : (. 3 [ ) 771]

ینانوی ترک  هریزج  سوطیرف : (. 4 [ ) 772]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیتبلک : شیشح  (. 5 [ ) 773]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویدرقس : (. 6 [ ) 774]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . میرم : روخب  (. 1 [ ) 775]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سیطرافسأ : (. 1 [ ) 776]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناتسدایشرب : (. 2 [ ) 777]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سبلب : (. 3 [ ) 778]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . روثلا : نیع  (. 4 [ ) 779]

ناگژاو هیامن  ك  دوشیم ن . هتفگ  هدننکناور  يوراد  هب  هک  یسراف  هژاو  جرایا : (. 1 [ ) 780]
ك دنروآیم ن . شراوج  اشروج و  مان  یهاگ  ناکشزپ  هک  دوشیم  هتفگ  يهدنراوگ  يرواد  هب  هک  یـسراف  هژاو  نشراوج : (. 2 [ ) 781]

ناگژاو هیامن 
یکت ياهوراد  هیامن  ك « ن . يرایرهش : (. 3 [ ) 782]

دزیگنایمرب و ار  اههدور  هبمکش و  نوچ  دنهدیم  نامرف  اتـشان  درـس  بآ  ندیـشون  هب  ار  ناتـسردنت  ینونک ، ناکـشزپ  رتشیب  (. 1 [ ) 783]
هدش نیـشنهت  ياهکمن  زا  اههاربآشیپ  هدرگ و  دروآیم و  دـیدپ  اهنآ  رد  تسوبی ) یگدـنرادزاب ( یتخـس و  هنوگچیهیب  یعیبط  یناور 

مدومزآ و ار  نآ  زین  نم  دشابیم . ناشیا  تایرظن  زا  یخرب  نیا  دیامنیم . هزات  رت و  ار  نوخ  یـشخرچ  لکیـس  دـنکیم  كاپ  دـیوشیم و 
هک یگدنرادزاب  نآ  يروخبآ  نیا  رثا  رب  دوب و  یکشزپ  هدکشناد  رد  مراگزومآ  دنپ  نآ  مدرک و  وخ  نادادماب  بآ  ندیشون  هب  لاس  لهچ 

( رگشهوژپ تفر (. نیب  زا  مدوب  شراچد  یکدوک  زا 
. تسا شوگ ) ات  مشچ  زا  هرهچ ( يوس  ود  زا  گرخرس  ود  يزاسادج  نتم ، غدصلا : ینایرش  لس  (. 1 [ ) 784]

اهيرامیب هیامن  هوقل » ك « ن .  ، Bells pulsy تروص همین  جلف  یناهدژک ، هوقل : (. 2 [ ) 785]
یکت ياهوراد  هیامن  رمخ » لخ  ك « ن . بارش ، ياهنوگ  سران ، هکرس  رمخ : لخ  (. 3 [ ) 786]

زا یخرب  ناـمرد  يارب  زین  نیزورما  اـسبهچ  کـیدزن و  اـت  رود  هتـشذگ  زا  هک  تسا  یناـمرد  ياـهشور  زا  ياهنوـگ  ضفن : (. 1 [ ) 787]
یگتفرگ ای  رس  ریز  شلاب  ییاجباج  زا  هک  دیدپ  ياهدردرس  نوچمه  دوشیم  هدرب  راکب  دندرگیم ، نآ  راچد  ندرگ  رـس و  هک  اهيرامیب 
ياهچراپ وا  رس  رب  هتـسشنیم و  رامیب  يوربور  ای  تشپ  رگنامرد  اهيرامیب ، هنوگنیا  رد  اهیتحاران . نیا  دننامه  دنیآیم و  دوجوب  ندرگ 

تخس هاتوک و  یپردیپ  ار  نهپ  هچراپ  نیا  زا  ياهشوگ  رابره  نآ  زا  سپ  ددنبیم و  تخس  ینابور  اب  ار  رامیب  رـس  سپـس  دنکیم و  نهپ 
ار نهپ  هچراـپ  نآ  ياـههشوگ  نوـماریپ و  همه  اـت  هدادیم  ماجنارـس  رود  اـت  رود  ار  راـک  نیا  هتفر و  شرگید  يوـس  هب  دـعب  میـشکیم و 
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. دنیوگیم نداد ) ناکت  ضفن ( ینامرد  هویش  راک و  نیا  هب  دوش  هدیشک  دریگارف و 
اهيرامیب هیامن  ك  ن . جلاف : (. 2 [ ) 788]

اهيرامیب هیامن  ك ، ن . ماسرس : (. 3 [ ) 789]
اهيرامیب هیامن  ك ، ن . عرص : (. 4 [ ) 790]

اهيرامیب هیامن  ك ، ن . ایلوخیلام : (. 1 [ ) 791]
. دوشیم هتفگ  نوخ  راشف  نتفر  الاب  نیا  هب  هزورما  دنادیم و  اهگر  هرابرد  ار  یگتشابنا  نیا  يزار  ایوگ  (. 2 [ ) 792]

اهيرامیب هیامن  ك ، ن .  ، Drosy: اسقتسا (. 3 [ ) 793]
اهيرامیب هیامن  ك ، ن .  ، Excoriatiom ;attritiom: جحس (. 1 [ ) 794]

اهیکاروخ هیامن  ك ، ن . صوصم : صیرق ، جابکس ، (. 1 [ ) 795]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . میله ، هسیره : (. 2 [ ) 796]

زین ابغود  اوریـش ، نآ  هب  و  برالا ) یهتنم  دـنیازفایم ( نآ  رب  هزات  ریـش  یهاگ  دـننزاسیم و  شرت  ریـش  زا  هک  یـشآ  هریـضم  (. 3 [ ) 797]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . ادخهد .) دنیوگیم (

. دنتسه یبیکرت  ياهوراد  وزج  لفالف : ینومک و  (. 4 [ ) 798]
اهيرامیب هیامن  ك  :Plague ن . نوعاط (. 1 [ ) 799]

اهيرامیب هیامن  ك  :Diphtheria ن . قانخ (. 2 [ ) 800]
اهيرامیب هیامن  ك  :Leprosy ن . ماذج (. 3 [ ) 801]

ناگژاو هیامن  ك  ن . رز : (. 1 [ ) 802]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . جابریز : (. 1 [ ) 803]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیقامس : (. 2 [ ) 804]
ناگژاو هیامن  ك  ن . فوفس : (. 3 [ ) 805]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ادخهد ،) نیرتوکین ( نیرتهب و  حلط  تخرد  يهباریش  یبرع : غمص  (. 1 [ ) 806]
ن. ادـخهد ،) دـشابیم ( وردوخ  یـشرورپ و  يهنوگ  ود  هب  هک  تسا  هدـمآ  میکح » هفحت  رد « تسا  يوراد  یهایگ  بونرخ : (. 2 [ ) 807]

یکت ياهوراد  هیامن  ك 
ناگژاو هیامن  ك  ن . طاقستسا : (. 3 [ ) 808]

« طیسولا مجعم  دیوریم «. مرگ  ياهنیمزرس  رد  و  تسا ، كاوسم  تخرد  ای  هکارأ » تخرد « بوچ  ا  (. 1 [ ) 809]
 Culculus Stain: اههنادگنر مرج و  (. 2 [ ) 810]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . فطان : (. 3 [ ) 811]
ناگژاو هیامن  ك  ن . نونس : (. 4 [ ) 812]

. دشاب يدییوفیت  بت  يزار  روظنم  ایوگ  تسا ، هدمآ  مرگ  بت  ناونعب  نآ  مان  ییابو : بت  (. 1 [ ) 813]
اهيرامیب هیامن  ك ، ن . درد ، مشچ  دمر : (. 2 [ ) 814]

ناگژاو هیامن  ك  ن . شویخ : (. 1 [ ) 815]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیفرف : (. 2 [ ) 816]

نینچ نآ  نتم  دوشیمن و  هدـید  اـهسیونور  رگید  رد  هک  هدـمآ  ياهلمج  لـصا » سیونور « رد  سباـی » راـح  هلمج « زا  سپ  (. 3 [ ) 817]
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دیاب هسبایلا ) هراحلا  جازمالا  باحـصأ  هصاخ  هزازم و  هیف  يذـلا  بنعلا  نم  لکؤی  رانلا و  یلع  ابیکت  يرطلا  کمـسلا  نم  لکؤیل  و  تسا ([
اهیندوزفا زا  هلمج  نیا  تسا  نکمم  کشخ ]. مرگ  هزیمآ  ناگدـنراد  هژیوب  دـنروخب ، سلم  روگنا  شتآ و  يور  هدـش  باـبک  هزاـت  یهاـم 

دای میاهدید و  نوگانوگ  ياهسیونور  نیا  زا  رایسب  ياهاج  رد  ار  دراوم  نیا  رگـشهوژپ ) ام ( هک  دشاب  لصا » سیونور « يهدننکسیونور 
. میاهدرک

ناگژاو هیامن  ك  ن . نزبآ : (. 1 [ ) 818]
( ادخهد تسا ( ربنع  کشم و  زا  هتفرگرب  تسا  یشوخ  يوب  هیلاغ : (. 1 [ ) 819]

تفج همیشم : (. 2 [ ) 820]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ینمرا : نیط  (. 1 [ ) 821]

ناگژاو هیامن  ك  ن . فایش : (. 1 [ ) 822]
ناگژاو هیامن  ك  ن . هطیلب : (. 2 [ ) 823]

اهيرامیب هیامن  ءابوق » ك « ن . زازح : (. 1 [ ) 824]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قلس : (. 2 [ ) 825]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . بلعثلا : ءاد  (. 1 [ ) 826]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . باتک : (. 1 [ ) 827]

یبیکرت یکت و  ياهوراد  هیامن  لفیرطا » ك « ن . کچوک : لفیرطا  (. 1 [ ) 828]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جروش : (. 1 [ ) 829]

ناگهدننکسیونور یجیگ  هک  دشاب  درز ) حینرز  اسبهچ ( تسا . هدـمآ  اهسیونور  همه  رد  هنوگنیدـب ، هژاو  نیا  خـینررلم : (. 1 [ ) 830]
راهچ رگید  يوس  زا  رگـشهوژپ ) دوریم (. راکب  وم  ندرب  نایم  زا  يارب  هرون  ردوپ  رد  زونه  درز  خینرز  دشاب . هدش  هژاو  ینوگرگد  ببس 

توافتم ياههخـسن  زا  الامتحا  نوگانوگ و  ياهخیرات  رد  رگیدمه  اب  ار  هابتـشا  کی  دنناوتیمن  نوگانوگ  ياج  راهچ  رد  دننک  سیونور 
( هدننادرگرب متفاین ( ار  هژاو  نیا  ياهمانگنهرف ، چیه  رد  زین  نم  هتبلا  دنشاب . هداد  ماجنا 

( ادخهد دشابیم (. زین  تشپكال  ایوگ  ناروناج ، هیامن  ك  ن . ذفنق : (. 2 [ ) 831]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفص : قورع  (. 1 [ ) 832]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قورع : (. 2 [ ) 833]
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 834]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
. تسا نآ  يهنادگنر  نتفرگ  زا  سپ  رفصع ، هایگ  يهلافت  نآ  دنیوگ و  كدرز  ار  نآ  یخرب  نتم ، قدرز : (. 1 [ ) 835]

اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Freckls ;Lentigo: فلک (. 1 [ ) 836]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . شمن : شرب و  (. 2 [ ) 837]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . درس . ياوه  رد  هراسخر  تسوپ  یکشخ  (. 1 [ ) 838]
ادـیپ ار  لـفلف  یگنوگچ  دزیمآیم و  نآ  اـب  لـفلف  ندرک  کـشخ  ماـگنه  هک  لـفلف  نوچمه  ییاههزیرگنـس  لـفلفلا : رجح  (. 1 [ ) 839]

( ادخهد دنکیم (
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هربزک : (. 2 [ ) 840]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . مطبلا : کلع  (. 3 [ ) 841]
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اهيرامیب هیامن  ك  :Urticaria ;nettlerash ن . يرش (. 1 [ ) 842]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . فصح : (. 2 [ ) 843]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . ءابوق : (. 1 [ ) 844]
ناروناج هیامن  ك  ن . ولار ، قلع : (. 2 [ ) 845]

: دشاب هدننکسیونور  يهتشون  نآ  هک  تسا  نکمم  هتبلا  هدمآ ، قوا » هتشونتسد « هیشاح  رد  هیوبجنس : (. 3 [ ) 846]
. نآ زا  رتهدیشک  رتناشخرد و  رتنشور و  روگنا ، هبح  زا  رتگرزب  یمک  اب  کچوک  ياهناد  هیوبجنس 

هیامن ك  ن . دراد . ار  هریـش  ای  لسع  ای  نوتیز  نغور  لطر  کی  شیاجنگ  هک  سم  سنج  زا  هروراـق  لکـش  هب  یفرظ  هیلطر : (. 4 [ ) 847]
ناگژاو

ناگژاو هیامن  ك  ن . نیقرس : (. 1 [ ) 848]
اهيرامیب هیامن  ك  :Vitiligo alba ن . قهب (. 2 [ ) 849]

اهيرامیب هیامن  ك  :Leukoderma ن . صرب (. 3 [ ) 850]
ناگژاو هیامن  ك  ن . دننکیم . يزیمآگنر  نآ  اب  هک  خرس  لگ  ياهنوگ  هرغم : (. 1 [ ) 851]

 Vitilgo .nigro: هایس قهب : (. 2 [ ) 852]
 Leprosy: ماذج (. 3 [ ) 853]

ناگژاو هیامن  ك  ن . رجّعت : (. 1 [ ) 854]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناجلوخ : (. 2 [ ) 855]

 Warts لولأث لیلآث ، لولؤث : (. 1 [ ) 856]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . كزامزک : (. 2 [ ) 857]

ناگژاو هیامن  ك  ن . رافشا : (. 1 [ ) 858]
یکت ياهوراد  هیامن  دروزال » ك « ن . دروجال : (. 2 [ ) 859]

 Stye ;hordeolum: هریعش (. 3 [ ) 860]
 Sclerophthalmia: ءاسج (. 1 [ ) 861]

 Prolapse of the irisi prolapse of uvea، مشچ یگدزنوریب  نیعلا : ءوتن  (. 2 [ ) 862]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . سیتلا : ۀیحل  (. 3 [ ) 863]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قوبد : (. 4 [ ) 864]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دنقلق : (. 1 [ ) 865]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . ءانحص : (. 2 [ ) 866]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . دوع : دابق  (. 1 [ ) 867]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قلط : (. 1 [ ) 868]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . یلق : (. 2 [ ) 869]

ازاردـب يارب  ناگدـنناوخ  زا  مریزگان  نآ ، ياههنوگ  یناگمه و  ياههبامرگ  رد  مامحلا » قباط  تخانـش « يارب  مامحلا : قباط  (. 1 [ ) 870]
رگید هک  درذـگیمن  ینامز  دنتـسه و  نتفر  نایم  زا  هار  رد  یناـگمه  ياـههبامرگ  هنوگنیا  نوچ  مهاوخب . شزوپ  تشوناـپ  نیا  ندیـشک 

. تشاد دهاوخن  یتخانش  اهنآ  زا  هدنیآ  لسن  رگید  هک  ددرگیم  راکشآ  نینچ  دشابن و  اهنآ  زا  یناشن 
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همه دنتشاد و  یناگمه  شخب  کی  اهنت  اههبامرگ  همه  تشادن  تسه  نونکا  هک  هنوگ  نامه  هژیو  شخب  هتـشذگ  يهدس  مین  ات  اههبامرگ 
ناریما و طسوت  اههبامرگ  ندرک  قرق  زجب  هتبلا  دندربیم (. هرهب  نآ  زا  مه  رانک  رد  لوپ  تخادرپ  اب  یعامتجا  نوگانوگ  ياههیال  زا  مدرم 

( رهش نایاورنامرف 
نآ زا  قشمد » ياورناـمرف « وا - زا  سپ  ددرگیم و  هتخاـس  سدـق » رهـش « رد  ربماـیپ  نامیلـس  هلیـسوب  هباـمرگ  نیتـسخن  هک  دوـشیم  هتفگ 

