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تسرهف
5تسرهف

یعازتنا یبط  78بتک 

1 78دلج

باتک 78تاصخشم 

میدق نارهط  ]78

مجنپ دلج  ]78

ینارهط ياهاذغ  78يزپشآ و 

باتک ینف  80تاحالطصا 

: نغور 80بآ

ندرک 80شکبآ 

: ندروآرد بآ  80زا 

: هدرک سیخ  80جنرب 

: بآ 81گنت 

: نداد خرچ  نداد و  81تفت 

: یکشجنگرس ای  81یلقلق 

81ةراشا

: نتخادنا 81اج 

لماک و ندش  هتخپ  يارب  ارنآ  داوم ، نیرخآ  ندوزفا  زا  سپ  هک  ار  81یئاذغ 

: ندرک 81هرکرک 

: 81ندرکراب

: نداد 81مد

: 82ندنادرگرب

: ندیشک 82هریش 

: ندرک 82نیریش 

اه ینامهم تهج  مزال  داوم  82سایقم 

: غرمولپ تشوگولپ ، دننام  اهولپ  82رد 

: یهام وکوک  ولپ  82يزبس
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: 82ولپالقاب

: دننام اهولپ  82رگید 

: دننام راد  يزبس 83ياهولپ 

: ولپ یلوبناتسا ولپال و  83همیق 

: همیق شروخ  83ولچ 

: دننام راد  يزبس ياه  شروخ 83ولچ 

: دننام نیریش  ياه  شروخ 83ولچ 

: بابک 83ولچ 

: اه 84بابک

: اه 84هتفوک

: یچدوخن 84هتفوک 

: اه 84تشوگبآ

: ناجمداب 84تشوگبآ 

: بیس تشوگبآ  دننام  نیریش  ياه  84تشوگبآ

: اه 85یماش

: 85اهوکوک

: اه 85میلح

: ناجمداب 85میلح 

: اه 85شآ

: اه 85تخپمد

جنرب نتخپ  روتسد  86اهولپ و 

86هراشا

: ولپ 86غرم 

86هراشا

جنرب : ] خبط 86روتسد 

86ةراشا

: جنرب ندرک  سیخ  86روتسد 

تسا نآ  بوخ  جنرب  87تمالع 
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تسا نآ  جنرب  ندناسیخ  87تیصاخ 

: جنرب نتخپ  87هقیرط 

: رفن ره  يارب  جنرب  فرصم  87رادقم 

: هدرکن سیخ  جنرب  يارب  کمن  87رادقم 

: ندرک شکبآ  يارب  شتآ  يور  زا  جنرب  نتشادرب  88ماگنه 

: جنرب ندرک  مد  88زرط 

: ینک مد 88هیهت 

: رگید فرصم  عون  ره  ای  ولپ  غرم تهج  غرم  نتخپ  88زرط 

: هرفس رس  يارب  شندرک  رضاح  ولپ و  غرم ندیشک  89زرط 

: ولپ غرم  هرفس  89تنیز 

: 90ولپرادخاش

90هراشا

: خبط 90روتسد 

: غرم ندرک  90كاپ 

: غرم ندرک  90ینارفعز 

: غرم اب  91ولپولابلآ 

91هراشا

: خبط 91روتسد 

: ولپولابلآ يارب  ولابلآ  يابرم  ای  ولابلآ  هیهت  91زرط 

: ولپولابلآ يارب  غرم  هیهت  91زرط 

: ولپولابلآ ندیشک  92زرط 

: تشوگ اب  92ولپولابلآ 

92هراشا

: خبط 92روتسد 

: ولپ ولابلآ  همیق  هیهت  93زرط 

: لالخ هیهت  93زرط 

: ولپولابلآ صوصخم  93هیودا 

: ولپ ملک 94عاونا 

94هراشا
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: خبط 94روتسد 

: دنهاوخب هزیر  همیق اب  ار  ولپ  ملک 94رگا 

: يرمق ملک اب  ولپ  ملک موس  94عون 

: فرظ رد  ولپ  ملک ندیشک  94روتسد 

: غرم نیچ  95هت

95هراشا

: خبط 95روتسد 

: یسلجم نیچ  95هت

95هراشا

: خبط 96روتسد 

: تشوگ نیچ  96هت

96هراشا

: خبط 96روتسد 

: تشوگ نیچ  هت يارب  تشوگ  ندرک  هدامآ  96روتسد 

: ولپ 97يزبس

97هراشا

: خبط 97روتسد 

: ولپ يزبس يزبس ، ندرک  هدامآ  97روتسد 

: وکوک 98هیهت 

: یهام 98هیهت 

: ولپ يزبس ندیشک  98روتسد 

: يدود یهام  99خبط 

: ولپ 99همیق ال 

99هراشا

: خبط 99روتسد 

: ندیشک 99روتسد 

: ولپ 100یلوبناتسا

100هراشا
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خبط 100روتسد 

: ولپ 100همقل

100هراشا

: خبط 100روتسد 

: ندیشک 101روتسد 

: ولپ 101شام

101هراشا

: خبط 101روتسد 

: 102ولپالقاب

102هراشا

: خبط 102روتسد 

: ندیشک 102روتسد 

: ولپ 102نیریش

102هراشا

: خبط 103روتسد 

: ندیشک 103روتسد 

: جانفسا نیچ  103هت

103هراشا

: خبط 103روتسد 

: ندیشک 104روتسد 

: زبسایبول اب  104ولپایبول 

104هراشا

: خبط 104روتسد 

: ندیشک 104روتسد 

: یلبلب مشچ يایبول  اب  104ولپایبول 

104هراشا

: خبط 105روتسد 

: ندیشک 105روتسد 

: ولپ 105سدع
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105هراشا

: خبط 105روتسد 

: ندیشک 105روتسد 

: ولپ 105هتشر

106هراشا

: خبط 106روتسد 

: ندیشک 106روتسد 

جنرب نتخپ  روتسد  106اهولچ و 

: همیق 106شروخولچ 

106هراشا

: خبط 106روتسد 

: همیق نتخپ  108روتسد 

: همیق يارب  هدرک  خرس  ینیمز  بیس 108هیهت 

: يزبس همرق 108شروخ 

109هراشا

: خبط 109روتسد 

: رگنک 109شروخ 

109هراشا

: خبط 109روتسد 

: سابیر 110شروخ 

110هراشا

: خبط 110روتسد 

: هجوگ يرفعج  انعن  110شروخ 

110هراشا

: خبط 110روتسد 

: ناجمداب همیق  110شروخ 

110هراشا

: خبط 111روتسد 
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: ناجمداب ندرک  هدامآ  ندنک و  تسوپ  111زرط 

: هریش هکرس  هب و  111شروخ 

111هراشا

: خبط 111روتسد 

: جیوه 111شروخ 

112هراشا

: خبط 112روتسد 

: زبس ایبول  112شروخ 

112هراشا

: خبط 112روتسد 

: زبس ایبول  ندرک  هدامآ  112روتسد 

: زمرقایبول 112شروخ 

112هراشا

: خبط 113روتسد 

: ولآ همیق  113شروخ 

113هراشا

: خبط 113روتسد 

: جانفسا ولآ  113شروخ 

113هراشا

: خبط 113روتسد 

: ناجمداب اّمسم  114شروخ 

114هراشا

: خبط 114روتسد 

: ودک امسم  114شروخ 

114هراشا

: خبط 114روتسد 

: یئاولح ودک  115شروخ 

115هراشا

: خبط 115روتسد 
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: ناجنسف 115شروخ 

115هراشا

: خبط 115روتسد 

: سفرک 115شروخ 

115هراشا

: خبط 116روتسد 

: هزات رپلگ  116شروخ 

116هراشا

: خبط 116روتسد 

: زادنا شش 116شروخ 

116هراشا

: خبط 117روتسد 

: 117بابکولچ

117هراشا

: خبط 117روتسد 

: ینیسح 117بابکولچ 

117هراشا

: خبط 117روتسد 

: ینیسح بابک  نتخپ  روتسد  118حرش و 

اه 118بابک

: هجنچ 118بابک 

118هراشا

: خبط 118روتسد 

: هجنچ بابک  ندیشک  خیس  هب  120زرط 

: گرب 120بابک 

120هراشا

: خبط 120روتسد 

: بابکولچ يارب  هدیبوک  120بابک 
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120هراشا

: خبط 120روتسد 

: يرازاب هدیبوک  121بابک 

121هراشا

: خبط 121روتسد 

: یناطلس 122بابک 

122هراشا

: خبط 122روتسد 

: ینارفعز 123بابک 

123هراشا

: خبط 123روتسد 

: یگید 123بابک 

123هراشا

: تخپ 123روتسد 

: يرونت 124بابک 

124هراشا

: خبط 124روتسد 

: بابک 124غرم 

124هراشا

: خبط 125روتسد 

[2 :] هدرک نیریش جیوه  125هیهت 

: غرم رانک  هدرک  خرس ینیمز  بیس 125هیهت 

: يرونت 125هرب 

125هراشا

: خبط 125روتسد 

: رونت هرب  خبط  رگید  126عون 

: زورما لئاسو  اب  يرونت  126هرب

: خبط 126روتسد 

: یخیس هرب  127بابک 
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127هراشا

: خبط 127روتسد 

: یخیس هرب  بابک  رگید  127عون 

: خبط 127روتسد 

: هرب هتسار  128بابک 

128هراشا

: خبط 128روتسد 

: هجوج 128بابک 

128هراشا

: خبط 128روتسد 

: یخیس غرم  128بابک 

128هراشا

: خبط 129روتسد 

: عاونا هب  نالبند  هولق  لد و  رگج ، 129بابک 

129هراشا

: خبط 129روتسد 

: هولق لد و  129نتخپ 

نالبند خبط  130هقیرط 

: رگج خبط  رگید  130عون 

: رگج 130كاروخ 

130هراشا

: خبط 130روتسد 

: هولق لد و  130كاروخ 

130هراشا

: خبط 131روتسد 

: بابک 131ساط

131هراشا

: خبط 131روتسد 
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اه 131هتفوک

: یجنرب 131هتفوک

131هراشا

: داوم رادقم  خبط و  132روتسد 

: قامس 133هتفوک 

133هراشا

: خبط 133روتسد 

: القاب تبش  133هتفوک 

133هراشا

: خبط 133روتسد 

: یشاک 133هتفوک 

133هراشا

: خبط 134روتسد 

: یشاک هتفوک  يارب  داوم  134رادقم 

: ندرگب تسد  134هتفوک 

134هراشا

: خبط 134روتسد 

: هزیر 134هتفوک 

134هراشا

: خبط 134روتسد 

: داوم 135رادقم 

: یماش 135هتفوک 

135هراشا

: خبط 135روتسد 

: راد بآ هزیر  136همیق 

136هراشا

: خبط 136روتسد 

: یکشجنگرس 136هتفوک 

136هراشا
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: خبط 136روتسد 

137همرق

: 137همرق

137هراشا

: خبط 137روتسد 

: همرق فرصم  137دراوم 

: 138ینخی

138هراشا

: خبط 138روتسد 

اه 138تشوگبآ

: هداس تشوگبآ  ای  ایبول  دوخن  138تشوگبآ 

138هراشا

: خبط 138روتسد 

: ایبول دوخن  تشوگبآ  مود  139عون 

: خبط 139روتسد 

: دوخن 139تشوگبآ 

139هراشا

: خبط 140روتسد 

: هپل 140تشوگبآ 

140هراشا

: خبط 140روتسد 

: يرفعج انعن  141تشوگبآ 

141هراشا

: خبط 141روتسد 

: هروغ 141تشوگبآ 

141هراشا

: خبط 141روتسد 

: ناجمداب کشک و  141تشوگبآ 
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141هراشا

: خبط 141روتسد 

: شابزب 142تشوگبآ 

142هراشا

: خبط 142روتسد 

: نایرب هلش ای  جنرب  142تشوگبآ 

142هراشا

: خبط 142روتسد 

: بیس 143تشوگبآ 

143هراشا

: خبط 143روتسد 

: هریش هکرس  هب و  143تشوگبآ 

: يرمق ملک  143تشوگبآ 

143هراشا

: خبط 143روتسد 

: مدنگ 144تشوگبآ 

144هراشا

: خبط 144روتسد 

: لیجآ 144تشوگبآ 

144هراشا

: خبط 144روتسد 

: ریس 145تشوگبآ 

145هراشا

: خبط 145روتسد 

رامیب 145ياذغ 

: تشوگ 145هراصع 

145هراشا

: 145روتسد

: 146بآدوخن
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146هراشا

: خبط 146روتسد 

: ابروش 146همیق 

146هراشا

: خبط 146روتسد 

: هجوج 147شآ 

147هراشا

: خبط 147روتسد 

: ینیمز بیس 147هچیهام 

147هراشا

: خبط 147روتسد 

: غرم 147شآ 

147هراشا

: خبط 148روتسد 

: وج 148شآ 

148هراشا

: خبط 148روتسد 

: زینشگ 148يولچرت 

148هراشا

: خبط 149روتسد 

: جانفسا 149يولچرت 

149هراشا

: خبط 149روتسد 

: تبش 149يولچرت 

149هراشا

: خبط 149روتسد 

: 150ینرف

150هراشا
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: خبط 150روتسد 

: له هریش  ندیشک  150زرط 

: 150جنربریش

150هراشا

: خبط 150روتسد 

: ماداب 151هریرح 

151هراشا

: خبط 151روتسد 

: تسام 151هتک 

151هراشا

: خبط 151روتسد 

اه 151یماش

: یماش 151هتفوک 

152هراشا

: خبط 152روتسد 

: داوم 152رادقم 

: هپل 152یماش 

152هراشا

: خبط 152روتسد 

: مزال 152رادقم 

: تشوگ 153یماش 

153هراشا

: خبط 153روتسد 

: داوم 153رادقم 

: هتخت يور  تسد و  فک  هب  یماش  ندرک  نهپ  153روتسد 

: غرم 153یماش 

153هراشا

: خبط 154روتسد 

154اهوکوک
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: يزبس 154يوکوک 

154هراشا

: خبط 154روتسد 

: زبس ایبول  154يوکوک 

155هراشا

: خبط 155روتسد 

: ینیمز بیس 155وکوک 

155هراشا

: خبط 155روتسد 

: هرت 156يوکوک 

156هراشا

: خبط 156روتسد 

: ناجمداب 156وکوک 

156هراشا

: خبط 156روتسد 

: تشوگ 156يوکوک 

156هراشا

: خبط 157روتسد 

هنیگاخ 157ورمین -

: هداس 157يورمین 

157هراشا

: خبط 157روتسد 

: امرخ 158يورمین 

158هراشا

: خبط 158روتسد 

: همرق 158يورمین 

158هراشا

: خبط 158روتسد 
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: هنیگاخ هنیگ - 158هیاخ

158هراشا

: خبط 158روتسد 

: یگنرف هجوگ 159هنیگاخ 

159هراشا

: خبط 159روتسد 

: دنب مین غرم  159مخت

: ینیمز بیس غرم و  159مخت

اه 160میلح

: ناجمداب 160میلح 

160هراشا

: خبط 160روتسد 

: مود عون  ناجمداب  160میلح 

: مزال 161رادقم 

: تشوگ 161میلح 

161هراشا

: خبط 161روتسد 

: نوملقوب 161میلح 

161هراشا

: خبط 162روتسد 

اه 162شآ

: هتشر 162شآ 

162هراشا

: خبط 162روتسد 

: داوم 162رادقم 

: وج 163شآ 

163هراشا

: خبط 163روتسد 

: راکملق هلش 163شآ 
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163هراشا

: خبط 163روتسد 

: هروغبآ شآ  تسام ، 164شآ 

164هراشا

: خبط 164روتسد 

: رانا شآ  قامس ، 164شآ 

164هراشا

: خبط 164روتسد 

: كاس 165شآ 

165هراشا

: خبط 165روتسد 

: مدنگ 165شآ 

165هراشا

: خبط 165روتسد 

: ملک 166شآ 

166هراشا

: خبط 166روتسد 

: راد نشنب ياهشآ  هیلک  يارب  مزال  166رادقم 

166یناروب

: جانفسا 166یناروب 

166هراشا

: خبط 167روتسد 

: 167یسگرن

167هراشا

: خبط 167روتسد 

اه 167هملد

: وم گرب  167هملد 

167هراشا
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: خبط 167روتسد 

: نآ ندیچیپ  روتسد  وم و  گرب  168عون 

: رفن جنپ  يارب  داوم  168رادقم 

: ملک 168هملد 

168هراشا

: خبط 169روتسد 

: لفلف یگنرف و  هجوگ 169هملد 

169هراشا

: خبط 169روتسد 

: مزال 170رادقم 

: ناجمداب 170هملد 

170هراشا

: خبط 170روتسد 

یمد 171هتک و 

: 171هتک

: القاب 171تخپمد 

171هراشا

: خبط 171روتسد 

[6 :] روغلب 172یمد 

172هراشا

: خبط 172روتسد 

: شام 172یمد 

173هراشا

: خبط 173روتسد 

: سدع 173یمد 

173هراشا

: خبط 173روتسد 

: یلبلب مشچ ایبول  174یمد 

174هراشا
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: خبط 174روتسد 

: یلوبناتسا ولپ  ای  یگنرف  هجوگ 174یمد 

174هراشا

: خبط 174روتسد 

: جانفسا 175یمد 

175هراشا

: خبط 175روتسد 

: هتشر 175یمد 

175هراشا

: خبط 175روتسد 

: داوم 175رادقم 

ودک ناجمداب و  زا  هدش  هتخاس  176ياهاذغ 

: ناجمداب 176کشک 

176هراشا

: خبط 176روتسد 

: هدرک خرس  176ودک 

176هراشا

: خبط 176روتسد 

: یگیرور 177ناجمداب 

177هراشا

: خبط 177روتسد 

: ناجمداب 177هچمیتی 

177هراشا

: خبط 177روتسد 

: ودک 177هیلق 

177هراشا

: خبط 177روتسد 

: یئاولح ودک  178هیلق 
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178هراشا

: خبط 178روتسد 

: داوم 178رادقم 

اه 178هنکشا

: هلیلبنش 178هنکشا 

178هراشا

: خبط 178روتسد 

: داوم 178رادقم 

(: شوج لاک  ) شوج 179هلک

179هراشا

: خبط 179روتسد 

: داوم 179رادقم 

: لاگنچ 180هنکشا 

وئاز 180ياذغ 

: 180یچاک

180هراشا

: خبط 180روتسد 

اهداماد هریگ  181ناهد

: مدنگ درآ  181ياولح 

181هراشا

: خبط 181روتسد 

: 181اولحرت

یباریس هچاپ - 181هلک

: هچاپ 182هلک

182هراشا

: خبط 182روتسد 

: 182یباریس

182هراشا

: خبط 182روتسد 
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ارقف قتاق  ای  يرضاح  183ياهاذغ 

اه یننفت یئاذغ و  184سپ

: تشهبرد 184خی

184هراشا

: خبط 184روتسد 

: داوم 185رادقم 

: 185کنازرل

185هراشا

: خبط 185روتسد 

: هتساشن نتفرگ  یشرت  روتسد  کنیا  185و 

: بوخ هتساشن  186تمالع 

: داوم 186رادقم 

: 186یخیور

186هراشا

: خبط 186روتسد 

: بالگ 186له و 

186هراشا

: خبط 187روتسد 

اه هرشفا اه و  187تبرش

: هداس 187تبرش 

: 188نیبجنکس

: ولابلآ 188تبرش 

: ومیل هب 188تبرش 

: جنرانراهب 189تبرش 

: سابیر 189تبرش 

: خرس لگ  189تبرش 

190اهابرم

190هراشا
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: جیوه 190يابرم 

: هب 190يابرم 

: ولابلآ 190يابرم 

: سالیگ 191يابرم 

: کشرز 191يابرم 

: کشمت 191يابرم 

: بیس 191يابرم 

: ریجنا 192يابرم 

: توت هاش 192يابرم 

: لبنت ودک  192يابرم 

: ابرم هیهت  يارب  یلک  192تاروتسد 

193تاجیشرت

: راجیب تفه 193یشرت 

193هراشا

: هیهت 193روتسد 

: داوم 194رادقم 

: هتیل 194یشرت 

194هراشا

: هیهت 194روتسد 

: داوم 195رادقم 

: يزبس یب یشرت  195هتیل 

195هراشا

: داوم 195رادقم 

: ناجمداب 195یشرت 

195هراشا

: هیهت 195روتسد 

: هداس ناجمداب  196یشرت 

: 196یشرتزایپ

196هراشا
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: هیهت 196روتسد 

: یشرت ینیمز 196بیس

: 196یشرترایخ

: ملک 197یشرت 

: ملک لگ  197یشرت 

: یشرت 197لفلف 

: 197یشرتریس

: جیوه 197یشرت 

: یشرت کلاز 197لاز

: یشرت یگنرف 198هجوگ

: یشرت عون  ره  هیهت  يارب  یلک  198روتسد 

[9] اهیکاروخ 198صاوخ 

نآ راضم  عفانم و  تخانش  هدافتسا و  قیرط  198بآ 

یتسس ضیح ، رگج ، ناقفخ ، يدرز ، گنر  گس ، یگدیزگ  دعقم ، راردا ، لاحط ، ریساوب ، هضیه ، لاهسا ، هدور ، مکش و  تاحارج  هدعم ، أعما ، أشحا و  توهش ، عامج ، ضارما : جلاعم  نهآ  199بآ 

جلف یبصع ، ياه  يرامیب هدعم ، مخز  عوهت ، لاهسا ، نایثغ ، یق و  ضارما : جلاعم  رتسکاخ  199بآ 

یناوهش روما  ولگ ، قلح و  نابز و  شراخ ، ایلوخیلام ، بارطضا و  ناجیه و  اه ، شوج هدور ، مومس  ضارما : جلاعم  ریش  200بآ 

تهاقن فعض و  تبوطر ، مغلب و  عامج ، ضیح ، هدعم ، مومس ، نایثغ ، یق و  ضارما : جلاعم  لسع  200بآ 

یناوتان تهاقن و  نوخ ، يرپ  یتسس و  فعض و  یسنج ، روما  حور ، بلق و  ضارما : جلاعم  تشوگ  201بآ 

ایلوخیلام جنلوق ، ءاب ، غامد ، زغم ، بلق ، مشچ ، هدعم ، تاحارج  باصعا ، ناوختسا ، وناز ، رگج ، لاحط ، اهداب ، لصافم ، شپش ، اهشوج ، تسوپ ، ضارما : جلاعم  درگوگ  201بآ 

بت رگج ، فعض  ناقری ، هدعم ، شیوشت ، هرهلد ، تنوفع ، بلق ، زغم ، لاحط ، باهتلا ، ضارما : جالع  هویم  201بآ 

یگنشت مشچ ، رون  هدعم ، مرک  نادند ، نیتزول ، یق ، هدعم ، شش ، هفرس ، هنیس و  شراخ ، مکش ، یتفس  یکشخ و  ضارما : جلاعم  یناغرب  هجوگ  ای  اراخب  202ولآ 

هیلک گنس  ءاب ، فعض  لگنا ، مرک و  جازم ، یکشخ  ارفص ، نوخ و  نایثغ ، یق و  نوخراشف ، ضارما : جالع  سالیگ  202ولابولآ -

درد مکش يزیرنوخ ، ضیح و  تارشح ، رازآ  وم ، شزیر  ناقفخ ، ینابصع ، ضارما : جالع  203وهآ 

شپش مشچ ، شراخ  فعض و  مشچ ، شزیر  بآ ور ، گنر  أشحا ، هدعم ، ریگ ، لقث و  ضارما : جلاعم  203مشیربا 

مشچ دیفس  کل  شچیپ ، يرغال ، هنیس ، قانخ ، ریزانخ ، لیگز ، مضه ، هدعم ، ادص ، نوخ ، هناثم ، ضارما : جلاعم  204كدرا 

تالضع یتفس  ظوعن ، يرغال ، لمد ، شوج و  مادنا ، ءاضعا و  یکشخ  ضارما : جالع  204هدرا 

روثب شوج و  لمد ، لصافم ، هراح ، ضارما  هناثم ، گنس  باهتلا ، بت ، لس ، هنیس ، شش و  ضارما : جلاعم  205جانفسا 

سرقن لصافم و  توهش ، هدعم ، مغلب ، هلزن ، هفرس و  ءاعما ، ءاشحا و  غامد ، لد و  ضارما : جلاعم  205سودوخوطسا 
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یشومارف جلف ، درد ، مکش مادنا ، تالضع و  یتسس  طالخا ، تلآ ، یسح  یب ضیح ، لوب و  هدعم ، داب  ضارما : جالع  206دنفسا 

تالزن یتسس  هدعم ، بلق و  نوخ ، راشف  هضیه ، نوخ ، تظلغ  ضارما : جالع  یبالگ  207دورما -

هکح شراخ و  جرف ، دعقم و  هنیس ، بلق ، دبک ، جازم ، هدعم و  تسوبی ، گنر ، يدب  ضارما : جالع  208رانا 

یسنج روما  ریساوب ، لاحط ، مرو ، يرغال ، قرع ، یگنشت ، بلق ، دبک و  جازم ، یکشخ  باصعا ، فعض  ضارما : جالع  210ریجنا 

تالضع یکشخ  مشچ ، فعض  مکش ، داب  ینوفع ، ياه  بت اقستسا ، جازم ، یکشخ  لاحط ، رگج و  ضارما : جالع  212روگنا 

تالضع قورع و  عامج ، توهش و  ضیح ، سفن ، گنت  مغلب ، ادوس و  لاحط ، هناثم ، دعقم ، ضارما : جلاعم  212هنوباب 

یتسم رس ، درد  روثب ، شوج و  ضیح ، هچیپ ، لد لاحط ، رگج و  سفن ، گنت  هنیس ، مرو  ضارما : جالع  خلت  213ماداب 

هدعم هفرس ، هچیپ ، لد ینم ، هنیس ، یکشخ  يرغال ، لوب ، شزوس  جازم ، یکشخ  ضارما : جالع  نیریش  214ماداب 

سیپ کل و  دعقم ، قرع ، راسخر ، گنر  ریساوب ، جرف ، حشرت  تابوطر ، لغب ، ریز  یئوبدب  ضارما : جلاعم  215ناجنداب 

یگدروخ برض ریزانخ ، كروک ، شوج و  نینج ، طقس  ینتسبآ ، لمح و  ضیح ، لوب و  گنر ، يدرز  ضارما : جالع  216یلقاب 

تشحو سرت و  اه ، یگدیزگ اهرهز ، هدور ، زاگ ، خفن و  مشچ ، هنیس ، لاحط ، رگج ، ضیح ، دنب ، شاش ضارما : جالع  هنایزار  216نایداب -

کشخ درس و  تعیبط  اب  هدعم ...  ترارح  شراخ ، هدعم ، مرک  غامد ، نوخ ولاز ، یگدیبسچ  ضارما : جالع  217فرب 

تاحارج ینم ، ءاب و  مکش ، چیپروز »  » یگنشت ترارح و  هناثم ، محر ، يزیرنوخ  لاهسا ، شچیپ و  ضارما : جلاعم  217جنرب 

نینج ناقری ، رادبآ ، ياه  شوج مرو ، درد و  برج ، سرقن ، هدور ، مخز  ضارما : جالع  218زب 

نابز يدنک  تسوپ ، لاخ  سیپ ، کل و  مشچ ، کل  مس ، عرص ، ینم ، ءاب و  تعماجم ، روما  ضارما : جالع  كرک  220نیچردلب -

لوب ریطقت  تسوپ ...  عامج ، ینم ، نالیس  نایثغ ، محر ، ضیح ، ناقفخ ، هدور ، مخز  هنهک ، لاهسا  غامد ، نوخ هدور ، مخز  ضارما : جلاعم  220طولب 

تالضع باصعا و  لصافم ، لمد ، ینیب ، یکشخ  مومس ، اه ، بت ماکز ، درد و  هنیس یگتفرگ ، بلق نوخ ، راشف  شطع ، ضارما : جلاعم  221هشفنب 

یگلصوحیب تلاسک و  تالایخ ، ساوسو و  عامج ، توهش و  باصعا ، ءاضعا و  غامد ، بلق و  هدعم ، ضارما : جالع  یهب  222هب -

اه بت محر ، يزیرنوخ  هثل ، نادند و  مومس  غامد ، لد و  بلق ، ناقفخ  لاهسا ، یق و  ضارما : جلاعم  224دیب 

نونج شغ و  ءاضعا ، مرو  شوج ، لیگز و  غامد ، نوخ يزیرنوخ ، مغلب ، تبوطر و  یگنشت ، بلق ، ضارما : جالع  224کشمدیب 

ریزانخ غامد ، فعض  هدعم ، لاهسا ، هچیپ و  لد یگتسکش ، يرغال ، قاقش ، هنیس ، هفرس و  یکشخ ، ریساوب ، ضارما : جلاعم  225هچاپ 

غامد نوخ اه ، مخز يزیر ، نوخ ضارما : جلاعم  رویط  226رپ 

هیلک لاحط ، ناقری ، بلق ، ناقفخ  بلق ، فعض  نمزم ، هفرس  یگدیزگ ، ندب ، فعض  ضارما : جلاعم  226هتسپ 

مرو دعقم ، سرقن ، اپ ، تسد و  ياهدرد  ناهد ، مخز  درد ، هنیس هفرس ، ضارما : جالع  227مشپ 

هنیس طلخ  لاهسا ، شراخ ، هکح و  ساوسو ، لایخ ، رکف و  یتسم ، رکس و  یگتفرگ ، بلق ضارما : جالع  227هبنپ 

تالایخ ساوسو و  ادوس ، قد ، بت  جرف ، نت و  شراخ  لمد ، سیپ ، کل و  ضارما : جالع  228رینپ 

یگتسکش مرو ، تشپ ، درد  ناقری ، لاحط ، ادص ، لوب ، هدعم ، هدور و  ضارما : جالع  يریخای  ریخای - 229كرینپ -

تسوپ مکش ، درد  هدعم ، يزیرنوخ  لاهسا ، غامد ، نوخ ضارما : جلاعم  229هیامرینپ 

اه بت ناطرس ، مخز  ماسرس ، شراخ ، یکشخ و  هدنزگ ، شین  رهز و  ءاضعا ، مرو  درد و  یگتسکش ، ضارما : جلاعم  229تسوپ 
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شراخ تسوپ ، یگنردب  ملا ، درد و  نایثغ ، یق و  اقستسا ، داب ، ناقری ، یگدیزگ ، هدعم ، هنیس و  ضیح ، مکش ، رد  هدرم  لفط  ضارما : جالع  230هنوپ 

مشچ شزیر  بآ كروک ، شوج و  مضه ، لاحط ، ناقری ، جزل ، طالخا  مومس ، بضغ ، توهش و  ضیح ، لوب و  هدعم ، ضارما : جلاعم  231زایپ 

شارخ يربز و  مشچ ، رون  یگتخیروم ، تاحارج ، لصافم ، ضارما : جالع  232هیپ 

تاحارج مخز و  تبراقم ، فعض  يرم ، قلح و  لوب ، شزوس  تنوشخ ، یکشخ و  يرغال ، فعض و  ضارما : جالع  رگنک  232مخت 

تسوپ یگنردب  کل و  ریساوب ، دعقم و  لاهسا ، فعض ، درد ، هنیس ماکز و  یلخاد ، يزیرنوخ  هناثم ، هدور ، هدعم و  تاحارج ، ءاب ، توهش و  ضارما : جلاعم  غرم  233مخت

هناثم گنس  تارشح ، یگدیزگ  جازم ، ینیگنس  یتفس و  هدعم ، هدور و  وم ، شزیر  راسخر ، گنر  يدب  زاگ ، داب و  ضارما : جالع  234برت 

ناهد يوب  هنیس ، ءاب ، هبازیل ، طلخ و  هدور ، هدعم و  ضارما : جالع  236نوخرت 

غامد نوخ شوگ ، درد  یگدیزگ ، شراخ ، شوج و  محر ، هبازیل  جنلوق ، هنیس ، درد  ریساوب ، ضارما : جالع  236هرت 

لقث ریگ و  ینم ، توهش و  نخان ، یکشخ  یگدیکرت و  لاحط ، رگج و  تاحارج ، مخز و  یسنج ، روما  ضارما : جالع  كزیت  237هرت 

اهدرد بضغ ، توهش و  هلزن ، ماکز و  سفن ، گنت هفرس ، هدور ، هدعم و  مخز  لاهسا ، تنوفع ، ضارما : جلاعم  238كایرت 

لمد تالضع ، یتسس  یگتفرگ ، لد یکشخ ، شزوس و  شطع ، بت و  هنیس ، طالخا  ضارما : جالع  239يدنهرمت 

راضم عفانم و  یتمالس ، بت و  تخانش  وکابنت ، نوتوت و  هرابرد  یئاهینتسناد  239وکابنت 

لمح عامج ، هوقل ، جلف و  رس ، يوم  ینم ، باصعا ، جازم ، يدرس  ضارما : جالع  240بلعث 

ماکز ءاب ، فعض  كروک ، شوج و  دردرس ، درد ، مشچ شطع ، مضه ، ءاب ، ضیح ، راردا و  ضارما : جالع  240يرفعج 

ءاعما مخز  رگج ، درد  تسوپ ، ضارما : جالع  دبک  241رگج -

لاهسا هفرس ، قد ، لس ، بت ، شراخ ، یق ، باهتلا ، یگنشت ، نوخ ، راشف  ضارما : جالع  241وج 

يرامیب تخانش  ینوخ ، مک ریساوب ، درد  همضاه ، فعض  ضارما : جالع  242ياچ 

غامد نوخ یکشخ ، سیپ ، کل و  شین ، ياج  نادند ، درد  مشچ ، مرو  وناز ، مرو  تسوپ ، ضارما : جالع  243رانچ 

زازک لیگز ، وضع ، یسحیب  هدعم ، مرک  ضارما : جالع  243ریصح 

هقیقش درد  قتف ، داب  جرف ، دعقم و  برج ، هلبآ ، هناثم ، هیلک و  گنس  لاحط ، ناقری ، ماذج ، نخان ، یجک  ضارما : جلاعم  243انح 

تسوپ یکشخ  مکش ، یگتسب  ریگ و  ناقفخ ، باهتلا ، سرت و  یلچک ، اهمرو ، حور ، بلق و  ضارما : جالع  245كاخ 

نادند ناهد و  شوج ، مخز و  تسوبی ، مرک ، هوقل ، جلف و  هیلک ، گنس  هناثم ، درد  ءاب ، فعض  ضارما : جالع  245کسخراخ 

سرقن هنیس ، تحارج  مومس ، ادص ، یگتفرگ  تسوپ ، گنر  يدب  شراخ ، هبصح ، ظوعن ، همضاه ، ضارما : جالع  ریشکاخ  246یشکاخ -

هناثم ظوعن ، اه ، شوج نایثغ ، هیلک ، گنس  هلزن ، مشچ ، مضه ، تسوپ ، قرع ، ریش و  لوب و  ضارما : جلاعم  هز  246برخ 

هتخیر يوم  لصافم ، یکشخ ، لاحط ، رگج و  هیلک ، گنس  غامد ، ضارما  هدس ، ریگ و  تابوطر ، ضارما : جالع  247لدرخ 

لیگز هدور ، هکح ، برج و  مشچ ، درد  یسح ، یب رس ، مخز  یگتخوس ، دردرس ، مرو ، بت ، يزیر ، نوخ یگنشت ، ضارما : جلاعم  249هفرُخ 

ءاب تیوقت  یقاچ ، لاهسا ، هیلک ، گنس  بت ، رمک ، درد  ضارما : جالع  249امرخ 

خرس داب  باهتلا ، درد ، هنیس هفرس ، هنهک ، لاهسا  يرغال ، یباوخیب ، ینم ، هیلک ، هناثم ، رگج ، فعض  ضارما : جالع  250شاخشخ 
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تارشح ماوه و  لصافم ، مرو ، لمد ، زازک ، ریزانخ ، مخز ، هفرس ، يزیرنوخ ، لاهسا ، جنلوق ، دعقم ، هدور ، ضارما : جالع  251یمطخ 

ءاب همضاه ، لاهسا ، باهتلا ، بت و  یگنشت ، يرامخ ، لمد ، تسوپ ، يالج  ضارما : جالع  252شرتریمخ 

هدور شش و  مغ ، مه و  یئاز ، تخس رس ، درد  بت ، ناقری ، ارفص ، نوخ و  هدور ، یتحاران  ضارما : جالع  253رایخ 

هناثم هیلک و  هدور ، هدعم و  درد  باهتلا ، هتسب ، لوب  هدعم ، ریگ  مکش ، داب  خفن و  ضارما : جالع  ربنچ  254رایخ 

دبک زغم و  ایلوخیلام ، همضاه ، سرت ، بلق ، شطع ، هفرس ، هلزن ، هرصاب ، تنوفع ، ضارما : جالع  254نیچراد 

ءاعما مکش و  زغم ، لد و  تالضع ، یتسس  يروکبش ، ضارما : جالع  دنفسوگ  لد  256لد -

ءاضعا ندیهج  اهتشا ، مضه و  یگتفوک ، کشخ و  تالضع ، باصعا و  ضارما : جلاعم  256هبند 

فعض شغ و  یگنشت ، قد ، بت  لاهسا ، هدعم ، مس ، رهز و  نوخ ، راشف  ضارما : جالع  256غود 

باصعا ریساوب ، باهتلا ، هدور ، مخز  بلق ، ناقفخ  نایثغ ، یق و  سفن ، گنت یئاهتشا ، یب ضارما : جالع  روگنا  تخرد  257زر -

لاهسا هچیپ ، لد دنب ، شاش هیلک ، لاحط ، هفرس ، ولگ ، قلح و  تسوپ ، یکشخ  هدروخ ، مس ضارما : جالع  یناویح  نغور  ندروخ - 258نغور 

لاحط دبک و  ءاسنلا ، قرع  كرو ، درد  ءاضعا ، یتسس  نینج ، طقس  قرع ، ریش و  ضیح و  ضارما : جالع  259سانور 

لاهسا ایلوخیلام ، هرهلد ، سرت و  ناقفخ ، رامخ ، یتسم و  ارفص ، نوخ ، نایثغ ، یق و  ءاشحا ، رگج و  ضارما : جالع  259سابیر 

هناثم گنس  شغ ، بلق ، مرو ، هسطع ، قرع ، ضیح ، ظوعن ، عامج ، هدعم ، غامد ، لد و  ضارما : جالع  260ناحیر 

غامد نوخ يزیرنوخ ، تنوفع ، تاحارج و  دعقم ، جرف و  شراخ  ادوس ، برج و  هدش ، تفس ياهمرو  ضارما : جالع  260جاز 

هیلک گنس  سیپ ، کل و  صرب و  مرگ ، بت  ارفص ، نوخ و  باهتلا ، مکش ، ضبق  مرک و  ضارما : جالع  261ولآدرز 

نادند درد  مشچ ، رون  مخز ، شراخ و  اقستسا ، ناقری ، ضارما : جالع  262هبوچدرز 

نایثغ بلق ، ناقفخ  یگتسب ، ضبق و  اهتشا ، فعض  اهمرو ، ءاعما ، ءاشحا و  مضه ، هدعم ، رگج ، بلق و  ضارما : جلاعم  262کشرز 

شزیر بآ دعقم ، محر و  هیلک ، گنس  نامیاز ، رگج ، لاحط و  ریگ ، لقث و  عامج ، توهش و  لوب ، یگتسب  تنوفع ، یساوح ، مک یشوهیب و  ضارما : جالع  263نارفعز 

ناهد تحارج  ولاز ، جرف ، دعقم و  كرت ، قاقش و  سیپ ، کل و  نخان ، کل  قلح ، هنیس و  یگدید ، برض یگدرم ، نوخ ضارما : جالع  264تفز 

لاهسا ناقری ، لوب ، ریطقت  لصافم ، هوقل ، غامد ، قلح و  رگج ، هدعم ، اهداب ، هظفاح ، نهذ و  ضارما : جالع  265لیبجنز 

سیلفس یسنج ، روما  شش ، هنیس و  نخان ، کل  یگتخوس ، رس ، هروش  یباوخیب ، يرغال ، ضارما : جالع  266نوتیز 

سفن گنت لاحط ، ندروخ ، لاغذ  لگ و  درد ، مکش غورآ ، زاگ ، خفن و  ضارما : جلاعم  268هریز 

شپش ماکز ، لصافم ، برقع ، رام و  یگدیزگ  مرو ، ناتسپ ، درد  هنیس ، یکشخ  هفرس ، ضارما : جلاعم  سوبس  مدنگ - 269سوبس 

لمد اه ، بت هدور ، مخز  ادص ، یگتفرگ  قلح ، یکشخ  لوب ، شزوس  شطع ، کشخ ، هفرس  قلح ، هنیس و  ضارما : جلاعم  269ناتسپس 

اه مرو تالضع ، باصعا و  وم ، شزیر  زرپس ، اقستسا ، لخاد ، يزیرنوخ  هدعم ، هدور و  مخز  ضارما : جالع  270ردس 

نوخ داقعنا  مومس ، سفن ، یگنت ارفص ، لاحط ، اهتشا ، مضه ، رضم ، طالخا  ءاضعا ، درد  ضارما : جالع  270هکرس 

نخان کل  سیپ ، کل و  تابوطر ، تاحارج ، هناثم ، دنب ، شاش ضارما : جالع  272ورس 

جازم تسوبی  یتفس و  ولهپ ، درد  تاحارج ، ضیح ، هیلک ، گنس  دعقم ، ءاب ، اهداب ، ضارما : جالع  273شیرس 

سیپ کل و  صرب و  تسوپ ، يربز  یکشخ ، شراخ و  مخز ، مرو  هنیس ، يزیرنوخ  ضارما : جالع  هلژ )  ) 274مشیرس
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دعقم ریساوب ، دردرس ، همضاه ، عادص ، ناقفخ ، بلق و  شین ، رهز و  هیلک ، گنس  تنوفع ، قرع  ضارما : جالع  274دعس 

جرف دعقم و  نخان ، یجک  هفرس ، ناقفخ ، یگدید ، برض یگتسکش و  تسوپ ، یکشخ  ینطاب ، تاحارج  ضارما : جالع  275زقس 

شوگ كرچ  شراخ ، شوج و  نادند ، هثل و  جراخ ، یلخاد و  يزیرنوخ  ءاشحا ، ءاعما و  مکش ، هدعم و  هنهک ، لاهسا  ضارما : جالع  276قامس 

طولخم ياهبت  هنیس ، درد  کشخ ، هفرس  ایلوخیلام ، يرغال ، ینوخ ، مک ضارما : جالع  277ونمس 

مشچ يزمرق  ناقفخ ، نایثغ ، اهتشا ، داب ، خفن و  هدعم ، ریساوب ، ضیح ، لوب و  ضارما : جالع  بیط  277لبنس 

هدعم وم ، یتسس  شزیر و  ءاضعا ، یتسس  لصافم ، درد  زازک ، جلف ، اقستسا ، ارفص ، ضارما : جالع  278دجنس 

تسوپ یگنردب  لاحط ، يدرز ، ناقری ، اقستسا ، یق ، هفرس ، هنیس ، درد  درد ، مکش جنلوق و  هنیس ، طلخ  ضارما : جالع  زینوش  هناد - 278هایس

کشخ هفرس  شطع ، فعض ، شغ و  سفن ، گنت ناقفخ ، غامد ، بلق و  ضارما : جالع  280بیس 

دعقم درد  هدعم ، مخز  هنهک ، ياهبت  عامج ، توهش و  ولهپ ، درد  زاگ ، داب و  نوخ ، لصافم ، قرع ، ضیح و  ضارما : جالع  281ریس 

یگدیزگ نابز ، ناهد و  ناقری ، تسوپ ، شراخ ، هکح و  تافاثک ، طلخ و  نایثغ ، هنهک ، بت  هدعم ، ارفص ، نوخ و  ضارما : جالع  282هرتهاش 

مرو شوگ ، درد  یگتسخ ، تلاسک و  تقامح ، نهذ و  يدنک  ساوح ، رکف و  ضارما : جالع  گنب  282هنادهاش -

مکش خفن  محر ، تلآ و  لسانت ، هاگتسد  ریش ، ضیح ، هکسکس ، مغلب ، همضاه ، ضارما : جالع  دیوش )  ) 283تبش

ولهپ هدعم و  لاهسا ، لصافم ، درد  تاحارج ، هناثم ، اقستسا ، مومس ، جازم ، تسوبی  یکشخ و  ضارما : جالع  284ردبش 

غامد نوخ سیپ ، کل و  تاحارج ، شوج و  جلف ، تالضع ، لاحط ، رگج و  ماکز ، هفرس و  یسنج ، روما  ضارما : جالع  285رتش 

جازم فعض  بت ، هدور ، مخز  باصعا ، ساره ، تشحو و  بصع ، مضه ، دردرس ، یئوبدب ، ضارما : جالع  286بارش 

تسوپ یتحاران  هدور ، مخز  لیگز ، اپ ، مرو  مشچ ، کل  مشچ ، مرو  ضارما : جالع  دیفس  رگج  287شش -

حور هناثم ، رمک ، تشپ و  هدعم ، داب  خفن و  ضارما : جالع  288لقاقش 

هناثم نوخ و  مکش ، خفن  داب و  هدعم ، باهتلا  درد ، هنیس هفرس ، ضارما : جالع  288رکش 

زاوآ ادص و  هفرس ، ولگ ، قلح و  هنیس ، درد  جازم ، یکشخ  ضارما : جالع  راغت  288رکش 

قاقش سرقن ، ءاعما ، ءاشحا و  دنب ، شاش لاحط ، هیلک ، گنس  عامج ، توهش و  ضارما : جلاعم  289مغلش 

ءاشحا غامد ، لد و  تسوپ ، یگنردب  سیپ ، کل و  ناهد ، شزیر  بآ هدعم ، دعقم ، لصافم ، ضارما : جالع  289داشمش 

محر نینج و  سفن ، گنت ریساوب ، هفرس ، هنیس ، درد  ضیح ، یسنج ، ياوق  فعض  ضارما : جالع  290هلیلبنش 

هیر لس و  بت ، ماذج ، شراخ ، هکح و  یکشخ ، غامد ، رکف و  مضه ، لاهسا ، مکش ، یگتسب  ضارما : جالع  291ریش 

هدعم دبک ، تسوپ ، یکشخ  بت ، هفرس و  جازم ، یکشخ  ناهد ، ماک و  ضارما : جالع  تشخ  292ریش 

ارفص هلبآ ، هبصح و  جازم ، یکشخ  شش ، هنیس و  ضارما : جالع  293هریش 

جنلوق مکش و  یگتسب  رس ، مخز  نمزم ، لصافم  درد  ءاسنلا ، قرع  وناز ، درد  لمد ، ضیح ، كروک ، شوج و  ضارما : جالع  293نوباص 

سفن گنت مومس ، لیتر و  رهز  دساف ، طلخ  هدعم ، مرک  سیپ ، کل و  دنب ، شاش هیلک ، گنس  ضارما : جالع  294فدص 

باهتلا سرت و  روثب ، شوج و  اه و  هناد دنت ، ياه  بت شغ ، فعض و  بلق ، ناقفخ  ینوخ ، لاهسا  ضارما : جالع  294ریشابط 
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ضیح فعض ، یتسس و  هوقل ، جلف و  سفن ، گنت هقیقش ، درد  دردرس ، ضارما : جلاعم  294ناینظ 

ناتسپ مرو  جرف ، دعقم و  كرت  هنیس ، درد  هفرس و  هدعم ، تاحارج ، قانخ ، خفن ، بت ، ضارما : جلاعم  295سدع 

هوقل جلف و  ظوعن ، عامج و  هفرس ، مرو ، درد  دردرس ، مکش ، خفن  جزل ، طالخا  ضارما : جلاعم  296لسع 

یگتسکش هروخ ، شراخ ، شزوس و  دعقم ، رگج ، هناثم ، هیلک و  نوخ ، راشف  قلح ، هنیس و  طالخا ، ضارما : جالع  297بانع 

ناقفخ سفن ، گنت مضه ، لوب ، ءاعما ، ءاشحا و  باصعا ، نوردنا ، یگتسب  ریگ و  هدعم ، فعض  ضارما : جلاعم  298دوع 

لاهسا باهتلا ، راد ، شراخ ياه  هناد ناهد ، یئوب  دب  یگتسخ ، مغلب ، ارفص و  نوخراشف ، ترارح ، ضارما : جالع  299هروغ 

باصعا فعض  تینابصع ، لوب ، ریطقت  نوخ ، ءاب و  مکش ، هدور و  داب  ءاشحا ، تسوپ ، مضه ، يدب  ضارما : جالع  300لفلف 

هفرس رگج ، لاهسا  وم ، گنر  يرغال ، لوه ، سرت و  بلق ، شپط  هنیس ، ظوعن ، رکف ، زغم و  ضارما : جالع  301قدنف 

هتکس جلف و  هفطن ، فان ، یگدمآرب  هضیب ، مرو  هدور ، درد  هچیپ ، لد لاهسا ، مشچ ، فعض  ضارما : جالع  301چراق 

یشومارف هظفاح و  یمک  هلماح ، یگنردب  سیپ ، کل و  تاحارج ، مخز و  مشچ ، شزیر  بآ تالایخ ، ساوسو و  رکف ، مهف و  ضارما : جالع  302لواقرق 

ماکز هناد ، شوج و  مشچ ، دید  تسوبی ، یکشخ  يرغال و  هفرس ، تسوپ ، شش ، هنیس و  ضارما : جالع  رکش  ین رکش - تابن - 302دنق -

لاهسا هدعم ، فعض  نوخ ، راشف  ارفص ، شراخ ، هبصح ، ضارما : جالع  303هوهق 

ضیح لوب و  دعقم ، محر و  یلچک ، مخز  شوج و  دب ، ياهمخز  غامد ، نوخ یگدید ، برض لاهسا ، هچیپ ، لد ضارما : جلاعم  304جاک 

تبوطر تنوفع و  جازم ، لقث  ناقری ، لوب ، يارجم  هدس ، ریگ و  یگنشت ، نوخ و  ضارما : جالع  305ینساک 

یلخاد يزیرنوخ  لاهسا ، قد ، هصغ و  هیر ، مخز  باهتلا ، غامد ، نوخ ضارما : جلاعم  306روفاک 

شغ رکف ، غامد و  لمد و  قاس ، مخز  تسوپ ، یتسس ، مرو ، یگدزامرس ، ضارما : جلاعم  307هاک 

ایلوخیلام مادنا ، باصعا و  یتسم ، رامخ و  ناگدنزگ  سیپ ، کل و  صرب و  مشچ ، رون  ضیح ، ضارما : جالع  307وهاک 

هدعم فعض  زغم ، رکف و  فعض  ندب ، فعض  ضارما : جالع  308بابک 

لصافم ولهپ ، درد  شراخ ، شوج و  رس ، تحارج  مکش ، مرو  یتسس ، هشعر و  هوقل ، جلف و  ینم ، تشپ و  ضارما : جالع  308رتوبک 

هناثم هیلک و  هدور ، ولگ ، یکشخ  هفرس و  يزیرنوخ ، یلخاد ، ياهمرو  شش ، هنیس و  درد ، مشچ ضارما : جالع  310اریتک 

جازم یکشخ  هفرس ، هیلک ، هدور و  ارفص ، نوخ ، يدایز  یگنشت ، لوب ، قرع و  تالایخ ، نونج و  ضارما : جالع  310ودک 

مشچ مرو  خرس ، داب  لصافم ، سرقن ، يدرس ، ضیح ، ءاضعا ، قورع و  هدعم ، ریگ  لقث و  ضارما : جالع  311کچرک 

غامد نوخ زازک ، ریساوب ، دعقم ، وم ، شزیر  ضارما : جلاعم  313کشک 

زرل بت و  گر ، درد و  هبصح ، ینم ، ءاب و  مکش ، ياهریگ  يرغال ، عامج ، نینج ، ضیح و  ضارما : جالع  313سفرک 

وناز رمک و  درد  نمزم ، هفرس  لصافم ، درد  غامد ، فعض  تبراقم ، لمع  یتسس  ضارما : جالع  طیبنق  ای  يرمق  314ملک 

یباوخیب همضاه ، هدعم و  تسوپ ، رس ، درد  نونج ، هناثم ، هیلک و  يرغال ، عامج ، ضارما : جالع  314هلک 

كروک شوج و  رس ، يوم  بصع ، یگتخوس ، ریساوب ، هیلک ، هدعم ، لقث ، خفن و  ادص ، هنیس و  ضارما : جالع  315دجنک 

خرس داب  ینیب ، دب  يوب  هچیپ ، لد یق ، حور ، غامد ، نوخ هدعم ، همضاه و  ضارما : جالع  316ردنک 

مئاد شطع  اقستسا ، هدعم ، فعض  غامد ، نوخ اه ، بت مومس ، هناثم ، گنس  ضیح ، لوب و  ضارما : جلاعم  317رگنک 
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یگدیزگ سیلفس ، لاحط ، ءاب ، توهش و  ودک ، مرک  اه ، مخز اهدرد ، ینیب ، نوخ  راردا ، يدرز ، ناقری و  ضارما : جلاعم  318واگ 

يزیرنوخ ضیح و  تاحارج ، یگدیزگ و  ناتسپ ، مرو  جلف ، لفط ، یتسس  هفرس ، جازم ، یکشخ  ضارما : جالع  319ودرگ 

شزوس شوج و  درد ، مشچ یئاز ، تخس هدعم ، مرک  هدعم ، یگنشت ، ییاهتشا ، یب ضارما : جالع  321زینشگ 

نادند هثل و  دعقم ، محر و  شغ ، مغلب ، ارفص و  ناقفخ ، مشچ ، رس و  شوگ و  درد  ضارما : جالع  بالگ  خرس - 322لگ 

دردرس دعقم ، قاقش  لصافم ، مرو  لاحط ، مشچ ، کل  نینج ، ضیح ، غورآ ، ضارما : جالع  وب  بش 324لگ 

ادوس ناقفخ ، سفن ، گنت  هفرس ، بنجلا ، تاذ  باهتلا ، بلق ، حور و  فعض  ضارما : جالع  نابزواگ  324لگ 

هدور مخز  غامد ، بلق و  راح ، هفرس  هنیس و  یکشخ  غامد ، یکشخ  یگنشت ، ترارح و  مرگ ، بت  ضارما : جالع  رفولین  325لگ 

شوگ درد  لیگز ، یگتفرگ ، هام مشچ ، کل  يرغال ، ءاب ، فعض  ضارما : جالع  326کشجنگ 

تالضع مرو  هدور ، مکش و  خفن  روثب ، شوج و  لمد ، هنیس ، یکشخ  يزیر ، نوخ ءاشحا ، قورع و  يرغال ، ضارما : جالع  326مدنگ 

دردرس عرص و  یناوهش ، روما  هناثم ، گنس  وم ، یگتخیر  سیپ ، کل و  لصافم ، درد  نوخ ، یبرچ  تظلغ و  ضارما : جالع  327رخروگ 

شزوس شراخ و  تسوپ ، رازآ  يرغال ، یتسس ، فعض ، شغ و  رگج ، لد و  رمک ، تشپ و  ضارما : جالع  327دنفسوگ 

هفرس سفن ، گنت رمک ، هیلک ، ناقفخ ، ناقری ، یقاچ ، ءاشحا ، رگج ، ضارما : جالع  328كال 

لوب ریش و  رمک ، هیلک و  ضیح ، يرغال ، ضارما : جالع  329ایبول 

هدعم رگج و  مرگ ، بت  باهتلا ، ارفص و  مومس ، غورآ ، مکش ، نوخ  یئاهتشا ، مک ضارما : جالع  329ومیل 

شراخ شوج و  تحارج ، يزیرنوخ و  قرع ، خرس ، داب  دعقم ، درد  لاهسا ، ضیح و  ضارما : جالع  330وزام 

هیلک گنس  هکسکس ، يرغال ، مضه ، مکش ، یگتسب  عامج ، فعض  ضارما : جالع  زوغآ  330تسام -

شراخ مشچ ، فعض  هیلک ، شور ، مکش  هضیه و  باصعا ، ضارما : جالع  331شام 

نونج ایلوخیلام و  لوب ، شزوس  هدعم ، فعض  هفرس ، هنیس ، درد  هجیگرس ، ینوخ ، مک ضارما : جالع  ودک  331يابرم 

دردولگ نادند ، درد  سفن ، گنت هفرس ، هنیس ، درد  مکش ، درد  جنلوق ، هدعم ، تنوفع  زغم ، رکف و  یئاهتشا ، یب ضارما : جالع  332هزرم 

مهف رکف و  يرغال ، ور ، گنر  تهاقن ، هدعم ، خفن  مکش ، درد  بت ، جنلوق ، تسوبی ، ضارما : جالع  سورخ  333غرم و 

[16] ایلوخیلام ناقفخ ، مومس ، بلق ، فعض  لاهسا ، یگتسب ، ضبق و  ساوح ، رکف و  فعض  ضارما : جالع  334کشم 

هضیب مرو  مرو ، درد و  مشچ ، تحارج  لیتر ، برقع و  رهز  مومس ، ریساوب ، ضیح ، قرع ، يزیرنوخ ، ینیب ، نوخ  ضارما : جالع  335دروم 

هدور مخز  ابو ، بت  هبرح ، مخز  لمد ، كرچ و  يربز ، یکشخ و  هفرس ، هنیس و  ادص ، ضارما : جالع  336موم 

هناثم تحارج  محر ، ینیگنس  هدعم ، درد  ءاب ، عامج و  هوقل ، هشعر و  تابوطر ، غامد ، بلق و  ضارما : جالع  336یئایموم 

هنیس هفرس و  دنب ، شاش هناثم ، هیلک ، تشپ و  رگج ، عامج ، تسوپ ، هدور ، هدعم و  ضارما : جالع  338زیوم 

نایثغ شغ و  عامج ، ءاب و  ایلوخیلام ، نونج و  ناهد ، یئوبدب  لصافم ، درد  لوب ، یگتسب  ضارما : جالع  339لیگران 

نوخ تظلغ  يرک ، مشچ ، یکیرات  شوگ ، مرو  اه ، شوج تاحارج ، تسوبی ، لاهسا ، هثل ، نادند و  ضارما : جالع  340نوران 

شش هنیس و  درد  هدعم ، ریگ  ءاعما ، هدعم و  ینم ، ریش و  يرغال ، نوخ ، قرع و  ضیح ، لوب و  عامج ، یتسس  ضارما : جالع  340دوخن 
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سرقن لصافم و  یگتفر ، نزوس غیت و  نمزم ، ياهدرد  هدش ، هراپ  بصع  نینج ، یق ، تسوپ ، ضارما : جالع  341سگرن 

هدور مخز  ریساوب ، ضیح ، لس ، هنیس ، رسدرد ، هنیس ، یکشخ  هداس ، ینوخ و  لاهسا  هدعم ، فعض  ضارما : جالع  342هتساشن 

هکسکس هضیه ، نایثغ ، یق و  يزیرنوخ ، غورآ ، هدعم ، همضاه ، غامد ، لد و  ضارما : جالع  342عانعن 

یگدیزگ مومس ، كایرت و  هروخ ، ماذج و  معط ، داسف ، لگنا ، مرک و  ادوس ، مغلب و  جازم ، لقث  ضارما : جالع  343کمن 

مرگ بت  وم ، شزیر  هثل ، يزیرنوخ  كرچ ، مخز و  شزوس ، شراخ و  یگتسب ، ریگ و  خرس ، داب  ضارما : جالع  344ین 

دعقم ریساوب ، اهمخز ، یگدیزگ ، گس ماکز ، هضیب ، درد  ضارما : جالع  345همسو 

عرص شغ و  ایلوخیلام ، هسطع ، قرع ، یئوبدب  تسوپ ، يدب  ضارما : جالع  345له 

تسوپ کل  ساوسو ، راح ، ضارما  ماسرس ، همضاه ، شراخ ، مغلب ، ارفص و  راردا ، رگج ، ارفص ، ضارما : جلاعم  346هناودنه 

ینتسبآ لمح و  هروخ ، مخز  هدعم ، رگج و  تعماجم ، روما  همضاه ، هیلک ، گنس  هفرس ، درد و  هنیس ضارما : جالع  كدرز  346جیوه -

تبوطر يدرس و  یگتفرگ ، عامج ، فعض  داب ، زاگ و  بادرز ، مغلب ، ادوس و  مکش ، یگتسب  ریگ و  ضارما : جالع  نیمسای  347سای -

هوقل هنیس ، ضیح ، ینم ، ماروا ، نوخ ، هشعر ، خفن ، داب و  ضارما : جالع  348هجنوی 

تمالس ظفح  تهج  رد  348یتاروتسد 

میدق 17] بط  زا  349یتاروتسد 

349هراشا

بط ملع  زا  350ضرغ 

هجلاعم 350روتسد 

هناگراهچ طالخا  350عیابط 

گنر قیرط  زا  طالخا  هبلغ  350تمالع 

لُوب قیرط  زا  طالخا  تخانش  350نینچمه 

هسیئر 351ياضعا 

بانتجا 351دراوم 

درس مرگ و  ياه  یندروخ 351تخانش 

يدرس یمرگ و  351جالع 

یتامدقم 351تاجلاعم 

رمک یتسس  352جالع 

درس بآ  رد  نتفر  352تارضم 

تحارج مخز و  352جالع 

ناحیر 352دیاوف 

قامس 352دیاوف 
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هکرس ورس و  گرب  بآ  353تیصاخ 

ندب هب  نایز  ررض و  353دراوم 

ءاب 353تیوقت 

گنچرخ 353دیاوف 

القاب 353هدیاف 

هکرس چگ و  354هدیاف 

نیریش رانا  بآ  354هدیاف 

ناتِِسپس 354عفانم 

مغلش 354دیاوف 

زیهرپ ررض  354عفن و 

ندب تمالس  355ناشن 

لیبجنز 355دیاوف 

رس سپ  اپ و  قاس  تماجح  355تیصاخ 

برت 355دیاوف 

زایپ 356دیاوف 

کشرز تبرش  356دیاوف 

یهام 356دیاوف 

نانز يارب  وزام  356هدیاف 

عامج 356ترضم 

یلسع يابرم  357هدیاف 

دنوش هدروخ  مه  اب  هک  یئاه  یکاروخ 357تارضم 

وگنلاب تبرش  357هدیاف 

درگوگ بآ  357هدیاف 

بیط لبنس 358عفانم 

امرخ ریش و  358هدیاف 

غرم مخت هدیفس  358هدیاف 

نانز يارب  نیچراد  358هدیاف 

ریس 358دیاوف 
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یباوخ یب 359تارضم 