(. يدوهی ناتساد  ذ : دزاسیم ( رهش  نیا  رد  ار  شدننامه  دنکیم و  يرادربوگلا 
زا هک  دوشیم  هداد  هزاجا  مدرم  هب  هتخاس و  نادورنایم  نیمزرـس  رد  هبامرگ  نیدـنچ  لابیناب » روشآ  ناـمرف « هب  ناـیروشآ  هرود  رد  سپس 
هک تسا  یناتساد  نیا  دوشیم . هدیمان  هبامرگ ) نالب - مانب ( اجنآ  رد  دوریم  ناریا  نیمزرس  هب  سپس  نابرع ) راوخـشن  ذ : دنربب (. هرهب  نآ 
. تسا لایخ  يهتفاب  نآ  زا  یشخب  هچ  تسرد و  نآ  يهزادنا  هچ  منادیمن  تسا  هدمآ  یناتساد  ياهباتک  رد  دننکیم و  دای  نآ  زا  مدرم 

تـسا هدومرف  ص ) ربمایپ ( تفگ ، وا  دروآیم [: نینچ  نیدـشار  مود  هفیلخ  رمع  رـسپ  زا  يهحفص 111  قئاف » دوخ « باتک  رد  يرـشخمز 
زا دور  تخل  نآ  نوردب  سکره  دوشیم ، هتفگ  هبامرگ  اهنادب  هک  دـنیبیم  ار  ییاههناخ  اجنآ  رد  دـییاشگیم و  ار  نایناریا  نیمزرـس  امش 

ندـش راکـشآ  هک  اجنآ  زا  و  تخل ) دـناهدوب ( نآ  يهژیو  شـشوپیب  هبامرگ  رد  هک  هدوب  نینچ  ناـیناریا  يوخ  نوچ  دوب ]...  دـهاوخن  اـم 
. دناهداد ار  ینامرف  نینچ  ص ) ربمایپ ( تسا  هدش  زین  يریگولج  نآ  زا  هکلب  تساوران  مالسا  رد  هنانز  هنیرن و  هاگتسد 

زا شیپ  ات  نابرع  هک  میباییمرد  یـسررب  نیا  زا  تسا . هتفر  راکب  هدـمآ و  مـال  ياـجب  نون  هک  هدوب  تـالالب » هژاو « هشیر  دـیوگ : ریثا  نبا 
ار نآ  دوخ  ياهنیمزرـس  همه  رد  دـندرب  یپ  نآ  ياهدوس  هب  دنتخانـش و  هک  یماـگنه  یلو  دنتخانـشیمن  ار  هباـمرگ  نیمز  ناریا  یگریچ 

شیب د 220 ق ) نومأم ( هرود  رد  دنیوگیم ، ناسیونایفارغج  ناراگنخیرات و  یخرب  هک  ییاج  ات  دنتخاس  نآ  زا  اهدـص  دـنداد و  شرتسگ 
هک ییاهتوافت  زجب  تشگ  راوتـسا  رادیاپ و  هبامرگ  يوگلا  نونکات  نارود  نآ  زا  هک  دوب  هنوگنیدـب  تسا . هدوب  دادـغب  رد  هبامرگ  رازه 

یکرت يهبامرگ  مان  هب  ار  نآ  ییاـپورا  ناسانـشرواخ  هک  هنوگ  ناـمه  هباـمرگ  ره  دـشیم . هدـید  نآ  نیداـینب  يهشقن  رد  هن  راـکور و  رد 
. تسا هناخشتآ ) نوت ( درس ، بآ  رابنا  مرگ و  بآ  رابنا  هنیزخ ،) رختسا ( نک ، سابل  تسا . هدش  هتخاس  شخب  راهچ  زا  دنسانشیم 

ياهقاتا اهناویا و  شیاههشوگ  رد  تسا . هدـش  هداهن  نآ  يالاب  رب  هک  گرزب  يدـبنگ  یهاگ  الاب ، یفقـس  اب  گرزب  يرـالات  نکساـبل :
اههراـنک رد  تـسا  هدـش  هداـمآ  نارگید  يارب  رـالات  ياـهاج  رگید  هدـش ، مـهارف  نارگناوـت  ناـناگرزاب و  نادنمــشناد ، ناـگزرب ، يهژیو 

سپ تحارتسا  سابل و  ندروآرد  ماگنه  مدرم  هک  هدینارتسگ ، شرف  اهنآ  يور  رب  تسا و  هتفر  راک  یبوچ  ياهتخت  یگنـس و  ياهوکس 
رارق نلاس  نیا  ياههرانک  رد  یگنس  ییاهوکـس  دوشیم  زاب  گرزب  یقاتا  هب  هک  تسا  يرد  رالات  ياهتنا  رد  دنربب . هرهب  نآ  زا  ینتبآ  زا 

یکچوک رد  نلاس  نیا  هنایاپ  رد  تسا  هدش  هتشاذگ  تسا  ییانـشور  شبات  يارب  اهنت  هک  رادهشیـش  هرجنپ  ود  ات  کی  نآ  يالاب  هک  هتفرگ 
ياضف ار  نآ  مدرم  دروآیم  شیاههتـشون  رد  ینایم  قاتا  مان  هب  يزار ) هدـنراگن ( ار  نلاـس  نیا  نتفر  هنیزخ ) رختـسا ( نوردـب  يارب  تسا 
يالاب يامرگ  زا  اب  هرابکی  دروخرب  زا  سرت  دور  رختـسا  نوردـب  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  تسا  یهاگیاپ  نآ  دـنیوگیم و  رد  ود  نایم 
ياوه اب  هرابکی  ندرکن  دروخرب  يارب  دـیآیم  نوریب  نآ  زا  هک  یـسک  نینچمه  دـنکیم ، راـگزاس  رتمرگ  ياوه  اـب  ار  دوخ  اـجنیا  رد  نآ 

. دیامنیم قارتا  اجنیا  رد  درس 
هنیزخ نیا  نوماریپ  تسا . هتسب  ياهشیش  هرجنپ  دنچ  ياراد  هتفرگ  رارق  يدبنگ  شیالاب  رب  هک  تسا  گرزب  يدرگ  ییاج  هنیزخ ) رختـسا (:

هب شیالاب  رد  یخاروس  زا  مرگ  بآ  هک  هدش  هتشاذگ  ياهچـضوح  دنچ  ای  کی و  اهنآ  مادکره  رد  هک  تسا  ردیب  کچوک  ییاهناتـسبش 
نلاس نیا  زا  ياهشوگ  رد  دـشابیم . لصتم  هتفرگ  رارق  نلاس  نیا  رانک  رد  هک  مرگ  بآ  راـبنا  هب - مرگ  بآ  نیا  دزیریم  هچـضوح  نورد 
كون ات  جنرآ  هلـصاف  عارذ ( کی  زا  رتمک  شیازارد  هک  هدش  ینیچگنـس  شخب ، کی  اجنآ  رد  هدـش و  نییزت  رمرم  ياهگنـس  اب  یـشخب 

قباط مان ( يزار ) هدـنراگن ( هک  تسا  ناـمه  نیا  تسا . رتدـنلب  یمک  نوماریپ  ياـضف  زا  دـشابیم و  غاد  مرگ و  رایـسب  تسا و  ناتـشگنا )
. دشاب یکی  زا  شیب  رالات  نیا  رد  هتسجرب  گنس  نیا  اسبهچ  دنمانیم . غادگنس  ار  نآ  مدرم  هک  هنوگ  نامه  ای  مامحلا )
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نوریب هک  تسرادفقـس  گرزب و  یخاروس  نآ  دنیوگیم  زین  ناخراک » نآ « هب  هک  اههبامرگ  بآ  هدننکمرگ  يهروک  نوت و  شتآ : قاتا 
نوماریپ رد  دناهداهن . يزلف  گرزب  گید  دنچ  شیور  هک  هدش  مهارف  نیگنس  هیاپگید  دنچ  نآ  رد  تسا  هتفرگ  رارق  هبامرگ  هب  هدیبسچ  و 

( هنیزخ رختسا ( نیمزریز  اهرابنا و  ریز  رد  هدش و  هخاشهخاش  ياهلاناک  نیا  عارذ . کی  رطق  اب  یلاناک  هب  هک  تسا  هنزور  دنچ  اههیاپگید 
) هتفرگ رارق  رتالاب  رـالات  فک  زا  یمک  هک  نیرمرم  گنـس  نآ  ریز  هباـمرگ و  فک  هب  اـهلاناک  نیا  زا  یکی  دـنوشیم . لـصتم  رگیدـمهب 
رد ددرگیم و  هبامرگ  فک  رب  هدش  هتخیر  ياهبآ  ندـش  راخب  ببـس  رختـسا  نورد  رد  هک  دنتـسه  اهلاناک  نیا  دـیآیم  مامحلا ) قباط 
زا دنتـسه  ینتبآ  لاح  رد  هک  یناسک  ات  دروآیم  دـیدپ  ار  یغاد  امرگ و  نیا ، دوشیم و  ناتـسمز  رد  هژیوب  راخب  نتفرگ  لکـش  هب  نایاپ 

ینعمب همجرت  نیا  يهمه  رد  ینتبآ  دـنکیم . داـی  ناـمرد  کـی  ناونعب  ار  نآ  يزار ) هدـنراگن ( هک  هنوگ  ناـمه  دـنرب  دوس  نآ  ياـیازم 
. تسا ندرک  مامح 

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . فشرح : (. 1 [ ) 871]
نهک نایرـصم  ناـینوعرف و  دزن  ناـگدرم  ندرک  ییاـیموم  راـک  اـب  هک  دـشابیم  هدرم  يهنت  ندرک  وبشوخ  زا  ياهنوـگ  نیا  (. 1 [ ) 872]

. دراد ناهج  ینایاپ  نامرآ  اب  يدنویپ  هاگدید ، رد  توافت  نیا  دراد و  توافت 
اب ار  دوخ  ناگدرم  ناشیا  ورنیازا  دراذگیم  اپ  یمود  یگدنز  هب  هرابود  هدرم  دـنتفگیم  هک  دناهتـشاد  هرابود  یگدـنز  هب  رواب  نایرـصم 

یگدـنز يارب  دـیجنگیم و  ناشیا  يهشیدـنا  رد  هک  ییاهزاین  رگید  یـشیارآ و  لیاسو  تـالآتنیز و  كاـشوپ و  كاروخ و  زا  هچنآره 
. دنتشاذگیم ناشهاگمارآ  رد  دوب  زاین  ناگدرم  هرابود 

. دندرکیمن نیا  زا  رتشیب  يراک  دوخ  ناگدرم  يارب  دنرب ، تسدرود  ياهاج  هب  ییاجباج  يارب  زین  نآ  هاتوک و  یتدم  يارب  زج  ناناملسم 
هدوب نید  ناگرزب  هاگمارآ  کیدزن  ای  هنیدم و  هکم و  كاپ  نیمزرـس  رد  ندیمرآ  دـنوادخ  رگشتـسرپ  ناملـسم  ره  گرزب  ياهوزرآ  زا 

شنادـناخ دریمب و  هداوناخ  زا  رود  یـسک  رگا  ورنیازا  هدوب ، دوخ  رانک  رد  ناشیا  يهدرم  ندـیمرآ  راتـساوخ  اههداوناخ  یخرب  اـی  تسا .
وا گرم  زا  هـتفه  نیدـنچ  اـی  زور و  نیدـنچ  اـسبهچ  دـنروآیم  يور  هدرم ) ندرک  وـبشوخ  طـینحت ( هـب  دـندرگ  وا  ییاـجباج  راتـساوخ 
هب دیـشکیمن  لوط  هب  زارد  یتدـم  هک  هدرم  ندرک  وبشوخ  زج  یفدـه  دوخ ، ینایاپ  هاـگمارآ  رد  هدرم  نتـشاذگ  زا  سپ  یلو  درذـگیم 

. دیسریم نایاپ 
یتح تسا  نفد  زا  شیپ  هدرم  يزاسهدامآ  يارب  زاین  دروم  لیاسو  زا  دوشیم و  هتخانش  طونح  ای  طانح  مان  اب  ناناملسم  دزن  طینحت  يهدام 

. دزیخرب شوخ  يوب  وا  زا  دیاب  وا  ینایاپ  هاگمارآ  رد  نفد  ات  ییاجباج  رد  یلو  دشاب  تعاس  دنچ  ای  کی  رگا 
يهدنریگربرد دوشیم و  هدز  ناشیا  نت  هب  هک  ناگدرم  ندرک  نفک  يارب  هدننکوبشوخ  هدام  ره  طانح : تسا  هدمآ  طیـسولا » مجعم  رد «

. تساههدننکوبشوخ رگید  روفاک و  ربنع ، لدنص ، هریرذ ، کشم ،
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ایلومیق : (. 1 [ ) 873]

ناگژاو هیامن  ك  ن . شارس : (. 2 [ ) 874]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تفز : (. 3 [ ) 875]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ضیبلا : قرع  (. 1 [ ) 876]
اهیکاروخ هیامن  قبلم » ك « ن . هقبلم : (. 1 [ ) 877]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنمس : (. 2 [ ) 878]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ملز : (. 1 [ ) 879]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ریفاصعلا : ناسل  (. 2 [ ) 880]
ناگژاو هیامن  ك  ن . تشوربمین : (. 1 [ ) 881]
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اهیکاروخ هیامن  ك  ن . طبه : (. 2 [ ) 882]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنادمرک : (. 1 [ ) 883]

ناگژاو هیامن  ك  ن . طویذع : (. 2 [ ) 884]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تشکنجنف : (. 1 [ ) 885]

ناگژاو هیامن  ك ، ن .  ، Vaginal suppository: هجزرف (. 1 [ ) 886]
هزادنا هیامن  ك ، ن . قناد : (. 1 [ ) 887]

هزادنا هیامن  ك ، ن . طاریق : (. 2 [ ) 888]
هزادنا هیامن  ك ، ن . مهرد : (. 1 [ ) 889]

ناگژاو هیامن  ك  ن . أبل : (. 1 [ ) 890]
رد تسا و  رگید  ياههتـشونتسد  فـالخرب  هک  هدـمآ  باـتفآ ) زا  زیهرپ  نآ ( رتـیت  قوا » هتـشونتسد « رد  اـهرهز ، مومـس : (. 1 [ ) 891]

» هژاو ياـجب  سمـش » هژاو « نتـشاذگ  رد  ياهژیو  يراـشفاپ  باـتفآ » رد  زارد  هار  ندوـمیپ  زا  ریزگاـن  سکره  هک « هدروآ  زین  نآ  تسوـیپ 
. دشابیم شخب  نیا  ياجک  ره  رد  مومس »

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . کشک - هدش ، شرت  ریش  وج و  درآ  زا  يریمخ  رینپ ، بآ  رول ، هسیک ، تسام  لصم : (. 1 [ ) 892]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . زازک : (. 1 [ ) 893]

هک تسا  یکشزپ  رد  یگدزامرس  رثا  رد  اپ  تسد و  زا  ییاهشخب  ای  یـشخب  نارگناگ » گرم « يزار  روظنم  فارطالا : نفع  (. 2 [ ) 894]
اهيرامیب هیامن  انیرغناغ » ك « ن . تسا . هدش  هتخانش  نرگناگ » مانب « زورما 

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هریرذ : (. 1 [ ) 895]
ناگژاو هیامن  ك ، ن . رمق : (. 1 [ ) 896]

يوم زا  نآ  نیرتنارگ  دراد ، يرتمیتناس   30 ياههزادنا 40 - اب  شوگراهچ  و  يروت ، یتفاب  هک  تسا  ور  شـشوپ  هچراپ ، نیا  (. 2 [ ) 897]
يهدـس موس  يههد  ات  یقارع  ناـنز  تسا . زب  مد  يوم  زا  نآ  نیرتنازرا  و  تسا ، نیگنـس  اـبیز و  رایـسب  هک  غـالا  مد  زا  یخرب  بسا و  مد 

. دندربیم راکب  دوخ  يور  ششوپ  يارب  ار  نآ  متسیب 
اهیکاروخ هیامن  سدع » همرب  ك « ناگژاو و ن . هیامن  ك  ن . مارب : (. 1 [ ) 898]