؟ بآ ندروخ  359ررض 

عامج رد  طارفا  359تارضم 

خرس لگ  هشفنب و  زینشگ و  359دیاوف 

نایداب 359دیاوف 

دجنک 360دیاوف 

دروم مخت  360هدیاف 

انح 360صاوخ 

نهآ بآ  360دیاوف 

ودرگ زغم  361دیاوف 

قدنف 361هدیاف 

دوخن 361دیاوف 

مغلش 362صاوخ 

دروم 362هدیاف 

انح 362تیصاخ 

القاب درآ  اب  نیبجنکس  362هدیاف 

تحص ظفح  362رد 

2 368دلج

باتک 368تاصخشم 

تاقولخملا بئاجع  ]368

رهاوجلا راجحالا و  بیاجع  یف  سداسلا  368بابلا 

368هراشا

368ساملا

لاهسالا 369رجح 

369دسب

رولب 369رجح 

رهزاپ 369رجح 

شخدب 370رجح 

هداجیب 370رجح 
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رغدغتلا 370رجح 

تسمج 370رجح 

عزج 370رجح 

دوهیلا 371رجح 

ناقربلا 371رجح 

یقلا 371رجح 

رصمب 371رجح 

372جنهد

372بهذ

372صاصر

ماخر 373رجح 

373درمز

373دجربز

373جاجز

374قبیز

374خینرز

374جاز

375هدابنس

375برس

375هبش

375هنذاش

376فدص

376قلط

376قیقع

376يزرغ

376جزوریف

377هضف

377دالوف
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377دفنلق

377امیلق

378ابرهک

تیربک 378رجح 

ءول 379ءول 

لعل 379رجح 

دروزال 379رجح 

379سیطانغم

اثیشقرم 380رجح 

ییانشورلا 380رجح 

گنس ادرم  381رهوج 

ناجرم 381رهوج 

381حلم

381رداشون

ساحن 381رهوج 

درولا 382رجح 

382توقای

ءاجهلا فورحب  بترملا  شیاشحلا  رامثلا و  راجشالا و  یف  سماخلا  382نکرلا 

382هراشا

فلالا 383باب 

383جرتالا

383سونبآ

383سآلا

384گنربسا

ءابلا 384باب 

384مقبلا

384شیب

384ناسلب

385لصبلا
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ءاتلا 385باب 

385نیتلا

385حافتلا

میجلا 386باب 

386زوجلا

نالوجلا 386ۀبشخ 

ءاحلا 386باب 

386زوحلا

امامح 386ةرجش 

لظنح 387ةرجش 

ءاخلا 387باب 

387جنلخ

387گندخ

لادلا 387باب 

387بلدلا

388ناثیغشراد

388رادرد

388رادوید

388سوقمد

388سند

ءارلا 388باب 

388نامرلا

389دنوار

ءازلا 389باب 

389نوتیزلا

389موقز

389رورعز

نیسلا 390باب 
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390جداس

390نسوس

390لجرفس

390قامس

390جاس

390طنس

نیشلا 391باب 

391داشمش

391قیاقش

391مجلش

داصلا 391باب 

391لدنص

391ربونص

ءاطلا 392باب 

392ریشابط

392ینیسراط

392ثوثرط

392افرط

نیعلا 392باب 

393دوعلا

393ربنعلا

393رعرعلا

393بانعلا

393بنعلا

نیغلا 394باب 

394اریبغلا

ءافلا 394باب 

394لفلف

395قتسف
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فاقلا 395باب 

395عرقلا

395لفنرق

395ءاثقلا

فاکلا 395باب 

395يرثمکلا

396ربکلا

396روفاکلا

396نمشک

ماللا 396باب 

397زوللا

397ایبول

میملا 397باب 

397متخم

نونلا 397باب 

397سجرن

398لخنلا

398لیجران

ءاهلا 398باب 

398هلیله

واولا 399باب 

399داروالا

ءایلا 399باب 

399حوربی

ۀبیرغلا ۀلوهجملا  راجشالا  بیاجع  یف  400لصف 

400هراشا

هیرحب 400ةرجش 

هریبک 400ةرجش 
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ریفاصعلا 400ةرجش 

401هرجش

جرفلا ۀبشخ  401هرجش 

401هرجش

وراک 401هرجش 

يواک 401هرجش 

401هرجش

402هرجش

402هرجش

402هرجش

رویطلا بیاجع  یف  عساتلا  402نکرلا 

402هراشا

گرزب ناگدنرپ  یخرب  رکذ  باب  ]403

مالسلا هیلع  نامیلس  نیب  هنیب و  يرج  ام  اقنعلا و  403رکذ 

باقعلا 404ۀیصاخ 

ماظعلا 404رساک 

رسنلا 405ۀیصاخ 

امهلا 405ۀیصاخ 

ۀماعنلا 405ۀیصاخ 

بیرغ 406ریط 

رقصلا 406ۀیصاخ 

406ةأدحلا

407يرابح

407يزابلا

[181] رویطلا یف  407باب 

لصاوحلا 407رکذ 

مامحلا 408رکذ 

کیدلا 409ۀیصاخ 

جاجدلا 409ۀیصاخ 
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410جاردلا

411ورذت

طبلا رکذ  411یف 

يولسلا رکذ  411یف 

یکلفلا 412بارغ 

412هجاجدلا

412باقع

اقسلا 412ۀیصاخ 

یطوطلا 198] 412ۀیصاخ 

سوواطلا رکذ  413یف 

اطقلا 413ۀیصاح 

یکرکلا رکذ  413یف 

قافآلا یف  ۀبیرغلا  رویطلا  رکذ  یف  لصف  باب  ]414

414هراشا

يربرب 414ریط 

یشرج 414ریط 

يرزخ ریبک  415ریط 

دنوابدب ریبک  415ریط 

ردنمسلا 415ۀیصاخ 

اهراغص هربدملا و  رویطلا  ثاغب  رکذ  یف  417باب 

417هراشا

قلقللا 417ۀیصاخ 

418ماحللا

418دهدهلا

419بارغلا

419روفصعلا

420فاطخلا

420شافخلا
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رابکلا تاناویحلا  میاهبلا و  یف  رشاعلا  420نکرلا 

420هراشا

لبالا 423ۀیصاخ 

روثلا 424ۀیصاخ 

[ دراد دوس  دنهد  اریو  ادوس  دنیاسب و  رکش  رد  رگا  واگ  زغم   ] 425لصف

[ دنکفین یلها  واگ  دنکفیب و  ورس  لاس  ره  یهوک  واگ   ] 426لصف

426هراشا

يرحبلا 426روثلا 

سرفلا 427ۀیصاخ 

427هراشا

یکلفلا 428سرفلا 

يرحبلا 428سرفلا 

ءاملا 428سرف 

سان 428سرف 

لغبلا 429ۀیصاخ 

[ رتسا تیصاخ   ] 429لصف

رامحلا 429ۀیصاخ 

منغلا 430ۀیصاخ 

شبکلا 431ۀیصاخ 

زنعلا 431ۀیصاخ 

وهآ 432ۀیصاخ 

432قاقش

433شیرج 328]

[329] رومای 433تفص 

433سرا

هیرحب 433هباد 

هفارز 433ۀفص 

ندگرک 434ۀفص 

434هجانصلا
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دسالا 435ۀیصاخ 

بهل یبا  نب  ۀبتع  راتفگ  و  يوَه ]  اِذإ  ِمْجَّنلا  َو   » ةروس لوزن   ] 436لصف

بئذلا 436ۀیصاخ 

[ دورب شوه  زا  دهن  لصنع  رب  ياپ  گرگ  رگا   ] 436لصف

دهفلا 437ۀیصاخ 

رببلا 438ۀیصاخ 

438قنارفلا 358]

رمنلا 438ۀیصاخ 

عبضلا 439ۀیصاخ 

لاغشلا 440ۀیصاخ 

بلکلا 440ۀیصاخ 

يرحبلا 442بلکلا 

لابجلا 384] 442بلک 

سرخ 442ۀیصاخ 

[ دنک انز  یمدآ  اب  سرخ  یک  دنیوگ   ] 443لصف

ربکالا رغصالا و  بد  443ۀفص 

ریزنخلا 443ۀیصاخ 

درقلا 444ۀیصاخ 

سوقلیف 444ۀفص 

سوجاعف 445ۀیصاخ 

بلعث 412] ۀیصاخ  رد  445لصف 

بنرالا 446ۀیصاخ 

مقاقلا 446ۀیصاخ 

446باجنس

446ذفنق

447رونسلا

قلدلا 448ۀیصاخ 

رافلا 448ۀیصاخ 
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کسملا 449ةراف 

[ دزیخ شوم  يو  لگ  زا  تسا  یبآ  وطاف  دودحب   ] 449لصف

سرع 450نبا 

450ءابرحلا

يرحب تاناویح  تیصاخ  رد  450باب 

450هراشا

شیوخ موق  زا  يو  توعد  مالسلا و  هیلع  سنوی   ] 450لصف

داعرلا 452کمسلا 

452سخد 449]

452یقوق

جوتسربلا روبسالا و  452کمسلا 

452میطارخلا 453]

نرقلا وذ  453کمس 

لابلا 457] 453کمسلا 

جسوکلا 453کمسلا 

ابیط 453کمس 

[ دریذپ ماحتلا  دوب  هتشگ  یک  بصع  رب  دننک  الط  هشفنب  نغورب  يرحب و  طسق  اب  دنیاسب  یهام  سولف  رگا   ] 453لصف

454روقنقسلا

454حاسمتلا

455عدفصلا

ةافحلسلا رکذ ]  ] 455یف

تایحلا نیباعثلا و  یعافالا و  رکذ  یف  456باب 

هتیصاخ نابعثلا و  456یف 

ۀیبونج ۀبیرغ  457ۀباد 

تایحلا 457ۀیصاخ 

457عاجش

نیفلد 457ةروص 

هیحلا 458اوحلا و 

458سولیقسا
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[ دنکفیب هچب  دهن  رام  ناشن  رب  ياپ  نتسبآ  نز  رگ   ] 458لصف

مومسلا یف  458لصف 

ضانضن 459ۀفص 

[495] رالسا دنمس  460ۀفص 

یعفالا 460ۀفص 

مومسلا یف  460لصف 

[ دننکفا رخ  ریش  رد  خرس و  دنرآ  نوریب  هروک  زا  ار  دراک  رگا   ] 461لصف

[ زور لهچ  دننک ، طولب  رتسکاخ  ریز  ریصح ، هایگ  نایم  رد  دنیاخب و  مدنگ  اب  وا  هیاخ  ای  گنهن  غامد  رگا   ] 461لصف

برقعلا 461ۀیصاخ 

مدژک صاوخ   ] 462لصف

لحنلا 462ۀیصاخ 

[ ریسکاب دننک  حاقلا  ار  لحن   ] 463لصف

463بوسعیلا

464دارجلا

بابذلا 464ۀیصاخ 

توبکنعلا 466ۀیصاخ 

زقلا ةدود  466ۀیصاخ 

لمنلا 467ۀیصاخ 

هضوعبلا 467ۀیصاخ 

489دلج 3

باتک 489تاصخشم 

نالیگ باتک  ]489

مکی دلج  ]489

نالیگ یئوراد  ناهایگ  اهلگ و  مهدزای  489لصف 

489همدقم

كرینپ هریت  هبنپواگ :  Abutilon theophrasti :Malvaceae490

( تابوبح  ) دوخن هریت  ساسح : هایگ   Acacia dealbata :Leguminosae490

نسحریم هالک  هریت  اه : هگ لگ  اهنسحریم - هالک   Acantholimon spp :Plumbaginaceae490
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ارفا هریت  اهارفا :  Acer spp :Aceraceae491

وب بش هریت   Aethionema grandiflorum :Cruciferae491

خرس لگ  هریت  رگج : ياود  ای  ثفاغ   Agrimonia eupatoria :Rosaceae492

رعرع هریت  رعرع : تخرد   Ailanthus altissima :Simaroubaceae492

دوخن هریت  زوغش :) زوغاش ، مشیربا ، لگ گربرازه ، سوخ ، بش  ) بسخ بش   Albizia julibrisin :Leguminosae492

یمتخ هریت  یمطخ : یمتخ ،  Alcea lineariloba :Malvaceae493

شاو قشاق هریت  شاو : قشاق   Alisma plantago -aquatica :Alismaceae493

هلال هریت  زایپ :  Allium spp :Liliaceae494

هلال هریت  ریس :  Allium sativum496

هلال هریت  هرت :  Allium porrum497

ناغ هریت  اهاکسوت :  Alnus spp :Betulaceae497

سورخ جات هریت  اهسورخ : جات  Amaranthus spp :Amaranthaceae498

لاچماپ هریت  سیلاغانآ :  Anagalis arvensis :Primulaceae498

يرفعج هریت  دیوش :  Anethum graveolens :Umbelliferae499

يرفعج هریت  سفرک :  Apium graveolens :Umbelliferae499

دوخن هریت  ینیمز : ماداب   Arachis hypogaea :Leguminosae500

ینساک هریت  مدآاباب :  Arctium lappa :Compositae501

خرس لگ  هریت  ولآدرز :  Armeniaca vulgaris :Rosaceae502

ینساک هریت  نیطنسفا :  Artemisia absinthium :Compositae502

ینساک هریت  شاودنگ :  Artemisia annua :Compositae503

ینساک هریت  فساجنرب :  Artemisia vulgaris :Compositae503

نابزواگ لگ  هریت   Asperugo procumbens :Boraginaceae504

ینساک هریت  يا : هراتس  Aster altaicus :Compositae504

ینیمز بیس هریت  كزیبهاش :)  ) كزیباش نودالب ،  Atropa belladonna :Solanaceae505

ینساک هریت  ینمچ : يانیم   Bellis perennis :Compositae505

ین رازه  هریت  ین : رازه   Butomus umbellatus :Butomaceae505

داشمش هریت  شیک : يرزخ ، داشمش   Buxus hyrcanica -Buxus sempervirens :Buxaceae506

ناوغرا هریت  يرصم : مشیربا   Caesalpinia gilliesii :Caesalpinaceae506

ینساک هریت  راهب : هشیمه  Calendula officinalis :Compositae506
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دنب تفه  فلع  هریت  لیبنکسا :  Calligonum persicum :Polygonaceae507

کچیپ هریت   Calystegia silvatica :Convolvulaceae507

ياچ هریت  ایلماک :  Camellia japonica :Theaceae507

ياچ هریت  ياچ :  Camellia sinensis or Thea sinensis :Theaceae508

یناکتسا لگ  هریت  یناکتسا : ياهلگ   Campanula spp :Campanulaceae510

يرانا چیپ هریت  يرانا : چیپ  Campsis grandiflora :Bignoniaceae510

رتخا هریت  رتخا :  Canna indica :Cannaceae510

هنادهاش هریت  هنادهاش :  Cannabis sativa :Cannabaceae511

وب بش هریت  شیشک : هسیک   Caspella bursa -pastoris :Cruciferae511

ینیمز بیس هریت  زبس : لفلف   Capsicum annum :Solanaceae511

قدنف هریت  زرمم :  Carpinus betuls :Corylaceae512

نوران هریت  اهناغادغاد :  Celtis spp :Ulmaceae512

ینساک هریت  اهمدنگ : لگ   Centaurea spp :Compositae513

خرس لگ  هریت  سالیگ :  Cerasus avium :Rosaceae514

خرس لگ  هریت  ولابلآ :  Cerasus vulgaris :Rosaceae514

شاو مزار  هریت  شاو : مزار   Ceratophyllum spp :Ceratophyllaceae514

ناوغرا هریت  ناوغرا :  Cercis siliquastrum :Caesalpinaceae515

شاخشخ هریت  شاو :) كربنع شاو ، فوک ریبک ، ناریمام   ) ناریمام  Chelidonium majus :Papaveraceae515

ردنغچ هریت  کملس :  Chenopodium album :Chenopodiaceae516

ردنغچ هریت  همیلس : كاخ   Chenopodium ambrosoides :Chenopodiaceae517

ردنغچ هریت  یکرت : هنمرد   Chelidonium botrys :Chenopodiaceae517

ینساک هریت  اپوگنا :) هنساک ،  ) ینساک  Cichorium intybus :Compositae517

تابکرم هریت  تابکرم :  Citrus spp .:Rutaceae518

دوخن هریت  کغدغد :  Colutea uniflora :Leguminosae520

يرفعج هریت  نارکوش :  Conium maculatum :Umbelliferae520

کچیپ هریت  یئارحص : کچیپ   Convolvulus arvensis :Convolvulaceae521

کچیپ هریت  کچیپ : یعون   Convolvulus cantabrica :Convolvulaceae521

کچیپ هریت  یناریا : کچیپ   Convolvulus persicus :Convolvulaceae521
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ینساک هریت   Conyzanthus squamatus :Compositae521

يرفعج هریت  زینشگ :  Coriandrum sativum :Umbelliferae522

لا هریت  یتخرد : لفلف  لا ،  Cornus australis :Cornaceae522

دوخن هریت  لوگ :) نیرسن  ) یغاب هجنوی   Coronilla varia :Leguminosae522

قدنف هریت  قدنف :  Corylus avellana :Corylaceae523

خرس لگ  هریت  کیلو :) کلب ، کلو ، خرم ، خرام ، راموک ، کیلو ، هخرس  ) اهکلازلاز  Crataegus spp .:Rosaceae523

هتسپ هریت  رپ : تخرد   Cotinus coggygria :Anacardiaceae525

ینساک هریت   Cousinia spp .:Compositae525

خرس لگ  هریت  هب :  Cydonia oblonga :Rosaceae525

قبنز هریت  یشحو : نارفعز  يرزخ ، نارفعز   Crocus caspius :Iridaceae526

ودک هریت  اهودک :  Cucurbita spp :Cucurbitaceae527

ورس هریت  نیبرز :  Cupressus sempervirens :Cupressaceae528

لاچماپ هریت  نمالکیس : راسنوگن ،  Cyclamen persicum :Primulaceae528

نگج هریت   Cyperaceae528

هلال هریت  کشیمه :  Danae racemosa :Liliaceae529

ینیمز بیس هریت  هروتاد :) هلوتات ،  ) هروتات  Daturea stramonium :Solanaceae529

يرفعج هریت  یشحو : جیوه   Daucus littoralis subsp .hyrcanicus :Umbelliferae530

کخیم هریت  کخیم :  Dianthus orientalis :Caryophyllaceae530

ینومیم لگ  هریت  لاتیژید : هناتشگنا ، لگ   Digitalis nervosa :Scrophulariaceae531

وهلک هریت  يدنمرخ : وهلک ،  Diospyrus lotus :Ebenaceae531

ینساک هریت   Dittrichia graveolens :Composite532

نابزواگ لگ  هریت  نابزواگ : لگ   Echium amoenum :Boraginaceae532

ینساک هریت  غاب : درمریپ  ( Erigeron canadensis -Conyza canadensis (Compositae533

خرس لگ  هریت  ینپاژ : لیگزا   Eriobotrya japonica :Rosaceae533

ینادعمش هریت  اهناپوچ : نزوس   Erodium spp :Geraniaceae534

وب بش هریت  بادنم :  Eruca sativa :Cruciferae534

يرفعج هریت  خاچوچ : غاچوچ ،  Eryngium caeruleum :Umbelliferae534

نویفرف هریت  اهگسریش :  Euphorbia spp :Euphorbiaceae535

داشمش هریت  كراوشوگ :  Evonymus latifolius :Celasteraceae535
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طولب هریت  شار :  Fagus orientalis :Fagaceae535

توت هریت  لیجنا :) هایس لیجناایس ،  ) ریجنا  Ficus carica :Moraceae536

نوتیز هریت  درز : سای   Forsytia x intermedia :Oleaceae537

خرس لگ  هریت  یشحو : یگنرف  توت  Fragaria vesca :Rosaceae537

رانک هریت  اکسوتایس : هسوت ، هایس  Frangula alnus :Rhamnaceae537

نوتیز هریت  کشجنگ : نابز  Fraxinus rotundifolia :Oleaceae538

يرفعج هریت  گنلز :  Froriepia subpinnata :Umbelliferae538

هرت هاش هریت  هرت : هاش  Fumaria parviflora :Fumariaceae539

ینادعمش هریت  یشحو : ياهینادعمش   . Geranium spp539

قبنز هریت  یشحو : لویالگ   Gladiolus segetum :Iridaceae540

دوخن هریت  رادراخ : نایب  نیریش  Glycyrrhiza echinata :Leguminosae540

كرینپ هریت  هبنپ :  Gossypium herbaceum :Malvaceae541

تالغ نایمدنگ ، هریت   Gramineae541

شیمق  Arundo donax542

( شاو مدنگ   ) فالوی رسود ، وج   . Avena spp542

Catabrosa aquatica542

حیبست لاش   Coix lacyryma -jobi543

غرم  Cynodon dactylon543

Digitaria sanguinalis543

فروس  Echinochloa crus -gali :Graminae544

یشحو وج   . Hordeum spp544

اهمچچ  . LOlium spp544

Oplismenus undulatifolius :Gramineae545

( جب  ) جنرب  Oryza sativa545

( روبچ انیچ ،  ) نزرا  Panicum miliaceum546

Paspalum dilatatum546

ین  Phragmites australis546

سرواگ  Setaria glauca547
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ریئاچ  Sorghum halepense547

مدنگ  Triticum aestivum547

ترذ لالب ،  Zea mays548

هقشع هریت  بالبل ) ولاب ، کچ - یل جبت ، لاتیپاپ ، سودرود ،  ) تسودراد  Hedera pastuchovii :Araliaceae548

ینساک هریت  نادرگ : باتفآ  Helianthus annus :Compositae548

ینساک هریت  یشرت : ینیمز  بیس  Helianthus tuberosus :Compositae549

هلال هریت  یتشر : قبنز   Hemerocallis fulva :Liliaceae549

دوخن هریت  یکلیل :  Gleditsia caspica :Leguminosae550

يرفعج هریت  رپلگ :  Heracleum persicum :Umbelliferae550

وب بش هریت  يرزخ : يوب  بش  Hesperis hyrcanica :Cruciferae550

كرینپ هریت  یتخرد : یمتخ   Hibiscus syriacus -Althaea syriaca Malvaceae550

هنادهاش هریت  كزار :  Humulus lupulus :Cannabaceae551

هغابروق تخت   Hydrocharis morsus -ranae :Hyrocharitaceae552

يرفعج هریت  لیتوکوردیه :  Hydrocotyle ranunculoides :Umbelliferae552

ینیمز بیس هریت  گنبلا : رذب  جنبلا ، رذب   Hyoscyamus niger :Solanaceae553

یعار لگ  هریت  نویرافوه : نوقیرافروه ،  Hypericum androsaemum :Hypericaceae553

یعار لگ  هریت  ياچ : فلع  مشچرازه ، لگ  ياچ ، لگ  یعار ، لگ   Hypericum perforatum :Hypericaceae553

عانعن هریت  افوز :  Hyssopus officinalis subsp .angustifolia :Labiatae554

ساخ هریت  خچ :)  ) ساخ  Ilex spinigera :Aquifoliaceae554

کچیپ هریت  رفولین :  Ipomea purpurea :Convolvulaceae555

قبنز هریت  قبنز :  Iris germanica :Iridaceae555

قبنز هریت  درز : قبنز   Iris pseudacorus :Iridaceae555

نوتیز هریت  یشحو : درز  سای   Jasminum fruticans :Oleaceae555

نوتیز هریت  یقزار : سای   Jasminum officinale :Oleaceae556

ودرگ هریت  ودرگ :  Juglans regia :Juglandaceae556

وزاس هریت  اهوزاس :  Juncus spp .:Juncaceae557

ورس هریت  سبرآ :)  ) سرا  Juniperus excelsa :Cupressaceae558

ینساک هریت  ربز :) يوهاک  فلع ، وهاک   ) یشحو يوهاک   Lactuca scarioloides :Compositae558

عانعن هریت  دیفس : هنزگ   Lamium album :Labiatae559
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دوخن هریت  اهرلخ :  Lathyrus spp .:Leguminosae560

خرس لگ  هریت  یسالیگراغ :) هویل ، مرچ  هلیگ ، مرچ   ) لج  Laurocerasus officinalis :Rosaceae560

وب گرب  هریت  وب : گرب   Laurus nobilis :Lauraceae561

یبآ کسدع  هریت  یبآ : کسدع   Lemna spp .:Lemnaceae561

وب بش هریت  كزیت : هرت كزیترت ،  Lepidium sativum :Cruciferae561

نوتیز هریت  هچرادنم : ون ، گرب   Ligustrum vulgare :Oleaceae562

هلال هریت  غارچلچ : نسوس   Lilium ledebourii :Liliaceae563

غادب هریت  هلودلا : نیما  چیپ   Lonicera spp .:Caprifoliaceae563

دوخن هریت  درز : ياه  هجنوی  Lotus spp .:Leguminosae563

ینیمز بیس  هریت  یگنرف :) ناجنداب  ناجنداب ، هخروس   ) یگنرف هجوگ  Lycopersicum esculentum :Solanaceae564

Lythrum salicaria :Lythraceae564

ایلونگام هریت  اهایلونگام :  Magnolia spp :Magnoliaceae564

خرس لگ  هریت  بیس :  Malus orientalis :Rosaceae565

كرینپ هریت  كرینپ :  Malva sylvestris :Malvaceae565

دوخن هریت  اه : هجنوی  Medicago spp .:Leguminosae565

خلت نوتیز  هریت  خلت ) دجنس  دجنس ، لاش هناتسپ ، هلاش نوتیز ، هلاش  ) خلت نوتیز   Melia azedarach :Meliaceae566

دوخن هریت  کلملا : لیلکا   Melilotus officinalis :Leguminosae566

عانعن هریت  ناجنرت ) ناگنرت ، هنورداب ، رداب ، هیوبگنراب ، وبگنراب ،  ) گشمجنرف  Melissa officinalis :Labiatae567

عانعن هریت  ربنسوس : یبآ ، هنوپ   Mentha aquatica :Labiatae568

عانعن هریت  هنیپ :)  ) هندوپ هنوپ ،  Mentha longifolia :Labiatae568

عانعن هریت  یتوک : توک شاو ، لاخ  Mentha pulegium :Labiatae568

خرس لگ  هریت  سونوک :)  ) لیگزا  Mespilus germanica :Rosaceae569

توت هریت  راد :) هتوت  ) توت تخرد  توت ،  Morus alba :Moraceae569

Myriophyllum spicatum :Haloragaceae570

دروم هریت  دروم :  Myrtus Communis :Myrtaceae571

وب بش هریت  همشچ : فلع یتوا ، غالوب یبآ ، كزیت  هرت  Nasturtium officinale :Cruciferae571

یبآ رفولین  هریت  یلقاب : هلعث یبادرم ، هلال   Nelumbium caspicum :Nymphaceae571

عانعن هریت  عانعن : یعون   Nepeta cataria :Labiatae572
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هرهزرخ هریت  هرهزرخ :  Nerium oleander :Apocynaceae572

ینیمز بیس هریت  سورپاپ :)  ) نوتوت وکابنت ،  Nicotina tabacum :Solanaceae572

یبآ رفولین  هریت  دیفس : یبآ  رفولین   Nymphaea alba :Nymphaceae572

یبآ رفولین  هریت  درز : یبآ  رفولین   Nuphar lutea :Nymphaceae573

نویروطنق هریت   Nymphoides spp .:Gentianaceae573

عانعن هریت  ناحیر :  Ocimum basilicum :Labiatae573

یبرغم لگ   Oenothera biennis :Onagraceae574

نوتیز هریت  نوتیز :  Olea europaea :Oleaceae574

دوخن هریت  سرپسا : یعون   Onobrychis michauxii :Leguminosae576

عانعن هریت  شوگنزرم :  Origanum vulgare :Labiatae576

کشرت ردبش  هریت  هلگدرز :) شاو ، هشروت  ) کشرت ردبش   Oxalis corniculata :Oxalidaceae577

یناموتدص لگ  هریت  یناموتدص : لگ   Paeonia wittmanniana :Paeoniaceae577

رانک هریت  تکرک :) روب ، هس یلتایس ،  ) ولت هایس  Paliurus spina -christi :Rhamnaceae577

شاخشخ هریت  اهرانکوک : اهقیاقش ،  Papaver spp :Papaveraceae578

هنزگ هریت   Parietaria officinalis :Utricaceae578

یلیجنا هریت  رادنوسآ :) لوجنا ، یجاغآریمد ، ولیجناریمد ، هیوت ، یئوت ، راد ، مزیه  ) یلیجنا  Parrotia persica :Hamamelidaceae579

ینادعمش هریت  اهینادعمش :  Pelargonium sp .:Geraniaceae579

خرس لگ  هریت  وله :  Persica vulgaris :Rosaceae579

يرفعج هریت  يرفعج :  Petroselinum crispum :Umbelliferae580

دوخن هریت  ایبول :  Phaseolus vulgaris :Leguminosae580

ینیمز بیس هریت  جنکاک : هدرپ ، تشپ  کسورع   Physalis alkekengi :Solanaceae580

یلوک باخرس  هریت  یلوک : باخرس   Phytolacca americana :Phytolaccaceae581

يرفعج هریت  يرفعج :) هلاش   ) یغاب كزیت  هرت  Pimpinella affinis :Umbelliferae582

گنهراب هریت  يدراک :  Plantago lanceolata :Plantaginaceae582

گنهراب هریت  جامر :) لوغرخ و  لوغرچ ، لوغرج ، گنتراب ،  ) گنهراب  Plantago major :Plantaginaceae582

گنهراب هریت  هزرفسا :  Plantago psyllium :Plantaginaceae583

رانچ هریت  رانچ :  Platanus orientalis :Platanaceae583

هلال هریت  نامیلس : رهم  لقاقش ،  Polygonatum polyanthemum :Liliaceae584

دنب تفه فلع  هریت  اهدنب : تفه فلع   Polygonum spp .:Polygonaceae584
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دیب هریت  اهربونص : اهیزیربت ،  Populus spp .:Salicaceae586

هفرخ هریت  هفرخ :  Portulaca oleracea :Portulacaceae586

یبآ گنهراب  هریت  یبآ : ياهگنهراب   Potamogeton spp .:Potamogetonaceae587

خرس لگ  هریت   Potentilla reptans :Rosaceae587

لاچماپ هریت  اهلاچماپ :  Primula spp .:Primulaceae587

روهک هریت  کغجغج :  Prosopis farcta :Leguminosae588

خرس لگ  هریت  اه : هچولآ اه ، هجوگ  Prunus spp .:Rosaceae588

ودرگ هریت  گرل :  Pterocarya fraxinifolia :Juglandaceae589

دنب تفه فلع  هریت  دنرپ :  Pteropyrum olivieri :Polygonaceae589

رانا هریت  شرت :) رانا  رانا ، هشروت  ) رانا  Punica granatum :Punicaceae589

خرس لگ  هریت  جوخ : جنخ ، یلگنج ، یبالگ   Pyrus boissieriana :Rosaceae590

طولب هریت  اهطولب :  Quercus spp .:Fagaceae591

هلالآ هریت  اه : هلالآ  Ranancuius spp .:Ranunculaceae592

وب بش هریت  برت :  Raphanus raphanistrum :Cruciferae592

رانک هریت  لآ : هایس  Rhamnus catarticus :Rhamnaceae593

Rhamnus pallasii :Rhamanaceae593

هتسپ هریت  قامس :  Rhus coriaria :Anacardiaceae593

یگنرف روگنا  هریت  یگنرف : روگنا  روگنا ، شلاگ   Ribes orientale :Gossulariaceae594