ناروناج هیامن  ك . ن . ولاز ، قلع : (. 1 [ ) 899]
ناگژاو هیامن  طوریق » ك « ن . یطوریق : (. 1 [ ) 900]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 901]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

اهيرامیب هیامن  ءثو » ك « ن . یگدروخچیپ ، یثو : (. 1 [ ) 902]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . تاغم : (. 2 [ ) 903]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . بابک : (. 1 [ ) 904]
ناگژاو هیامن  ك  ن . لوشد . هتسکش ، ناوختسا  نوماریپ  مرن  تفاب  یگدشتخس   ، Callus: ذبشد (. 1 [ ) 905]

دپ کتشلاب ، نتم - هدافر : (. 1 [ ) 906]
اهيرامیب هیامن  ناگژاو ، هیامن  ك  ن . هشیرکشخ : (. 1 [ ) 907]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . روسان : (. 1 [ ) 908]
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هب ادخهد ) دیارگیم ( يدرز  ای  یخرسب  نآ  گنر  تسا و  نارفعز  نآ  زا  يرایـسب  شخب  هک  شوخ  يوب  زا  ياهنوگ  قولخ : (. 2 [ ) 909]
( ابطالا مظان  دنیوگیم ( زین  قالخ  نآ 

ناگژاو هیامن  ك  ن . لاثأ : (. 3 [ ) 910]
ناروناج هیامن  ك  ن . هدام ، رخ  غالا ، ننآ : (. 1 [ ) 911]

اهيرامیب هیامن  ك  Scrofula ن . يوافنل ددغ  لس  ندرگ ، یفنل  ياههرگ  سامآ  ریزانخ : (. 2 [ ) 912]
اهيرامیب هیامن  ك  Cancer ;Carcinoma ;Sarcoma ن . ناطرس (. 1 [ ) 913]

 Furuncle ;boil اهيرامیب هیامن  لمد » ك « ن . لمد : (. 1 [ ) 914]
یکت ياهوراد  هیامن  کلع » نیت  ك « ن . دراد ، ظیلغ  هریش  هک  تسا  یتخرد  (. 2 [ ) 915]

 Hot swelling ;inflamm ation: راح مرو  (. 1 [ ) 916]
 Median Cutaneous vein :median cephalic vein (. 2 [ ) 917]

 Basilic ;basilic vein تسد گرهاش  (. 3 [ ) 918]
، هراـسخر ندرگ و  رـس و  ياـهيرامیب  يارب  نآ  زا  نتفرگ  نوـخ  وزاـب ، رد  تـسا  یگر   ( Cephalic vein) لافیق گر  (. 4 [ ) 919]

تسا بوخ 
 Soft swelling ,phlegmona ,oedema: مدا (. 1 [ ) 920]

 Indurated swelling بلص مرو  (. 1 [ ) 921]
یکت ياهوراد  هیامن  کلع » نیت  ك « ن . کلع : نیت  (. 2 [ ) 922]

نوچمه یسامآ  يهدوت  علس ، مولعملا » دیفم  باتک « رد  دشابیم  نت  تسوپ  ای  رس  نتفاکش  علـس : طیـسولا » مجعم  باتک « رد  (. 1 [ ) 923]
، تسیک Lipoma و  موپیل دـشابیم . سمل  لباق  تسوپ  ریز  رد  هک  تسا  یتسیک  دوشیم ، اجباج  راشف  کی  اب  هک  تسا  ناـبنج  ياهدـغ 

 Tumor روموت يرسنک ، يهدوت 
 Sac ;pouch ;bag ;cyst (. 2 [ ) 924]

 Knot ;node ;ganglion لودن نویلگناگ ، يوافنل ، ياههرگ  ۀیددغلا : دقع  (. 1 [ ) 925]
ناگژاو هیامن  ك  ن . حدق : (. 2 [ ) 926]

. دنیوگ هتخوس  برس  ای  هایس  برس  نآ  هب  هک  تسا  برس  تابیکرت  زا  یکی  برسأ : (. 3 [ ) 927]
اهيرامیب هیامن  امزگا » ك « ن . یتسوپ ، ياهشوج   Herpes هلمن (. 4 [ ) 928]

اهيرامیب هیامن  یسراف » ران  ك « ن .  ، rash ,Eczema امزگا (. 1 [ ) 929]
کبرقع نخان ، يهشوگ  ناتشگنا ، كون  سامآ  سحاد : (. 1 [ ) 930]

 Venesection ;blood letting ;phlebotomy: دصف (. 1 [ ) 931]
 Cephalic vein (. 2 [ ) 932]

 Median cutaneous ,vein ;median cephlic vein (. 1 [ ) 933]
 Basilic vein (. 2 [ ) 934]

 Brachial cord (. 3 [ ) 935]
. تسد هناگشش  ياهگر  زا   Salvatelia vein (. 4 [ ) 936]

 Saphen vein (. 5 [ ) 937]
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 popliteal v (. 6 [ ) 938]
 . Sciatic v (. 7 [ ) 939]

 . Frontal V (. 8 [ ) 940]
 Temporal (. 9 [ ) 941]

(. 10 [ ) 942]
)Two veins) in the lacrimal(, angle of eye) vena angularis

 Vein at the tip of nose (. 11 [ ) 943]
 . jugular v (. 12 [ ) 944]

 . Sublingual v (. 13 [ ) 945]
 Four veins :superior and inferior labial (. 14 [ ) 946]

 Enternal (. 15 [ ) 947]
 External (. 16 [ ) 948]

 Malleous ;astragalus ;ankle joint (. 17 [ ) 949]
 Heel (. 18 [ ) 950]

 Favus ;porrigo هفعس (. 1 [ ) 951]
 poples ;posterior part of knee or Elbow وناز ای  جنرآ  يدوگ  نورد  ضبام : (. 1 [ ) 952]

ناگژاو هیامن  ك  ن . خلاخل : (. 1 [ ) 953]
اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Diarrhoea -vomit -cholera هفلخ یق و  هضیه و  (. 1 [ ) 954]

اهيرامیب هیامن  ك  ن . هصوش : (. 2 [ ) 955]
هب يهباشون  هکـسمملا : هبیم  دشابیم . هب  يهرـشفا  بارـش و  رکـش و  زا  هدـش  هتخاس  يهباشون  مولعلا » دـیفم  باتک « رد  هبیم : (. 3 [ ) 956]

. تسا هدش  هدوزفا  نادب  کشم  هک  تسا 
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . قناقل : (. 1 [ ) 957]

 Cupping (. 2 [ ) 958]
ناروناج هیامن  ك  ن . هچوید ،  Leeches: قلع (. 1 [ ) 959]

ار تسوـپ  زا  هدرتـسگ  یــشخب  نآ  رثا  رب  دوـشیم و  گرزب  دـنامیم و  زارد  یتدـم  هـک  هباـنوخ  زا  رپ  گرزب  لـمد  هـیخلب : (. 2 [ ) 960]
. اهيرامیب هیامن  دادغب » ۀبح  ك « ن . دوش . هتفگ  زین  سیلفس  ایوگ  دریگیمارف ،

اهيرامیب هیامن  ك  ن . یندملا : قرع  (. 1 [ ) 961]
 Skull fracture: جاجش (. 1 [ ) 962]

ناشیا دناهدرک . لامدـگل  ار  یناسنا  ياهشزرا  و  دـناراکبیرف ، راکبان و  هک  یناسک  يدـنبمشچ  یتسدرت و  نیتئاملا : قراخم  (. 1 [ ) 963]
. تسا دنمشزرا  ناشیا  يارب  دوس  اهنت  هک  دنتسه  ینادنر 
 poison and Insect: ماوه مومس و  (. 1 [ ) 964]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لخ : نهد  (. 2 [ ) 965]
، لـیبجنز نوقیراـغ ، رم ، نارفعز ، زا  نآ  بیکرت  ادـخهد ) دـننادیم ( دادرهم  هب  هتـسباو  ار  نآ  هک  يرهزداـپ  سوطیدورثـم : (. 1 [ ) 966]
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تسا ینیچراد -
تعیبط اب  هدـیچیپ ، مهرد  ینیچراد  نوچمه  دـشاب  ربتـس  گـنر و  خرـس  نآ  نیرتهب  ییوراد ، تسا ، یتخرد  تسوپ  هخیلـس : (. 1 [ ) 967]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . عطاق ،) ناهرب  ادخهد - تسا ( کشخ  مرگ و 
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ءابطالا .) مظان  دنیوگ ( هنادواگ  ار  شاهناد  هک  تسا  یهایگ  هنسرک : (. 1 [ ) 968]

. دشاب هتخپیم  ای  جتخفیم  دیاش  نتم - جتخفنم : (- 1 [ ) 969]
ك ن . عطاق ) ناهرب  رتگنر ( خرـس  رتگرزب و  یلو  دـنامیم  هفرق  هب  نآ  تسوپ  تسا ، رادراـخ  ربتـس ، یتخرد  ناعـشیشراد : (. 1 [ ) 970]

یکت ياهوراد  هیامن 
یکت ییوراد  هیامن  قوقشحرط » ك « ن . قوقشحرط : (. 1 [ ) 971]

ایسآ نادند  کی  هزادنا  هب  يریگهزادنا  دحاو  کی  (. 2 [ ) 972]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . هلکآ : (. 1 [ ) 973]

ناروناج هیامن  ك  ن . تبش : الیتر و  (. 2 [ ) 974]
) دنیوگ یهوک  ناحیر  یخرب  دـهدیم  دوبهب  ار  مدژک  شزگ  ياج  تسروآهسطع و  نآ  ندـییوب  زورفاناتـسب ، لگ  جورذاب : (. 1 [ ) 975]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ناهرب )
ناروناج هیامن  ك و  ن . هغزو : هیاظع و  (. 1 [ ) 976]

( دجنم وسار ( هاتوک ، ياپ  تسد و  اب  کچوک  يروناج  سمن » ناروناج «، هیامن  ك  ن . سومن : (. 2 [ ) 977]
ناروناج هیامن  ك  ن . لیبابأ : (. 3 [ ) 978]

« انق ك « ن . تسا -. سیلاطوردـنا  زا  ياهنوگ  یکاطنا ) هرکذـت  تسا ( قشا  نآ  غمـص  هک  تسا  یتخرد  ای  ریـشابت  بوچ  انق : (. 1 [ ) 979]
یکت ياهوراد  هیامن 

يدنب نسر » وا « روظنم  ایآ  مدیمهفن . اجنیا  رد  ار  تسا  نامـسیر  خن و  دوصقم  نامـسیر و  ینعی  نسر » هژاو « زا  يزار  روظنم  (. 2 [ ) 980]
( رگشهوژپ تسا (. لیبجنز  دننام  یهایگ  هک  تسا  نسار » وا « روظنم  ای  دنربیم و  هارب  ار  وا  و  راهم ) دنراذگیم ( اپ  راهچ  ینیب  رد  هک 

ناروناج هیامن  ك  ن . سیجارج : قب و  (. 3 [ ) 981]
ناروناج هیامن  ك  ن . سفنخ : (. 1 [ ) 982]

ناروناج هیامن  ك  ن . قلد : (. 2 [ ) 983]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . بلکلا : ءاد  (. 1 [ ) 984]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  لهاله ن . شیب : (. 1 [ ) 985]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لبنسلا : نورق  (. 1 [ ) 986]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لیالا : بنذ  (. 1 [ ) 987]
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دـمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دـمحم  يزار ، [ 988]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نارکوش : (. 1 [ ) 989]

. نآ نتخپ  یباریس و  هبمکش ، رد  هدناشوپ  ار  يزیچ  ای  يزیچ  ندناشوپ  هدمآ ، طیسولا » مجعم  رد « مومغم : (. 1 [ ) 990]
نسوس بارش  نسوسیم : (. 2 [ ) 991]

ناگژاو هیامن  ك  ن . خنز : مخ و  (. 1 [ ) 992]
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ناروناج هیامن  ك  ن . يرحب : بنرا  (. 2 [ ) 993]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . وبر : (. 1 [ ) 994]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . لس : (. 2 [ ) 995]

یکت ياهوراد  هیامن  جنسادرم » ك « ن . کترم : (. 1 [ ) 996]
یکت ياهوراد  هیامن  قبنز » ك « ن . قبنز : (. 1 [ ) 997]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . رفجنز : (. 2 [ ) 998]
ياهنامرد رد  ییارگ  نومزآ  کی  هرامـش  درم  ربهر و  وا  هک  ندیـسر  هشیدـنا  نیا  هب  يزار  هرابرد  نارگـشهوژپ  زا  يرایـسب  (. 3 [ ) 999]

. دشابیم وا  ياههدومزآ  زا  یکی  نیا  تسا و  دوخ 
رولب دـیپس  هکت  کـی  لکـشب  دـننادیم  هویج  رورلک  ار  نآ  اهتسیمیـش  تسا ، فورعم  ینامیلـس  هوـیج  هب  دعـصم : هوـیج  (. 1 [ ) 1000]

یمـس و رایـسب  دبای  هار  یمدآ  نوردب  هچنانچ  تساراد . ار  بآ  رد  الاب  ندـش  بوذ  یگدامآ  دراد . هدـنروآدنب  یناک و  هزم  هک  دـشابیم 
یکت ياهوراد  ك  ن . دشابیم . هدنشک 

ناگژاو هیامن  ك  ن . يزاب » برس  تانبرک  ياهنوگ « گنر ، دیپس  برس  بآدیفس ، جادیفسا : (. 1 [ ) 1001]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . راجنز : (. 2 [ ) 1002]

گرب ندیرب  نوچمه  دوشیم  ریزارـس  تخرد  گرب  ای  هقاس  زا  ریـش  دـننامب  هک  تسا  یهایگ  يهباریـش  ره  یلک  مان  عوتب : (. 1 [ ) 1003]
نویبرف هنادهام و  نویرزام ، ریجنا ، موقز ، هیغال ،) هیعال ( مربش ، ناوتیم  فورعم  ياههباریـش  زا  دیآیم . نوریب  ياهباریـش  نآ  زا  هک  ریجنا 

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . درب . مان  ار 
هباریش درز . یلگ  اب  رادهباریش  یهوک  ناتخرد  زا  یعون  هک  نارادهباریـش ) تاعوتی ( هورگ  زا  یهایگ  ءایمظ ، هیغال :) هیعال ( (. 2 [ ) 1004]

یکت ياهوراد  هیامن  هیغال » ك « ن . برالا ) یهتنم  تسا ( يدنمورین  يهدننکناور  دشکیم ، ار  اهیهام  رادیهام ، ضوح  رد  نآ 
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کنهلبج : (. 3 [ ) 1005]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اثینطرغ : (. 4 [ ) 1006]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هنادوهام : (. 1 [ ) 1007]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نیهام : (. 2 [ ) 1008]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . انس : (. 1 [ ) 1009]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . هشفنب ، جسفنب : (. 2 [ ) 1010]
 Migraine: هقیقش  ، Headache: عادص (. 1 [ ) 1011]

اههزادنا هیامن  ك  ن . وج ، مین  هناد و  ود  يهزادنا  جوسط : (. 1 [ ) 1012]
 Hot headache: راح عادص  (. 2 [ ) 1013]

 vertigo هجیگرس تشگرس ، یخرچرس ، راود : (. 1 [ ) 1014]
اهيرامیب هیامن  ك  :cerebritis وmeningitis وencephalitis ن . ماسرس (. 1 [ ) 1015]

 Apoplexy: هتکس (. 1 [ ) 1016]
يرایشوه نتفر  تسد  زا  امغا ، امک ، یشوهیب ،  ، stuporو coma: تابس (. 1 [ ) 1017]

 Catalepsy ;eyes remaining open ياهسلخ دومج  تفرگورف ، صوخش : (. 2 [ ) 1018]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قبنز : (. 3 [ ) 1019]
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يرامیب زرپس و  رگج و  ياهیگتفرگ  يارب  کشخ  هجرد  هس  مرگ و  هجرد  ود  رد  جاردـننآ ،) یهوک ( ياندـنگ  نویـسارف : (. 4 [ ) 1020]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  تسا ن . دنمدوس  ناقری ،) نویدرز (

اهيرامیب هیامن  ك  :paralysis ;palsy ن . جلاف (. 5 [ ) 1021]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ءادوسلا : ۀبح  (. 1 [ ) 1022]

اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Facial paralysis: هوقل (. 2 [ ) 1023]
 Tremor ;trembling ;chorea: هشعر (. 3 [ ) 1024]

اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Leukoderma: صرب (. 4 [ ) 1025]
یتخرک یسحیب ،  ، Insensibiliy ;numbness: ردخ (. 1 [ ) 1026]

 Tremor ;trembling: هشعر (. 2 [ ) 1027]
وس کی  هب  ور  ندش  کشخ  یناهدژک ،  ، Faciol paralysis: هوقل (. 3 [ ) 1028]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اوبزوج : (. 1 [ ) 1029]
 Convulsion ;spasm: جنشت (. 2 [ ) 1030]

 Lackor Loss of memory ;amnesia ;oblivion: نایسن (. 1 [ ) 1031]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . جرایا : (. 2 [ ) 1032]

یکت ياهوراد  هیامن  جلیلب » ك « ن . جلیلبأ : (. 3 [ ) 1033]
اهيرامیب هیامن  ك  ن .  . Epilepsy: عرص (. 4 [ ) 1034]

 Nightmare ;Incubus: سوباک (. 1 [ ) 1035]
اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، melancholia: ایلوخیلام (. 2 [ ) 1036]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . جابدیفسا : (. 1 [ ) 1037]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . یگدروخامرس ، هلزن ،  ، Nasal catarrh ;coryza: ماکز (. 1 [ ) 1038]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . قبد » هویم « تخرد و  هناتسبس : (. 2 [ ) 1039]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  Bran ;husk ;furfur ,dandruff ن . سوبس هلاخن : (. 1 [ ) 1040]

ياهدمایپ اههناشن و  زین  يزار  ورنیازا  دنتسنادیمن  ار  ازنولفنآ  يرامیب  ماکز و  نایم  توافت  نهک  ناکـشزپ  دوریم  نامگ  (. 2 [ ) 1041]
.) تسراکـشآ ود  نیا  ناـیم  تواـفت  هک  دـنچره  تسا  هدربماـن  ماـکز  مـهنآ  هتـسناد و  يراـمیب  کـی  ار  اـهنآ  هـتخیمآ و  مـه  اـب  ار  ود  ره 

اهيرامیب هیامن  ازنولفنا » ماکز «،» ك « ن . رگشهوژپ )
مشچ ياهيرامیب  هینرق ، سامآ   ، ophthalmia ;conjunctivitis: دمر (. 3 [ ) 1042]

. تسا هدمآرد  ردوپ  ای  درگ  يهنوگهب  هک  ییوراد   ، Insufflation ;sprinkling powder رورذ (. 1 [ ) 1043]
 conjunctiva: همحتلم (. 1 [ ) 1044]

 Cornea: هینرق (. 2 [ ) 1045]
رد هک  تسا  يرامیب  نآ  هچروم و  رس  رـس ) جرـس ( هچروم ) روم ( هدش  لیکـشت  هژاو  ود  بیکرت  زا  یـسراف  هژاو  جرـسوم : (. 1 [ ) 1046]

. دنکیم زورب  هینرق  تشپ  رد  هیبنع  زا  شخب 
.Iridoptosis; prolapse of the iris in which a small portiom of the iris protrudes

ناگژاو هیامن  ك  ن . . 
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بآ مولعلا ،» دیفم  رد « تسا . هدش  دای  هشیـش  فک  اینوقحـسم  هدـننکسیونور : طخ  زج  یطخ  اب  هیـشاح و  رد  اینوقحـسم : (. 2 [ ) 1047]
( رگشهوژپ دننکیم (. صلاخ  ار  رز  نآ  اب  هک  کمن  لافس و  زا  ياهتخیمآ  هچتخرد و  زبس ، مدژک  بآ  هدمآ ، هشیش 

یکشزپ شناد  نایارگ  نومزآ  ربهر  هنازرف و  يزار  زا  رگید  یشجنس  نامرد  (. 1 [ ) 1048]
اهيرامیب هیامن  ك  ن . دنسانشیم ، مشچ  مخارت  مان  هب  ار  نآ  هزورما  هک  مشچ  کلپ  يرگ  مخارت ، برج : (. 2 [ ) 1049]

لیکـشت هینرق  رتالاب  یمک  هدـش و  مشچ  ینوخ  ياـهگر  یگتـشابنا  ببـس  هک  دـشابیم  مشچ  هینرق  رگید  باـهتلا  لبـس : (. 3 [ ) 1050]
( رگشهوژپ دیآیمرد (. یمشچ  هدرپ  کی  تروصب  دوشیم 

نتـشاد تهجب  خرـس  یهاگ  دـیپس و  گنرب  دریگیمارف ، ینیب  تمـس  زا  ار  مشچ  هشوگ  هک  ياهدرپ   pterygium: هرفظ (. 1 [ ) 1051]
ياوه دود و  رابغ و  درگ و  اب  هک  يدارفا  رد  يرامیب  نیا  و  نالاسنهک . رد  اـهنت  زین  نآ  و  گـنر ، درز  یهاـگ  و  ناوارف ، ینوخ  ياـهگر 

ناگژاو هیامن  ك  ن . دوشیم . هدید  رتشیب  دنراد  دروخرب  هدولآ 
اهيرامیب هیامن  ك  :Ecchymosis in the eye ;Blood spot in the eye ن . هفرط (. 1 [ ) 1052]

. دریگیم رب  رد  ار  اههژم  هک  کلپ  يهرانک  رافشا : (. 1 [ ) 1053]
يروکبش نتم ، اشع : (. 1 [ ) 1054]

 Dilatation of The pupils ;mydriasis: راشتنا (. 1 [ ) 1055]
ای غالا  ریش  ای  هدریش  رتخد  ردام ، ناتسپ  زا  هک  هتفگن  اجنیا  رد  یلو  تسا  هدرک  وگزاب  ار  هدریش  ناتسپ  هنوگ  نیدنچ  يزار ، (. 1 [ ) 1056]

. نآ زج  زب و  ریش 
 Epistaxis ;rhinorrhagia: فاعر (. 1 [ ) 1057]

 IIolyp پیلوپ نتم - فنالا : یف  هثداحلا  ریساوب  (- 1 [ ) 1058]
: مشخ (. 1 [ ) 1059]

putrefacticom of the nose; defective Sense of smelling; bronchi
ناگژاو هیامن  . 

شرت یکاروخ  ندروخ  یپ  رد  نادند  يدنک   souring of teet: سرضت (. 1 [ ) 1060]
اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Trush aphthaa: عالق (. 2 [ ) 1061]

 uvula: ةاهل (. 1 [ ) 1062]
ناروناج هیامن  ك  :Leeches ن . قلع (. 2 [ ) 1063]

نوچ دناهتفرگ و  رارق  ینابز  مونرف  يوس  ود  رب  هک  دشابیم  ناهد  یقازب  هدغ  هس  زا  یکی  ياهغابروق ، هدـغ  نتم - عدفـض : (. 1 [ ) 1064]
. دوشیم هدناوخ  هغابروق  مان  نیا  هب  تسا ، هغابروق  لکش  هب 

اهيرامیب هیامن  ك  :Diphtheria ;pharyngitis ن . قانخ (. 1 [ ) 1065]
 Cough ;Tussis هفرس لاعس : (. 1 [ ) 1066]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1067]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Asthma سفن یگنت  مسآ ، وبر : (. 1 [ ) 1068]
اهيرامیب هیامن  ك ، بنج ن . يهدرپ  سامآ   ، pleuritis: بنجلا تاذ  (. 1 [ ) 1069]

ینومونپ  ، pulmonary inflammation: هیرلا تاذ  (. 1 [ ) 1070]
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 spitting of blood or blood stained sputum هبانوخ شوارت  ناهد ، زا  ندمآرب  نوخ  مدلا : ثفن  (. 2 [ ) 1071]
اهيرامیب هیامن  ك . ن .  . pthisis لس (. 1 [ ) 1072]

 palpitation of the heart ;tachycardia لد شپت  ناقفخ : (. 2 [ ) 1073]
ن. ءابطالا ،) مظان  غرم ( تشوگ  هژیو  هب  هتخادنا  هکرس  رد  هتخپ و  تشوگ  زا  یکاروخ  صوصم : (. 1 [ ) 1074]

اهیکاروخ هیامن  ك .
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اوبلیله : (. 2 [ ) 1075]

. دنروآیم تبت  نیمزرس  زا  هک  تسا  یکشم  یتبت : کسم  (. 3 [ ) 1076]
اهيرامیب هیامن  ك . ن .  ، Cholera: هضیه (. 4 [ ) 1077]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . دنیوگ . ياهوات  بابک  نایقارع  هک  تسا  یکاروخ  هجهابط ، نآ  درفم  تاجهابط : (. 1 [ ) 1078]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیحافت : (. 1 [ ) 1079]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هیسابیر : (. 2 [ ) 1080]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . هینامر : (. 3 [ ) 1081]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . ادخهد ) شدوخ ( تسوپ  رد  هلاسوگ  تشوگ  نتخپ  ماله : (. 4 [ ) 1082]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . برالا ) یهتنم  شروخ ( نان  ياهنوگ  ادخهد ) هتخپ ( ياههناد  هکرس و  اب  تشوگ  صیرق : (. 5 [ ) 1083]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . يزابخ : (. 1 [ ) 1084]
 Hiccough هکسکس قاوف : (. 1 [ ) 1085]

 Canine appetite ;bulimia ریذپانيریس ياهتشا  هیبلکلا : ةوهش  (. 2 [ ) 1086]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . بذاوج : (. 1 [ ) 1087]

یکت ياهوراد  هیامن  ك . ر . دزربط : رکس  (. 2 [ ) 1088]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . کل : (. 1 [ ) 1089]

 Icterus ;jaundice: ناقری (. 2 [ ) 1090]
هک قدرز ) اـی  كدرز  اـسبهچ ( مدـیدن  ار  هژاو  نیا  نم  تسا  هدـمآ  اههتـشونتسد  هـمه  رد  هنوـگ  نـیمهب  هژاو  کـسرز : (. 3 [ ) 1091]

. دشاب کشرز  تسا  نکمم  ای  تسا و  رفصع  يهرشفا  زا  هدروآرد  گنر  هدنامسپ 
اهيرامیب هیامن  ك  :Dropsy ن . ءاقستسا (. 1 [ ) 1092]

 Ascites ;abdominal dropsy یقز اقستسا  (. 1 [ ) 1093]
 General dropsy ;anasarca یمحل اقستسا  (. 2 [ ) 1094]

 Tympanitis: یلبط ءاقستسا  (. 3 [ ) 1095]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . نویردنقولوقسا : (. 1 [ ) 1096]

اهيرامیب هیامن  ك  :Colitis ,colic ن . جنلوق (. 2 [ ) 1097]
یـسراف هب  ثایغ ) دنهدیم ( نارامیب  هب  هک  درز  حـلاصمیب  تشوگ  يابروش  نآ  ابدـیپس و  ودیفـسا : ابدیفـسا ، جابدیفـسا : (. 1 [ ) 1098]

( میکح هفحت  اهیکاروخ ( يهیامن  ك  ن . تاجیزبس . غرم و  تشوگ  ازامرگ و  ياهوراد  زا  تسا  یکاروخ  دنیوگ . ابروش 
ناگژاو هیامن  ك  ن .  ، Diarrhoea شورمکش هفلخ : (. 1 [ ) 1099]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . يرم : (. 2 [ ) 1100]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . خماوک : (. 3 [ ) 1101]
اهیکاروخ هیامن  ك  ن . تسا . شتآ  اب  نآ  ندرک  هتشرب  سپس  رگید و  تشوگ  ره  غرم و  زپمین  زا  یبابک  كاندرک : (. 1 [ ) 1102]

 Dysentery ریحز (. 2 [ ) 1103]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . طولب : تفج  (. 1 [ ) 1104]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ورسلا : زوج  (. 2 [ ) 1105]

یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . اوقود : (. 1 [ ) 1106]
رد دیایب  نادنمشیدنا  ینعمب  نونئاملا  هژاو  اسبهچ  ندرک  رکف  رظن و  نأم - هدمآ  طیـسولا » مجعم  رد « باتک ، نتم  نویناملا : (. 2 [ ) 1107]
هک دنـشاب  مدرم  زا  یهورگ  دناوتیم  اسبهچ  میتفاین و  نآ  يارب  ياهتـسیاش  ینعم  یلو  میتشگ  هتـشونتسد  نیدنچ  رد  نویناملا » هژاو « یپ 

. دنراد بآشیپ  هاگتسد  متسیس  رد  صصخت 
( رگشهوژپ ) 

اهيرامیب هیامن  ك  ن .  . Enuresis ;Incontinence of urine: لوبلا لسلس  (. 1 [ ) 1108]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . ورادلیج : (. 1 [ ) 1109]

اهیکاروخ هیامن  ك  ن . یباکر : تیز  (. 1 [ ) 1110]
. تسا هتخپیم  نامه  هک  جختفیم  ایوگ  نتم - جتخنیم : (. 1 [ ) 1111]

 Sinus and fistula: روسان (. 1 [ ) 1112]
ص 468 تشوناپ ، هب  ك  ن . (. 2 [ ) 1113]

 Haemorrhagic diarrhoea، ینوخ شورمکش  مدلا : فالتخا  (. 1 [ ) 1114]
اهيرامیب هیامن  ك  :uteritis ;metritis inflummation of uterus ن . محرلا مرو  (. 1 [ ) 1115]

ناگژاو هیامن  ك  ن . ریزابا : (. 2 [ ) 1116]
 Hysteria: محرلا قانتخا  (. 3 [ ) 1117]

یکت ياهوراد  ك  ن . هیلاغ : (. 1 [ ) 1118]
 ;prolapse ;prolpsus process: ءوتن (. 2 [ ) 1119]

 Rupture ;hernia: قتف (. 3 [ ) 1120]
اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Gout: سرقن (. 1 [ ) 1121]

اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، Sciatica: ءاسنا قرع  (. 2 [ ) 1122]
اهيرامیب هیامن  ك  ن .  ، kyphosis ;convexity ;tuberosity: هبدح (. 1 [ ) 1123]

اهیرامیب هیامن  ك  ن .  ، Varices ;phlebectasia: یلاود (. 1 [ ) 1124]
اهیرامیب هیامن  ك  ن . هرغاپ ،  ، Elephantiasis: لیفلا ءاد  (. 2 [ ) 1125]

ناگژاو هیامن  ك  ن .  . Bed sore ای  Ulcer of sacrum رتسب مخز  هاطقلا : هحرق  (. 1 [ ) 1126]
 Ephemeral fever هنازور بت  نتم - موی : یمح  (. 1 [ ) 1127]

(. ذ نآ ( درس  بآ  هارمهب  نیزورما  يزوکج  انوس و  (. 1 [ ) 1128]
زا هک  یکاروخ  رهاوجلا )) رحب  دـشابیم ( هکرـس  رد  هدـش  هتخپ  هدـنکتسوپ ، سدـع  زا  هتفرگرب  یکاروـخ  ذ : لیـشفط (: (. 1 [ ) 1129]

( رگشهوژپ دنیوگ ( یشیشخ  نادب  قارع  لصوم - رهش  رد  دوشیم . هتخاس  اهنآ  دننام  و  مدنگ ، ایبول ، دوخن ، یلقاب ، نوچ  ییاههناد 
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. دزیخیمرب روخب  ای  هتخوس و  ناوختسا  زا  ای  هدش و  نایرب  ای  هتخپ  كاروخ  يوب  ياراد  هک  يدود  نتم - يرانق : (. 1 [ ) 1130]
. دنیوگیم نینچ  دریگارف  ار  اج  همه  دب  ینیگنس و  دود  هچنانچ  ناکملا ،) رتوق  دنیوگیم ( قارع  نایلصوم 

( هیودالا نزخم  دوشیم (. هتخاس  نغور  درآ و  زا  ییاولح  اسوبس ، یچاک ، هباتب ، هدیصع ، نتم ، دیاصع : (. 2 [ ) 1131]
 Hectice fever لس مزال ، بت  نتم - قدلا : یمح  (. 1 [ ) 1132]