ینومیم لگ  هریت  هنک : یب  یب  Rhynchocorys maxima :Scrophulariaceae594

دوخن هریت  ایقاقا :  Robinia pseudoacacia :Leguminosae594

خرس لگ  هریت  گس : لگ   Rosa canina :Rosaceae595

سانور هریت  سانور :  Rubia tinctorum :Rubiaceae595

خرس لگ  هریت  یتخرد : کشمت   Rubus anatolicus :Rosaceae596

دنب تفه فلع  هریت  اهکشرت :  Rumex spp .:Polygonaceae597

هلال هریت  ساخ : هلوک  Ruscus hyrcanus :Liliaceae598

یبآ نامکریت  هریت  یبآ : نامکریت   Sagittaria trifolia :Alismataceae598

دیب هریت  اهدیب :  Salix spp .:Salicaceae599

عانعن هریت  یلگ : میرم  یعون   Salvia glutinosa :Labiatae599
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Salivia nemorosa :Labiatae600

هلودلا نیما  چیپ  هریت  دنوش :) ماهلپ ، مهلپ ،  ) یطقآ ملپ ،  Sambucus ebulus :Caprifoliaceae600

عانعن هریت  هزرم :  Satureja hortensis :Labiatae600

ینساک هریت  هایگریپ :  Senecio vernalis :Compositae601

دوخن هریت   Sesbania puniceae :Leguminosae601

ینساک هریت  یتوکلم : فلع   Sigesbeckia orientalis :Compositae601

ینساک هریت  بوکع :  Silybum marianum :Compositae602

وب بش هریت  ریشکاخ :  Sisymbrium officinale :Cruciferae602

هلال هریت  هلیگ :) یلاو روب ، هلفک هلیگنش ، هروپماک ،  ) کلم زا   Smilax excelsa :Liliaceae603

ینیمز بیس هریت  چیپ : يزیر  جات  Solanum dulcamara :Solanaceae603

ینیمز بیس هریت  ناجمداب : ناجنداب ،  Solanum melongena :Solanaceae604

ینیمز بیس هریت  روگنا : گس  Solanum nigrum :Solanaceae604

ینیمز بیس  هریت  ینیمز : بیس   Solanum tuberosum :Solanaceae605

هسایناگراپسا هریت  فوروت :  Sparganium neglectum :Sparganiaceae605

دوخن هریت  یسوواط :  Spartium junceum :Leguminosae605

ردنغچ هریت  جانفسا :  Spinacia oleracea :Chenopodiaceae606

عانعن هریت  هرب : شوگ  Stachys byzantina :Labiatae607

کخیم هریت  شاو : هزبس يرانق ، هناد   Stellaria media :Caryophyllaceae607

نوتیز هریت  شفنب : سای   Syringa persica :Oleaceae607

سیمت هریت  كزر : سیمت ،  Tamus communis :Dioscoraceae608

ینساک هریت  يواگ : هنوباب   Tanacetum parthenium :Compositae608

عانعن هریت   Teucrium hyrcanicum :Labiatae608

عانعن هریت  يدوخن : میرم   Teucrium polium :Labiatae609

عانعن هریت  اهنشیوآ :  Thymus spp .:Labiatae609

عانعن هریت  یهوک : ربنسوس   Thymus Serpoyllum609

رادمن هریت  نوفزیز : رادمن ، رادمرن ،  Tilia platyphyllos subsp .caucasica :Tiliaceae610

نایرتچ هریت  کنوتسام :  Torilis arvensis :Umbelliferae610

زیخ هلوکرس هریت  زیخ : هجنکرس زیخ ، هلوکرس  : Trapa natans :Trapaceae611

چیق هریت  کسخراخ :  Tribulus terrestris :Zygophyllaceae611

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


دوخن هریت  اهردبش :  Trifolium spp .:Leguminosae611

دوخن هریت  اه : هلیلبنش  Trigonella spp .:Leguminosae613

ینساک هریت  بذاک : هنوباب   Tripleurospermum disciforme :Compositae614

یئول هریت  هنز :) شتآ يوق  وق ، وفرک ، لامزرگ ،  ) زرگ یئول ،  Typha latifolia :Typhaceae615

نوران هریت  اهنوران :  Ulmus spp .:Ulmaceae615

هنزگ هریت  هیاپود : هنزگ  هنزگ ،  Urtica dioica :Urticaceae616

کخیم هریت  ینوباص :  Vaccaria pyramidata :Caryophyllaceae616

تاق هرق هریت  تاق : هرق  Vaccinium arctostaphylos :Ericaceae617

Vallisneria spiralis :Hydrocharitaceae617

ینومیم لگ  هریت  اهروهام : لگ   Verbascum spp .:Scrophulariaceae617

دنسپ هاش هریت  دنسپ : هاش  Verbena officinalis :Verbenaceae618

ینومیم لگ  هریت  اهبازیس :  Veronica spp .:Scrophulariaceae618

غادب هریت  غادب :  Viburnum opulus :Caprifoliaceae619

دوخن هریت  اهکشام :  Vicia spp .:Leguminosae620

هرهزرخ هریت  شناورپ :) یفارگلت ، لگ   ) یفارگلت چیپ   Vinca herbacea :Apocynaceae620

هشفنب هریت  رطعم : هشفنب   Viola odorata :Violaceae620

( شاو هراد   ) شاوراد  Viscum album :Loranthaceae621

روگنا هریت  روگنا :  Vitis vinifera :Vitaceae622

لخن هریت  ینزبداب : لخن   Washingtonia filifera :Palmae624

دوخن هریت  نیسیلگ :  Wisteria sinensis :Leguminosae624

ینساک هریت   Xanthium strumarium :Compositae625

هلال هریت  يا : هلوگنز  Yucca gloriosa :Liliaceae625

نوران هریت  راددازآ :)  ) دازآ  Zelkova carpinifolia :Ulmaceae625

رانک هریت  نالیج :) دجنس  فان ، نوا نالجنس ، باتنوع ،  ) بانع  Ziziphus jujuba :rhamnaceae626

اهسخرس  Filicales626

( کلایس  ) شوایس رپ   Adianthum capillus -veneris :Adianthaceae626

هایس سخرس   Asplenium adianthum -nigrum :Aspleniaceae627

هدام سخرس   Athyrium filix -foemina :Athyriaceae627
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رن سخرس   Dryopteris filix -mas :Aspidiaceae628

لوغ سخرس   Matheucia struthiopteris :Athyriaceae628

نابز رام   Ophioglossum vulgatum :Ophioglossaceae628

وراد یگنز  Phyllitis scolopendrium :Aspleniaceae628

جیافسب  Polypodium vulgare :Polypodiaceae628

يا هجنپ سخرس   Pteris cretica :Pteridaceae629

زامچ ای  فرک  ای  یباقع  سخرس   Pteridium aquilinum :Hypolepidaceae629

روانش سخرس   Salvinia natans :Salviniaceae629

( شاو كدنب   ) بسا مد   Equisetum spp .:Equisetaceae629

630دلج 4

باتک 630تاصخشم 

([ همجرت  ) رهدلا ۀبخن  ]630

.تسا لصف  هدزای  باب  نیا  .دراد  يرترب  كاخ  رب  هچنآ  شزرا و  اب  ياهگنس  هناگتفه و  ياهناک  هرابرد  مود  630باب 

631هراشا

تسا نشور  لقع  هب  هک  هچنآ  رب  انب  اهناک  نیا  شیادیپ  یگنوگچ  اهنآ و  ّصاوخ  اهداهن و  تّیهام  زا  نخس  دنوش و  یم هدیشک  ناور و  هتسب ، بوذ ، هک  یی  هناگتفه ياهناک  هرابرد  مکی  631لصف 

بآ درگوگ و  زا  هویج  شیادیپ  بآ و  زا  درگوگ  شیادیپ  درگوگ و  هویج و  زا  اهناک  شیادیپ  هرابرد  مود  636لصف 

تسا گنر  درز  یی  هزیمآ دنزاس  یم نانآ  هچنآ  هک  نیا  رد  یلقع  ناهرب  نایب  نارگایمیک و  هب  خساپ  رد  موس  638لصف 

اهنآ ياهگنر  اهنیمزرس و  اهیگژیو ، اهتّیصاخ ، اهدوس ، شزرا ، اب  ياهگنس  هرابرد  مراهچ  640لصف 

دنمّود هجرد  رد  ینارگ  شزرا و  تهج  زا  هک  ییاهگنس  هرابرد  مجنپ  646لصف 

اهنآ ياهنیمزرس  اهگنر و  اهیگژیو ، سیطانغم ، ياهگنس  هرابرد  مشش  650لصف 

دیراورم روناج  داهن  زا  نخس  فدص و  رد  نآ  شیادیپ  یگنوگچ  دیراورم و  هرابرد  متفه  653لصف 

اهنآ شیادیپ  یگنوگچ  زا  نخس  دنراد و  يرترب  كاخ  زا  ناشندوب  یناک  یگژیو  اب  هک  ییاهزیچ  رگید  اهگنس و  هرابرد  متشه  654لصف 

اهنآ صاوخ  شیادیپ و  یگنوگچ  زا  نخس  دنمود و  هبترم  رد  همیرک  ياهرهوگ  هدنزرا و  ياهگنس  هب  تبسن  هک  ییاهگنس  هرابرد  مهن  658لصف 

اهنآ شیادیپ  ندش و  تسرد  یگنوگچ  تّلع و  زا  نخس  اهرازگیر و  اه و  هّپت اههوک و  شیادیپ  هرابرد  مهد  660لصف 

اهنآ شزرا  زا  نخس  دنا و  هدرک هیده  رگید  یخرب  هب  ناهاشداپ  یخرب  هک  یی  هدنزرا ياهگنس  هرابرد  مهدزای  661لصف 

664دلج 5

باتک 664تاصخشم 

نویعلا سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ]664

ثلاثلا ءزجلا  ]664
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664هراشا

نف هد  رب  لمتشم  یعیبط  عورف  رد  نویعلا  سیارع  یف  نونفلا  سیافن  باتک  زا  مود  مسق  زا  مراهچ  665هلاقم 

بط ملع  رد  لوا  665نف 

665هراشا

لصف جنپ  رب  لمتشم  يرظن  مسق  رد  لوا  666باب 

666هراشا

: يوق طالخا و  هجزما و  ناکرا و  تفرعم  رد  لوا  666لصف 

: ءاضعا حیرشت  رد  میود  668لصف 

ضارعا بابسا و  ضارما و  رد  میس  باب  لصف  ]670

: لیالد تامالع و  رد  مراهچ  673لصف 

: بوبح زا  نآ ، ریغ  هیودا و  هبرشا و  هیذغا و  زا  هلمعتسم  ءایشا  تفرعم  رد  مجنپ  678لصف 

: لصف ود  رب  لمتشم  یلمع  مسق  رد  مّود  681باب 

: ندب تّحص  ظفح  رد  لّوا  681لصف 

: تاجلاعم رد  میود  684لصف 

ایمیک ملع  رد  هلاقم  نیا  زا  مود  691نف 

691هراشا

: عوقو ناکما  نایب  رد  لوا  691لصف 

.تعنص ریسکا و  ایمیک و  رد  وا  هیمست  رجح و  لصا  هب  تراشا  رد  مود  692لصف 

: ریفصت ضییبت و  تیفیک  رد  مّیس  693لصف 

سیلکت لیلحت و  دیقعت و  رد  مراهچ  694لصف 

دنراد راکب  ار  نآ  دنا و  جاتحم نادب  تعنص  نیا  رد  هکیئاهزیچ  تاریبدت  رد  مجنپ  696لصف 

میس نتخاس  نایب  رد  مشش  698لصف 

رز نتخاس  رد  متفه  700لصف 

یلال نتخاس  رد  متشه  702لصف 

ربنع کشم و  نتخاس  رد  مهن  704لصف 

تعانص نیا  بابرا  تاحالطصا  زا  یضعب  تاراشا  رد  مهد  705لصف 

تسارف ملع  نویعلا  سیارع  یف  نونفلا  سیافن  باتک  زا  میود  مسق  زا  مراهچ  هلاقم  زا  مجنپ  705نف 

705هراشا
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يرهاظ ياه  وضع  لکش و  کنر و  تروص و  یگنوگچ  ببسب  مدرم  قالخا  نتفای  رد  لوا  706باب 

یضعب رب  تامالع  نیا  زا  یضعب  حیجرت  رد  میود  710باب 

تسا موجن  ماکحا  ملع  مراهچ  هلاقم  زا  مشش  711نف 

711هراشا

بکاوک ریثات  نایب  رد  لوا  711لصف 

: تباوث ای  دوب  رت  يوق ریثات  رد  تارایس  هکنآ  رد  مود  713لصف 

: نآ باوج  اب  دنا  هدرک داریا  یموجن  ماکحا  نالطب  بکاوک و  ریثات  رب  هکیتاهبش  رد  میس  714لصف 

ناشیا تلالد  هرایس و  بکاوک  تافص  نایب  رد  مراهچ  715لصف 

جورب تالالد  نایب  رد  مجنپ  720لصف 

صاوخ ملع  مراهچ  هلاقم  زا  متفه  723نف 

723هراشا

اپ راهچ  تاناویح  صاوخ  رد  لوا  723باب 

723لیف

724خر

724ندگرک

725هفارز

725رتش

726بسا

727رتسا

727واگ

شیم 728واگ 

یهوک 728واگ 

729دنفسوگ

729وهآ

729ریش

730گنلپ

730ربب

731دهف

731گرگ
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732راتفک

732سرخ

732كوخ

732کس

733هابور

734هنیزوب

734هبرگ

734شوگرخ

734تشپراخ

رویط رد  میود  735باب 

735اقنع

غرم 735رتش 

736باقع

736سکرک

736يامه

737زاب

737نیهاش

737خرچ

737هشاب

737غاز

737قلقل

737طب

737دهده

738موب

738سورخ

738لصرب

738سنقق

يرحب تاناویح  صاوخ  رد  میس  739باب 
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يرحب 739بسا 

یبآ 739واگ 

739گنهن

740روفنقس

740نایبور

740هداعر

740يرج

740نیفلد

740زومار

741ناطرس

راجحا رد  رهاوج  صاوخ  رد  مراهچ  741باب 

741دیراورم

742توقای

743لعل

744درمز

745ساملا

745هزوریف

746هداجیپ

746دسب

746رهزداپ

747سیطانقم

747قیقع

747دروجال

748بشی

748رولب

748انیم

748ابرهک

748هبش

748اشیشقرام
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749ایسنیغم

749دمثا

دوهیلا 749رجح 

هیحلا 749رجح 

یشبح 749رجح 

تیز 749رجح 

ناقری 749گنس 

باقع 750گنس 

لخلا 750ضغاب 

روسیقلا 750رجح 

شوم 750کنس 

قلط 750کنس 

مینک داریا  لصف  شش  رد  عون  شش  هلمجنآ  زا  ام  نکیل  عجار و  واب  اهتعنص  نیرتشیب  تقیقحب  دراد و  رایسب  ماسقا  بعش و  نآ  هک  هعیبطلا  فرح  ملع  مراهچ  هلاقم  زا  متشه  750نف 

دنناوخ باودلا  بط  ار  نآ  هک  هرطیب  رد  لوا  750لصف 

يراکش ناغرم  لاوحا  رد  میود  752لصف 

دیالایب هچ  رهب  دیفس  هماج  راثآ  علق  رد  میس  753لصف 

تحالف رد  مراهچ  754لصف 

فاتکا رد  مجنپ  757لصف 

اضعا جالتخا  رد  مشش  757لصف 

759دلج 6

باتک 759تاصخشم 

ناریا ییوراد  یکشزپ و  تادرفم  ]759

.دنور یم راک  هب  یتنس  بط  رد  هک  یئوراد  ناهایگ  مهدفه  759لصف 

759هراشا

: یلآ داوم  یعیبط و  760داوم 

: یهایگ ياهوراد  ندوب  رثؤم  ندوب و  761ملاس 

یهایگ ءاشنم  اب  یتنس  ياهوراد  ]762

(: هجنوی  ) 762تق
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: ولآدرز هتسه  762زغم 

: یهوک راهب  763هشیمه 

: سدقم 763راخ 

: یبآ دنسپ  764هاش

: مدنگ 764سوبس 

: مدآ 765اباب 

: هبرگ 765فلع 

: 765هنوباب

: یئارحص 766هنوباب 

: 766ینساک

: 766يرخاپ

: 767نوتیفنس

: ودک 767مخت 

: رایخ 768مخت 

: 768هلیلبنش

: زایپ 768ریس و 

: 769انایتوج

: 769گنیسنیج

[21 :] نایب 770نیریش

: کیلو 771خرس 

: 771كزار

: یهوکان 772دنک 

: 772افوز

(: رادمن  ) 773نوفریز

: یمور 773نادجنا 

: راهب 773هشیمه

: یشحو شوگنزرم  ای  یهوک  773نشیوآ 

: 774يرفعج

: یتعاس 774لگ 
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: 774هندوپ

: یلوک 775باخرس 

: خرس لگ  775هویم 

: 775هبشع

: 776موینلس

: الاگ 776یلوپ 

: 776انس

: يدنه 777ربمت 

: 777نوخرت

: 777هبوچدرز

: سرخ 777فلع 

: بیطلا 777لبنس

: یشحو 778يوهاک 

: 778نیتنسفا

: 779نارداموب

: 779نیبمهوی

: سورخ 779مشچ 

: یبرع غمص  ای  نژرا  780غمص 

: 780کبوچ

: یکرت 780ریگا 

: 780هتفتف

: شوایس 780رپ 

: 781نیبجنرت

: 781کلاو

: 781درزربص

: یمتخ 781هشیر 

: يرهش 781همادق 

: سورخ 782جات 
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: بارق 782له 

: 782اهرقرقاع

: یهام 782گرم 

: سفرک 782مخت 

: لیوط 783دنوآدرز 

: دنولا 783دوخن 

: 783هنمرد

: 783نوراسا

: 783هبوچرام

: نومیله خیب  783نویله و 

: تورزنا ای  دیفس  خرس و  784هدجنک 

: 784اریتک

: کلملا 784لیلکا 

: یملق 784ریشابت 

: 785کشرز

: 785ردنک

: 785لدرخ

: ناریا دنه  785گرب 

: سیلبا 785مخت 

: 786کشمجنرف

: رابک 786هشیر 

: هیوم 786لفلف 

: 786هشفاک

: ینامرک هایس  787هریز 

: 787ناینز

: 787مشچ

: 787سولف

: اولح 787لگ 

: 788انامدرق
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: 788همختراهچ

: نارطیق 788گرب 

: 788نیچراد

: جذاس 788گرب 

: 788لظنح

: کمرگ 789مخت 

: 789جنرانراهب

: ینامرک 789ناجنروس 

: لقم 789كاخ 

(: لگوگ  ) قرزا 790لقم 

: ناسلب 790بح 

: ناسلب 790دوع 

: نارکوش 790خیب 

: 790ناریمام

: 790هیغولم

: 791ناتسپس

: زینشگ 791مخت 

: 791تشخریش

: شاو 791کیک

: نیطالسلا 791بح 

: زبس 792هریز 

: ورس 792لگ 

: 792دابنرق

: 792مکرک

: 792دابمرز

: توشک 793مخت 

: یکم 793رفصا 

: يرهد 793رگنک 
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: 793قلاپات

: هروتات 793مخت 

: جیوه 794مخت 

[119 :] 794كرپسا

: 794اشو

: یبرقا 794جنرود 

: شوایس 794نوخ 

: لاغیت 795رکش 

: نابزواگ 795لگ 

: نابزواگ لگ  795گرب 

: 795له

: یلباک 796گنرب 

: رمک 796صرق 

: دیفس 796شیرس 

: 796ریشکاخ

(: کخیم  ) 796لفنرق

: 797هجیراب

: 797جنیبکس

: سلفک 797هشیر 

: زبس 797نایداب 

: نوگنرس 798لگ 

: 798هرتهاش

: 798قانقوب

: چیپ 798نمهب

: لج 798لج

: کشجنگ نابز  799هویم 

: 799جنبلارذب

: یئاطخ 799نایداب 

: خلت 799سدع 
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: ینامرک 799گنر 

: یسدنه 800سار 

: رفولین 800مخت 

: 800دبرت

: هشفنب 800خیب 

: 801ابمولاک

: 801لهبا

: وهاک 801مخت 

: يرهش 801وگنلاب 

: يزاریش 801وگنلاب 

: 802ناجنلوخ

: 802سودوخوطسا

: انح 802گرب 

: 802دازریش

: 802هچم

: یهاش 802مخت 

: یلوک 803شمشک 

(: فیل  ) 803يروط

(: يزابخ  ) كرینپ 803لگ 

(: جندوف  ) 804هنوپ

: توتهاش 804هشیر 

: دروم 804مخت 

: همخت 804هایس

: رفولین 804لگ 

: ناحیر 805مخت 

: یتبرش 805مخت

: نوتیز 805گرب 

: 805بلعث
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: دنفسا 806مخت 

: دیوش 806مخت 

: هتفس 806هلمآ 

: 806جنکاک

: 806نوسینا

: ینیچ 807هبابک 

: دیفس 807زقس 

: 807گنهراب

: 807هزرفسا

: 807جیافسب

: 808نوقیراغ

: 808نابونرخ

: یسراف 808رانلگ 

: 808هنادهب

: 808وزام

: 809طولب

: هچبرت 809مخت 

: ینیچ 809دنویر 

: ساویر 809لگ 

: 810قامس

: یگنرف 810کچرک 

: درز 810لگ 

: 810سانور

: 810بادس

خرس 811رکش 

: ورم 811مخت 

: دیفس 811لدنس 

: 811خلتسق

: 812ردالب
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: 812نبریشکاخ

: نیچ 812بوچ 

: 812يزیرجات

: ناجمداب 813مخت 

جانفسا 813مخت 

: 813هجیلکوت

: 813شوجنزرم

: 813لاتیپاپ

: 814هلوچک

: 814بنرز

: 814هلیلب

: هایس 814هلیله 

: يدوخن 814میرم 

: يزاریش 814ناشوک 

: لویت 815گرب 

: 815یقاقش

(: لاپوک غمص   ) 815سولدنس

: 815کساخراخ

: 815شدنک

: 816نویرزام

: 816ایکمرب

: هشفنب 816لگ 

: 816نادیزوب

: هتسب نهد زاب  817نهد

: مش 817بآ

: 817یتوکاک

: 817بانع

دیفس جاز  یندعم  ءاشنم  اب  یتنس  817يوراد 
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817هراشا

[: 818همرس 239

[: ینمرا 240 818لگ 

[: 818خینرز 241

[: ناشاک 242 818چگ 

[: 818خرسال 243

[: 244] روشرس 819لگ 

[: برس 245 819تانبرک 

[: يا 246 هرقن 819گنسرادرم 

[: ملق 247 819هروش 

[: ناتسغاد 248 819لگ 

: اتیمام 820فاش 

[: مودخم 249 820لگ 

[: بایلق 250 820کمن 

: درز 820درگوگ 

[: کلملا 251 سدع  یناویح  ءاشنم  اب  یتنس  820ياهوراد 

821هراشا

[: ناجرم 252 821هخاش 

[: 253] دوهیلا 821رجح 

[: 821فدص 254

: لسع روبنز  821موم 

[: مشیربا 255 821هلیپ 

[: تشپ 256 كال 822مخت 

[: تورق 257 822هرق

[: 258] رتش 822ناهوک 

[: 259] 822رهزداپ

[: هرب 260 822هیام 

[: 823یئایموم 261

: ایرد 823فک 
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831دلج 7

باتک 832تاصخشم 

ناریا یعامتجا  خیرات  ]832

مهد دلج  ]832

مالسا زا  دعب  مولع  832ریس 

832هراشا

مالسا ملاع  رد  یّبط  834عبانم 

834هراشا

ناگیار 835یکشزپ 

برع 835حاّرج 

یطارقبا 835هعومجم 

یمالسا بط  ياه  همشچرس 836رگید 

بط ملع  یلماکت  837ریس 

یمالسا گنهرف  838شزرا 

یمالسا ناهج  ناریا و  رد  هتسباو ، ياهنامزاس  یکشزپ و  شناد  840ریس 

840هراشا

اهناتسرامیب عضو  ناکشزپ و  840هرامش 

دادغب رد  هلودلا  دضع  841ناتسرامیب 

نیناجملا راد  ماتیالا و  841راد 

نایاونیب زا  841تیامح 

راّیس 842ناتسرامیب 

842يزاسوراد

اطسو نورق  رد  یکشزپ  عبانم  844اهباتک و 

یهاشمزراوخ 844هریخذ 

یکشزپ 845هفرح 

هوخا نبا  رظن  هب وا  ياهتیلوئسم  کشزپ و  845فیاظو 

845یکشزپماد

845هراشا
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تاناویح زا  846تیامح 

یکشزپماد رد  صصخت  846طرش 

846نالاّحک

دنب 846هتسکش

ناحاّرج صصخت  847دودح 

ینامرک لضفا  یبط  847رظن 

847دصف

هنتخ 847تماجح و 

یکشزپ تاماظن  847تاررقم و 

مشچ ینیب و  ولگ و  شوگ و  848ياهیرامیب 

يدنب هتسکش 848چگ 

هلبآ 849صیخشت 

یناجرج یکشزپ  849تایرظن 

يوره قفوم  روصنم  850وبا 

یهایگ 850ياهوراد 

یّبط 851ياههایگ 

بط ملع  رد  تافارخ  851ذوفن 

تبرش 852عاونا 

دناوخریم هجلاعم  853زرط 

اپورا رد  یفسلف  یبدا و  ياه  هشیدنا یلماکت  853ریس 

853هراشا

اپورا رد  یکشزپ  شناد  856دشر 

ناتساب نانوی  رد  یکشزپ  856ملع 

یبرجت مولع  یجیردت  856دشر 

بط 857ملع 

حیرشت داتسا  857نیتسخن 

نیفلؤم 858نیمجرتم و 

سونیلاج رب  يزار  858كوکش 

مالسا ملاع  رد  یکشزپ  858ملع 
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مالسا زا  دعب  یکشزپ  858ياهنامزاس 

( هناخوراد  ) 858هناخبارش

ناتسرامیب 859نیلوا 

یکشزپ 859هرواشم 

تبابط 859هزاجا 

ناکشزپ ياه  همان یهاوگ زا  یی  860هنومن

يرامیب 860صیخشت 

نارامیب 861هنیاعم 

دناوخ هناوید  ار  هلوّدلا  دضع  هک  یی  861هناوید

یکشزپ 861طیارش 

862یسانشروناج

یسانش 862نیمز

اطسو نورق  رد  یگنهرف  یملع و  ثحابم  تاعوضوم و  863عّونت 

مولع يدنب  863هقبط

ریخا نرق  ود  رد  ملع  865تشونرس 

ناریا رد  بط  ملع  یلوزن  865ریس 

هّیوفص دهع  ناریا  رد  865یکشزپ 

هیراجاق دهع  رد  یکشزپ  866نادند

مهدجیه نرق  ياپورا  هب  866یهاگن 

متسیب مهدزون و  نرق  رد  بط  ملع  عیرس  867تفرشیپ 

870دلج 8

باتک 870تاصخشم 

([ همجرت  ) نادلبلا مجعم  ]870

توقای راتفگشیپ  ]870

نآ زج  شیاهایرد و  اه و  هوک نیمز و  لکش  رد  تسخن  870باب 

اه میلقا فالتخا  نآ و  هژاو  تخانش  میلقا ، تفه  رد  مود  877باب 

877هراشا

میلقا 23] تفه  زا  کی  ره  ياهزرم  880کنیا 
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880 اشاره

883 % هر یک از دوازده برج کدام شهرها را دارد؟[57]

884 باب سوم در تفسیر واژهها که مکرر در این کتاب یاد شدهاند

884 اشاره

887 آباذ:

887 سکه:

888 مصر:

888 درازا- طول:[71]

888 پهنا- عرض:

888 درجه، دقیقه:

889 صلح- آشتی:

889 سلم:

889 عنوه:

889 خراج:

890 فیء، غنیمت:

891 غنیمت:

891 صدقه:

892 خمس:

892 قطیعه:
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یعازتنا یبط  بتک 

1 دلج

باتک تاصخشم 

میدق نارهط  ]

مجنپ دلج  ]

ینارهط ياهاذغ  يزپشآ و 

میدـق ياـه  ینارهط دوـخ  هتفگ  زا  مه  ارنآ  یعورـش  بلطم  دـنکیم  تبحـص  نارهط  میدـق  يزپـشآ  هراـبرد  باـتک  نیا  هک  اـجنآ  زا 
هک ملـسم  تسا  یتیعقاو  نیا  و  تسا ، هتـسب  گید  هب  مود  هنیئآ و  هب  لوا  رهوش  هناـخ  رد  نز  ره  یتخبـشوخ  دـنتفگیم : هک  میروآـیم 
هب ات  لوا  ینیریش  هدوب  رادروخرب  یئوشانز  یگدنز  رمتـسم  توالح  زا  دنا  هتـسناوت رتمک  يزپشآ  گید و  اب  یئانـشآ  دقاف  ياه  مناخ
هک هدوب  نیمه  دندرکیم  لمح  ار  روگید  گید و  رخآ  هنیئآ و  لوا  اه  یـشکزاهج رد  هک  مه  نآ  هفـسلف  دیاش  و  دـننکب ، ظفح  رخآ 

هرادا رنه  راـتفر ، نسح  قلخ و  نسح  تروص و  یئاـبیز  زا  سپ  دوریم  رهوش  هناـخ  هب  هک  سورع  ره  يارب  دـننکب  یلاـح  هتـساوخیم 
هار زا  دناوتب  هنوگچ  هکنیا  بوخ و  تخپتسد  نتشاد  يزپشآ و  زا  عالطا  اب  رگم  دوشیمن  رسیم  نآ  دشابیم و  طرش  لوا  رهوش ، مکش 

.دروآ تسدب  رهوش  لد  اذغ 
اذغ قیرط  زا  یئاریذپ  هزادنا  هب  ار  وا  زیچ  چیه  دشابیم و  یتسیابردور  رد  مکـش  شیپ  ومکـش و  الوصا  درم  هدـش  نشور  هک  اجنآ  زا 
مه ار  یقیاقد  شاعم  لیصحت  ترارم  جنر و  اهتعاس  زا  سپ  هک  دشاب  درم  بناج  هب  قح  تمسق  نیا  رد  مه  دیاش  هک  دنکیمن  یضار 

.دروآ تسدب  ار  تسا ) مکش  یگدنز  شیع  هیام   ) دوشب و رورسم  اذغ  هار  زا 
اذغ فرصم  رد  نایاقآ  هک  مینکب  هابتشا  دیابن  يروخرپ  اب  ار  يروخ  بوخ هتبلا 

24 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رسمه هک  اجب  عقوت  نیا  هارمه  نآ ، تیمک  ات  دنهدیم  تیمها  نآ  تیصاخ  هزم و  لکش و  رطع و  معط و  ینعی  نآ ، تیفیک  هب  رتدایز 

.دنکب هدامآ  يا  هرفس زیم و  هیهت و  یئاذغ  وا  تهج  شیوخ  هقیلس  رنه و  دوخ و  تسد  اب  زین  وا  هناخ  مناخ  و 
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اعدا ناوتیم  اذل  دروایب و  هرفـس  رـس  روهظون  ي  هدروخن هدیدن  يا  یندروخ اذـغ و  هاگدـنچ  زا  ره  هدومن ، هقیلـس  راهظا  هکنآ  هصاخ 
نارهط شیپ  لاس  داتفه  تصـش ، مدرم  زا  تسیئاهروهظون  اه و  هزات نامه  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  یئاه  یندروخ اهاذـغ و  هک  دومن 

، هدش ون  یتدم  زا  سپ  هنهک  ره  تفگ  دیاب  و  دشابیم ، نتفر  دای  زا  فرش  رد  زین  هیقب  هتفر  دای  زا  نآ  مظعا  تمسق  نامز  رورم  هب  هک 
.دنوشیم زور  دم  هبترم  ود  هدومن  هرهچ  يدنچ  زا  سپ  هک  هداتفا  رظن  زا  ياهانب  يامن  شیارآ و  هیارآ و  سابل و  هک  هنوگنامه  هب 

ياـه يزاـس هرهچ شـشوپ و  نیرتریگمـشچ  هرمز  زا  هدـش  زور  دـم  هبترم  ود  هک  وـم  رف  تشپرپ و  يوربا  راولـش و  هتیلـش  هنوـمن  رد 
هچ هتفرگ ، ار  هدیـشکدادم  ي  هدیـشارت ای  یناطیق ، ياهوربا  ياـج  هدـش  زور  دـم  هراـبود  میدـق  تفلک  يوربا  دـنا  هدـمآرد اـه  مناـخ

.اهنیا لاثم  هچره  دنکیم و  اه  یئابرلد
هصاخ هتشاد ، بیرفلد  یگزات  اه  هدروخن هدیدن ، يارب  دناوتیم  زین  نآ  رتدایز  شیپ و  نرق  مین  ياه  یندیـشون یندروخ  اهاذغ و  سپ 
هدشیم هتفرگ  رظن  رد  نآ  یبط  یحـص و  بناوج  هزم ، معط و  لکـش و  تیئاذغ و  ي  هظحالم رب  هوالع  میدق  ي  هبرـشا هیذـغا ، رد  هک 

.تسا
دـشاب همه  لاـح  بساـنم  اـت  تسا ، مرگ  تعیبط  رد  هدوب ، نآ  هیلوا  داوم  زا  ودرگ  هک  ناجنـسف  شروخ  رد  ـالثم  هک  تروص  نیا  هب 

نآ يزبس  جازم ، مرگ يرفعج  هرت و  هک  يزبـس  همرق رد  اـی  .دـشابیم  جازم  کـنخ هک  هدـش  مولعم  راـنا  بر  اـی  راـنا  بآ  نآ  ینـشاچ 
.تسا هدش  روظنم  هروغبآ  نآ  ینشاچ  دنکن ، یتحاران  داجیا  تعیبط  مرگ ي  هدنروخ رد  ات  دشابیم ،

لادتعا و دیاوف و  هک  نآ  دننام  اه و  یبرچ اه و  ینیریش اه و  یشرت رد  نینچمه 
25 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دیاـبن یتاـبن  یناویح و  یکاروخ  ود  هک  هدـعاق  نیا  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  یبط  میلاـعت  تارظن  هبـساحم و  ناشیررـض  یب
هتفرگ ردنغچ  زا  یتابن و  هک  دنق  هداوناخ  دنق و  دـننام  جازملا  فلتخم  ینیریـش  ود  لثم  .دوشب  فرـص  هیهت و  مه  هب  جوزمم  اجکی و 

هک دنفـسوگ  واـگ و  ي  هرک نغور و  هبند و  لـثم  رگدـکی ، اـب  طولخم و  یبرچ  ود  دـشابیم و  روبنز  زا  یناویح و  هک  لـسع  هدـش و 
هکرس و لثم  یـشرت  ود  رارق  نیمه  هب  .هایگ و  زا  یتابن و  هک  نآ  لثم  نوتیز و  نادرگ و  باتفآ دجنک و  هبنپ و  مخت  نغور  یناویح و 

رثا دنـشابیم ، رگدـکی  هدـننک  یثنخ دـسفم و  هک  اجنآ  زا  هکلب  هدادـن ، هدـیاف  اـهنت  هن  هک  نآ ، دـننام  ومیل و  بآ کـشک و  تساـم و 
یکی هک  نیا شناتساد  دوب و  هدش  مولعم  مه  نمشد  راگزاسان و  هک  هزوبرخ ) لسع و   ) لثملا برض  ي  هنومن هب  .دنـشخبیم  سوکعم 

!؟ دـنزاسیمن مه  اب  هزبرخ  لسع و  یتسنادـیمن  رگم  دـنتفگ  دیـشکیم  دایرف  هدـش  درد  مکـش هب  التبم  هزبرخ  لسع و  ندروخ  زا  هک  ار 
! دنا هدروآرد ار  مردپ  هتخاس  مه  اب  مه  بوخ  هچ  هک  ینیبیم  داد  باوج 

نیا رد  .تسا  هدـش  هارمه  زین  نآ  ي  هدافتـسا دروم  داوم  راـضم  صاوخ و  هکلب  دـنزیم ، فرح  يزپشآ  زا  اـهنت  هن رـضاح  باـتک  سپ 
، دوشیم رهام  يزپشآ  اهنت  هن  دروآ ، لمعب  رظن  ناعما  نآ  رد  هدش  هتـشون  هک  ینیبزیر  تقد و  نامه  هب  هدنناوخ  هنیآ  ره  هک  تیـصاخ 

.دنکب عفر  نایفارطا  دوخ و  ینیلابریغ  ياه  يرامیب زا  اسب  هک  دش  دهاوخ  دمآراک  یبیبط  هچمین  هکلب 
زیم تشپ  زا  هک  یئاه  مناخرتخد دننام  ینایدتبم  .دشابیم  ناعلطم  هن  نایدـتبم  تهج  باتک  بلاطم  رد  تقد  هک  نیا مزال  نخـس  اما  و 

زپ و تخپ و  زا  یعالطا  كدنا  تسا  هدش  هدینـش  هدید  هکنانچ  هکنآ ، نودـب  هتفر ، تخب  هناخ  هب  نآ  لاثما  هاگـشناد و  ناتـسریبد و 
و دیسرپیم ، یلـسع  غرم  مخت نتخپ  زرط  هدنراگن  نیا  دوخ  رـسمه  زا  فیدر  نیا  زا  یمناخرتخد  هکیروطب  .دنـشاب  هتـشاد  نآ  لئاسم 
هک هتشذگ ، رهظ  زا  یتعاس  ات  رهظ  هب  تعاس  ود  زا  هک  مدید  دهشم  دابآ  لیکو رد  هدنراگن  دوخ  ار  يا  هلاس تسیب هدجیه  مناخرتخد 

همخت  ندز و  فرح  لوغشم  شیاهرتگرزب 
26 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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دـیناسر و رخآ  هب  ار  تیربک  یطوق  هس  دیـشکیم و  لاغذ  هب  تیربک  دـنکب  تسرد  باـبک  يارب  شتآ  تساوخیم  دـندوب و  نتـسکش 
يور هب  هدیـشک  نآ  هب  تیربک  هک  يزیچ  هنهک و  ذغاک و  بوچ و  هلیـسو  هک  دهدب  جرخب  روعـش  دـح  نیا  رد  تسناوتن  مه  تبقاع 

! دنکب شتآ  هب  لیدبت  ارنآ  دنزب  داب  هداهن  لاغذ 
هک یندناوخ  .میروآ  لمعب  سپس  هدش  انـشآ  شبلاطم  هب  هدناوخ  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ارنآ  هبترم  کی هک  نیا باتک  زا  هدافتـسا  زرط  اما  و 

هتشاد باتک  هب  رظن  دایز  مک و  نودب  ادتبا  هک  نتسب  راکب  ندناوخ  نآ  زا  سپ  دنکیم و  لهس  نآ  یلمع  هدوب ، تسرامم  یعون  دوخ 
رگید عون  هب  هدیناسر  لامک  هب  ار  اذغ  کی  نتخپ  هک  نیا کی و  کی هکلب  هتفرگن ، راکب  مه  اب  ار  روتسد  دنچ  هک  نیا رگید  میـشاب و 

هنیآ ره  هک  رگید  .مینک و  هیهت  رفن  ود  یکی  تیفرظ  رد  كدنا و  رادقم  مک و  زا  ارنآ  ریغ  اذـغ و  زا  هچره ، هک  نیا و  میروایب ، ور  نآ
ریزگان يدتبم  ره  هچ  .مینکب  دعب  تبون  يارب  شحالصا  رد  یعس  ندش  هدرزآ  لد ياجب  دمآرد  بآ  زا  بارخ  روش و  دنت و  یئاذغ 

يا هبرجت بجوم  شررـض  ره  هتفگ ، شتآ  بآ و  راـک  ارنآ  هک  يزپشآ  رد  اـصوصخم  .دـشابیم  راـک  هب  عورـش  رد  ندرک  بارخ  زا 
هکلب دـننکب ، عوجر  نآ  هب  رـصتخم  ره  يارب  ات  دـننکن  باتک  هب  تداع  هدوبن  یطقنـالم  هک  رخآ  رد  و  دـنکیم ؛ داـیز  ار  یلقع  هدـش 

رد باتک  اج  همه رد  هشیمه و  هک  دـننکب ، کیرـش  دوخ  راکتبا  لقع و  هدومن  عوجر  هظفاح  هب  لمع  رد  هدرپس  هنیـس  هب  نآ  بلاـطم 
.دشابیمن رایتخا 

27 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

باتک ینف  تاحالطصا 

: نغور بآ

.دننکب لح  شوج  بآ  رد  جنرب  يور  گید و  هت  نداد  يارب  هک  ار  ینغور 

ندرک شکبآ 

.دنزیرب دبس  رد  نآ  بآ  نتفرگ  تهج  هک  نتخپ  زا  سپ  ار  جنرب  ندیشک : بآ  و 

: ندروآرد بآ  زا 

.دشابیم نسحا  وحن  هب  اذغ  نتخپ  ینعم  هب  مه  ندرک و  شکبآ  تهج  جنرب  ندرک  رضاح  نتخپ و  ینعم  رد  مه 

: هدرک سیخ  جنرب 

.دنناسیخب کمن  بآ  رد  تخپ  تهج  شرتهب  ندرک  هدامآ  روظنم  هب  یئاتسپ و  تروصب  هک  ار  یجنرب 
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: بآ گنت 

.بآ مک .دورب  دروخ  هب  مامت  هب  کیدزن  شبآ  هک  دروخب  شتآ  نادنچ  ای  دوشب و  هتخپ  مک  بآ  اب  هک  یئاذغ 

: نداد خرچ  نداد و  تفت 

نغور رد  ای  دروخب و  مه  نغور  رد  رتمک  هقیقد و  هس  ود  طقف  ینعی  دوشب ، خرس  رـصتخم  یلیخ  هک  زیچ  ره  تشوگ و  ندرک  خرس 
[ .دوشب هتشادرب  قشاق  ود  یکی  ندنادرگ  اب  هتخیر 

: یکشجنگرس ای  یلقلق 

ةراشا

.دنروآرد رتگرزب  ای  قدنف  هزادنا  هب  هدرک  درگ  تسد  فک  رد  هک  ار  يا  هدیبوک تشوگ 

: نتخادنا اج 

لماک و ندش  هتخپ  يارب  ارنآ  داوم ، نیرخآ  ندوزفا  زا  سپ  هک  ار  یئاذغ 

28 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنراذگ دوخ  لاحب  میالم  شتآ  يور  ندرک  ادیپ  تخیر  ندش و  مهب  تسد 

: ندرک هرکرک 

.دننکب هپل  ای  هدروآرد  تسوپ  زا  دنهاوخب  هدیلام  نآ  لثم  يزیچ  نواه و  هتسد  ریز  رد  هک  ار  يرگید  بوبح  ره  ای  شام 

: ندرکراب

.دنهد رارق  شتآ  يور  نتخپ  يارب  هتخیر  فرظ  رد  هک  ار  يرگید  زیچ  ره  تشوگ و 

: نداد مد
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.رگید ینتخپ  ره  ای  جنرب  نتشاذگ  ندیشک  مد  لاح  هب 

: ندنادرگرب

.دننادرگرب دوخ  فرظ  رد  دنهاوخب  هک  ار  يرگید  زیچ  ره  جنرب و  نینچمه  نآ و  لثم  هچره  وکوک و  یماش و  ندرک  ور  تشپ و 

: ندیشک هریش 

.بآ رد  شندیلام  هچراپ و  رد  نآ  نتخیر  له و  زغم  ماداب و  لثم  يزیچ  ندیبوک 

: ندرک نیریش 

.دنزپب رکش  بآ و  رد  هک  ار  هچره  جیوه و 
29 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه ینامهم تهج  مزال  داوم  سایقم 

: غرمولپ تشوگولپ ، دننام  اهولپ  رد 

.نارفعز سدع  کی  رادقم  نغور ، مرگ   20 غرم ، ای  تشوگ  مرگ   600 جنرب ، مرگ  رفن 600  راهچ  ره  يارب 

: یهام وکوک  ولپ  يزبس

فـصن ولپ و  فرـصم  نآ  فـصن  هک  يزبـس  وـلیک  کـی  نغور ، مرگ   300 یهاـم ، وـلیک  مین  جـنرب ، مرگ  رفن 600  راــهچ  ره  يارب 
زا رتمک  دوشب  كاپ  نوچ  هک  تسا  هدش  باسح  هدرکن  كاپ  يزبس  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   » دـسرب وکوک  فرـصم  هب  شرگید 

« .دنامیم نآ  فصن 

: ولپالقاب

.نارفعز مرگ  کی  تشوگ ، ولیک   3 زبس ، القاب  ولیک   3 تبش ، ولیک   2 نغور ، مرگ )  750  ) كراچ کی  جنرب  ولیک  ره 3 

: دننام اهولپ  رگید 
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مرگ  100 ایبول ، ای  شام  ای  سدـع  اـی  هتـشر  مرگ   150 جـنرب ، مرگ  رفن 500  ره 4  يارب  ولپایبول ...  ولپ ، شاـم ولپ ، سدـع ولپ ، هتـشر
.نغور

: دننام راد  يزبس ياهولپ 

جیوه اـی  ملک  ولیک  مین  نغور ، مرگ   150 جنرب ، مرگ  رفن 600  راهچ  ره  يارب  تشوگ  یب ولپ  یلوبناتـسا ولپایبول ، ولپ ، جیوه ولپ ، ملک
.دننکب هزادنا  هاوخلد  قبط  ار  ناشدایز  مک و  هک  یگنرف  هجوگ ولیک  مین  زبس ، ایبول  ای 

: ولپ یلوبناتسا ولپال و  همیق 

قشاق کی  طسوتم ، یگنرف  هجوگ  4 زایپ ،  2 نغور ، مرگ   150 ناوختسا ، یب تشوگ  مرگ   300 جنرب ، مرگ  رفن 600  راهچ  ره  يارب 
.طولخم هبوچدرز  لفلف  هیودا و  يروخیاچ 

30 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: همیق شروخ  ولچ 

، طسوتم ینیمز  بیس ات 4   3 هپل ، تشم  کی  ناوختسا ، یب تشوگ  مرگ   250 نغور ، مرگ   100 جنرب ، مرگ  رفن 600  راهچ  ره  يارب 
.تاج هیودا يروخیاچ  قشاق  کی  زایپ ،  2

: دننام راد  يزبس ياه  شروخ ولچ 

تـشوگ مرگ   300 جـنرب ، مرگ  رفن 600  راـهچ  ره  يارب  يرفعج ...  اـنعن  شروـخ  سفرک ، ساــبیر ، رگنک ، شروـخ  يزبـس ، هـمرق
قشاق کی  ومیلبآ ، ای  هروغبآ  دننام  تاجیـشرت  قشاق  ات 4   3 زایپ ،  2 طولخم ، تاـج  يزبس ولیک  مین  نغور ، مرگ   150 ناوختسا ، یب

« .دنزیرب ندیشچ  اب  ار  اذغ  یشرت  دایز  مک و   » تاج هیودا يروخیاچ 

: دننام نیریش  ياه  شروخ ولچ 

زایپ  2 هب ، ای  جـیوه  ای  بیـس  مرگ   400 نـغور ، مرگ   100 تشوـگ ، مرگ   300 جـنرب ، مرگ  هب 600  بیـس ، شروخ  جیوه ، شروخ 
.نارفعز سدع  کی  رادقم  هب  ای  هبوچدرز  لفلف  هیودا و  يروخیاچ  قشاق  کی  رکش ، قشاق  ات 5   3 طسوتم ،

: بابک ولچ 
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.هتسار تشوگ  ولیک   3 هرک ، ولیک  کی  جنرب  ولیک  ره 3  يارب 

: اه بابک

.دوشیم باسح  تشوگ  مرگ  ات 200  رفن 150  ره  يارب  هدیبوک  گرب و  هجنچ و  زا 

: اه هتفوک

تشم کی  نغور ، مرگ   50 زایپ ،  2 هپل ، تشم  کی  جـنرب ، هدرک  عمج  تشم   2 هدرک ، خرچ تشوگ  مرگ  رفن 400  راهچ  ره  يارب 
.هیودا هبوچدرز  لفلف  يروخیاچ  قشاق  کی  هدرک ، درخ  تبش  تشم   2 زبس ، القاب  ولیک  مین  تسالقاب  هتفوک  رگا  .هدرک  درخ  يزبس 

: یچدوخن هتفوک 

لفلف يروخیاچ  قشاق  کی  زاـیپ ،  3 نغور ، مرگ   250 یچدوـخن ، درآ  مرگ   200 هدرک ، خرچ  تشوـگ  مرگ  رفن 400  راـهچ  يارب 
.کمن يروخیاچ  قشاق  کی  هبوچدرز ،

: اه تشوگبآ

قشاق کی  یگنرف ، هجوگ  2 زایپ ، کی  هپل ، ای  ایبول  ای  دوخن  ای  ایبول  دوخن و  تشم   2 یتشوگبآ ، تشوگ  مرگ  ات 400  رفن  ره 4  يارب 
يروخیاچ 

31 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.کمن هبوچدرز  لفلف 

: ناجمداب تشوگبآ 

قـشاق کی  کشک ، ناویل  فصن  زاـیپ ، کـی  سدـع ، تشم   2 طسوتم ، ناـجمداب  اـت 3   2 تشوـگ ، مرگ  رفن 400  راــهچ  ره  يارب 
.هزادنا هب  کمن  هبوچدرز ، لفلف  يروخیاچ 

: بیس تشوگبآ  دننام  نیریش  ياه  تشوگبآ

يروخیاچ قشاق  کی  زایپ ، کی  رکش ، قشاق   2 بیس ، ای 4 و 5  هب  کی  زمرق ، ایبول  تشم   2 تشوگ ، مرگ  رفن 400  راهچ  ره  يارب 
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.هبوچدرز لفلف 

: اه یماش

يروخیاچ قشاق  کی  زایپ ،  2 نغور ، مرگ   200 هپل ، ای  یچدوخن  درآ  مرگ   200 هدرک ، خرچ تشوگ  مرگ  رفن 400  راهچ  ره  يارب 
.کمن يروخیاچ  قشاق  کی  هبوچدرز ، لفلف 

: اهوکوک

يروخیاچ قشاق  کی  نغور ، مرگ   200 غرم ، مخت ات 8   6 ینیمز ، بیس ای  زبس  ایبول  ای  ناجمداب  ای  يزبس  ولیک  مین  رفن  راهچ  ره  يارب 
.کمن يروخیاچ  قشاق  کی  هبوچدرز ، لفلف 

: اه میلح

.رکش قشاق   4 نغور ، مرگ   50 مدنگ ، مرگ   500 تشوگ ، مرگ  رفن 400  راهچ  ره  يارب  تشوگ  میلح 

: ناجمداب میلح 

، هبوچدرز لفلف  يروخیاچ  قشاق  کی  زاـیپ ،  3 نغور ، مرگ   100 ناجمداب ،  4 سدع ، تشم   3 تشوگ ، مرگ  رفن 400  ره 4  يارب 
.کشک ناویل  فصن 

: اه شآ

يروخیاچ قشاق  کی  کشک ، ناویل  کی  مهرد ، يزبس  ولیک  کی  هتـشر ، مرگ   250 بوبح ، ناکتسا  کی  رفن  ره  يارب  هتشر : شآ 
.اه شآ رگید  سایقم  نیمه  هب  .کشخ  انعن  يروخیاچ  قشاق  کی  هبوچدرز ، لفلف 

: اه تخپمد

لفلف يروخیاچ  قشاق  کـی  نغور ، مرگ  ات 75  رگید  بوبح  ره  ای  شام  اـی  سدـع  مرگ   200 جنرب ، مرگ  رفن 400  راـهچ  ره  يارب 
.دشاب هتشاد  مزال  رگا  هبوچدرز ،

32 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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رد ار  هقئاذ  تسد و  مشچ و  دوخ  هدنزپ  رگا  تسا  رت  لماک یلیخ  دش  هتفگ  باتک  يامنهار  رد  هچنانچ  اما  یلک ، تسا  یـسایقم  نیا 
ندوب بیع  نودب  رد  یعـس  باتک  نیا  نیودت  رد  نوچ  لاح  نیا اب  .دریگب  هرهب  دوخ  هحیرق  رظن و  زا  هداد  رارق  هدافتـسا  دروم  هزادنا 

هنوگچیه ار  ناگدـنرب  راکب  هدـش و  هدروآ  بلاطم  دوخ  نتم  ای  لیذ  رد  هدوب  مزـال  صاـخ  هزادـنا  رادـقم و  هک  مه  اـجره  هدوب  نآ 
هدش هتفرگ  راکب  يزورما  ياهنزو  میدق  نازوا  اب  یئانـشآ  مدـع  لیلد  هب  تلوهـس  تهج  نینچمه  .دـشابیمن  یگتـشگرس  یتحاران و 

.تسا
33 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

جنرب نتخپ  روتسد  اهولپ و 

هراشا

( ولپ  ) ارنآ دـننک  هارمه  وا  اب  نآ  لاثما  غرم و  تشوگ و  ای  دوشب  هدز  نآ  دـننام  ایبول و  يزبس و  نآ  هب  هک  دوشب  هتخپ  جـنرب  اـب  هچنآ 
شکبآ جـنرب  ره  و  دوشیم ، هدـیمان  ولچ )  ) دریگب رارق  شراـنک  رد  شتاـفلخم  شروـخ و  هداـس و  دیفـس  شجنرب  هچره  دـنیوگیم و 

زین ام  هدش  هتخانش  تخپمد  دوش  طولخم  نآ  هب  يزیچ  يزبس و  القاب و  ایبول و  هچنانچ  و  هتک )  ) دوشن لخاد  نآ  هب  يزیچ  هک  هدرکن 
.مینکیم عورش  اهولپ  زا  لوا  هدرب ، مسا  اهنآ  زا  اه  مان نیمه  هب 

: ولپ غرم 

هراشا

.هدیبوکن کمن  هدیبوک ، کمن  هریز ، العا ، یناویح  نغور  نارفعز ، ییولپ ، شمشک  کشرز ، غرم ، جنرب ، مزال : داوم 

جنرب : ] خبط روتسد 

ةراشا

نتخپ دوخ  هب  ادـتبا  نیاربانب  مینادـب  ار  جـنرب  نتخپ  هقیرط  لوا  هک  تسا  مزال  رگید  ولچ  ولپ و  هنوگره  ولپ و  غرم  نتخپ  يارب  کنیا 
: میزادرپیم جنرب 

: جنرب ندرک  سیخ  روتسد 

یتقو ات  دننک  یلاخ  ارنآ  بآ  دننزب و  گنچ  ارنآ  راب  نیدنچ  هتخیر  بآ  رد  دـنریگب و  ارنآ  دـئاوز  كوتلـش و  هدرک ، كاپ  ار  جـنرب 
بآ تشگنا  هس  ود  ار  شیور  هک  دح  نآ  رد   » دننک هزادـنا  ار  شبآ  سپـس  دوشب و  فافـش  شبآ  گنر  دیفـس و  زیمت و  الماک  هک 
زور ود  زا  ارنآ  هدراذگ  جنرب  يور  دندنبب و  ار  شرد  هتخیر  هدیبوکن  گنس  کمن  هکت  دنچ  يزیمت  دیفس  هسیک  رد  هاگنآ  و  دریگب »

ات
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اذـل دومن و  فرـصم  هتـشادرب  نآ  زا  ناوتیم  هنازور  هدرک و  سیخ  جـنرب  دـنیوگیم  ار  جـنرب  نیا  .دـنراذگ  دوخ  لاـح  هب  هتفه  کـی 
سیخ رد   » .دـننکب یئاتـسپ  هدـناسیخ  ار  دوخ  هتفه  کی  ات  كاروخ  هشیمه  دـنناوتیم  دـنراد  دایز  جـنرب  فرـصم  هک  یئاـه  هداوناـخ
تشاد هاگن  هدرک  سیخ  ناوتیم  مه  هتفه  کی  زا  شیب  ات  ار  العا  هایـسمد  جنرب  هک  تروص  نیا  رد  دنکیم ، قرف  اه  جنرب عون  ندرک ،

« .دیناسر فرصم  هب  رتدوز  هتشاد  هاگن  دیاب  رتمک  دشاب  رت  تسس رتطسو و  جنرب  هچره  و 

تسا نآ  بوخ  جنرب  تمالع 

تـسا نآ  تسـس  جنرب  هناشن  دوشیم و  درخ  یتخـسب  نادند  ریز  رد  هدوب  ملاس  دنلب و  کیراب و  دنزیم و  يدرز  هب  شگنر  ابیرقت  هک 
.دوشیم مرن  یشالتم و  دوز  نادند  ریز  مه  تسا و  رتدیفس  شگنر  مه  هک 

تسا نآ  جنرب  ندناسیخ  تیصاخ 

ذوفن شزغم  ات  نغور  نغور و  بآ  دوشیم ، تخپ  زغم  دشکیم ، دق  دـنکیم ، زاب  اج  هدـش  دایز  نتخپ  رد  ینعی  دـنکیم ، ير »  » الوا هک 
ریگ و مشچ دوشیم ، هزم  شوخ دـنکیم  رثا  شلخاد  هب  کـمن  نوـچ  دوـشیم ، یکمـشپ  مرن و  دوـشیم ، رتذـیذل  رت و  معط شوـخ هدرک 

.دوشیم یسلجم  هدیدرگ  یجنفسا  رامش و  هناد امن و  شوخ

: جنرب نتخپ  هقیرط 

شوج الماک  نآ  بآ  هک  یلاح  رد   » تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  تهج  هک  رگید  فرظ  ره  ای  گـید  رد  مزـال  رادـقم  هب  ار  جـنرب 
رتدایز رودقملا  یتح  دیاب  نآ  بآ  هک  تسا  هجوت  لباق   » دنناشوجب هدراذـگ  ال  همین ار  نآ  رد  هتخیر  دـشاب » ندز  لق  لاح  رد  هدـمآ 
دتفین ترارح  زا  رخآ  ات  دشاب و  دنت  نآ  شتآ  دشاب و  روانـش  نآ  رد  جنرب  دریگب و  تشگنا  راهچ  لقا  دح  ار  جنرب  يور  ینعی  دشاب 

« .دوشن دایز  مک و  شتدح  و 
بآ ماگنه  دنزیرب و  گید  رد  هتشادرب  شکمن  نآ  نودب  ارنآ  دیاب  تسا  هدش  دوس  کمن ینعی  تسا  هدرک  سیخ  جنرب  رگا  هرـصبت :

هچنانچ .دوش و  هتفرگ  نآ  باعل  یفاضا و  کمن  ات  دننارذگب  نآ  يور  زا  مرلو  بآ  دیاب  دنزیریم  دبـس  رد  ار  جـنرب  هک  مه  ندیـشک 
کشخ و روطب  ارنآ  تسا و  هدشن  دوس  کمن ینعی  هدرکن  سیخ  جنرب 

35 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
بآ ای  مرگ  بآ  دیاب  هک  دنکیمن  یقرف  ندیـشک  بآ  رد  یلو  دننک ، لخاد  نآ  هب  کمن  یفاک  رادقم  هب  دیاب  دنزیریم  گید  رد  ینآ 

.دننارذگب ناشودره  يور  زا  نآ  باعل  نتفرگ  تهج  مرلو 

: رفن ره  يارب  جنرب  فرصم  رادقم 

داـیز مک و  رادـقم  هـب  هزادـنا  نـیا  یـصخش  فراـصم  رد  نکـال  دـشابیم ، یفاـک  جـنرب  مرگ  رفن 150  ره  يارب  اـه  یناــمهم تـهج 
.دنکیم قرف  ناگدننک  فرصم

: هدرکن سیخ  جنرب  يارب  کمن  رادقم 
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ماگنه ارنآ  یکمن  مک يروش و   » تسا مزال  کمن  یلومعم  ناکتسا  فصن  ای  هتسب  تشم  کی  هدرکن  سیخ  جنرب  ولیک  کیره  يارب 
هنیآ ره  هفاضا و  بآ  کی  دوب  کمنرپ  هچناـنچ  هک  بیترت  نیا هب  دومن ، هزادـنا  ناوتیم  ندـنارذگ  نآ  يور  زا  بآ  ندرک و  شکبآ 

« .دننکیم در  رتمک  نآ  يور  زا  بآ  دوب  کمن  مک

: ندرک شکبآ  يارب  شتآ  يور  زا  جنرب  نتشادرب  ماگنه 

لماش ار  جنرب  عون  ره  هچنآ  یلو  .دیامن  تبقارم  دیاب  زپشآ  هک  دنکیم  قرف  اهنآ  عون  اب  اه  جنرب تخپ  تدـم  لوط  دـش  هتفگ  هچنانچ 
راشف هبابس  تسـش و  تشگنا  ود  نایم  هدومن  جراخ  گید  زا  ریگفک  اب  ارنآ  زا  هناد  دنچ  راب  کی  هقیقد  دنچره  هک  تسا  نآ  دوشیم 

رد هتبلا  هک  تسا ، هدامآ  جنرب  نآ  دشاب » هدش  ریمخ  هک  يروطب  هن  هتبلا   » دش مرن  شیال  رد  جنرب  هدمآ  مه  هب  ناتشگنا  هاگره  دنهد ،
.دننک شکبآ  رتدوز  ای  رترید  یمک  ارنآ  دنناوتیم  نتشاد ، تسود هدنز  مرن و 

: جنرب ندرک  مد  زرط 

شتآ يور  هـتخیر  گـید  رد  بآ  یمک  اـب  نـغور  يرادـقم  شکبآ  رد  جــنرب  ندوـب  اـب  ناـمزمه  جــنرب و  ندوـمن  شکبآ  زا  سپ 
دوشن هدرـشف  مه  يور  هک  مک  مک ار  جـنرب  هدراذـگ  گـید  رد  ار  یمین  هدرک  جراـخ  ارنآ  زا  یمین  هدرک ، فـصن  ارنآ  دـنناشوجب و 

دنچ هدراذگ  ار  گید  رد  دنهدب و  جنرب  يور  ریگفک  هلیـسوب  دنا  هتـشادهاگن هک  ار  نغور  بآ  رگید  فصن  دننادرگرب و  نآ  يور 
اب هتشادرب  ار  گید  رد  سپس  دنزب ، الاب  نآ  راخب  ات  دنرادب  دنت  شتآ  نامه  يور  هقیقد 

36 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مد لاح  رد  ارنآ  تعاس  کی  ات  دنیامن و  میالم  ار  شتآ  دنراذگب و  ینک  مد هاگنآ  هدرک  داجیا  جنرب  رد  خاروس  دـنچ  ریگفک  هتـسد 

.دشابیم رضاح  ندیشک  يارب  هدیشک و  مد  هتخپ و  الماک  جنرب  تقو  تدم  نیا  رد  دنرادب ؛ هاگن 
يور رتدایز  ارنآ  دـنناوتیم  ندوب  مرن  رد  دـش ، هدـنادرگرب  گید  رد  هدـنز  دایز  ای  مرن  داـیز  جـنرب  یهجوت  مک رثا  رد  هچناـنچ  هجوت :