ياهرقن ولهپ  سانح - یهام  نتم - ابزاه : (. 1 [ ) 1133]
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1134]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
هژاو رد  ار  نآ  ـالاب  لاـس  نس و  ناـباصق  زا  يرایـسب  زونه  تسا . رمک  اـب  ربارب  يرل  شیوـگ  رد  وزاـم  ذ : نتم . كزامتـشب : (. 1 [ ) 1135]

. دنربیم راکب  وزام  تشپ  تشوگ 
، هناکن کناکن ، نآ ، رگید  ياهمان  برـالا ) یهتنم  نآ ( نتخپ  هدور و  رد  لد  دـیپس و  رگج  هیر و  ندـیچیپ  نتم ذ : قناـقن : (. 2 [ ) 1136]

. دشابیم رابم  بیصع ، هنادوهج ،
يارب تسا . شتآ  يور  نآ  ندرک  هتـشرب  سپـس  نآ ، دـننام  غرم و  ندرک  تخپمین  زا  سپ  تسا  یبابک  ذ : نتم . كاندرک : (. 3 [ ) 1137]

( میکح هفحت  تسا (. نآ  رگید  ياهمان  جاندرگ  اندرگ ، جاندرک ، دوریم . راکب  نت  ییازورین  هنوگره  نارامیب و  يورین  شیازفا 
 Tertian fever هبون بت  نتم - بغلا : یمح  (. 1 [ ) 1138]

 Burning fever ;hyperpyrexia نازوس بت  نتم - هقرحملا : یمح  (. 1 [ ) 1139]
 Incessant fever ;typhoid ferer ریگارف بت  نتم - هقبطملا : یمح  (. 1 [ ) 1140]

 phlegmatic fever یمغلب بت  نتم - هیمغلبلا : یمح  (. 1 [ ) 1141]
برقا دـشابیم ( لسع  لـگ و  هدـش  ریمخ  تسا . نیبگنالـگ  هژاو  برعم  هک  دـشاب  نیبجنلج  مربیم  ناـمگ  نتم . نیجنلج : (. 1 [ ) 1142]

( ءابطالا مظان  دنق ( لگ  ینعی  نیبگنا  لگ  زا  هتفرگرب  دراوملا )
 Quartan fever ياهبون بت  هنوگکی  نتم - عبر : یمح  (. 1 [ ) 1143]

 Irregular fever- نتم هطلتخملا : یمح  (. 1 [ ) 1144]
 continued fever- نتم همئاد : یمح  (. 1 [ ) 1145]

 comatose fever- نتم هیشغلا : یمح  (. 1 [ ) 1146]
 Comatose fever- نتم هیشغلا : یمح  (. 1 [ ) 1147]

 Inflammtory fever- نتم یمرولا :) یمح  ماروالا ( تایمح  (. 1 [ ) 1148]
 diphtheria ;phatyngitis- نتم قانخ : (. 2 [ ) 1149]

 pleuritis- نتم بنجلا : تاذ  (. 3 [ ) 1150]
 pleurisy of false ribs- نتم هصوش : (. 4 [ ) 1151]

 Diaphragmatitis ;pleurodynia- نتم ماسرب : (. 5 [ ) 1152]
 Epidemic fever ;pestilential fever- نتم هییابولا : یمح  (. 1 [ ) 1153]

 Composite fevers- نتم هبکرملا : تایمح  (. 1 [ ) 1154]
 small pox ;variola هلبآ يردج : (. 1 [ ) 1155]

. دشاب کخرس  يرامیب  يزار ، نامگ  هب  يایوگ   typhus سوفیت هبصح : (. 2 [ ) 1156]
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یکت ياهوراد  هیامن  ك  ن . لخ : نهد  (. 1 [ ) 1157]
 Sordes of the eye- نتم صمر : (. 1 [ ) 1158]

 Continued fever ;attendant fever- نتم همزاللا : یمح  (. 1 [ ) 1159]
 Incessant fever ;typhoid fever- نتم هقبطملا : یمح  (. 1 [ ) 1160]

 Continued tertian fever- نتم همئادلا : بغلا  یمح  (. 2 [ ) 1161]
 Sanguineous fever- نتم هیومدلا : یمح  (. 3 [ ) 1162]

 AAcute fever ;hyperpyrexia ;sthenic fever- نتم هداحلا : تایمح  (. 4 [ ) 1163]
 Nocturnal fever- نتم هیلیللا : یمح  (. 5 [ ) 1164]
 Maturation ;coction- نتم جضن : (. 1 [ ) 1165]

 Crisis- نتم نارحب : (. 2 [ ) 1166]
 Incontinence of urine ;Enuresis- نتم راردا : رارکت  لوبلا . لسلس  (. 1 [ ) 1167]

 Jaundice يدرز نتم - ناقری : (. 1 [ ) 1168]
ياهشیش یفرظ   ، vial ;flask of urine- نتم هروراق : (. 1 [ ) 1169]

 Expansion ;rarefaction ;porosity- نتم لخلخت : (. 1 [ ) 1170]
یکت ياهوراد  هیامن  ك  :Brun ;husk ;furfur ن . هلاخن (. 1 [ ) 1171]

 ;Waste matters بآسپ عوفدم ، لاخیپ ، زارب : (. 2 [ ) 1172]
 Large long pulse- نتم لیوط : میظع  ضبن  (. 1 [ ) 1173]

 Broad pulse ;flat pulse- نتم ضیرع : ضبن  (. 2 [ ) 1174]
 Elevated pules ;high pulse- نتم قهاش : ضبن  (. 3 [ ) 1175]

 Pulse profundus ;deep pulse- نتم ضفخنم : ضبن  (. 4 [ ) 1176]
 Large pulse- نتم میظع : ضبن  (. 5 [ ) 1177]

 Small pulse pulsus parvus- نتم ریغص : ضبن  (. 6 [ ) 1178]
 Frequent pulse- نتم رتاوتم : ضبن  (. 7 [ ) 1179]

 Infrequent pulse: توافتم ضبن  (. 8 [ ) 1180]
 Swift pulse: عیرس ضبن  (. 1 [ ) 1181]
 Slow pulse: ئطب ضبن  (. 2 [ ) 1182]

 Stronge pulse- نتم يوق : ضبن  (. 3 [ ) 1183]
 Weak pulse- نتم فیعض : ضبن  (. 4 [ ) 1184]

 Full pulse- نتم ءیلتمم : ضبن  (. 5 [ ) 1185]
 Empty pulse- نتم یلاخ : يواخ ، ضبن  (. 6 [ ) 1186]

 Pulsus durus ;hard pulse- نتم بلص : ضبن  (. 7 [ ) 1187]
 Soft pulse- نتم وخر : ضبن  (. 8 [ ) 1188]

 Equal pulse- نتم يوتسم : ضبن  (. 9 [ ) 1189]
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 Unequal pulse- نتم فلتخم :) يوتسم ( ریغ  ضبن  (. 10 [ ) 1190]
 Variable regular pulse- نتم مظتنم : ضبن  (. 1 [ ) 1191]

 Variable irregular pulse- نتم مظتنم : ریغ  ضبن  (. 2 [ ) 1192]
 Diastcol بلقلا طاسبنا   ، Dilation: طاسبنا (. 3 [ ) 1193]

 Systole ;contraction of the heart- نتم بلقلا : ضابقنا  (. 4 [ ) 1194]
 meter of pulse نتم ضبنلا : نزو   - Blanace meter- نتم نزو : (. 5 [ ) 1195]

 Eurhythmic pulase- نتم نزولا : دیج  ضبن  (. 1 [ ) 1196]
 Arrhythmic pulse- نتم نزولا : جراخ  ضبن  (. 2 [ ) 1197]

 Jerking pulse ;deer leap pulse- نتم یلازغ : ضبن  (. 3 [ ) 1198]
 pulsus duplex ;Dicrotic pulse- نتم نیتعرقلا : وذ  ضبن  (. 4 [ ) 1199]

- نتم ۀعرقلا : فلتخم  ضبن  (. 5 [ ) 1200]
- نتم رافلا : بنذ  ضبن  (. 6 [ ) 1201]

Pulsus myurus; Mouse. Tail pulse; Decurtate pulse
 Continuous decurtate pulse- نتم تباث : بنذ  ضبن  (. 1 [ ) 1202]
 Intermittent decurtate pulse- نتم یضقنم : ضبن  (. 2 [ ) 1203]

 Recurent decurtate pulse- نتم عجار : بنذ  ضبن  (. 3 [ ) 1204]
 Total Recurent decurtate pulse- نتم عوجرلا : مات  بنذ  ضبن  (. 4 [ ) 1205]

 Imperfect Recurent decurtate pulse- نتم عوجرلا : صقان  بنذ  ضبن  (. 5 [ ) 1206]
 Curve pulse- نتم ینحنم : ضبن  (. 6 [ ) 1207]

- نتم فلتخم : ضبن  (. 7 [ ) 1208]
Pulsus inaequalis; unequal pulse vatiable pulse

 Dissolve pulse- نتم لحنم : ضبن  (. 8 [ ) 1209]
 Supernumerary pulse- نتم دئاز : ضبن  (. 9 [ ) 1210]

 Stable rigid pulse- نتم تباث : ضبن  (. 10 [ ) 1211]
 Bounding pulse ;wavy pulse- نتم یجوم : ضبن  (. 1 [ ) 1212]

 Pulsus vermicularis ;Vermicular pulse- نتم يدود : ضبن  (. 2 [ ) 1213]
 Pulsus formicans ;ant -like pulse- نتم یلمن : ضبن  (. 3 [ ) 1214]

 serrate pulse- نتم يراشنم : ضبن  (. 4 [ ) 1215]
 Pulsus tremulus ;feeble trembling pulse- نتم دعترم : ضبن  (. 5 [ ) 1216]

 pulsus retortus ;Wiry pulse- نتم يوتلم : ضبن  (. 6 [ ) 1217]
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1218]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
 Xonvalescent تهاقن نارود  هتفای ، دوبهب  نتم - هقان : (. 1 [ ) 1219]
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ناینانوی تسا  نیمز  ناریا  رادهشیر  نهک و  یناتساب و  ياهرهـش  زا  دراد و  رارق  زورما  نارهت  یکیدزن  رد  ير  یخیرات  رهـش  (. 1 [ ) 1220]
. دناهدیمان سیجار  ای  سیگار  ار  نآ 

وا شیاز  هتفگ [: وا  شیاز  لاس  هرابرد  یفاـصر  فورعم  رادـمان  رعاـش  یلو  تارف ، قئاـف  رتکد  شراـگن  يزارلا -» رکب  وبا  (.» 2 [ ) 1221]
 ...[ يراوگرزب اب  هدس  هس  زا  هتشذگ  لهچ  لاس 

زا دـید . شزومآ  ار  يرگایمیک  راک  زاغآ  رد  يزار  دـنیوگ  تسا : هتفگ  ءابنالا » نویع  » 314 رد ج 1 ص . هعبیـصا  یبا  نبا  (. 3 [ ) 1222]
رخآ شخب  هک  مدـید  نهک  رایـسب  يروصنم » زا « ياهخـسن  مدوخ  هک  تسا  نیا  دـهدیم . هولج  رتتسرد  ار  نخـس  نیا  هک  ییاهشرازگ 
يزار ایرکز  نب  دـمحم  فیلأت  يروصنملا  شاـنک  دوب « هدـش  هتـشاگن  تراـبع  نیا  نآ  رب  هتخوس و  ییـالاب  شخب  زا  نآ  رتشیب  تشادـن و 

. تسا يزار  دوخ  يهتشونتسد  نیا  تفگ : نمب  هتشونتسد  نیا  يهدنراد  یفریصلا »
تارف قئاف  رتکد  يزار -» رکب  وبا  (.» 1 [ ) 1223]

هب يزور  هـک  تـسا  نآ  يزار  یکـشزپ  شزوـمآ  تـلع  دـیوگیم : ءاـبنالا » نوـیع  ص 309 « رد ج 1  هعبیــصا  یبا  نــبا  (. 2 [ ) 1224]
يو دنهدیم و  خساپ  وا  هب  هک  دسرپیم  ار  نآ  تلع  ناکـشزپ  زا  دنیبیم  رـس  کی  تروص و  ود  اب  ار  یکدوک  دوشیم  دراو  یناتـسرامیب 

ار دوخ  هکنیا  ات  دبسچیم  شلد  هب  دنوشیم و  خساپ  دنکیم و  يرگید  زا  سپ  یکی  دنچ  ییاهشسرپ  هتسویپ  وا  دنکیم  هدزتفگـش  ار 
. دراذگیم یکشزپ  رنه  شزومآ  هار  رد 

. تسا هتفرگ  همشچرس  نیمز  ناریا  زا  گنهرف  ندمت و  یلو  هدوب  يزات  نابز  هب  ناشیا  راتشون  (. 1 [ ) 1225]
یضرملا راد  ینعم ( هک  هدش . لیکشت  تسا ) اج  ینعم  هک  ناتس ( رامیب و  هملک  ود  زا  هک  تسا  یـسراف  ياهژاو  ناتـسرامیب : (. 2 [ ) 1226]

یـسابع هرود  نایاپ  ات  دـندناوخ و  یبرع  ار  نآ  دـندرک و  دراو  يزات  نابز  هب  هنوگ  نیمهب  ار  نآ  ناـبرع  یلو  دراد  یبرع  رد  یفـشتسم ) و 
کی ات  قارع  رد  ناتـسرامیب  دندرک . جیار  لحمهناخ ) ضیرمهتـسخ ، هناخهتـسخ ، نآ ( ياجب  اهكرت  هکنیا  ات  تفریم  راکب  هنوگ  نیمهب 

. دشیم هتفگ  نینچنیا  هتشذگ  يهدس  تسخن  مراهچ 
هتـشاذگ یناریا  ناتـسود  گنهرف  ناریا  امـش  سرتسد  رد  نآ  نادرگرب  نونکا  هک  تسا  یباتک  نیمه  بطلا » یف  يروصنم  (.» 1 [ ) 1227]

. تسا هدش 
یسوم دمحم  لالج  د . برعلا -» دنع  یملعلا  ثحبلا  جهنم  (.» 2 [ ) 1228]

هعبیصا یبا  نبا   118 ج 1 ص . ءابنالا » نویع  (.» 3 [ ) 1229]
. دشابیم وزج  دنچ  رد  دروفسکآ  هاگشناد  رد  نایلدوب  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  سیونتسد  کی  اهنت  (. 1 [ ) 1230]

( يدابآمجن رتکد  شهوژپ  1343 خ ، نارهت ، چ  ذ : دیناسر (. پاچ  هب  ار  نآ  وزج  کی  فوهریام  سکام  رتکد  گرزب  سانشرواخ 
ادخ رگا  یکـشزپ - هعومجم  هرامـش 264 - اب  رـصم  رومیت  هناخباتک  رد  نآ  سیونتسد  هخـسن  ءایـشالا » صاوخ  باـتک « (. 2 [ ) 1231]

. مراد نآ  شهوژپ  هب  میمصت  نم  دهاوخب 
يزار  219 ج 1 ص . يواح » باتک « (. 1 [ ) 1232]

يزار  292 ص . ج 3 - يواح » (.» 2 [ ) 1233]
يزار  14 ج 29 ص . يواح » (.» 3 [ ) 1234]
يزار  150 ج 7 ص . يواح » (.» 1 [ ) 1235]

ددجت ص. پاچ  میدن  تسرهف » (.» 2 [ ) 1236]
نیا دنچره  دش  روک  یلقاب  رایسب  ندروخ  تهج  هب  يزار  دیوگیم : دنکیم و  داب   299 تسرهف ص . دوخ  باتک  رد  میدن  (. 1 [ ) 1237]

. درادن یتسرد  يهناشن  هتفگ 
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ص 241 لبنح ج 1 ، روپدمحا  دنسم  لهاکلا -» نیعدخالا و  یلع  مجتحا  هنأ  تیاور « (. 1 [ ) 1238]
تیآ 26 هرامش 15 ،) رجح ( يهروس  (. 1 [ ) 1239]

تیآ 28 هروس ، نامه  (. 2 [ ) 1240]
ص 29 ج 7 ، نسحروپ ، یلماع  رح  دمحم  ۀعیشلا ،» لئاسو  (.» 1 [ ) 1241]