رت مرن دنتـساوخ  هچنانچ  و  دریگن ، هتخوس  يوب  هتخوسن ، جنرب  گید  هت هک  دشاب  میالم  گید  شتآ  هک  یطرـش  هب  ، » دندراذگ شتآ 
يور هب  یباقـشب  ای  گید و  رد  دنیامن و  مکحم  گید  يور  رب  ار  ینکمد  هدوزفا  نآ  رب  گید  رانک  زا  نغور  بآ ای  بآ  یمک  دوش 

.دنراذگب دوش  جراخ  گید  راخب  رتمک  ات  ینک ، مد

: ینک مد هیهت 

هدناشوپ زیمت  هچراپ  دنچ ال  اب  ارنآ  يور  تشپ و  دـنیوشب و  هتفرگ  ار  تسا  دوجوم  رازاب  رد  شا  هتخاس هک  ینک  مد صوصخم  دـبس 
ره رد  دنناوتیم  ار  یئور  هچراپ  دنیامن و  هدافتسا  هدیشک ، نآ  يور  دشاب  ندرک  ادج  نتسویپ و  لباق  هک  يا  هچراپ دنزودب و  دبـس  هب 

راکب ینکمد  ياج  هب  هدیـشک  گید  رد  ای  شکبآ  دبـس  تشپ  هچراپ  دـنچ ال  ای  .دـننادرگ  زیمت  هتـسش  ای  دـیدجت  تخپ  هبترم  دـنچ 
.دنربب

هک تسا  نآ  تقو  نونکا  دومن و  هدامآ  هتخپ  ارنآ  هنوگچ  هدـیناسر ، هلحرم  هچ  هب  هلحرم  هچ  زا  ار  جـنرب  دـیاب  هک  میتخومآ  اجنیا  ات 
.میزادرپب نامولپ  غرم  نتخپ  راک  هب 

: رگید فرصم  عون  ره  ای  ولپ  غرم تهج  غرم  نتخپ  زرط 
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یمک ندیـشاپ  نتـسش و  ندرک و  كاپ  زا  سپ  درادـب ، هاگن  دوخ  رد  ار  راـخب  هک  يا  هملباـق اـی  زپدوز ، گـید  رد  ار  هجوج  اـی  غرم 
تبـسن هب  دـشاب  زپدوز  نآ  گید  رگا  .دـنراذگب  میـالم  شتآ  يور  هدومن  مکحم  ار  شرد  هتخیر  بآ  قشاقدـنچ  هدراذـگ ، کـمن 

ندش هتخپ  ات  تدـم  نیا  یلومعم  ياه  گید رد  و  ددرگیم ، رـضاح  هتخپ و  هقیقد  جـنپ  تسیب و  ات  هدزناپ  نیب  غرم  یئازپرید  یئازپ و 
هوالع ددرگیم ، رت  هزمشوخ رت و  مرن غرم  دشاب  هزادنا  هب  میالم  ششتآ  دوش و  هتخپ  بآ  مک بآ و  یب غرم  هچره  .دوشیم  هفاضا  غرم 

هکنآرب 
37 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رت قمر یب رت و  هزم یب غرم  دوش  جراخ  راخب  نآ  زا  نتخپ  ماگنه  دایز و  نآ  بآ  هک  هزادنا  ره  و  دـنامیم ، یقاب  شدوخ  رد  نآ  يورین 
.دوشیم تفس  هدیدرگ 

زپان و غرم  هکنآ  رگم  دـشابیمن ، یفاضا  بآ  هب  جاـتحم  هدوب  یفاـک  نآ  دوخ  بآ  هجوج  غرم و  نتخپ  يارب  هک  تسناد  دـیاب  هجوت :
یلو دشابیم  نآ  هدنزپ  رظن  هب  هتـسب  بآ  نتخیر  دایز  مک و  تروصنیا  رد  هک  درادب  هاگن  دـناوتن  دوخ  رد  ار  راخب  نآ  گید  زپرید و 

رد دـنهاوخب  ارنآ  هکنآ  رگم  دوشب ، هتخپ  راـخب  هلیـسوب  بآ و  گـنت بآ و  یب هجوج  غرم و  دـیاب  ناـکمالا  یتح  هک  نآ ملـسم  ردـق 
.دنربب راکب  نآ  دننام  ابروش و  شآ و  پوس و  ینعی  شروخ ، ولپ و  زا  ریغ  فراصم 

: هرفس رس  يارب  شندرک  رضاح  ولپ و  غرم ندیشک  زرط 

ای سید  رد  ندیشک  مد  زا  سپ  ار  جنرب  فصن  هک  نآ  ینامدوخ  هداس و  هنوگ  هب  لوا  دنربیم : هرفس  رس  هدیشک  عون  ود  هب  ار  ولپ  نیا 
ینشاچ هدناشوپ  ار  غرم  يور  جنرب  هیقب  اب  هدراذگ  نآ  يور  دشاب  هدش  خبط  نارفعز  یمک  اب  ای  هداس  هک  ار  هتخپ  غرم  هدیـشک  باق 

، هدومن تنیز  دنشاپب  نآ  رب  هک  هدز  نارفعز جنرب  اب  هدیشاپ ، شیور  ار  دشاب  هریز  نودب  ای  هریز  ییولپ و  شمـشک  کشرز و  هک  نآ 
.دنربب هرفس  رس  هداد  نغور 

كاپ دـئاوز  ناوختـسا و  تسوپ و  زا  ار  هتخپ  غرم  جـنرب  ندیـشک  ماـگنه  هک  تسا  نآ  تسا  یناـمهم  يارب  یـسلجم و  هک  مود  عون 
، هداد جـنرب  زاـب  هتخیر ، شیور  مه  غرم  نآ  زا  يرادـقم  دنـشکیم  سید  رد  هک  جـنرب  تشگنا  ودره  یتـفلک  اـب  هدوـمن  زیر  هدرک و 

رخآ رد  دوشب و  يا  هّلق رپ و  باق  ای  سید  ات  دنزیرب  کشرز  جنرب و  غرم و  هراب  هس هرابود و  نینچمه  هب  هدیشاپ ، شمشک  کشرز و 
.دنربب هرفس  رس  هداد  نغور  دنشاپب و  هدز  نارفعز  جنرب  شیور 

دایز غرم  ار  یکی  انمض  هدشن ، غرم  ندرک  هراپ  تهج  دوخ  تسد  ندولآ  هب  روبجم  نامهم  هک  تسا  نآ  ندیشک  عون  نیا  تیـصاخ 
نامهم باقشب  تخیر  هرفس و  سید  لکـش  رگید  دسریم و  مهـس  غرم  زا  هفـصانملاب  ار  همه  هدیدرگن ، بیـصن  رتمک  غرم  ار  کی  و 

ثیح  زا  هدنروخ  رطاخ  یگدوسآ  رب  هوالع  دیآیم ، لوا  مسق  زا  رتابیز 
38 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هب ار  جنرب  غرم  هک  نابزیم  تهج  تسا و  هدشن  غرم  نتشادرب  رتدایز  رتمک و  زا  نارگید  هجوت  دروم  هکنیا  هدئاز و  زا  غرم  یگزیکاپ 
.دراذگ دهاوخ  مزال  هزادنا 

: ولپ غرم  هرفس  تنیز 

، دنهنیمن تسام  تاجیشرت و  هرفس  نیا  رد  هک  بالگ  تبرش  ای  نیبجنکس ، ای  کشمدیب  تبرش  .ودره  ای  ابرم ، ای  اولح  يزبس ، رینپ و 
يوکوک  ) و یـسگرن )  ) رگید ددرگیمن ، هدنروخ  عبط  عوبطم  یـشرت  تسام و  اب  راگزاس  نارفعز  شمـشک و  کشرز و  هک  اجنآ  زا 
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.بآ کمن ، لفلف  نان ، هارمه  دمآ ، دهاوخ  دوخ  هب  طوبرم  لصف  رد  ناشخبط  روتسد  هک  ودره  ای  جانفسا )

: ولپرادخاش

هراشا

.کمن نارفعز ، نغور ، هریز ، غرم ، هدرک ، سیخ  جنرب  مزال : داوم 
« .دنهنیم نوریب  ارنآ  ياپ  ود  هداد  رارق  ولپ  باق  نایم  تشپ  زا  ار  غرم  هک  تسا  هدش  يراذگ  مسا مان  نیا  هب  تهجنآ  زا  ولپ  نیا  »

: خبط روتسد 

باق ای  سید  فک  ندیشک  عقوم  دننکیم و  مد  هدومن ، شکبآ  هدناشوج و  ار  جنرب  هتخپ ، بآ  گنت  هتـسش و  هدرک و  هزیکاپ  ار  غرم 
يور هداد  رارق  نآ  يور  دشاب  الاب  فرط  هب  شیاهاپ  هک  تشپ  زا  دـنا  هدرک رـضاح  البق  هک  ار  هدز  نارفعز هتخپ  غرم  هتخیر  جـنرب  ار 
غرم ياهاپ  رس  دنهدیم و  نغور  هدیـشاپ  هدولآ  نارفعز  جنرب  نآ  يور  هدیـشاپ ، هدیبوک  هریز  شیور  هدومن  توک  رپ و  جنرب  زا  ارنآ 
نیا هب  ار  جـنرب  نیا  هریز  .دـنهدیم  تنیز  دـننک  دـنب  وا  رب  لالخ  بوچ  ای  قاجنـس  اـب  هک  هچبرت  اـی  يرفعج  اـی  لـگ  هخاـش  ود  اـب  ار 
هدرک البق  ار  راک  نیا  الومعم  هک   » ندرک کشخ  نتـسش و  ندرک و  كاپ  زا  سپ  ار  هدیبوکن  هریز  هک  دز  نآ  هب  ناوتیم  مه  تروص 

یتافلخم ناوتیم  نآ  غرم  مکـش  رد  هقیلـس  قبط  نینچمه  .دننکیم  مد  هدیـشاپ  شیال  جنرب  ندرک  مد  عقوم  دـنا » هتخاس هدامآ  ار  هریز 
.داد اج  نآ  لاثما  امرخ و  شمشک و  هتخپ ، کشجنگ ودرگ و  زغم  یسیق و  ولآ و  هدنک و  تسوپ هتخپ  غرم  مخت دننام 

کشخ و هک  دـنهدب  ترارح  ای  اوه  یمک  هتخیر  کلا  رد  نتـسش  ندرک و  كاپ  زا  سپ  ارنآ  تسا  هدـشن  رـضاح  البق  هریز  هچنانچ 
رضاح جنرب  يال  ندیشاپ  يارب 

39 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب

تروص نیمه  هب  .دشاب  هدشن  هدیـشاپ  هناد  دنچ  زا  شیب  همقل  ره  يارب  رامـش و  هناد ینعی  هزادـنا  هب  هریز  هک  دومن  تقد  دـیاب  هجوت :
هریز اب  هک  مه  جنرب  ندرک  مد  عقوم  ودره  ای  شمـشک ، ای  هتـسش ، هدرک  زیمت  کشرز  یمک  ندیـشاپ  دنـشاب  هتـشاد  تسود  هچنانچ 

.دنکیم رتهب  ار  اذغ  هزم  معط و  دشاب  هدش  طولخم 

: غرم ندرک  كاپ 

شوج بآ  رد  هدرک  ادج  ارنآ  ياهاپ  رـس و  لوا  دیاب  دننک  ادـج  رپ  زا  ارنآ  دـنهاوخب  دـشاب و  هدـنکن  رپ  هدرکن و  كاپ  غرم  هچنانچ 
دننکب و نآ  ياهرپ  ندیـشک  ندنک و  هب  عورـش  دوشن  درـس  هک  تعرـس  هب  هدروآ  نوریب  سپـس  دنرادب و  هاگن  هقیقد  دـنچ  هدرب  ورف 

كاپ الماک  هک  دنناخرچب  هتفرگ  شتآ  ای  زاگ  هلعـش  يور  ارنآ  دوش  كاپ  یجراخ  دـئاوز  اهرپ و  هدرخ  زا  الماک  غرم  ات  نآ  زا  سپ 
.دننکب زیمت  هتفرگ  ار  شنوردنا  ياه  یهایس هتسش  ار  شجراخ  لخاد و  الماک  مرگمین  بآ  اب  هدرک ، یلاخ  ار  شمکش  ادعب  دوشب و 

: غرم ندرک  ینارفعز 
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نآ گید  بآ  رد  نارفعز  یمک  نتخپ  عقوم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  دننزب و  نارفعز  ارنآ  غرم  هک  تسا  رتهب  ولپ  رادخاش  يارب 
اجنآ زا  نتخپ  يارب  غرم  نیا  بآ  دنهدب ، تلغ  گید  رد  راب  دنچ  ارنآ  ندش  هتخپ  ماگنه  ات  دنناطلغب و  نآ  رد  ار  غرم  هدرک  طولخم 

نآ زا  رتشیب  یمک  تسا  زپدوز  ریغ  گـید  رد  رگا  قشاـق و  راـهچ  اـت  هس  غرم  ره  يارب  ینعی  رتداـیز ، یمک  دـیاب  تسا  ینارفعز  هک 
هناد دــنچ  اـب  یبرچ  نـتفرگ  زا  سپ  ناوـتیم  ار  غرم  نـیا  یفاــضا  بآ  .دوـشب  گــنر  ینارفعز  غرم  زغم  ــالماک  هـک  دوـشب  هـتخیر 

ناوتیم هرفس  رس  هدومن  پوس  کمن  مزال  رادقم  مدنگ و  درآ  باعل  یمک  هدرک و  زیر  جیوه  یمک  يرفعج و  كزان و  یگنرف  هتشر
.دننکب تسرد  دنشاب  هتشاد  تسود  دنناوتب و  نآ  اب  هک  رگید  پوس  ره  ای  دراذگ ،

.دورب دروخ  هب  شدوخ  رد  شبآ  بآ و  گنت  رتدایز  هچره  دیاب  ولپ  يال  غرم  هک  نآ ملسم  ردق  یلو 
40 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: غرم اب  ولپولابلآ 

هراشا

ره ای  کـشجنگ ، وهیت ، [ 1 (] اکدوخ  ) یئاتراهچ رتوبک ، لواقرق ، کـبک ، اـی  غرم  ـالعا ، یناویح  نغور  هدـناسیخ ، جـنرب  مزـال : داوم 
.کمن جنران ، لالخ  نیچراد ، له و  نارفعز ، رکش ، ولابلآ ، .دنشاب  هتشاد  تسود  هک  رگید  یندروخ  هدنرپ 

: خبط روتسد 

فصن دنهدب و  گید  هت  رد  نغور  بآ یمک  سپس  هدرک  شکبآ  هتخپ و  هتشذگ  رد  جنرب  نتخپ  روتـسد  قبط  ار  هدرک  سیخ  جنرب 
هتخیر ار  جـنرب  زا  رگید  يرادـقم  هدیـشاپ  نآ  يور  ار  هدرک  اـبرم  ي  هدـناشوج رکـش  رد  هتخپ  يولاـبلآ  نآ  زا  سپ  هتخیر  ار  جـنرب 

خلت و هک  يا  هزادنا هب  زین  هدیبوک  له  نیچراد و  هریز و  دنناوتیم  ره ال  رد  دنشاب  هتساوخ  رگا  ولابلآ ، کی ال  جنرب ، کی ال  نینچمه 
.دننکب مد  هداد  نغور  بآ زاب  شیور  دنیازفیب و  نآ  رب  دوشن  دنت 

هقیقد دنچ  دنراذگب و  گید  رد  شیور  هدراذگ  رتدنت  شتآ  يور  هتخیر  گید  رد  ارنآ  هک  تسا  نآ  جنرب  ندرک  مد  هدعاق  هرصبت :
ینک مد گید  رد  ياج  هب  تقونآ  دننکب ؛ هدهاشم  ار  راخب  گید  رد  نتـشادرب  اب  ینعی  دـنزب ، الاب  نآ  راخب  هک  یتقو  ات  دـننکب ، ربص 

.دننکب مک  ار  شتآ  هداهن 

: ولپولابلآ يارب  ولابلآ  يابرم  ای  ولابلآ  هیهت  زرط 

.دوشب مامت  ابیرقت  نآ  بآ  ات  دـنناشوجب  میـالم  شتآ  يور  رکـش  بآ و  یمک  اـب  سپـس  دـنروآرد و  ار  شا  هتـسه هتـسش  ار  ولاـبلآ 
بآ و اب  دنهاوخ  رت  هدنز هزم و  شرت رگا  دـنناشوجب و  رتدایز  رکـش  بآ و  اب  رتدایز و  دـنهاوخب  رت  نیریـش رت و  مرن ار  ولابلآ  هچنانچ 

.دنهدب شوج  رتمک  هدراذگ  شتآ  يور  رتمک  رکش 

: ولپولابلآ يارب  غرم  هیهت  زرط 

ندیشک عقوم  سپس  دنرادب و  رـضاح  هتخپ ، بآ  گنت  کمن  یمک  اب  ای  کمن  نودب  دنـشاب ، هتـساوخ  هک  ار  رگید  هدنرپ  ره  ای  غرم 
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جنرب 
41 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تـسا نآ  رگید  تشوگ  ره  ای  غرم  نتخپ  کمن  یب لیلد   » دنراذگ سید  جنرب  نایم  هدرک  خرـس  نغور  رد  یمک  ارنآ  دنتـساوخ  رگا 
دوخ رد  مزال  رادـقم  هب  ناویح  هیذـغت  رثا  رد  تشوگ  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  دوشیم ، رت  مرن هتخپ ، رتدوز  کمن  یب تشوگ  اـی  غرم  هک 

عوبطم روش  داوم  اـب  نیریـش  هیذـغا  هک  اـفاضم  هدوبن ، دوس  کـمن ياذـغ  هب  لـیام  عبط  ار  سک  همه  هکنآ  رب  هفاـضا  هتـشاد ، کـمن 
هدیـشچ مه  هک  دننزب  کمن  لماک  ندش  هتخپ  زا  لبق  یمک  دنناوتیم  دننزب  کمن  دنهاوخب  ار  تشوگ  ره  هچنانچ  رخآ  رد  و  دیآیمن ،

زایپ اـب  دـشاب  هک  عون  ره  ار  تشوگ  هک  داد  هجوت  دـیاب  .دـنروآ  تسدـب  رتدوز  رت و  مرن ار  تشوگ  مه  دـننک و  كرد  ار  شرادـقم 
.دنکیم رود  ارنآ  دب  يوب  نتخپ 

: ولپولابلآ ندیشک  زرط 

مد عقوم  رگا   » هریز نیچراد و  له و  سپـس  دـنناشوپب و  ولپولابلآ  هیقب  اـب  ار  شیور  هدراذـگ  نآ  ناـیم  ار  غرم  هدیـشک  ار  ولپولاـبلآ 
مه هک  تفگ  دیاب  نارفعز  هرابرد  .دنربب  هرفس  رـس  هداد  نغور  هدیـشاپ  هدز  نارفعز  جنرب  هداد  شیور  دنا » هدیـشاپن شیاّلبال  ندرک 

نارفعز شیور  هتـشادرب  دنـشاب  هتـساوخ  هک  ریگفک  دـنچره  ای  کی  هک  دـننک  هدافتـسا  گـید  هدیـشک  مد دیفـس  جـنرب  زا  دـنناوتیم 
ار هدرک  لح  بآ  رد  نارفعز  دنناوتیم  مه  و  دنهدب ، سید  يور  نآ زا  دننک و  طولخم  مهب  هتخیر  هدرک  لح مرگ  بآ  رد  ي  هدـیئاس

.دنهدب جنرب  يور  ریگفک  اب  هدومن  دنا  هدرک غاد  جنرب  يور  يارب  هک  ینغور  لخاد 
بجوم هدیرپ  اه  نغور هک  دنزیرن  تسا  شتآ  يور  هدش و  غاد  هک  ینغور  يور  ار  نارفعز  بآ  نیا  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هرـصبت :

رگید .دننکب  لخاد  ار  نارفعز  بآ  نآ  زا  سپ  دوشب و  مرلو  ات  دنراذگب  ار  نغور  یمک  دـیاب  و  دوشیم ، تروص  تسد و  ندـنازوس 
نآ زا  سپ  هدیـشاپ  ولپ  باق  يور  ندیـشک  زا  سپ  ار  هدیئاس  هریز  نیچراد و  له و  لوا  دنناوتیم  دـنا  هدزن جـنرب  لخاد  ار  هیودا  رگا 

.دنهدب نغور  نارفعز و 
اج زا  سپ  هدیشک ، هدروآرد و  دیفس  ار  جنرب  ینعی  دنهدب ، ندیـشک  زا  سپ  رتدایز  هولج  يارب  دنناوتیم  ار  ولپ  نیا  يولابلآ  نینچمه 

، هدیشاپ جنرب  يور  غرم  نداد ،
42 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنهدب نارفعز  هیودا 

: تشوگ اب  ولپولابلآ 

هراشا

تـشوگ دنراذگب  يا  هکت دنهاوخب  رگا  نار و  زغم  تشوگ  دننکب  يا  همیق دنهاوخب  ار  شتـشوگ  رگا  هدرک ، سیخ  جـنرب  مزال : داوم 
.کمن العا ، یناویح  نغور  نارفعز ، هریز و  نیچراد و  رکش ، ولابلآ ، .هاگ  هولق ای  دنفسوگ ، ندرگ  ای  تسد  رس 

: خبط روتسد 
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کی ال ندرک  مد  ماگنه  ندرک ، شکبآ  نتخپ و  زا  سپ  دـش  هتفگ  شحرـش  هک  ار  جـنرب  دـنناوتیم  دـنهاوخب  يا  همیق ولپ  ولابلآ  رگا 
هک جنرب  ره ال  زا  سپ  دنـشاب ، هتـساوخ  هتـسرد  تشوگ  اب  رگا  دسرب و  رخآ  هب  جنرب  ات  هتخیر  هیودا  ولابلآ و  همیق و  کی ال  جـنرب و 

و تشذگ » شحرـش  هک   » ولابلآ شیور  هدناباوخ ، هتخپ  هاگ  هولق ای  ندرگ  تشوگ  هکت  دنچ  دـننادرگیمرب  گید  رد  ندرک  مد  يارب 
.دننکب مد  دنهدب و  نغور  بآ هتخیر ، جنرب  هبترم  ود  هداد ، هیودا  یمک 

: ولپ ولابلآ  همیق  هیهت  زرط 

گنت هتخیر  کمن  یمک  بآ و  هداد  تفت  غاد  زایپ  رد  یمک  هدرک ، زیر  يا  همیق ار  یپ  گر و  هتسوپ و  نودب  فاص  خرـس  تشوگ 
.دنزپب بآ 

تقد  » .دورب شدوخ  دروخب  شبآ  هک  يروطب  دنزپب  میالم  شتآ  اب  بآ و  گنت  هتـسبرد و  گید  رد  دـیاب  ار  يا  هکت تشوگ  نتخپ 
دشاب ناشنرطاخ  یخوش  نیا  اجنیا  رد  دوشب » راومه  هدنـسیون  ندرگ  هب  شهانگ  هتخوس  هک  دشابن  بآ  مک نادنچ  تشوگ  هک  دوش 

! دربیم ار  هتخلش  نز  تشوگ  هبرگ  دزوسیم و  هتخلش  نز  تشوگ  دنتفگیم : اه  یمیدق نز  هک 
تـشوگ نآ  يور  دنـشکب و  جـنرب  سید  فک  دـیاب  لوا  هک  تسا  غرم  اب  ولپولاـبلآ  لـثم  ـالماک  مه  تشوگ  اـب  ولپولاـبلآ  ندیـشک 

هدز نارفعز  جنرب  نآ  يور  نیچراد و  لالخ و  هریز و  ولابلآ ، يور  هدرک و  ابرم  يولابلآ  همه  يور  جـنرب و  زاب  شیور  هدـناباوخ و 
هب هتبلا   » دـنهدب نغور  هدیـشاپ  همه  رخآ  ینعی  باـق  يور  هدـیبوکن  ناوـتیم  زین  ار  جـنرب  نیا  هریز  .دوـشب  هداد  نغور  همه  يـالاب  و 

«. رامش هناد هزادنا و 
43 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوشب هدیشاپ  رامش  هناد دیاب  هک  نینچمه  هب  زین  نآ  لالخ 

: لالخ هیهت  زرط 

هتفرگ الماک  نآ  یخلت  ات  دننکب  رارکت  راب  دـنچ  ار  راک  نیا  هدرک  یلاخ  ارنآ  بآ  دـنناشوجب و  هقیقد  دـنچ  بآ  رد  ار  جـنران  لالخ 
دوشب مرن  تشگنا  يال  هدـش  هتخپ  الماک  لالخ  هک  يروطب  دـنناشوجب ، رکـش  بآ و  اب  ارنآ  ولاـبلآ  نتخپ  دـننام  نآ  زا  دـعب  دوشب و 

هتخوس و لالخ  هک  دوشن  تابن  بآ شرکـش  هدیـشوجن  شتآ  يور  دایز  دـشابن و  دایز  شبآ  تبـسن  هب  لالخ  رکـش  هک  دوش  تقد  »
« .دوشیم كاروخدب  کشخ و 

: ولپولابلآ صوصخم  هیودا 

ولپ يور  دنیاسب  دیاب  دنق  یمک  هارمه  مه  اب  ار  همه  هکیلاح  رد  هدوزفا  زین  لیبجنز  کخیم و  له و  اه  یـضعب هریز  نیچراد و  ياوس 
« .دومن شومارف  دیابن  داد  دیاب  همه  رخآ  هک  ار  العا  نغور  دوشیم و  هداد  همه  رخآ  نارفعز  لاح  همه رد  هتبلا   » دنهدیم

نوچ هک  ریز  ياـه  هیاـنک هلمج  زا  دـناسریم ، مهب  يا  هزاوآ مسا و  نآ  ندروخ  نتخپ و  هک  دوب  يا  یناـیعا ياهاذـغ  هلمج  زا  وـلپ  غرم
باوخ هنـسرگ  مدآ  ای  .دـنا  هتـشاذگ تولج  ولپ  غرم رگم  اـی  يا ، هدروخ ولپ  غرم رگم  دـنتفگیم  دوب  لاحرـس  لوگنـش و  یلیخ  یـسک 

.منزیمن بل  دنراذگب  مولج  مه  ولپ  غرم رگا  هک  مریس  ردقنآ  ای  .دنیبیم  ولپ  غرم
! نارگید ار  شولپ  غرم مروخب ، نم  ار  شبوچ  هک : مخز  شین  نیا  ای 
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: ولپ ملک عاونا 

هراشا

، نآ ّبر  ای  یگنرف  هجوگ نغور ، هزیر ، همیق  ای  هدرک ، خرچ  تشوگ  گرب ، ملک مزال : داوم  دوشیم : هتخپ  گرب  ملک  اـب  هک  لوا  عون 
.زایپ نارفعز ، هیودا ، کمن ، جنرب ،

: خبط روتسد 

گنر همین هک  یغادزایپ  رد  ار  هدرک  خرچ تشوگ  سپـس  دنراذگب ، رانک  دننکب و  خرـس  دننکب و  يروطاس  هتـسش  ار  گرب  ملک لوا 
دنزیرب کمن  بآ و  یمک  یگنرف و  هجوگ بر  ای  بآ  هزادنا و  هب  هیودا  هبوچدرز و  سپس  هدرک ) خرـس  همین  ) هداد تفت  دشاب  هدش 

هدامآ  هتخپ  بآ  گنت  میالم و  شتآ  اب  و 
44 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

البق گید  رد  ندنادرگرب  عقوم  دننکب و  شکبآ  هتخپ  ار  هدرک  سیخ  جنرب  سپـس  دنزیرب ، ارنآ  ملک  نتـشادرب  هب  عبر  کی  دنرادب و 
شروخ کی ال  هتخیر  جنرب  کی ال  هک  تروصنیا  هب  دنیامن ، نآ  رد  جـنرب  ندـناشفا  هب  عورـش  هتخیر  گید  هت  رد  نغور  بآ یمک 
شیور نغور  بآ رخآ  رد  دـننکب و  رارکت  ار  تروص  نیمه  جـنرب  مامتا  اـت  هدیـشاپ و  تسا » هتخپ  ملک  تشوگ و  ناـمدوصقم  هک  »

.دننکب مد  هداد 

: دنهاوخب هزیر  همیق اب  ار  ولپ  ملک رگا 

یفرظ رد  سپـس  دننکب و  تسویپ  مه  هب  هدز  گنچ  هیودا  هبوچدرز و  لفلف  کمن و  هدـیدنر و  زایپ  اب  هدرک  خرچ  رابود  ار  تشوگ 
دنزادـنا نآ  رد  هدومن  درگدرگ )  ) یلقلق ار  تشوگ  دـنزیم  لـق  هدـمآ  شوج  بآ  هکیلاـح  رد  دـنزیرب و  بآ  هدرک  تسرد  غادزاـیپ 

هک مامت  و  دننکب » تسرد  قدنف  هزادـنا  هب  هک  تسا  نآ  شنیرتهب  رتکچوک و  هچره  تسا  رتهب  هزیر  همیق  ای  هزیر  هتفوک  نیا  هزادـنا  »
بآ گنت  دـنزب و  رگید  شوج  دـنچ  دـنراذگب  هدوزفا  نآ  هب  ار  ملک  تعاس  عبر  زا  سپ  هتخیر  ارنآ  ّبر  اـی  یگنرف  هجوگ بآ  دـش 

« .دوشیم بآ  هدش  یشالتم  ملک  دنزیرب  تشوگ  اب  ینعی  ادتبا  زا  رگا  هک  تسا  نآ  ملک  نتخیر  رید  لیلد   » دنربب راکب 

: يرمق ملک اب  ولپ  ملک موس  عون 

زا رت  تشرد زیر  ای  همیق  ینیمز  بیـس دننام  هتـسش  دننکب و  تسوپ  هتفرگ  تسا  مغلـش  لکـش  هب  تفـس  ملک  یعون  هک  ار  يرمق  ملک 
هک ار  هدرک  زیر  خرـس  تشوگ  نآ  زا  دعب  .دـنراذگب  رانک  هدومن  خرـس  هدرک  درخ  زایپ  نغور و  رد  ارنآ  سپـس  .دـننکب  درخ  دوخن 
بآ گنت  هتخیر  نآ  بر  ای  یگنرف  هجوگ بآ  هیودا و  کمن و  بآ و  هدرک ، خرـس  همین  نغور  رد  دنا  هدرک درخ  يا  همیق تروصب 

جنرب ندرک  لخاد  رد  شا  هیقب .دنزادنیب  اج  هدوزفا  نآ  هب  ار  هدرک  خرس  ملک  تشوگ  ندش  هتخپ  کیدزن  دنزپب و  میالم  شتآ  يور 
.تسا لوا  مسق  دننام  ندیشک  ندرک و  مد  و 

: فرظ رد  ولپ  ملک ندیشک  روتسد 
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« يا هّلق  » توک هدناشفا  سید  رد  ریگفک  اب  دشکب ، لوط  دیاب  رتدایز  تعاسکی و  ات  عبر  هس  زا  هک  جنرب  ندیشک  مد  زا  سپ 
45 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنهدب نغور  هدیشاپ  هدز  نارفعز  جنرب  شیور  سپس  دننکب و 

: غرم نیچ  هت

هراشا

، العا یناویح  نغور  .دـشابن  تشرد  دایز  هک  يا  هدـنرپ عون  ره  ای  و  کشجنگ ، کبک ، رتوبک ، اـی  هجوج  اـی  غرم  جـنرب ، مزـال : داوم 
.کمن نارفعز ، غرم ، مخت تسام ،

: خبط روتسد 

هدیفـس کی  تسام و  يروخاذـغ  قشاق  ود  جـنرب  مرگ  ره 100  يارب  سپـس  دننکب و  شکبآ  هتخپ  روتـسد  قبط  ار  هدـناسیخ  جـنرب 
هریت گنررپ و  دایز  هن  گنر و  یب دایز  هن  هک  گنر  شوخ ینارفعز  درز  اـه  غرم مخت هدیفـس  تساـم و  هک  يا  هزادـنا هب   » غرم و مخت

نآ زا  سپ  دـننزب ، مه  بوخ  ینزمه  غرم  مخت هاگتـسد  ای  قشاق  اب  هتخیر  یفرظ  رد  کمن  مزـال  رادـقم  هب  هدـیئاس و  نارفعز  .دوشب »
هک يروطب  هتخیر ، دشاب  هدمآ  الاب  هدرک  فک  بوخ  هک  هدزمه  ياه  غرم مخت هدیفـس  تسام و  رد  ار  هدرک  شکبآ  جـنرب  زا  فصن 

ياه جـنرب هدرک  تسرد  دـشاب  نغوررپ  اتبـسن  هک  نغور  بآ گید  دوخ  رد  نآ  زا  دـعب  .دـننکب  طولخم  میالم  دوشن  درخ  اـه  جـنرب
بآ هتخیر  نآ  يور  ار  هدنام  یقاب دیفـس  جنرب  فصن  نآ  زا  دعب  دننکب و  راومه  هتخیر  گید  هت  رد  ار  نارفعز  تسام و  هب  طولخم 

.دننکب مد  هداد  نغور 
يور دنا  هدرک رـضاح  هتخپ  البق  هک  ار  لیبق  نیا  زا  هچره  ای  هجوج  غرم و  هتخیر ، فرظ  هت  ار  دیفـس  جنرب  لوا  ندیـشک  عقوم  هاگنآ 
دیاب دشابیم و  تشگنا  هس  ود ، هزادنا  هب  تفلک  هک  ار  نیچ ) هت  ) گید هت نآ  يور  هداد ، دیفس  جنرب  یمک  زاب  شیالاب  هدراذگ و  نآ 
گید هت ندمآرد  بوخ  يارب   » .دنربب هرفس  رـس  هداد  تبغر ) قبط   ) لّصفم نغور  هدراذگ  نآ  يور  دنروآرد  هدرک  چاق  چاق وقاچ  اب 

دنراذگب كانمن  هچراپ  ای  نیمز و  يور  ای  درس  بآ  رد  تسا  شرد  هب  ینک  مد هک  تروصنامه  هب  ندیـشک  زا  لبق  ار  گید  هت  دیاب 
ای ینیـس  فک  هک  تسا  نآ  راک  نیا  يارب  هار  نیرت  هداس .دوشیم  ادج  گید  زا  گید  هت الماک  هک  دننکب » ربص  هقیقد  دنچ  دودـح  و 

.دنراذگب نآ  رد  ار  گید  هت  هتخیر  بآ  ار  يا  هعمجم
46 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: یسلجم نیچ  هت

هراشا

.تسا هتشذگ  نیچ  هت داوم  نامه  مزال  داوم 
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: خبط روتسد 

هدز کمن  یمک  نارفعز و  ندش  گنرـشوخ  عوبطم و  هزادنا  هب  تسام و  قشاق  غرم و 2  مخت هدیفس  کی  جنرب  مرگ  ره 100  يارب 
، دیایب الاب  هدرک  فک  فرظ  يوتحم  هک  دننزب  مه  نادـنچ  قشاق  ای  صوصخم  میـس  ای  ینز  مه غرم  مخت هاگتـسد  اب  هتخیر  یفرظ  رد 

هبات یهام رد  ارنآ  هاـگنآ  دـننکب ، طولخم  هدز  مهب  دوشن  درخ  هک  يروطب هتخیر  نآ  رد  ار  هدرک  شکبآ  هتخپ  جـنرب  زا  فصن  سپس 
دنهدب ناکت  ار  هبات  یهام دوشب  تخاونکی  فاص و  ات  هدـنادرگرب و  دنـشاب  هتخیر  رتدایز  نغور  بآ ارنآ  هت  هک  نآ  هب  هیبش  هچره  ای 

ود زا  رتمک  دـیابن  هیام  نیا  یتفلک   » .دـنهدب رارق  تعاس  عبر  هس  ات  تعاس  مین  تدـم  هب  هجرد  میـالم 120  رف  رد  ارنآ  نآ  زا  سپ  و 
يور هداد  رارق  میالم  شتآ  يور  ار  هبات  یهام دـیاب  دوبن  دوجوم  رف  هچنانچ  .دـنکب » زواجت  دـیابن  تشگنا  راهچ  زا  دـشاب و  تشگنا 

گنرکی و شیور  تشپ و  هک  تسا  نآ  هب  نیچ  هت نیا  یئاـبیز  یبوخ و  دـنزیرب و  لاـغذ  شتآ  ینیـس  يور  هدراذـگ  ینیـس  زین  ارنآ 
مد هتخادنا  ینک  مد هداد و  نغور  بآ هناگادـج  تسا  هدـنام  هک  مه  ار  دیفـس  جـنرب  رگید  رتشیب  ای  فصن  .دوشب  هتخپ  الماک  شزغم 

.دننکب
رهب ارنآ  سپـس  دننکب و  ربص  هقیقد  دنچ  هتـشاذگ  درـس  بآ  رد  ار  هبات  یهام هت  دش  هتفگ  لوا  نیچ  هت رد  هک  يروطب  ندیـشک  عقوم 

فرظ هت  دنا  هدرک مد  نیچ  هت اب  ماگمه  هک  ار  هدرک  مد دیفـس  جنرب  نآ  زا  دعب  .دننکب  تمـسق  هدیرب  دراک  اب  دنتـساوخ  هک  هکت  دنچ 
دنشاپب و دیفس  جنرب  یمک  شیور  هدراذگ ، هزادنا  هب  نآ  زا  يا  هکت فرظ  ره  يارب  ای  هتـسرد  هتخپ  غرم  ای  هجوج  شطـسو  هدیـشک 

رتدایز دیاب  دنهدیم  شیور  هک  نیچ  هت نیا  نغور  .دـنهدب  لصفم  يالعا  نغور  هدراذـگ  ینارفعز  نیچ  هت نآ  زا  يا  هکت همه  يالاب 
اذـغ نیا  هدـعاق  ـالوصا  دربیم و  رتداـیز  نغور  دراد  هک  یتساـم  غرم و  مخت تهج  زا  نآ  نیچ  هت ینعی  گـید  هت هک  اـجنآ  زا  دـشاب ،

.دهدب سپ  باقشب  ای  سید  هت  هب  نآ  زا  نغور  هک  تسنآ 
47 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: تشوگ نیچ  هت

هراشا

.یلوبناتسا ینیمز  بیس کمن ، هریز ، نارفعز ، نغور ، هاگ ، هولق ای  دنفسوگ  هدرک  كاپ هتسار  تشوگ  جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هت رد  ارنآ  فصن  هدرک  تسرد  هزادـنا  هب  نغور  بآ گـید  رد  ندـنادرگرب  عقوم  دـننکب و  شکبآ  هتخپ  ار  هدـناسیخ  يـالعا  جـنرب 
دنـشکب و جنرب  يور  هقرو  هقرو  دنا  هدرک رـضاح  البق  هک  ار  تشوگ  نآ  زا  سپ  دـنزیرب و  نآ  يور  ار  جـنرب  موس  کی هتخیر  گید 
رت هدـنز یمک  دـیاب  ار  جـنرب  نیا  .دـننکب  مد  رتدایز  تعاس و  ود  ات  دـنهدب و  ار  هدـنام  یقاـب  نغور  بآ هتخیر  ار  جـنرب  هیقب  شیور 

دوشب و هتـشاذگ  جـنرب  يور  ماخ  تروصب  دـیاب  دوشب و  هتخپ  ـالبق  دـیابن  نیچ  هت نیا  تشوگ  دـنهدب و  رتداـیز  نغور  بآ هتـشادرب 
.دوشب هتخپ  جنرب  دوخ  رد  جنرب و  ندیشک  مد  هارمه 

: تشوگ نیچ  هت يارب  تشوگ  ندرک  هدامآ  روتسد 
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هدرک كاـپ  دـئاوز  تسوپ و  یپ و  گر و  زا  دنـشاب » مرن  بوخ و  هکنآ  طرـشب   » ار واـگ  هتـسار  هلیف و  اـی  دنفـسوگ  هتـسار  تشوگ 
رتذـیذل هدـش  هتخپ  رتهب  جـنرب  لخاد  رد  دـشاب  رت  هدرک كزان  رت و  مرن رتالعا و  تشوگ  نیا  هچره  هک  دـننکب ، يدراک  هقرو و  هقرو
تروصب تشوگ  اب  هتبلا  هک  دـننک  هدافتـسا  دنفـسوگ  هاگ  هولق زا  امتح  دـیاب  دـننک  هدافتـسا  هاگ  هولق زا  دـنهاوخب  هچناـنچ  .دوشیم و 

.دنکیم هولج  تشوگولچ  تروصب  هاگ  هولق اب  بابکولچ و 
بـش کی  ندومن  كزان  ندرک و  هدامآ  زا  سپ  ناوتیم  ار  تشوگ  نیا  انمـض  دـننزیمن » کمن  تشوگ  نیا  هب  ندـشن  تفـس  تهج  »

راک نیا  هب  جاـیتحا  هاـگ  هولق يارب  نکـال  دوشیم ، ذـیذل  درت و  هک  دـیناباوخ  ومیل  بآ  زاـیپ و  بآ  اـی  زاـیپ  بآ  تساـم و  رد  رتولج 
.دشابیمن

، دننیچب اه  تشوگ يور  هتبلا  جنرب  طسو  ای  گید  هت  رد  هدرک  هقرو  ار  ماخ  یلوبناتـسا  ینیمز  بیـس دنناوتیم  نیچ  هت نیا  رد  نینچمه 
هدیچ اه  تشوگ يور  هچنانچ  دوشیم و  ذیذل  گید  هت یعون  عوبطم و  يا  یبابک ینیمز  بیـس دشاب  هدـش  هدـیچ  گید  هت  رد  رگا  هک 

.دوشیم جنرب  کمک  مه  هدوزفا و  اذغ  معط  هب  زین  نآ  دشاب  هدش 
48 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نکـال دریگب ، رارق  سید  اـی  باقـشب  جـنرب  طـسو  نآ  تشوگ  دـیاب  هک  تسا  نیچ  هت رگید  مسق  ود  دـننامه  زین  جـنرب  نیا  ندیـشک 
هتـشذگ ياـه  نیچ هت نغور  زا  رتـمک  لوـمعم و  هزادـنا  هب  نآ  نغور  و  دوـشیم ، هداد  فرظ  يور  هدـشن  جـنرب  طوـلخم  نآ  نارفعز 

.دشابیم

: ولپ يزبس

هراشا

شعقوم رگا  ، ) هنوباب دوش ،» ای  تبـش  ، » هلیلبنـش زینـشگ ، يرفعج ، هرت ، لماش : ولپ  يزبس غرم ، مخت یهام ، نغور ، جـنرب ، مزـال : داوم 
.مدنگ درآ  کمن ، هزات ، ریس  .دومن ) مهارف  ناوتب  دشاب و 

: خبط روتسد 

، هدرک شکبآ  هدـناشوج و  دنـشاب  هدـناسیخ  کـمن  هارمه  رتشیب  تعاـس و  دـیاب 24  تشذـگ و  شحرـش  هک  ار  هدرک  سیخ  جـنرب 
هدـنادرگرب گـید  يوت  ناـشفا  روـطب  ار  هدرک  شک  بآ جـنرب  هتخیر  گـید  هت  ارنآ  فـصن  دـنیامن و  تسرد  هزادـنا  هب  نغور  بآ

ار يزبس  جـنرب و  هیقب  هدراذـگ  شطـسو  هزات  ریـس  هقاس  دـنچ  هدیـشاپ  دـنا  هدرک هدامآ  البق  هک  ار  هدرک  يروطاـس  يزبس  شیـالبال 
.دنراذگب مد  يور  رتدایز  تعاسکی و  دودح  هتخادنا  ینک  مد هداد  شیور  ار  هدنام  نغور  بآ فصن  دنزیرب و 

: ولپ يزبس يزبس ، ندرک  هدامآ  روتسد 

هتخیر شکبآ  رد  هدوـمن  ینوفعدـض  نآ  دـننام  ياـهوراد  تاـنگنمرپ و  اـب  دـنیوشب و  وـکین  هدرک  كاـپ  ار  هدـش  رکذ  ياـه  يزبـس
دوشب و هتفرگ  شبآ  هک  دـنهدب » ناکت  هتخیر  هزیکاپ  هچراـپ  رد  هلجع  تروص  رد  و   » دوشب کـشخ  هتفر  شبآ  ـالماک  اـت  دـنراذگب 
هل هک  دننکب  درخ  دیابن  روطاس  اب  ار  ولپ  يزبس هک  دوش  تقد  دیاب   » .دننکب زیر  رامش  هناد روطب  دراک  اب  روطاس  هتخت  يور  ارنآ  سپس 
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« .دنابسچیم مهب  ار  ولپ  هک  دوشن  زیر  دایز  مه  وقاچ  اب  دزادنا و  یم بآ  هدش 
مه دـننکیم و  مد  هتـشاذگ  هزات  ریـس  شنایم  دنـشاپیم و  جـنرب  يـال  هزادـنا  هب  ندرک  مد  عقوم  دـش  هتفگ  هچناـنچ  ار  يزبس  نیا  سپ 

لوا  عون  یلو  دننکب ، شکبآ  هداد  شوج  دنچ  جنرب  اب  هتخیر  ار  يزبس  راب  يور  زا  جنرب  نتشادرب  کیدزن  دنناوتیم 
49 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اجب يزبس  يوب  رطع و  مه  تیـصاخ و  هزم و  مه  هک  اجنآ  زا  تسا ، رتهب  دنـشاپب  جـنرب  يال  ندرک  مد  عقوم  ار  هدرک  درخ  يزبس  هک 
روطب مه  درب و  راکب  هدرک  درخ  يزبس  اب  ناوتیم  مه  هک  ار  هزاـت  ریـس  نینچمه  دوریمن ، نیب  زا  ندـش  شکبآ  ندیـشوج و  اـب  هدـنام 

.دنراذگب جنرب  يال  نتفرگ » هقاس  رس  هت و  نتسش و  ندرک و  كاپ  طرش  هب   » يا هتسد

: وکوک هیهت 

دـنیوشب و هدرک  كاپ  هتفرگ  ار  تسا  هزات  ریـس  هلیلبنـش ، تبـش ، زینـشگ ، يرفعج ، هرت ، لماش  ولپ ، يزبس ناـمه  هک  ار  وکوک  يزبس 
راکب ار  يزبس  بآ  دنهاوخب  یـسلجم  رت و  عوبطم رگا  دـننکب و  خرچ  ای  يروطاس و  زیر  سپـس  دـننکب و  کشخ  هدومن  ینوفعدـض 

کمن و قشاق  مین  مدـنگ و  درآ  يروخاذـغ  قشاق  ود  غرم و  مخت هد  ات  تشه  زا  هدرک  كاپ  يزبس  ولیک  مین  ره  يارب  هاـگنآ  .دـنربن 
هتخیر دـشاب  هدـش  غاد  بوخ  نآ  نغور  هک  يا  هبات یهام رد  دـننزب و  مه  هتخیر  طولخم  هبوچدرز  هیودا و  يروخاـبرم  قشاـق  کـی 
دنزیرب لاغذ  شتآ  هتخادنا  ینیس  ای  گید  رد  شیور  هدراذگ ، شتآ  ای  زاگ  میالم  هلعش  يور  ای  هجرد  رف 200  رد  تعاس  مین  يارب 

هک دوش  تقد   » دـننادرگرب هدرک  چاق  راهچ  ارنآ  شلوا  يور  ندـش  هتخپ  زا  سپ  ای  دوشب و  هتخپ  تسدـکی  مه  اـب  شیور  ریز و  هک 
غاد تمالع  و  .دوشیم » درخ  ندرک  ور  تشپ و  عقوم  هدیبسچ  فرظ  هت  هب  هک  دنزیرن  نآ  رد  ار  هیام  تسا  هدشن  غاد  ات  وکوک  نغور 

ره دننکب و  لخاد  نآ  رد  ار  يرادمن  بوچ  کن  ای  قشاق  رـس  راب  کی  هظحل  دنچ  ره  ندـش  بآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  نغور  ندـش 
.دشابیم هیام  لوبق  يارب  رضاح  هدش  غاد  دومن  زلج  يادص  هدیشوج  نغور  تقو 

.تسا مزال  نغور  مرگ  ات 300  زا 250  هدرک  خرچ  يزبس  ولیک  مین  ره  هیهت  يارب 

: یهام هیهت 

کشخ و هدـیچیپ  لامتـسد  رد  لوا  هدومن  هعطق  هعطق  دـنیوشب و  ـالماک  هدرک ، یلاـخ  ار  شمکـش  هتفرگ ، ار  شمد  رـس و  ار  یهاـم 
تسوپ  اب  لوا  تخپ : هدرک  خرس  دوشیم  عون  هس  هب  هکلب  عون ، ود  هب  ار  یهام  .دننکب  خرس  نغور  رد  سپس 

50 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تسوپ و هک  تسوپ  یب مود  .دوشیم  هلفن  رتـمک  نتخوسن  رثا  رد  نآ  تشوگ  هدـنام  رت  ملاـس یهاـم  دوخ  تروـص  نیا رد  هک  سلف  و 
ای رونت ، اـی  رف  رد  ندومن  زیمت  زا  سپ  ار  یهاـم  هک  ندرک  باـبک  اـب  موـس  عوـن  .دـننکب  خرـس  نغور  رد  هدرک  ادـج  نآ  زا  ار  سلف 

هدامآ رونت  زپ و  باـبک اـی  هجرد  رف 200  رد  تعاسکی  ات  مین  زا  تماخـض  مجح و  تبـسن  هب  بابک  یهاـم   » دـننکب باـبک  زپ  باـبک
« .دوشیم

: ولپ يزبس ندیشک  روتسد 

جنرب یمک  شیور  دنتساوخ  رگا  هدیـشک ، دنامب  مد  تلاح  هب  دیابن  تعاس  کی  زا  رتمک  هک  ندیـشک  مد  بوخ  زا  سپ  ار  ولپ  يزبس
هداـهن هدـحالع  یفرظ  رد  زین  هک  هدرک  خرـس  یهاـم  هناگادـج و  یفرظ  رد  هک  وکوک  هارمه  هداد ، ـالعا  یناوـیح  نغور  ینارفعز و 
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زا تسد  اب  زج  نآ  یهام  هک  تهج  نآ  زا  دنروخیم ، تسد  اب  الومعم  ار  اذغ  نیا  .دنربب  هرفـس  رـس  دنهدب  رارق  هدیرب  جنران  شرانک 
.دوشیم رتدایز  شا  هزم شا  همقل ره  تشپ  رد  شاول  نان  اصوصخم  نان  یمک  نتفرگ  اب  هکنیا  رب  افاضم  دوشیمن ، ادج  ناوختـسا  غیت و 

ادیپ بسانت  نآ  اب  تسام  غود و  هدوب  تالآ  تبرش دیاب  امتح  نآ  یندیشون  هدوب و  اذغ  نیا  تامزال  زا  ومیل  بآ  نآ  ریغ  رد  جنران و 
.دنکیمن

: يدود یهام  خبط 

کلوپ و مد و  رـس و  ندنک  زا  سپ  ار  یهام  دیاب  دنرب  راکب  يدود  یهام  دنهاوخب  دازآ  یهام  ای  دیفـس  یهام  ياج  هب  هچنانچ  اّما  و 
تدم هب  هعفد  ره  ارنآ  تبون  هس  دیاب  تسا  هزادـنا  زا  شیب  روش  کشخ و  دوس و  کمن  یهام  نیا  هک  اجنآ  زا  نوردـنا ، ندرک  زیمت 
خرـس نآ  زا  دـعب  کشخ و  هتـسب  لامتـسد  رد  ارنآ  سپـس  دوشب و  عفر  شکمن  يروش و  اـت  دـنناباوخب  بآ  رد  رتشیب  تعاـس و  مین 
يور نغور و  رد  دایز  رگا  ندوب  بآ  مک تهج  زا  یهام  نیا  هچ  دـشاب ، دیفـس  یهام  هزادـنا  هب  دـیابن  نآ  خرـس  تدـم  اـما  دـننکب ،

.دوشیم رقچ  کشخ و  دنامب  شتآ 

: ولپ همیق ال 

هراشا

.یگنرف هجوگ بر  نارفعز ، کمن ، هیودا ، جنرب ، نغور ، زایپ ، هپل ، یتشروخ ، تشوگ  مزال : داوم 
51 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 

هدرک تسرد  غادزایپ  نآ  زا  دعب  .دننکب  رـضاح  هدرک  يا  همیق زیر  ار  تشوگ  نآ  زا  سپ  دننکب ، زپ  مین هدرک  راب  هدحالع  ار  هپل  لوا 
بآ اـی  هجوگ  بر  بآ و  اـب  ار  شا  هپل نآ  زا  سپ  دـنهدب و  خرچ  مهاـب  هقیقد  دـنچ  هتخیر  نآ  رد  ار  اـه  تشوگ دـش  هک  گـنر  مین

هتفررد و مه  زا  دایز  شا  هپل هک  دوش  تقد  اما  دـننکب ، هدامآ  هتخپ  میـالم  شتآ  اـب  هدراذـگ  ار  شرد  هتخیر  کـمن  یگنرف و  هجوگ
.دورب دروخب  ندش  هتخپ  عقوم  ات  هک  دشاب  ردقنآ  شبآ  انمض  دنکیم و  امندب  ار  ولپ  هک  دشاب  هدشن  تیش 

هتخپ دنـشاب ، هدناسیخ  کمن  هسیک  ریز  رد  رتدایز  زور و  هنابـش کی  دیاب  تشذگ و  شروتـسد  هک  ار  هدرک  سیخ  جنرب  نآ  زا  دـعب 
هک همیق  نآ  زا  کـی ال  جـنرب  ـال  ره  اـب  دـننادرگرب و  گـید  يوت  مک  مک ار  جـنرب  هتخیر  گـید  هت  رد  نغور  بآ دـننکب و  شکبآ 

.دننکب مد  هداد  نغور  بآ هدنادرگرب ، شیور  ار  جنرب  همتت  هدیشاپ ، هزادنا  هب  هیودا  هتخیر ، تسا  هدش  رضاح  هتخپ  بآ  مک

: ندیشک روتسد 

یمک شیور  دنهاوخب  رگا  رخآ  رد  دوشب و  جنرب  طولخم  شیاه  همیق ات  دیـشک  سید  رد  ناشفا  هتـشادرب و  ریگفک  اب  دیاب  ار  ولپ  نیا 
.دنربب هرفس  رس  هداد  نغور  هدیشاپ و  هدرک  ینارفعز  جنرب 

دیفـس جنرب  یتشم  يور  هدرک  لح  شوج  بآ  رد  ار  هدـیئاس  دـنق  اب  نارفعز  هک  تسا  نآ  دـش  هتفگ  هچنانچ  مه  ندز  نارفعز  زرط 
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.دننکب طولخم  هدیشاپ  هتخپ 

: ولپ یلوبناتسا

هراشا

.کمن نارفعز ، نغور ، زایپ ، یشروخ ، تشوگ  جنرب ، مزال : داوم 

خبط روتسد 

هداد خرچ  ود  یکی  هتخیر  ار  تشوگ  دـننکب و  خرـس  ینارفعز  گنر  هب  نغور  رد  ار  هدرک  درخ  زایپ  هدرک ، يا  همیق زیر  ار  تشوگ 
نآ رد  مزال  بآ  هارمه  ار  هدرک  سیخ  جـنرب  سپـس  دـنزپب ، هتخیر  بآ  یمک  هبوچدرز و  اـی  نارفعز  کـمن و  یگنرف و  هجوگ بآ 
مد میالم  شتآ  يور  رتدایز  تعاس و  کـی  هتخادـنا  ینکمد  ادـعب  دـسرب و  ماـمتا  هب  نآ  بآ  هک  یتقو  اـت  دـنناشوجب  هدرک  لـخاد 

بآ   » .دننکب
52 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بر اـب  هک  دوشب  هدافتـسا  هزاـت  یگنرف  هجوگ زا  دـیاب  اـمتح  دوـشب و  بوـخ  شا  هزم اـت  دـشاب  رتداـیز  دـیاب  اذـغ  نیا  یگنرف  هجوـگ
هت شا  یگنرف هجوگ بآ  نتـشاد  تهج  زا  هک  دـشاب  دـنت  دایز و  دـیابن  شندرک  مد  شتآ  رگید  دوشیمن و  معط  شوخ یگنرف  هجوگ

.دوشیم وبدب  هایس و  هتخوس و  شگید  هت دریگیم و 

: ولپ همقل

هراشا

ومیل یلبلب ، مشچ اـیبول  اـی  زمرق  اـیبول  جانفـسا ، یمک  هلیلبنـش ، يرفعج ، هرت ، لـماش  همرق ؛ يزبس تشوگ ، نغور ، جـنرب ، مزـال : داوم 
.کمن هبوچدرز ، ومیل ، بآ  ینامع ،

: خبط روتسد 

هب هتـسش ، هدرک  كاـپ  ياـیبول  یمک  بآ و  سپـس  دـننکب و  خرـس  یمک  نغور  هدرک و  درخ  زاـیپ  هارمه  ار  هدـش  هکت  هکت تشوگ 
ای زیر  ار  هتـسش  هدرک و  كاـپ ياـه  يزبـس نآ  زا  سپ  .دوـشب  زپ  همین دـنراذگب  هتخیر  نآ  رد  دوـشب  هدـید  رامـش  هناد هـک  يا  هزادـنا

کـمن و هبوـچدرز و  هدوـمن  لـخاد  تسا  هدـش  زپ  همین اـیبول  تشوـگ و  هـک  یتـقو رد  دـننکب و  خرـس  هباـتیهام  رد  هدرک  يروطاـس 
نآ بآ  ات  دزپب  دنراذگب  و  دـننزب » مه   » دـننکب مه  تسد  هتخیر  هبوچدرز  هدرک و  خاروس  ینامع  ومیل  دـنچ  هزادـنا و  هب  يومیل  بآ

شروخ هتخیر  گید  رد  ار  جنرب  فصن  هداد ، نغور  بآ گید  هت  رد  دننکب و  شکبآ  هدناشوج  ار  هدناسیخ  جنرب  ادـعب  .دوشب  مامت 
.دننکب مد  رتدایز  تعاس و  کی  هتخادنا  ینک  مد هداد ، نغور  بآ دنهدب و  نآ  يالاب  ار  جنرب  هیقب  هدراذگ ، نآ  يور  ار  هدش  رضاح 

تشوگ و چیه  هچرگا  دوشیم ، خلت  شا  يزبس رقچ و  شتـشوگ  هک  دوشن  خرـس  دایز  ولپ  نیا  شروخ  يزبس  تشوگ و  دوش  یعـس  »
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« .دننکب خرس  دایز  دیابن  ار  يا  يزبس

: ندیشک روتسد 

هدرک غاد  نغور شیور  دوشب و  طولخم  شوولپ  شروخ و  هک  دیـشک  سید  رد  هتـشادرب  گید  زا  ریگفک  اب  يروطب  دیاب  ار  ولپ  نیا 
لبق دنهاوخب  رگا  دنناوتیم  زین  تسا و  هدش  خرس  نغور  اب  ششروخ  هک  تهج  نآ  زا  دشاب ، دایز  دیابن  ولپ  نیا  يور  نغور   » .دنهدب

هدز  نارفعز  جنرب  تنیز  يارب  نداد  نغور  زا 
53 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

« .دنشاپب
رطع و رتهب و  معط  تهج  ار  هدرک  خاروس  ینامع  ومیل  دننزیم و  ینـشاچ  يارب  شروخ  نیا  رد  ار  ومیل  بآ هک  تسا  رکذ  لباق  رگید 

هقئاذ هب  یگتسب  مه نآ  ینشاچ )  ) یـشرت دایز  مک و  و  دومن ، هدافتـسا  هروغ  بآ زا  زین  ومیلبآ  ياجب  ناوتیم  دننکیم ، لخاد  نآ  هب  وب 
.دننکب نییعت  ندیشچ  اب  دیاب  هک  دراد  زپشآ  هدنروخ و 

: ولپ شام

هراشا

.هریز شام ، نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دوش تقد  دیاب  اّما  دوشب ، گنر  يا هوهق هک  یتقو ات  دنهدب  وب )  ) فت همخت  دـننام  شتآ  يور  هتخیر  هباتیهام  رد  هدومن  كاپ  ار  شام 
اب هتخیر  يزلف  هیداب  ای  یبوچ  كوال  ای  یجنرب  نواه  رد  ار  اهنآ  سپس  .دوشن  لدبم  یگریت  هب  يا  هوهق زا  شگنر  هتخوس و  دایز  هک 
هپل هدیلام  مه  هب  دنروآیم  راشف  هک  بوک  تشوگ اب  ار  اهنآ  ندیئاس ، دننام  ینعی   » دننکب هرکرک  هدیبوک  هتسهآ  یبوچ  بوک  تشوگ

هدومن نیئاپ  الاب  ینیـس  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نانچ  زین  نآ  بیترت  دننکب ، جراخ  ار  ناشیاهتـسوپ  هتخیر  ینیـس  رد  ارنآ  ادـعب  .دـننکب »
.دننکب توف  دندرگیمرب  ینیس  نیئاپ  فرط  هک  یعقوم  هدیشک  الاب  تسد  اب  ار  اه  شام هتفرگ  ریزارس  ار  ینیس  ای  دننکب و  توف 

دنزیرب و بآ  هتخیر  هملباق  رد  ار  اهنآ  تسا  هدمآرد  هنادمین  ای  هپل  تروصب  هدش  ادج  تسوپ  زا  الماک  اهـشام  هک  تقو  نیا  رد  سپ 
شکبآ هتخیر  نآ  رد  ار  شام  ندرک  شکبآ  عقوم  هتخپ  ار  هدرک  سیخ  جنرب  ادعب  دـنهدب ، شوج  ندـش  مرن  کیدزن  ات  شتآ  يور 
ینکمد هداد  جـنرب  يور  هت و  هب  نغور  بآ ادـعب  .دـننکب » هزادـنا  ندرک  شکبآ  ندـناشوج و  ماگنه  دـیاب  ار  جـنرب  کـمن   » .دـننکب

ات هکلب  تعاس و  کی  زا  شیب  دـیاب  دراد  لخاد  بوبح  ای  شروخ  هک  ار  ولپ  هنوگره  اهولپ و  هنوگنیا  ـالومعم  دـننکب و  مد  هتخادـنا 
.دنهدب هدرک  غاد  نغور  شیور  ندیشک  عقوم  .دنهدب  مد  مین  تعاس و  کی 

54 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ناوـتیم زین  ار  شنغور  و  دنــشاپب ، هدـیئاس  هریز  جـنرب  نـیا  يـالبال  گـید  هـب  ندـنادرگرب  شکبآ  زا  ینعی  ندرک  مد  عـقوم  ناوـتیم 

هدرک غاد  نغور  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  نداد  نغور  هنوگنیا  .دـننکب  مد  هداد  نآ  يور  دـشاب  هدـشن  غاد  هک  هدرک  بآ  تروصب 
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.دننکیم تبغر  مدع  یگدروخ و  قوذ يوت  راهظا  هدماین  ناششوخ  دنهدب  جنرب  يور  هک 