تیآ 7 يهرامش 86 ) قراط ( هروس  (. 1 [ ) 1242]
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1243]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
41 تیآ 40 - يهرامش 80 ) سبع ( هروس  (. 1 [ ) 1244]

تیآ 5 ( 76 رهد ( هروس  (. 1 [ ) 1245]
( یسودرف همانهاش  دشابیم (. نودیرف  ردپ  نیمز  ناریا  ینایک  هاشداپ  دیشمج  ياهمان  زا  یکی  مج  (. 1 [ ) 1246]

نونکات هدش  يزات » ياهورادکت « مان  زا  نآ  زج  رانلگ و  نیبجنرت و  نوچمه  ییاههژاو  هب  باتک  نیا  هدنناوخ  هک  یماگنه  (. 1 [ ) 1247]
هتفر و راکب  ار  اههژاو  نیا  ارچ  دسرپیم  دوشیم و  هدزتفگـش  اسبهچ  دنایـسراف  هژاو  هک  دنکیم  دروخرب  دمآ  دهاوخ  سپـس  هدـمآ و 

نیمز ناریا  رد  روپاشيدـنگ ، هاگـشناد  راک  زاغآ  زا  شیپ  وس  کی  زا  مییوگب : دـیاب  دراد ؟ دوجو  نآ  يزاـت  ياـهمان  اـیآ  دـناهدش  يزاـت 
رد هاگـشناد  نیا  ناگتفایشزومآ  رگید  يوس  زا  تسا و  هتـشادن  هیکت  هژیو  ياهباتک  تخانـش  شهوژپ و  شزومآ و  رب  یکـشزپ  شناد 

اهنآ عوشیتخب  نادنزرف  قاحسا و  روپ  نینح  نوچمه  دندادیم  لیکشت  ار  يرایسب  هورگ  قارع 
ار زور  نآ  یکـشزپ  تاحالطـصا  نینچمه  یـسراپ و  ياـههژاو  اـهمان و  زا  هچره  دـندرک و  شخپ  هرتسگ  نیا  رد  ار  دوخ  شناد  زا  هچنآ 

یکـشزپ هژیو  هب  یملع ، باتک  نارازه  یماگنه  د 220 ق ) نومأم ( نارود  رد  دـندرپس . دوخ  زا  سپ  ياـهلسن  نازومآشناد  هب  هنوگنیا 
یکدنا ینوگرگد  ای  لکش و  نامهب  ار  یسراپ  ییاقیرفآ ، ینانوی ، حالطـصا  نارازه  اهباتک  نیا  ناگدننادرگرب  دش ، هدنادرگرب  يزات  هب 

ای دنه و  اهنیمزرـس  رد  ای  هزوریف  رتسدیبدنگ و  نوچمه  اهیناک  ای  ناروناج و  زا  هتفرگرب  یهایگ  ياهوراد  نیا  زا  یخرب  نوچ  دـنروآ و 
ناشیا زج  يزار و  انیـس و  نبا  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب . هتـشاد  اهنآ  هب  یتخانـش  نایقارع  هک  هدوبن  قارع  رد  هدوب و  اهنآ  يهمـشچرس  ناریا 
نیمهب دنتشاذگ و  دوخ  ياههتـشون  رد  ار  يزات  ریغ  یـسراپ و  ياههژاو  زا  يرایـسب  دندروآیمرد  شراگنب  ار  دوخ  ياهباتک  هک  یماگنه 

( يرکب رگشهوژپ - دش (. راگدنام  نآ ، زج  و  ینیچراد ) ینیصراد ( نوچمه  زورما  هب  ات  لسن  هب  لسن  هنوگ 
راک هب  نومأم  رابرد  رد  هک  لییاخیم  رگید  هیوساـم و  هداز  اـنحوی ) ییحی ( اـیرکزوب  یکی  ردارب  ود  هیوساـم  نبا  هساـم ، نبا  (. 1 [ ) 1248]

. دندنارذگیم راگزور  نامرد  یکشزپ و 
راـگزور گرزب  ناکـشزپ  زا  328 ق ) - 263 یحیـسم ( یطاطـسف  قیرطب  هدازدیعـس  سوخیتـفا  اـی  سویقوطوا  قیرطب : نبا  (. 2 [ ) 1249]

. تسا هتشاگن  ار  رهاوجلا -» مظن  نوچ « خیرات  یکشزپ و  رد  ییاهباتک  تسا . هدوب  هیردنکسا  رهش  رد  شیوخ 
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1250]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
هرهاق 1282 ق يدیشر چ  نسح  روپدمحا  هدنراگن  جالعلا » ۀیودالا و  یملع  یف  جاتحملا  ةدمع  (.» 1 [ ) 1251]

 Locreck (. 1 [ ) 1252]
ناورم يهداز  کلملا  دبع  دنزرف  وجگنج  دنمدرخ و  يدرم  هک  ( 99 - 54 هیما ( ینب  نادنمشیدنا  زا  نایوما و  هفیلخ  نیمتفه  (. 1 [ ) 1253]

ص 388) یلکرز ج 1 - مالعا  دوب ( مکح  يهداز 
 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1254]
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1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
تیآ 54 هرقب - هروس 2  (. 1 [ ) 1255]

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1256]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

دهاوخب رگا  نآ  يور  نارادناج  ندنکارپ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  وا  ياهيدـنمناوت  زا  تیآ 29 - يروش  هروس 42  (. 1 [ ) 1257]
. تسا زیخاتسر  زور  رد  اهنآ  يروآدرگ 

هجنکش هفخ و  رادناج  دوشن و  هتـشک  ادخ  مان  اب  هچنآ  زارگ و  تشوگ  نوخ و  هدرم و  امـش  يارب  تیآ 3 - هدئام  هروس 5  (. 2 [ ) 1258]
ینابرق ناتب  هار  رد  هدنام و  ناگدنرد  يهدشهدروخ  راکـش  زا  هچنآ  رگید و  يروناج  تسدـب  هدـش  هتـشک  هدـش و  ترپ  ییاج  زا  هدـش و 

( مالسا نیناوق  هیاپ  رب  تسرد  ندش  هتشک  دوش ( هزیکاپ  ياهنوگب  هک  نآ  رگم  تسا  هتشگ  مارح  هدش ،
تیآ 3 لیف - هروس 105  (. 3 [ ) 1259]

لاس رد  رهظتـسم ) نایـسابع ( هرود  گرزب  کشزپ  ینارـصن ، ذیملت  روپییحی  جرفلا - وب  کلملا ، دـمتعم  فلا : ذـیملت : نبا  (. 1 [ ) 1260]
زا زین  يو  کـلملا  دـمتعم  يرتخد  يهداون  هّللا  هبه  روپ  دـعاص  روپ  هّللا  هبه  نسحلا  وب  هلودـلا  نیما  نیدـلا  قفوم  تشذـگرد ب : 512 ق 

دشابیم لاس 560 ق  رد  وا  تشذگرد  دوب . دادغب  يدضتعم  ناتسرامیب  گرزب  ناکشزپ 
ایوج ناگدنرپ  زا  ربمایپ  نامیلس   E«\ َنِیِبئاْغلا َنِم  َناک  ْمَأ  َدُهْدُْهلا  َيرَأ  َِیل ال  ام  َلاقَف  َْریَّطلا  َدَّقَفَت  َو  » i-\20 تیآ هروس 27 - (. 1 [ ) 1261]

. تسین امش  نایم  رد  وا  ایآ  منیبیمن  ار  دهده  ارچ  دیسرپ  دش و 
ار وا  رگا  دـیراذگ  ساپـس  دـیروخب و  هداد  هزیکاـپ  كاـپ و  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هچنآره  تـیآ 172 - هرقب - هروـس 2  (. 1 [ ) 1262]

. دینکیم شتسرپ 
ناگرزب و زا  و  خرؤم ، ظـفاح ، بیدا ، 911 ق ) - 849 دمحم ( نیدلا  رصان  رکب  وب  روپ  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  یطویـس : (. 1 [ ) 1263]

« کلام نبا  هیفلا  حرش  یف  هیضرملا  هجهب  نوچمه « دراد ، يرایسب  ياهباتک  هک  هدوب  یمالسا  نادنمشناد 
، سانـشهایگ راـطیبا  نبا  يهزاوآ  اـب  سلدـنا  مدرم  زا  د 644 ق ) دـمحاروپ ( هّللا  دـبع  دـمحم  وب  نیدـلا  ءایـض  راطیبا : نبا  (. 2 [ ) 1264]

« هیذغالا ۀیودالا و  تادرفمل  عماج  يهدنراگن «
. تسوا ياههتشون  زا  بطلا » یف  تاراتخم  610 ق «) - 515 بیبط ( دمحا  روپ  یلع  نسحلا  وب  نیدلا  بذهم  لبه : نبا  (. 3 [ ) 1265]
یناریا رعاش  کشزپ ، فوسلیف ، 420 ق ) ودنه ( روپ  نیـسح  روپ  یلع  جرفلا  وب  ودـنه  نبا  بالطلا » جاهنم  بطلا و  حاتفم  (.» 4 [ ) 1266]

ق)  429 - 350 یبلاـعث ( روصنم  وب  دراد ، هفـسلف  یکـشزپ و  رد  ییاـهباتک  هدوب  یملید  هلودـلا  دـضع  ریبد  يدـنچ  هک  هیوب  لآ  راـب  رد 
نیا تسا . هتـسناد  هافکلا  یفاک  هب  فورعم  ریزو  یملید  دابع  روپ  بحاـص  ریزو  نانیـشنمه  زا  ار  يو  هتـسناد  ـالاب  رعـش  رد  ار  وا  هاـگیاج 

. تسا هدش  پاچ  لاس 1368 خ  نارهت  رد  ققحم  يدهم  رتکد  شهوژپ  اب  باتک 
یکشزپ یفسلف ، هلاسر  باتک و  شیب 103  مجرتم  هدنراگن و  264 ق ) - 194 يدابع ( دیز  وب  قاحسا ، روپ  نینح  (. 1 [ ) 1267]

رد رتشیب  دـشابیم  يزات  هب  ینایرـس  ینانوی و  نابز  زا  ییاـهباتک  ماـن  هب  نیمجرتم  زا  288 ق ) - 221 ینارح ( نسحلا  وـب  (. 2 [ ) 1268]
. دراد ياهدرتسگ  ياهشهوژپ  یکشزپ  موجن ، تئیه و  تایضایر و 

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1269]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،

 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1270]
1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ،
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 - نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 همجرت ،)  ) بطلا یف  يروصنملا  میهاربا ، دمحم  رکاذ ، مجرتم : ایرکز -  نب  دمحم  يزار ، [ 1271]
1387 ه.ش . لوا ، پاچ : نارهت ،

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)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
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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 
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	خورندهی زهرهی پلنگ:
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	اشاره
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	شیر بسته شده در شکمبه:
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	خورندهی ماهی سرد شده:
	خورندهی شیر تباه شده:
	خورندهی دانههای مغزدار و روغنهای گندیده و بوگرفته[992]:
	خورندهی قورباغه جنگلی و رودخانهای:
	خورندهی خرگوش دریایی (ارنب بحری)[993]:
	خورندهی گندبیدستر پست:
	خورندهی تافسیا که صمغ سداب دشتی است:
	خورندهی بلاذر:
	خورندهی دفلی (خرزهره):
	خورندهی پیاز دشتی و آسیب دیدن از آن:
	خورندهی انجره:
	خورندهی آب سرد:
	خورندهی گچ (جبسین):
	خورندهی مرتک[996] (مرداسنگ):
	اشاره
	پادزهر خورندهی مرتک:

	خورندهی جیوه (زیبق)[997] یا جیوهی در گوش ریخته شده و یا سک یا زنجفر[998]:
	خورندهی اسفیداج (اسفیدآب)[1001]:
	خورندهی نوره و زرنیخ با هم، یا فروبردن بخار فشردهی زرنیخ، یا آب صابون، یا گرد نوره:
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	خورندهی زنگار[1002]:
	پرخوری زاگهای گوناگون:
	خورندهی یتوعات[1003] (شیرابهها)
	خورندهی خربق سپید و جبلهنک[1005] و کندس و عرّطینتا[1006]:
	خورندهی خربق سیاه:
	خورندهی فربیون:
	خورندهی بسیار مازریون:
	شیوهی درست کاربرد داروهای نرمکنندهی شکم و نیرومندی هریک و اندازهی کاربرد هرکدام آنها:
	نمونهای از داروهای ترکیبی روانکننده:


	گفتار نهم بیماریهای سر تا پا
	سردرد و درد نیمهی سر[1011]:
	اشاره
	قرص قوقایا:

	سردرد گرم[1013]:
	دارویی روغنی، سودمند برای سردرد گرم:
	مرهم سردرد سرد:

	سرگیجه[1014]:
	سرسام[1015]:
	سکته[1016]:
	تنقیه برای سکتهکردگان:
	خوابآلودگی و بیهوشی[1017]:
	خیرگی، زلزدگی (شخوص)[1018]:
	فلجشدگان[1021]:
	اشاره
	قرص منتن:
	روغن قسط:
	داروی بلاذری بزرگ:
	مرهم فلجشدگان:

	کرختی[1026]:
	رعشه[1027] (لرزه):
	کژدهانی[1028]:
	گرفتگی اندامها (تشنج)[1030]
	فراموشی[1031]:
	اشاره
	داروی بلاذری کوچک:

	صرع[1034]:
	اشاره
	دارویی بسیار سودمند برای صرع:

	بختک (کابوس)[1035]:
	مالیخولیا[1036]:
	اشاره
	پختهی افتیمون:
	قرصی که تلخآب را میراند:
	خمیرشدهی شادیآور:

	زکام[1038]:
	اشاره
	دم کردهای برای سینهی که دچار سرفه یا زبری شده سودمند است، و نیاز به نرم کردن شکم نیز دارد:
	دم کردهای دیگر برای پاکسازی سینه و درمان سرفه:

	رمد[1042]:
	اشاره
	مرهم چشمی زرد:
	شیاف سپید:
	گرد زرد (ذرور[1043]- داروی پراکندنی):
	گرد سپید:

	دملهای چشم:
	اشاره
	درمان:
	شیاف کندر:
	شیاف ابار:
	دو اکسیر برای پیشگیری از آماس چشم و موسرج:

	سپیدی پدیدآمده در چشم:
	اشاره
	دارویی برای زدودن و ریشهکن کردن سپیدی پدیدآمده در چشم:

	جرب[1049] و سبل[1050]:
	اشاره
	شیاف سرخ:

	خارش گوشهی چشم و پلک:
	ظفره[1051] (ناخنک چشم):
	اشاره
	مرهم سبز: سودمند برای بیماریهای جرب و سبل و ظفره و سپیدی چشم:
	مرهم قلقند: که برای ظفره (ناخنک چشم) سودمند است:

	طرفه[1052] (لکه خون در چشم):
	اشک ریزش چشم:
	اشاره
	گزارهی سرمهی کاهش اشک ریزش:

	کاهش دید:
	اشاره
	سرمهای که بینایی را میافزاید:

	آماس پلکها:
	مژه برگشته[1053] که چشم را آزار میدهند:
	آب آوردن چشم:
	اشاره
	شیاف مرارت (زهرهها):

	شبکوری[1054] چشم:
	انتشار[1055] (فراخ شدن مردمک چشم):
	ناسور گوشه چشم:
	اشاره
	شیافی برای ناسور گوشهی چشم:

	درد گوش:
	اشاره
	گزارهی دارویی برای درد گوش:

	زخم گوش:
	اشاره
	داروی برای زخم گوش:

	آواز و وزوز گوش:
	سنگینی گوش:
	اشاره
	بخوری برای سنگینی گوش:
	شیاف روغنی برای سنگینی گوش:
	کرم و گزندگانی کوچک فرورونده در گوش:
	آنچه در گوش فرومیرود:
	خونریزی بینی[1057]:
	اشاره
	داروی بندآورندهی خونریزی بینی:
	داروی کارساز دیگر:

	زخمهای بینی:
	بواسیر[1058] بینی:
	خشم[1059] (بیماری بن بینی جایگاه بویایی):
	اشاره
	گزارهی دارویی برای بویایی از دست رفته:
	درمانی کارساز و شگفتانگیز برای از دست رفتن بویایی:

	درد دندان:
	اشاره
	مرهم دندان دردناک:
	پادزهر درد دندان:
	داروی دندان خورده شده که آرامکنندهی درد آن نیز میباشد:

	کشیدن دندان:
	دارویی برای کشیدن دندانهای سست و دردناک و هر دندانی که میخواهیم بکشیم:

	درمان کندی دندان[1060]:
	دندانی که با سردی دردناک شود:
	آفت، برفک و جوش دهان[1061]:
	اشاره
	دارویی برای آفت و جوش سفید (برفک):

	لثه خونچکان و عفونی:
	افتادگی زبان کوچک[1062]:
	قورت دادن زالو (دیوچه)[1063]:
	گیر کردن خار و استخوان و جز آن در گلو:
	سنگینی زبان:
	بزرگ و آویزان شدن زبان:
	توده گوشتی (غدهای) زیر زبان که قورباغه[1064] نامیده میشود:
	آماس زبان:
	گرفتگی گلو[1065]:
	اشاره
	داروی گرفتگی گلو:

	سرفه[1066]:
	قرص سرفه:
	اشاره
	گزارهیی دیگر از این قرص:
	قرص سرفه:
	قرص میعه:
	بخوری که برای سرفهی کهنه و تراوشهای بدبو سودمند است:

	تنگی نفس (آسم)[1068]:
	اشاره
	گزارهی داروی آسم:
	خمیر شدهای برای تنگی نفس:
	گزارهی قرص روانکنندهی شکم:

	ذات الجنب[1069]:
	ذات الریه[1070]:
	خون برآمدن[1071] از دهان و سرفه کردن و سینه صاف کردن:
	اشاره
	گزارهی قرصی که برای خون برآمدن از دهان سودمند است:

	سل[1072]:
	اشاره
	گزارهی داروی پودری سل:

	تپش دل[1073]:
	اشاره
	قرص کافور:
	قرص مشک:
	داروی مشک تلخ:

	هیضه[1077] (شبه وبا):
	اشاره
	گزارهی درمان:
	قرص کندر:
	افشرهی جوشاندهی انار:

	دردهای شکمبه و آنچه نیروبخش شکمبه و گوارندهی خوراک است:
	اشاره
	قرص گل سرخ:
	پختهی تخم گیاهان:
	داروی کمونی:
	نوشابهی زنگار آهن:
	مرهمی نیروبخش شکمبهی سرد:
	می بِه:
	سکنجبین بِهای:
	گزارهی داروی پودری:

	درد و آماس شکمبه:
	اشاره
	ایارهی فیقرا:
	مرهمی برای شکمبه:
	روغن ناردین ساده:
	قرص سنبل:

	سکسکه[1085] (هکهکه):
	اشاره
	قرص سکسکه:

	اشتهای سیریناپذیر[1086]:
	آماس جگر:
	اشاره
	قرص امبربارس:
	سکنجبین عسلی:
	قرص لک:
	آب ریشهها:

	یرقان[1090] (زردی):
	اشاره
	قرص کافور:
	قرص روانکنندهی شکم:

	استسقاء[1092] (آب آوردن شکم):
	اشاره
	قرص راوند پرورده با مازریون:
	قرص مازریون:
	مرهم بیماری استسقا زقی[1093]:

	درد سپرز:
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	گزارهی قرصی برای درد سپرز:
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	قولنج[1097]:
	اشاره
	جوارشن سک:
	قرص قولنج:
	گزارهی شیافی برای درمان قولنج:
	تنقیهی نرمکنندهی شکم:
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	حب غار:
	داروی غلونیا:
	عسلآب:
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	درمان شکمروش[1099] (خلفه):
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	قرص بلغم:
	جوارشن کندری:
	گزارهی خمیرشدهی ریم پودنهای:
	گزارهی پودر دانهی انار:
	داروی خوزی:
	قرص تباشیر:
	تلخان (سویق) جو:
	پودر گل ارمنی:
	قرص گلنار:
	قرص زحیر[1103] (اسهال خونی):
	خمیرشدهی میعه: برای شکمروش کهنه و خونی با تب و بادهای آزاردهنده:
	تنقیهی بازدارنده:
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	گزارهی شیافی برای جلوگیری از اسهال خونی:
	پودر (گرد) گل:
	قرص سماق:

	سختی پیشآب کردن:
	اشاره
	داروی پیشآبآور:
	داروی از میانبرندهی لخته خون:
	آب خاکستر:

	سنگ:
	اشاره
	خمیرشدهی حب بلسان:
	خاکستر کژدم:
	روغن کژدم:
	آماس گرده و پیشآبدان:

	سوزش هنگام پیشآب کردن:
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	گزارهی دارویی برای سوزش هنگام پیشآب کردن:
	پیشآب خونی و چرکی:
	قرص کهربا:
	قرصی برای بیماری پیشآب چرکین:
	شیاف سفیدآب سربی برای پیشآبراه نرینه:

	پیشآب چکهچکهای[1108]:
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	داروی بازدارندهی پیشآب:
	قرص تباشیر، جلوگیری از پیشآب کردن زودبهزود:

	کرم شکم و سوراخ نشستگاه:
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	دارویی که کرمها (خانواده کرم کدو) را میراند:
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	برآماسیدن زهدان:
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	داروی بخود برگرفتنی برای آماس سخت زهدان:
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	اشاره
	تبی که پزشکان تب روزانه[1127] گویند:
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	اشاره
	دارویی برای درمان تب غب:
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	تب با دمای بالا که آن را تب سوزاننده (محرقه)[1139] گویند. چون همواره پیوسته است و در میان آن نوبت پایین آمدنی دیده نمیشود:
	تب مطبقه[1140] (فراگیر) از افزایش دمای خون و برانگیخته شدن آن پدید میآید و به آن تب خونی نیز گویند:
	تب نوبهای که روزانه باشد به آن تب بلغمی[1141] گویند:
	اشاره
	داروی تربد:
	دارویی سرشتنی برای تب بلغمی:
	قرص گل سرخ:
	گزارهی دارویی پختنی برای فرونشاندن تب بلغمی:

	تب ربع[1143] (تبی که چهار روز یک بار میآید):
	اشاره
	داروی حلتیت ساده:

	تبهای درهم آمیختهی[1144] نوبهای که بیش از پنج و شش روز یک بار میآیند و دمایشان خیلی بالا میرود:
	تب پیوسته[1145] (دایمی):
	تبی که در آن یک دم گرما و یک دم سرما آشکار میشود:
	اشاره
	قرص گل سرخ کوچک:
	قرص تباشیر:

	تب لرزی که داغ نمیکند:
	تب همراه با بیهوشی[1146] که از آبکی و تند بودن آمیختگیها (خلط) پدید میآید:
	تب همراه با بیهوشی[1147] که با فراوانی آمیختگیهای (خلط) نرم همراه است:
	تب پدیدآمده از آماس[1148]:
	تب وبائی[1153]:
	تبهای ترکیبی[1154]:
	آبله[1155] و سرخک[1156]:

	دانستن آنچه برای درمان بیماریهای سخت، نیاز است:
	اشاره
	پیشآگهیهای خوب:
	پیشآگهیهای بد:
	شناخت گاه ماندن بیماریها:
	شناخت گاه تبها:
	شناخت گاه پختگی بیماری (نضج)[1165]:
	نشانهها و پیشآگهی آمدن بحران[1166]:
	نشانههای خوب پیشآگهی آمدن بحران:
	شناخت گونههای تهیسازی همراه بحران:
	نشانههای خوبی یا بدی یا کامل یا نارسا بودن بحران:
	روزهای بحران:
	شناخت پیشآب:
	اشاره
	رنگ:
	بستگی (ویسکوزیته):
	بو:
	تهنشینها:
	نکتهها و گوشههایی از شناخت پیشآب در تبها که به بودن آنها نیازی بسیار هست:

	شناخت پیخال[1172]:
	شناخت نبض:
	اشاره
	[انواع نبض]
	1- نبض غزالی[1198]:
	2- دو ضربهای[1199]:
	3- نبض با ضربهای گوناگون[1200]:
	4- نبض دمموشی[1201]:
	5- نبض منحل[1209]:
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	وضر:
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	أبهلJuniperus comnunis Linn juniper berry :(Abhal)
	أترجCitrus medica Linn Citron :(Utruj)
	إثمدStibium anticulata Antimony Sulphid :(Ithmid)
	إذخرAndropogon Linn schoenanthus :(Idhkir)
	آزادرخت:Melia azedarach Linn perianlilac :(Azad darakht)
	اسارونValeriana wallichii Dc Indian valerian :(As rچn)
	اسطوخودسLavandula Stoechas Linn Levender :(Ustukhuddus)
	اسفاناخSpinach :(Esfenakh)
	اسقولوقندریون:
	إسقیلUriginea indica kunth Scilla ;squill :(Isqil)
	أشقDorema ammoniacum Gum ammonaic :(Ushaq)
	أشنانHaloxylon multiflorum Bunge plant ash ,:(Ushn n) Alkali plant
	أشنهparmelia perlata Ach .Rockmoss :(Ushnah)
	اصطیرکStyrax officinalis ,Linn Strax :(Astyrak)
	إطرفیلElectuary of myrobalan :(Itrifal)
	اظفار الطیبUnguis :(Azfar l -tib)
	افاریقون:
	افتیمونCuscuta epithmum kinn Epithyme Doodar :(Aftimچn)
	افسنتینArtimisia absinthium Linn Absinth ;worm wood :(Afsintin)
	افیونpapaver somniferum Linn opiun :(afyچn)
	أقاقیاAcacia Arabica wild gum Arabic tree :(Aq qia)
	اقحوانpyrethrum pathenium Bachelor's button :(ughuw n)
	إکلیل الملکMelilotus officinalis Sweet :(Aklil al -malik) Linn melitole
	الوج:
	أملجEmblica officinalis Gaertn Emblic myro balan :(Amlaj)
	أمبریارسBarberis aristata schrad Barberry :(Amber b ris)
	أناغالیسAnagallis arvensis Linn pimpemel :(Anچghalis)
	انجدانFarula assafoetida Linn Asafoetida plant :(Anjudh n)
	أنجرهUrtica urens Linn Nettle :(Anjurah)
	انزروتAstragalus Sarcocolla Dymok Savcocolla :(Anzarچt)
	أنفحهCoagulum pitua Rennet :(Infihah)
	بادرنجبویهNepeta hindostana Cultivated :(B drajboyah) )Roxb( Haines Balm
	باذروجOcimum basilicum Linn Sweet basil :(B drچj)
	باذورد:Centautrea ;phyllocephalla Centaura ;phyllocephala :(Basward) white acanthus Fogonia
	بارزدGal banum :(B razad)
	بانMelia azedarach Linn Persian Lilac :(B n)
	بخور مریمCyclamen europaeum Linn /Greek cyclamen :(Bukhچr maryam)
	پر سیاوشانAdiantum capillus veneris Linn /maiden hair fem :(Brashi osh n)
	برنج:Brass :(Biranj)
	برنجاسفAchillea millefolium Linn Yarow :(Birinj sif)
	برزقطوناplantago ovata Fork /Ispaghula (Spogel seed) :)Bazr -qچtچna(
	بسدcorolium rubrun Coral :(Bussad)
	بسفایجpolypodium vulgare Linn Common polypody :(Bچsfayej)
	بطیخ هندیCitrullus vulygains Indian water :(Bittikh hindi)
	بقله الحمقاء:- ن. ک حمقاءportudaca oleracea ,Linn purslane
	بقله الیمانیهAmaran thus blitum Linn /Bilaton ;blite :(Baqlayamaniyah)
	بقمCaesal pinia sappan Linn Sappan woood :(Baqqam)
	بلاذرSemecarpus anacardium Linn f .Marking nut :(Bal dur)
	بلبوسScilla sps wild onion :(Bulbچs)
	بلسانCommiphora opobalsamum Engl ./Balm of gilead balsam :(Bals n)
	بلوطQuercus robur Linn Oak :(Bullچt)
	بلیلجTerminalia bellerica Roxb .Balleric myrobalan :(Balil j)
	بنجHyoscyamus niger Linn Henbane :(Banj)
	بنجنکشتVitex agnus castus Linn Chaste tree :(Banjankusht)
	بنطافلنpotentilla reptans Linn Conquefoil :(Bantaflun .)
	بنفسجViola odorata Linn Sweet voilet :(Banafsaj)
	بورقNotron Borax :(Bچraq)
	بوزیدانOrchis morio Linn Sweet pellitory :(Bچzid n)
	بهمنCentaurea behen Linn behman :(Bahman)
	بیشAconitum napellus Linn Aconite :(Bish)
	تافسیاRuta sylvestris mill Gum of wildrue :(Tafsia)
	تربدLupinus termis Fork jurpeth root ;Indian jalap :(Turbud)
	ترمسLupimus albus Linn Lupin :(Turmus)
	ترنجبینHedysarum alhagi ,Linn Manna :(Turanjbin)
	تمر هندیTamarindus indica Linn Tamarind :(Tamr hindi)
	تودریMatthiola incana R .B .r Erysimon :(Tچdar)
	تین علکFicus carica Linn Fig ,fig tree :(Tin l k)
	ثیلScirpus lacustris Linn Couch grass :(Thil)
	جاورسpanicum miliaceum common millet :(j waras)
	جاوشیرFerula galbaniflua Boiss Opoponax galbanum :(J oshir)
	جبسینHydrous calcium sulphate Gypsun :(jibsin)
	جبهلنگReseda canescens Sesamoides :(jabl hank)
	جرجیرEruca sativa mill Rocket seeds :(Jirjir)
	جعده(jaadeh) :
	جفت بلوط(juft -Bullut) :
	جلابRose water :(Jul b)
	جلنارpunica granatum Linn Flower of pomegranate :(Julann r)
	جلنجبینConfection of roses (petals) :)julanjibin(
	جمارpith of phoenix dacty Lifera pith of the :(jumm r) Linn palm tree
	جمّیزFicus cycomorus ficus Cycarnore cluster :(jummaiz) glomerata Roxbfig
	جندبادسترCartoreum Castoreum :(jund bidastar)
	جنطیاناGentiana Lutea Linn Gentian :(jannti n)
	جوزبواMyristica fragrance Houtt Nutmeg :(jauz boww)
	جوز السروCupressus sompervirens Fruit of cypress :(jauz al .sarw) Linn tree
	جوزماثلDatura Stramonium Nux vomica ;thom apple :(javsm thil) Linn metal nut
	جیل دارو(jild r) :
	حاشاThymus vulgaris Linn Wild thyme :(H sh)
	حبه الخضراءpistacia terebinthus Linn /Terebinth :(Habbah ,al ,khadra)
	حبه السوداءNigella sativa Linn Black cumin :(Habbah ,al ,sauda)
	اشاره
	حب الزلمCypreus esculentu Linn /Monkey pepper :(Habb ,al ,zalam)
	حب السمنهBuchanania lotifolia Roxb /Bugle seed :(Habb ,al ,simna)
	حب النیلIpomoea hederacea jacq /pharbitis seeds :(Habb ,al ,nil)

	حرشفCynara scolymous Linn Artichoke :(Hurshuf)
	حرّفLapidium sativum Linn Garden cress :(Hurf)
	حرملpeganum harmala Linn Syrian rue :(Harmal)
	حزاز الحجرpurmelia perlata Linn /Stoon flower :(Haz z ,al ,Haj r)
	حسکTribulus terrestris Linn Caltrops :(Hasak)
	حشیشه الزجاجparietaria officinalis /Common :(Hashishah ,al ,zujaj) Linn pellitory
	حشیش الکلب(Hashish -al -k lb) :
	حضضBerberis aristate D .C Extract of ophthalmic :(udad) berbery
	حلبهTrigonella foenum graceum Linn Fenugreek :(ulbah)
	حلتیتferula assafoetida Linn Asafoetida :(iltit)
	حماضRumex crispus Linn yellow dock ,sourdouk :(umm d)
	حماماAmomum cardamomum Cardamom :(am m)
	حمقاءpoxtndaca oleracea Linn Purslane :(hamq)
	و أحمق أضافنا ببقلةلنسبة ببینهما و وصلة
	و من أقل أدبا من سفلةیمد فی وجه الضیوف رجله
	حندقوقاTrigonella corniculata Linn Blue mlilote :(andaqچq)
	حنظلCitrullus colocynthis Schradcolocynth :(Hanzal)
	حی العالمSempetvium tectorium Linn Hous leek :(ayy al -lam)
	خبازیMalva rotundifolia Linn jaws mallow :(khubb zi)
	خبث الحدیدFerri der oxidum Iron Idross :(khabth al -hadid) Iron rust
	خربقVeratrum ;Helleborus Linn Hellebore :(kharbaq)

	خردلBrassica nigra Hook Black mustard :(khardal)
	خرنوب شامی- خیار شنبر- فلوسCeratania silique ceratania carob ;Nabatean carob
	خروعRicinus communis Castor :(Khirwa)
	خشخاشpapaver somniferum poppy seed :(Khaskhah)
	خصی الثعلبOrchis rubra Fox testes :(Khusaal -th lab)
	خطمیAhhaea officinalis Linn marsh mallow :(Khitmi)
	خل خمرWine vingegar :(Khal khamr)
	خلافsalix caprea Linn Goat willow :(Khil f)
	خلنج
	خولنجانAlpina galango Wild ganlingale :(Khچlanj n)
	خیار شنبرCassia fistula parging cassia :(Khiar shambar)
	خیریCheiranthus cheiri Linn yellow gilli flower :(khair)
	دارشیشعانMynca nagi thumb Box myrtle :(D rshisha n)
	دارصینیCinnamomum ;elanicum Breyn Cinnamon :(D rs in)
	دبقviscum album Linn Mistetoe :(Dibq)
	دخنpenicillaria spicata willd pearl millet :(Dukhn)
	دراقریطونArum dracum culus Dragon wort :(Dar qritun)
	دردیTortar lees of wine dregs :(Durd)
	درونجDoronicum hookei Clarke Doronic :(Darچnaj)
	دفلیNerium odorum soland Oleander :(Difla)
	دلبplatanus orientalis Linn Oriental plane tree :(Dulb)
	دم الاخوینCalamus draco wild /Dragon's blood :(Damal -akhawain)
	دهن الخل:
	دیودارCedrus deodara loud ;syn .Deodar :(Diod r) pinus deodara mookf
	ذراریحCantharidcs vesicatoria Spanish fly :(Dhar rih)
	ذریرهSmertia chirala Ham chiretta :(Dharirah)
	ذنب الایلDeer tail :(Dhanab al -ill)
	ذنب الخیلEquisetum ravens Linn Horse Tail :(Dhanab al -khail)
	راتنجColophonq pine resin :(R tinaj)
	رازیانجFoeniculum vulgare Mili Fennel :(R zy naj)
	راسنEhelenium Linn Elecampane :(R sin)
	راعی الایل(Raai -il) :
	راوندRheum officinale Linn ;Himalayan rhubarb :(R wand) Rheum emodi wall
	رتّهSapindus trifoli Soap nut :(Rittah)
	رصاصplumbum Lead :(Ras s)
	رطبهMedicago stiva Linn Luceme or alfalfa :(Ratba)
	روستخجBurnt copper :(Rچsakhtaj)
	ریباسRheum ribes Linn Ribes :(Reb s)
	زاجFerrous sulphate White vitriol :(z j)
	زبد البحرAlcyonium Sea foam casting of :(Zabad albahr) king fisher
	زراوندAristolichia Linn Aristolocem :(zar wand)
	زردجCarthamus tinctorius Linn Wooly safflower :(Zardaj)
	زرنبTexus baccata yew :(Zarnab)
	زرنبادCarcuma zedoria Roxb Long zedoary :(Zaranb d)
	زرنیخArsenic trisulphide Arsenic :(Zirnikh)
	زعفرانCrocus sativus Linn Saffron :(Z fr n)
	زفتpix nigra pitch :(Zift)
	زنبقJasminum grandiflorum Linn jasmine :(Zambaq)
	زنجارBasic acetate of copper verdigris :(Zanj r)
	زنجبیلZingiber officinnalis Rose Dried ginger :(Zanjabil)
	زنجفرMurcuric sulphide Cinnabar :(Zanjafar)
	زوفاHyssopus officinalis Linn Hyssop :(Zچfa)
	زیبقMercury Quick silver :(Zibaq)
	ساذجCinnamomum tamala Nees Cassia cinnamon :(S dhaj)
	ساطوریونSatyrium :(Satariyچn)
	سبستانCardia latifolia Roxb Sibestan :(Csebistan)
	سخر(Sukhar) :
	سدرZizyphus spina christita christ's thom :(Sidr)
	سذابRuta graveolens Linn Common rue :(Sadh b)
	سرخسDryopteris fern :(Sarkhas)
	سرمقChenopodium album Linn Goose foot :(Sarmaq)
	سروCypressus Semper Virenus Linn Cypress :(Sarw)
	سعترZataria multiflora Boiss Orignum :(Satar)
	سعدCyrpress rotandus Linn Indian Cypress :(Soad)
	سقردیون(Saqardhyon) :
	سقمونیاConvolvulus Comononia Linn Scammony :(Saqmچnia)
	سقولوقندریونAsplenium sps spleen wort :(Saquluqundriچm)
	سکEmblica officinalis Astringent preparation :(Suk) Greatrn of myrobalan
	سکبینجFerula persica Sagapanum :(Sakbinj)
	سکر طبرزدSuger Candy :(Sukkar tabarzad)
	سکنجبینOxymel :(Sikanjabin)
	سلت(Sult) :
	سلقBeta Vulgaris Linn Beet :(Silq)
	سلیخهCinnamomum Cassia Blume Cassiabark :(Salikhah)
	سمّاقRhus coriaria Linn Sunach :(Summ q)
	سناCassia angistifolia Vahl Senna :(San)
	سنباذجGrind Stone ;Whet Stone :(Sumb dhaj)
	سنبلNardostachys jatamansi Nard :(Sunbul)
	سنبل الطیب(Sunbolal -tib)
	سندروسTrachylobium hornemannianum Sandarus :(Sandrچs) Hyne Gumcobal
	سوسنIris florentina Lily :(Sausan)
	سیاهداورانFerric oxid Iron rust :(Si h d war n)
	سیسالیوسLevisticum officinale Koch Lovage :(Sis liyچs)
	شابابک(Sh babak) :
	شاذنجHaematitis Lapis Haematic Bloodstone :(Sh dhanj)
	شاه بلوطChestania Vesca Caertn Chestnut tree :(Sh hballچt)
	شاهترجFumaria officinalis Linn Fumitory :(Sh htaraj)
	شاهسفرمOcinum basilicum Linn Sweet basill :(Sh h safram)
	شبAlumen Alum :(Shab)
	شبثpeucedanum graveolens Benth Dill :(Shibth)
	شبرمEuphoarbia pityuse Linn Spurge :(Shabram)
	شقاقلAsparayus recemous wild Secacul :(Shaq qul)
	شقایق نعمانAnemone coronaria Red anemone :(Shaq iq num n) Linn
	شقردیون(Shuqچrdion) :
	شکاعOnopordon arabicum Arabian thorm :(Shuka)
	شنکار(Shank r) :
	شورج(Shoraj) :
	شوکرانCanium maculatum Linn Hemlock seed :(Shuk r n)
	شونیزNigella sativa Linn Black cumin :(Shچniz)
	شهدانج(Shahd naj)
	شهریاری(Shahri ri) :
	شیحArtimisia maritima Linn Warm Wood :(Shih)
	شیطرکLepidium Latifolim Lepidium :(Shitarak)
	شیلمLolium temulontum Linn damel :(Shailam)
	صبرAlae Littoralise koening small aloe :(Sibr)
	صمغ عربیGum Arabic :(Samagh -arabi)
	صندلSantalum album Linn Wihite sandal wood :(Sandal)
	صنوبرpinus pinea Linn Pine ;common fir tree :(Sanobar)
	ضروpistacia lentiscus terebin thus Linn Terebinth :(Dirw)
	طحال(Tahal) :
	طحلبLemna minor Linn Duck weed :(Tuhlub)
	طراثیثmaltesa mush roon :(Tarathith) Cynomovium coccineum Linn
	طرخشقوقWild endive :(tarkhashqچq)
	طرخونArtemisia dracunculus Linn Tarragon :(Tarkhچn)
	طرفاmotacilla flovea Tarmarisk :(Tarfa)
	طلعphoenix dactylifera Linn /Spath of the data palm ;spadix :(Tal)
	طلقMica talcum Talc :(Talq)
	طین ارطیوس:
	طین ارمنیBolus armania rubra Read armenia bole :(Tin armani)
	طین الأکلEdible ,Isfahan clay :(Tin -al akl)
	طین شاموسTerra samios Earth of samos :(Tin sh mچs)
	طین قریطوسEarth creta :(Tin qritus)
	طین مختومTerra sigillata Seuling clay :(Tin makhtچm)
	عاقرقرحاAnacyclus pyrethrum D .C Pellitory :(Aqarqarh)
	عرطنیثاGeek cyclamen :(Artanith)
	عرعرJunipexus communis Linn juniper berry :(Arar)
	عروق صفرCurcuma Longu Linn Turmeric :(Urچq sufur)
	عصا الراعیpolygonum aviculare Linn Knot Weed :(As al -r)
	عصفرCarthamus tictorius Linn Safflower :(Asfar)
	عفصQuercus infectria oliv Gall nut :(Afs)
	علک الانباط(Ilk al -anbat) : علک البطم:pistacsia terebinthus Nebatian gum :(Ilk al batm)
	علیقRubus fructicosus Linn Bramble :(Ulaiq) Rubus ulmifolius Schott
	عنابzizphus vulgaris Berrie ;jujb berrie :(unn b)
	عنب الثعلبSolanum nigrum linn /Garden night shade :(Inab al -th lab)
	عنبرAmbera grasia Ambergrisn :(Anbar)
	عنصلScillia indica Baker Squill :(unsul)
	عودAquilarisa agallocha Roxb Eagle -wood :(Ud)
	عین الثور(Ain al -Ihur) :
	غارLauras nobilis linn Baytree :(Ghچr)
	غاریقونpolyporus officinalis Erics while agaric :(Gh riqچn)
	غافتGentiana dahurica Fish Agrimony :(Gh ft)
	غالیه:Galiamoschata /Aperfume made of musk and ambergris :(Gh liah)
	غبیراءsorbus domesticu service tree :(Ghubaira)
	غربpopulus alba linn while poplar :(Gharab)
	غوشنهTruffle :(Ghushnah)
	فاشراBryonia alba Tamus Whita bryoni :(F shr)
	فاشرشتینTamas communis Umislimm Black bryomi :(f shar shatin)
	فانیدSugr candy :(F nid)
	فاوانیاpavonia officnalis peony :(F w ni)
	فراسیونMarrubium vulgare Black horehound :(Far siچn)
	فربیونEuphorbia resinifera Berg Gum euphorbium :(Farbiچn)
	فرفیر(Farfir) :
	فرفین(Farfin)
	فضهArgentum Silver :(Fidduh)
	فطرBoletus crocatus Batsch Mushroom :(Futr)
	فطراسالیونpetroselimum Hoffm Rock parslay :(Futras liچn)
	فقد(Faqd) :
	فل(Fil) :
	فلفلمویهpiper langum linn long pepper :(Filfulmoyah)
	فلنجمشکOcimum gratissimum linn Basil :(Filinjmusk)
	فوتنجMentha piperata :mint (Fچtanaj)
	فوفلAseca catechu linn Betelnut :(Faufal)
	فوهRubia tinctcorium Madder :(Fچwwah)
	فوة الصباغینRubia tincterium Dyer's mudder :(Fuwwahal sabb ghin)
	قاقا(Q q) :
	قاقله(Q qulah) :
	قاقلیAtriplex sps salt herb :(Q quli)
	قباد العود(Qubud al -ud) :
	قثاء الحمارmomordica elaterium /squirting :(Quithth al -him r) linn Cucumber
	قردماناCarum Carvi Linn Bastard Curnin :(Qardam n) Caraway
	قرط(Qurt) :
	قرطمCarthamus Tinctorius Carthum Seed :(Qurtum) Linn Safflower
	قرظGum Arabic Tree :(Quraz)
	قرعCucurbita pepo Linn White pumpkin :(Qar)
	قرفه(Qirfah) :
	قرن الایلCornu Cervi Hirsch horn ;Stay's horn :(Qarn al ayyil)
	قرنقلCaryophyllus aromaticus Linn Cloves :(Qaranful)
	قسطSaussurea Lappa Clarke Costus arabicus :(Qust)
	قصب الذریرةSwertia Chirata Harn Chiratta :(Qasab al zarriah)
	قطرانCedrus Libani Loud Cedar tree (resin) :)Qatr n(
	قطف(Qataf) : ن. ک سرمق
	قفر الیهودAsphaltun Pitchews :(Qafrl -yahچd)
	قلب(Qulb) :
	قلقاسColocasia antiquorum Schott Arum :(Qalq s)
	قلقدیسFerrous sulphate White Vitriol :(Qalqadis)
	قلقطارFerric Oxide Yellow Vitriol :(Qalqat r)
	قلقنتCuprum Sulphas Blue Vitriol :(Qalqant)
	قلیSoda :(Qali)
	قلیمیاScoria ;Cadamia Litharge :(Qalimi)
	قنار(Qan) :
	قنبیطBrassicu cleracea var Cauli Flower :(Qannabit) Botrytis Linn
	قنبیلMallatus philippinesis Kamala tree :(Qanbil) Muell Ary
	قنطوریونErythraea officinalis Common Centaury :(Qantچriچn)
	قنهFerula galbaniflua Galbanum :(Qinnah)
	قیشور(Qaishچr) :
	قیصومArtimisia abrotanum Southem Wood :(Qaisچm)
	قیمولیاTarra Cemolia Toledo eath :(QAIMULIA)
	کاشمLevisticum officinalis Lovage :(K shim)
	کافورSamphora officinarum Camphor :(K fچr)
	کاکنجphysalis alkakengi ,Linn Al -Kakenje :(Kakanj)
	کبابهCubeba officinalis Cubeb :(Kab bah)
	کبرCaprifole Caper :(Kabar)
	کبریتSulphur :(Kibrir)
	کثیراءGum tragacanth :(K thira)
	کراویاCaraway :(Kuruya)
	کرسنهPisum Sativum Peas :(Karsanah)
	کرفسApium Graveolens Linn Celery :(Karafa)
	کرمدانهCoccus Cacti kermes :(Karamd n h)
	کرنبBrassica Oleracea Var Capitata Cabbage :(Kutrnab)
	کزبرهCoriandrum Sativum Linn Coriander :(Kuzbara)
	کزمازکTamarix articulata Small tamarik galls :(Kazm zak)
	کسیلاA kind of cinnamon :(Kasila)
	کشنج(Kush nj) :
	کشوثCuscuta reflexa Roxb Doddex :(Kashچth)
	کعوب(Kaچb) :
	کماةTuber Cibarium Truffle :(Kam t)
	کمادریوسTeucrium Chamaedrys Common :(Kam dhriچs) germander
	کمافیطوسTecrium chamaephytis Tecrium :(kamچfitچs)
	کمونTecrium chamaephytis Tecrium ;Cumin :(kammچn)
	کندرBoswellia glabra Frankincense :(kundur)
	کندسsaponaria sps struthion :(kundus)
	کهرباVateria indica linn :(kahruba)
	کیلدارو(kaild ru) :
	لازوردLapis lazuli :(Lچzward)
	لاغیهEuphorbia officinarum Euphrbium :(L ghia)
	لحیه التیسTragopogan porri folius solsify :(lahyah al -tais)
	لسان الثورOnosma brateatum Borage :(Lis nal -thaur)
	لسان الحملplantago mojor linn Great plantain :(Lis nal .humal)
	لسان العصافیرantidysenterica coness bark :(Lisan al .asafir) Holarrhena wal
	لفاحArropa belladonna Linn Fruit of belladonna :(Luff h)
	لفتBrassica compestri linn Turnip :(Lift)




	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