: ولپالقاب

هراشا

.نیچراد نارفعز ، تبش ، القاب ، هچیهام ، ای  هاگ  هولق ندرگ ، تشوگ  نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار هدرک  سیخ  جـنرب  نآ  زا  سپ  دورب ، شدوخ  دروخب  نآ  بآ  هک  يروطب هتخپ ، مد اب  هکلب  میـالم و  شتآ  اـب  بآ و  مک ار  تشوگ 
هداد رگید  شوج  دنچ  هتخیر  نآ  رد  هدرک  درخ  هتسش  هدرک  كاپ  تبش  اب  ار  هتـسش  هدرک و  كاپ  يالقاب  نتـشادرب  عقوم  هدناشوج 

هدـنادرگرب نآ  رد  ار  جـنرب  هداد  نغور  بآ  گید  هت  ادـعب  .دـننکب  در  مرگمین  بآ  شیور  زا  رابود  یکی  دـننک و  فاـص  هتـشادرب 
تعاس ود  ات  دـیاب  شیالقاب  ندـش  هتخپ  زا  نانیمطا  يارب  لومعم و  زا  رتدایز  دـیاب  جـنرب  نیا  مد  .دـننکب  مد  هداد  نغور  بآ  شیور 

.دشکب لوط 
زبس يالقاب  هک  بیترت  نیا  هب  دـنکیم ، قرف  ناشتخپ  عون  هتبلا  هک  تخپ  کشخ  يالقاب  اب  مه  زبس و  يالقاب  اب  مه  ناوتیم  ار  ولپـالقاب 

هتخیر تبـش  اب  جـنرب  ندرک  فاص  عقوم  ندرک  جراخ  القاب  يور  گنردرز  تسوپ  يور و  زبس  تسوپ  زا  ندرک و  كاپ  زا  سپ  ار 
.دننکیم جنرب  لخاد  تبش  اب  سپس  هتخپ  البق  نآ  ندوب  ازپان  ازپ و  قبط  دیاب  ار  کشخ  يالقاب  اما  دنرادیمرب ،

: ندیشک روتسد 

يرادقم سپس  دنشکیم و  نآ  يور  ار  جنرب  هیقب  هدیچ ، نآ  يور  ار  هدومن  رضاح  هتخپ  تشوگ  هدیشک ، سید  فک  ار  جنرب  فصن 
کمن .دنربیم  هرفس  رـس  هداد  هدرک  غاد  نغور  هتخیر  هدرک  ینارفعز  جنرب  ینعی  نارفعز  نآ  يور  هدیـشاپ ، شیور  هدیئاس  نیچراد 

ندرک  شکبآ  ندناشوج و  عقوم  دیاب  مه  ار  ولپ  نیا 
55 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

کمنرپ هچنانچ  دننکب و  مولعم  هدیشچ  ندناشوج  عقوم  ارنآ  تسا  کمن  اب  هدناسیخ و  نآ  جنرب  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  دومن ، هزادنا 
سیخ جـنرب  اـب  هچناـنچ  و  دـننکب ، در  رتـمک  بآ  تسا  هزادـنا  هب  شکمن  رگا  رتداـیز و  مرگ  بآ  شکبآ  رد  نتخیر  زا  سپ  تـسا 
ندرک شکبآ  عقوم  دـیاب  زین  ار  جـنرب  نیا  کمن  دایز  مک و  هچرگا  دـنناشوجب ، هتخیر  جـنرب  اـب  ار  شکمن  دـنا  هدرک تسرد  هدرکن 
هتفرگ جنرب  باعل  هک  تسا  نآ  يارب  ندرک  فاص  عقوم  رد  جـنرب  يور  نداد  مرگمین  بآ  دـش  هتفگ  اقباس  هچنانچ   » .دـننکب هزادـنا 

« .دوشب هدومن  یکمشپ  فرظ  رد  هدرمش و  ناد و  هدش 

: ولپ نیریش

هراشا
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.نارفعز ماداب ، لالخ  هتسپ ، لالخ  جنران ، لالخ  نوملقوب ، ای  غرم  نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دوشب فرطرب  الماک  نآ  یخلت  ات  دـننک  یلاخ  ار  شبآ  دـنناشوجب و  بآ  رد  هقیقد  دـنچ  هبترم  ره  هبترم ، راهچ  هس  ار  جـنران  لالخ 
هدـناشوج مه  رگید  تبون  ود  یکی  دراد  یخلت  زوـنه  رگا  هک  .دـننکب » ناـحتما  هن  اـی  هتفر  شیخلت  هک  زین  ندیـشچ  اـب  ارنآ  دوـشیم  »

رکـش بآ و  اب  هدرک  نآ  لخاد  جـنران  لالخ  رادـقم  هب  يواسم و  روطب  ار  هتـسپ  ماداـب و  لـالخ  نآ  زا  سپ  .دـننکب  یلاـخ  ار  شبآ 
.دورب لالخ  دروخ  هب  تبرش  ینیریش  ات  دنزپب  دنناشوجب و 

شتآ اب  هدراذگ  هملباق  رد  بآ  نودب  هکلب  بآ  مک هدرک  زیمت  هتـسش و  تسا  غرم  نتخپ  هدعاق  هچنانچ  ار  نوملقوب  ای  غرم  یفرط  زا 
یفرظ زپدوز و  گید  رد  غرم  رگا  هک  تسا  تهج  نآ زا  دش  هتفگ  بآ  یب هکنیا   » .دنـشاب هتـشاد  رـضاح  دنزپب و  مد  اب  هکلب  میالم و 

شتـشوگ هک  نوملقوب  نتخپ  رد  اـما  .دـهدیم » نوریب  دوخ  زا  ار  مزـال  بآ  غرم  دوخ  دوشب  هتـشاذگ  دوـشن  جراـخ  نآ  زا  راـخب  هک 
مرگمین بآ  شیور  دننکب و  شکبآ  هدناشوج  ار  هدز  کمن هدناسیخ  جنرب  نآ  زا  دعب  .دشابیم  مزال  بآ  يرـصتخم  تسا  رت  کشخ

دـننکب و مد  هداد  نغور  بآ مه  ار  شیور  دـننادرگرب و  نآ  رد  ار  جـنرب  هتخیر  گـید  هت  نغور  بآ دـنریگب و  ار  شباـعل  هدرک  در 
کی 

56 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنراذگب یقاب  مد  لاح  هب  تعاس 

: ندیشک روتسد 

غرم هدیشاپ و  شیال  هبال دنشاب  هتشاد  هگن  مرگمین  هک  ار  هتسپ  لالخ و  هدامآ  يابرم  هدیشک ، فرظ  رد  ندیـشک  مد  زا  سپ  ار  جنرب 
نارفعز جنرب  همه  يور  دنهدب و  لالخ  جنرب و  زاب  ار  شیور  هتـشاذگ  شطـسو  دنا  هتـشاد هاگن  مرگ  دوخ  فرظ  رد  مه  ارنآ  هک  ار 

.دنربب هرفس  رس  هداد  بوخ  نغور  هدیشاپ ، هدز 

: جانفسا نیچ  هت

هراشا

.زایپ کمن ، نارفعز ، ولآ ، جانفسا ، مخل ، تشوگ  نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

درخ ار  هتسش  هدرک  كاپ جانفـسا  .دننک  هدامآ  دورب و  شدوخ  دروخ  هب  شبآ  هک  يروطب دنزپب  میالم  شتآ  اب  بآ و  مک ار  تشوگ 
.دننکب خرس  هدرک 

دنا هدـنادرگرب گـید  رد  ار  جـنرب  فصن  دـنا و  هداد گـید  هت  نغور  بآ هک  ندرک  مد  عـقوم  سپـس  .دـننکب  شکبآ  هتخپ  ار  جـنرب 
یمک هتشاذگ ، شیور  و  دننک ، هفاضا  نآ  هب  هزادنا  هب  هک  ولآ  هارمه  ار  هدرک  خرـس جانفـسا  هدیچ ، جنرب  يور  ار  هتخپ  ياه  تشوگ
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نآ يور  ار  جنرب  هیقب  هدناشفا  شیور  دشاب  یفاک  اه  جانفسا يارب  هک  کمن  يرادقم  دنـشاپب و  ولآ  جانفـسا و  يور  هدرک  درخ  زایپ 
« .دنزپب تشوگ  اب  نتشادرب  زا  لبق  یمک  دوشن  هل  ات  دنناوتیم  زین  ار  ولآ   » .دننکب مد  هداد  نغور  بآ دنزیرب و 

: ندیشک روتسد 

، دـنهدب اهنآ  يور  ار  جـنرب  هیقب  هدراذـگ  نآ  يور  ار  ولآ  جانفـسا و  تشوگ و  ریگفک  اب  هتخیر ، فرظ  هت  رد  ار  گید  يور  جـنرب 
عقوم تسا ، هدزن  کمن  هدرکن و  سیخ  جنرب  هچنانچ   » .دنرب هرفس  رـس  هداد  غاد  نغور  هدیـشاپ  شیور  هدز  نارفعز جنرب  نآ  زا  سپ 

« .دنشاب هتشاد  رطاخب  ارنآ  مزال  کمن  نتخپ 

: زبسایبول اب  ولپایبول 

هراشا

.هریز ومیلبآ ، کمن ، نارفعز ، هیودا ، زایپ ، زبسایبول ، نغور ، تشوگ ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

نآ  رد  ار  هدرک  درخ  تشوگ  .دننکب  خرس  نغور  رد  ار  هدرک  درخ  زایپ 
57 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدومن خرـس  نغور  رد  دنـشاب  هدرک  درخ  هتـسش و  هدیـشک و  ار  شفرط  ود  ياه  خـن هک  ار  هدرک  كاپ  زبسایبول  .دـنهدب  تفت  یمک 
شمعط يارب  يرـصتخم  هدز ، ومیل  بآ  یکدنا  اب  مزال  رادـقم  هب  ارنآ  سوس  ای  یگنرف  هجوگ بآ  .دـننکب  غادزایپ  تشوگ و  لخاد 
.دنـشاب هتـشاد  رـضاح  دورب و  دروخب  شبآ  هک  يروطب دنزپب  میالم  شتآ  يور  بآ  مک دـننزب و  زین  هزادـنا  هب  کمن  هدیـشاپ ، هیودا 

زین شروخ  ال  کی جنرب  کیره ال  اب  دنزیرب و  نآ  يور  ار  جنرب  هتخیر  گید  هت  نغور  بآ دننکب و  شکبآ  هتخپ  ار  هدناسیخ  جـنرب 
رگا دـننکب  مد  هداد  نغور  بآ  همه  يور  هتخیر  شروخ  يـال  نیرخآ  يور  ار  جـنرب  همتت  هاـگنآ  دـسرب ، رخآ  هب  جـنرب  اـت  .دنـشاپب 
يارب تسا و  هدنروخ  هدـنزپ و  تساوخ  هب  هتـسب  ومیلبآ  ندز   » .دنـشاپب هدـیئاس  هریز  یمک  مه  نآ  يالبال  دـنناوتیم  دنـشاب  هتـساوخ 

« .دنهاوخب رت  شرت بل  هک  تسا  یئاهنآ 

: ندیشک روتسد 

هداد هدرک  ینارفعز  جـنرب  شیور  هدیـشک  فرظ  رد  دوشب  طولخم  شروخ  جـنرب و  هک  یتروـصب ناـشفا ، روـطب  ریگفک  اـب  ار  جـنرب 
.دنهدب غاد  نغور

: یلبلب مشچ يایبول  اب  ولپایبول 

هراشا
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.نغور یلبلب ، مشچ ایبول  جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

شکبآ ماگنه  هتخپ  ار  هدرک  سیخ  جنرب  هدرک ، یلاخ  ارنآ  هدش  هایـس  بآ  دش  هک  هتخپ  دنزپب ، بآ  اب  هتـسش  ار  هدرک  كاپ  يایبول 
.دننکب مد  تعاسکی  هداد  جنرب  يور  گید و  هت  رد  نغور  بآ سپس  .دننکب  فاص  هتخیر  نآ  رد  ار  ایبول  ندرک 

: ندیشک روتسد 

هریش دنهدیم  شیور  هک  ینغور  رد  دنناوتیم  دنشاب  هتـساوخ  رگا  دنربب ، هرفـس  رـس  هداد  غاد  نغور  شیور  هدیـشک  فرظ  رد  ار  ولپ 
.دنشاپب هدیئاس  دنق  شیور  ندروخ  عقوم  ای  دننکب ، نیریش  ار  ولپ  هدرک  لخاد  دیفس 

: ولپ سدع

هراشا

.سدع نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ارنآ بآ  دش  هک  هتخپ  دنزپب ، بآ  رد  هتسش  هدرک و  كاپ  ار  سدع 
58 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

عقوم هدناشوج  ار  جـنرب  سپـس  .دـنروخب » کمن  هکرـس و  یمک  اب  تیـصاخ  یکنخ و  تهج  ای   » هتخیر رود  دـشابیم  گنر  هایـس هک 
جنرب يور  گید و  هت  نغور  بآ دننکب و  شکبآ  هداد  شوج  دنچ  هتخیر  نآ  رد  ار  سدع  ندرک  فاص  شتآ و  يور  زا  نتـشادرب 
هدرک خرس  نغور  رد  هتسش و  هتفرگ و  ار  نآ  مد  هک  ییولپ  شمـشک  ندرک  مد  عقوم  دنناوتیم  دنـشاب  هتـساوخ  رگا   » .دننکب مد  هداد 

دایز ار  شمشک  هک  تشاد  هجوت  دیاب   » .دنراذگب دنشاب  هتفرگ  ار  شا  هتسه هتسش  ارنآ  هک  امرخ  ای  دنراذگب ، گید  جنرب  رانک  دنشاب 
« .دوشب يریگولج  شندرک  داب  زا  هک  دننکیم  خرس  تهج  نآ  زا  دوشیم و  خلت  هتخوس و  نوچ  درک  خرس  دیابن 

: ندیشک روتسد 

نغور فرظ  همه  يور  دنراذگب و  جنرب  طسو  دشاب  امرخ  رگا  جنرب و  يور  ارنآ  دشاب  هتشاد  شمشک  رگا  هدیـشک  فرظ  رد  ار  ولپ 
.دنهدب هدرک  غاد 

.دومن فرص  دنشاپب  شیور  ندروخ  عقوم  هک  دنق  هکاخ ای  رکش  اب  ناوتیم  زین  ار  ولپ  نیا 

: ولپ هتشر
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هراشا

(. هدیئاس دنق   ) دنق هکاخ ای  امرخ  ای  ییولپ  شمشک  ییولپ ، هتشر  نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

نغور بآ گید  هت  هدرک ، شکبآ  دنناشوجب و  هتخیر  بآ  رد  هتشر  هارمه  تسا  هدش  هدامآ  کمن  ریز  رد  هک  ار  هدرک  سیخ  جنرب 
.دننکب مد  هداد  نغور  بآ زاب  شیور  هدنادرگرب  نآ  رد  ار  هدرک  شکبآ  ینعی  هدرک  فاص  جنرب  هتخیر 

ندرک مد  عقوم  هدرک ، خرس  ینعی  هداد ، خرچ  نغور  رد  ار  ییولپ  شمـشک  دننک  فرـص  دنهاوخب  امرخ  ای  شمـشک  هارمه  هچنانچ 
.دننکب مد  هدراذگ  جنرب  يال  رد  ارنآ  تسا  رظن  دروم  امرخ  رگا  دنراذگب و  گید  جنرب  رانک 

: ندیشک روتسد 

هرفس رس  هداد  هدرک  غاد نغور  شیور  هدراذگ  شنایم  ارنآ  تسامرخ  رگا  هدیشاپ و  شیور  ار  اه  شمـشک هدیـشک  فرظ  رد  ار  ولپ 
لیم  هک  رادقم  ره  هب  سکره  دننک  فرص  شمشک  امرخریغ و  ینیریش  اب  دنهاوخب  هچنانچ  .دنربب 

59 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ولپ يور  نغور  رد  هک  دیفس  هریش  زا  ناوتیم  زین  ار  ولپ  نیا  ینیریش  .دنکب  لیم  هدیشاپ  شدوخ  باقشب  يور  هدیئاس  دنق  دناوتیم  دنک 

.دشابیمن سک  همه  عبط  عوبطم  هریش  ینیریش  اما  دومن ، هدافتسا  داد  ولپ  يور  دومن  لح 
60 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

جنرب نتخپ  روتسد  اهولچ و 

: همیق شروخولچ 

هراشا

.کمن نارفعز ، هبوچدرز ، هیودا و  ینیمز ، بیس یگنرف ، هجوگ ینامع ، ومیل  هپل ، تشوگ ، نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رد هتخپ  هدحالع  ار  شروخ  دننکب و  مد  هداد  نغور  بآ جـنرب  يور  گید و  هت دـننکب و  شک  بآ هدـناشوج  ار  هدرک  سیخ  جـنرب 
«. دمآ دهاوخ  همیق  هیهت  حرش   » دنربب هرفس  رس  هتخیر  هناگادج  یفرظ 

اه و هبرجت مک هک  دشاب  مهدیم ، حیـضوت  هبترم  ود  هدنناوخ  عالطا  لیمکت  يارب  ار  جـنرب  نتخپ  ندرک و  هدامآ  زرط  زاب  لصف  نیا  رد 
البق ار  جنرب  هک  تسا  رتهب  هتک  یتح  ولپ ، ای  ولچ  عون  ره  نتخپ  يارب  .دشاب  هدوب  رتدایز  هدـیاف  دـیفم  ار  اه  سورع هزات اه و  نامناخون

کمن هکت  دنچ  هتخیر  دیامن  تیافک  ار  هداوناخ  زور  دنچ  هک  رگید  فرظ  ره  ای  ینک  سیخ جـنرب  فرظ  رد  هتـسش و  هدرک و  كاپ 
.دـننکب هدافتـسا  زور  ود  یکی  زا  سپ  دـنراذگب و  جـنرب  يور  هتـسب  ار  شرد  هتخیر  فاـبزیر  لاـقتم  اـی  راولچ ، يا  هسیک رد  گـنس 
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یضعب درب و  راکب  هنازور  هتشادهاگن  کمن  بآ رد  هتفه  کی  ات  ناوتیم  دنشاب  العا  سنج  زا  تفـس و  هنهک و  هک  ار  اه  جنرب یـضعب 
.دوشیم بارخ  نآ  زا  رتدایز  يارب  هک  تفرگ  زور  راهچ  ات  يارب  رثکا  دح  ار  یئاتسپ  هک  تسا  یفاک  دنرت  تسس هک  ار 

دق هدمآرد ، بآ  زا  بوخ  تخپ  رد  مه  هک  تسا  نآ  هدرک  سیخ  جنرب  هدیاف 
61 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوشیم رت  هزم شوخ هدرک  خوسر  شزغم  هب  کمن  نوچ  مه  و  دنکیم ، ير  هدیشک ،
رگید دوشیم و  بآ  جنرب  جایتحا  قباطم  مک و  مک رید و  گنـس  کمن الوا  هک  تسا  نآ  مه  نتخیر  هسیک  رد  گنـس  کمن تیـصاخ 
نادند ریز  هدش  جنرب  لخاد  هدوب  گنس  هدرخ کمن  يال  تسا  نکمم  دوش  هتشاذگ  جنرب  يور  امیقتـسم  هدشن  هتخیر  هسیک  رد  رگا 

ود هتفه  رد  ای  یگتفه  ار  دوخ  تجاح  دروم  جنرب  هشیمه  دنـشابیم  جنرب  فرـصم  ياراد  هک  راد  هناخ ياه  مناخ سپ  .دورب  هدـنروخ 
جنرب نتخپ  رد  یترورـض  ای  هدیـسر  هدزرـس  ینامهم  هنیآ  ره  هک  تسا  نآ  مه  شرگید  تیـصاخ  .دـننکیم  یئاتـسپ  هدـناسیخ  هبترم 
رضاح هتسش و  هدرک و  كاپ  جنرب  هلجع  باتش و  اب  تسین  مزال  دشابیم و  رایتخا  رد  نتخپ  يایهم  هدامآ و  هتسش و  جنرب  دش  لصاح 

.دننکب
ار شا  هبآ كرچ درگ و  هتـسش  راب  دـنچ  درـس  بآ  اـب  هتفرگ  ارنآ  كوتلـش  هدرک  كاـپ  ار  جـنرب  لوا  جـنرب  ندرک  سیخ  يارب  سپ 

سیخ تقاط  ینعی  نآ  سیخ  تبون  ود  یکی  دنا  هدرکن ناحتما  هدـیرخ  هزات  رگا  ار  جـنرب  هکنیا  رگید  دـننکب و  سیخ  تقونآ  هتفرگ 
مود گنـس و  کمن  زا  الوا  امتح  دننکن و  شومارف  ار  کمن  هسیک  رگید  .دننکب  ناحتما  ار  دروآیم  ماود  زور  دنچ  ات  هک  ار  شندرک 

.دننکب هدافتسا  جنرب  يور  کمن  يارب  هسیک  زا 
ناکتـسا هس  جنرب و  ناکتـسا  ود  رفن  ره  يارب  ینعی  مزال  هزادـنا  هب  ار  هدرک  فاص  جـنرب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  جـنرب  نتخپ  اما  و 

هک یفک  دننک  یعـس  دنناشوجب و  دنت  شتآ  اب  دـنیامن و  لخاد  ار  جـنرب  نآ  زا  سپ  هدروآ  شوج  ارنآ  بآ  لوا  هدرک ، باسح  بآ 
تقد دیاب  تقو  نیا  رد  .دیایبرد  بآ  زا  دیفـس  زیمت و  جنرب  هک  دنریگب  دوشیم  عمج  گید  فارطا  رد  بآ و  يور  ندیـشوج  ماگنه 
شوج هک  دـنوشیم  هجوتم  یتقو  هک  دنـشاب  هدـشن  مرگرـس  رگید  راک  هب  هدوب  جـنرب  ندـمآ  تسد  هجوتم  ناشـساوح  همه  هک  دـننک 

.تسا هدمآرد  شآ  تروصب  ای  هتفر ، لاح  زا  هدش ، دایز  ناشجنرب 
سپ  هدشن و  لفاغ  نآ  زا  هک  تسا  مزال  جنرب  ندمآرد  ملاس  بوخ و  يارب  سپ 

62 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هبابس تسش و  تشگنا  نایم  هدروآرد  نآ  زا  جنرب  هناد  دنچ  هدرک  گید  رد  ریگفک  رابکی  هقیقد  هس  ود  ره  ندیـشوج  هقیقد  دنچ  زا 

هک يروطب هدش  لوبق  لباق  مرن و  رگا  هک  دوشیمن ، ای  هدش  مرن  تشگنا  نایم  جنرب  هک  دننک  هظحالم  ینعی  دـننکب ، ناحتما  هداد  راشف 
هدنام یناوختسا  تفـس و  شطـسو  زونه  رگا  دشابیم و  ندرک  شکبآ  نتـشادرب و  رـضاح  جنرب  نیا  تسا  هدش  هتخپ  مه  جنرب  طسو 

نایم جـنرب  هن  ینعی  دـهاوخیم ، ناشلد  هک  يروط اـت  دـننک  رارکت  نادـنچ  دـننکب و  ناـحتما  هبترم  ود  هداد  رگید  شوج  هس  ود  تسا 
.تسا هدش  هدامآ  ود  نیا  نیب  دشاب و  تفس  یناوختسا و  هن  هدش ، تیش  هل و  تشگنا 

نآ هتخپ  جـنرب  نیرتهب  نکل  دـنکیم ، قرف  اه  جـنرب عون  رد  هچ  دومن ، مولعم  ناوتیمن  شتآ  يور  رب  ارنآ  تدـم  لوط  جـنرب  نتخپ  رد 
.دشاب هدنام  دیفس  زغم  رقچ و  تفس و  هن  درخ و  مرن و  هل و  هن  ندرک  شکبآ  عقوم  هک  تسا 

يروش هدش  سیخ  هزات  هکنآ  رگم  درادن  مزال  کمن  تسا  هدوب  کمن  هب  هتـشغآ  دوخ  هک  اجنآ  زا  هدـناسیخ  جـنرب  ینعی  جـنرب  نیا 
جنرب نتخیر  ماگنه  نینچمه  دومن و  لخاد  نآ  رد  ندیشوج  ماگنه  ار  مزال  کمن  ندیشچ  اب  ناوتیم  هک  دشاب  هتفرن  شزغم  هب  کمن 

مه اب  ار  جنرب  بآ و  زا  تخیر و  دنزیم  لق  هدوب  شوج  رد  بآ  هک  یعقوم  ار  جنرب  دشاب و  هدمآ  شوج  لوا  نآ  بآ  هک  دوش  یعس 
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.دوشیم بارخ  هتفش و  جنرب  تروص  نیاب هک  دوش  بانتجا  ندناشوج  نتخیر و  درس  بآ  رد  ار  جنرب  ینعی 
لامتحا گنت و  شیاج  هچنانچ  دوشب و  شنتفر  رـس  زا  تبظاوم  عیـسو و  شیاج  هک  یطرـشب دراذـگ  لوا  زا  ناوتیم  مه  ار  گید  رد 

، دروآ لمعب  يریگولج  نآ  نتفررـس  زا  هبترم  ره  رد  درـس  بآ  تشم  مین  ندناشفا  اب  دراذـگ و  زاب  ار  شرد  ناوتیم  دورب  شنتفر  رس 
ندوب و کچوک  زا  رتهب  بتارم  هب  گـید  ندوب  گرزب  هک  هدوبن  گـنت  جـنرب  ندـناشوج  ياـج  هک  دوش  یعـس  ناـکمالا  یتح  یلو 

جنرب  يور  گید و  هت  رد  نداد  نغور  بآ .دشاب  هدوب  همین ال  هدوبن و  تفج  مه  شرد  .دشابیم و  نآ  ندوب  گنت 
63 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رت نغوررپ دـیاب  جـنرب  يور  نغور  بآ هک  اصوصخم  دوشیم ، هدـیبسچ  مه  هب  معط و  یب جـنرب  نآ - نودـب  هک  دوشب  شومارف  دـیابن 
.دوشن شومارف  ندیشوج  رد  نتفرگ  جنرب  يور  فک  .دوشب  بوخ  شگید  هت یکمشپ و  شوپ و  ات  دشاب 

: همیق نتخپ  روتسد 

شتآ يور  ندـش  هتخپ  يارب  هتخیر  هزادـنا  هب  بآ  دـنهدب و  خرچ  نآ  رد  هدرک  یقدـنف  درخ  ار  تشوـگ  هدوـمن ، تـسرد  غادزاـیپ 
بر ای  یگنرف  هجوگ بآ  هیودا و  یمک  هبوچدرز و  کمن و  هتخیر ، دـنا  هتـسش هدرک  كاپ  هک  ار  شا  هپل دـش  هک  زپ  همین دـنراذگ و 

رتریذپلد ات  ار  ششتآ  دنیامن و  هفاضا  زین  هدرک  خاروس  ینامع  ومیل  هس  ود  شرتهب  معط  تهج  دنتـساوخ  رگا  هدوزفا ، نآ  هب  هجوگ 
هک يروطب  میالم ، هتخیر  دـنا  هدومن رـضاح  هدرک  خرـس  هک  ارنآ  ینیمز  بیـس نتـشادرب  زا  شیپ  هقیقد  دـنچ  دـنیامن ، مک  دـتفیب  اـج 

ندوـب رت  یـسلجم يارب  دـنناوتیم  نینچمه  .دـنراذگب  راـنک  هدـنادرگ  نآ  رد  قشاـق  ود  یکی  دوـشن  هل  شا  هپل درخ و  اـه  ینیمز بـیس
.دنزیرب نآ  يور  ندیشک  زا  سپ  ار  همیق  ینیمز  بیس

: همیق يارب  هدرک  خرس  ینیمز  بیس هیهت 

يارب .دننکب  خرس  نغور  رد  هدرک  درخ  دننام  لالخ دنیوشب و  هدروآرد  وقاچ  كون  اب  ار  شیاه  هشیر هت  هدنک  تسوپ  ار  ینیمز  بیس
نینچمه دـنزیرب ، ار  ینیمز  بیـس سپـس  هدرک  غاد  ـالماک  ارنآ  نـغور  لوا  دـیاب  هباـتیهام  هـت  رد  مـه و  هـب  ینیمز  بیــس ندـیبسچن 

بآ اب  رگا  هچ  دوشب ، هتفرگ  تسا  هدنام  اهنآ  اب  نتـسش  رثا  رد  هک  یبآ  ات  دندنبب  لامتـسد  رد  ندرک  درخ  زا  سپ  ار  شا  ینیمز بیس
تسد هب  تسا  نکمم  هک  تارطخ  نیا  هارمه  دوشب ، لعتشم  شا  هباتیهام هتفرگ  شتآ  هک  اسب  هدیرپ و  فارطا  هب  نغور  دوشب  هتخیر 

.دوشب ریطخ  ياه  یگتخوس بجوم  هدیرپ  مه  زپشآ  تروص  مشچ و  و 
هوالع مک  نغور  رد  هک  دشاب ، هتفرگ  نغور  ار  اه  ینیمز بیس يور  ندرک  خرس  ماگنه  هک  تسا  نآ  هدرک  خرس ینیمز  بیس نیرتهب 

یتقو مه  نغور  يوت  زا  ینیمز  بیس ندروآرد  عقوم  .دنامیم  هتخپن  دیفـس و  یئاج  هتخوس  اهنآ  زا  یئاج  ینیمز  بیـس ندشن  هتخپ  رب 
.دشاب هدش  گنر  مک یلسع  شگنر  هک  تسا 

64 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
شتماخض دیامن و  زواجت  تشگنا  دنب  کی  زا  دیابن  نآ  دق  اما  هدوب ، رت  یـسلجم دوش  درخ  رت  كزان رتدنلب و  هچره  ینیمز  بیـس نیا 

اب دیشاپ ، کمن  نآ  رب  یمک  نتسش  ندرک و  درخ  زا  سپ  ناوتیم  ینیمز  بیـس نیا  ندش  رت  هزمـشوخ يارب  .دشاب  دادم  یتفلک  فصن 
.دوشیم هتفرگ  رتهب  لامتسد  رد  مه  ینیمز  بیس بآ  ندش  رت  هزمشوخ رب  هوالع  هک  هدیاف  نیا 

: يزبس همرق شروخ 
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هراشا

، هروغبآ ای  ومیلبآ  زاـیپ ، هبوچدرز ، لـفلف و  جانفـسا ، یمک  هلیلبنـش ، يرفعج ، هرت ، لـماش : همرق  يزبس  نغور ، تشوگ ، مزـال : داوم 
.کمن ینامعومیل ،

.دشابیم شروخ  ندش  راد  باعل يارب  جانفسا  .یلبلب  مشچ ایبول  ای  زمرق  ایبول  دنهاوخب  رگا  و 

: خبط روتسد 

تفت دـنچ  هتخیر  نآ  رد  دـنا  هدومن رـضاح  هدرک  هکت  هکت هک  ار  یـشروخ  تشوگ  دـش  هک  گنر  مک یلـسع  هدرک  تسرد  غادزایپ 
دناشوپب ار  اهتشوگ  يور  هک  يرادقم  هب هزادنا  هب  بآ  سپـس  .دننکب  خرـس  هدنادرگ  قشاق  غادزایپ  رد  هقیقد  راهچ  هس  ینعی  دنهدب ،
يرادقم هب  مه  یلبلب  مشچ ایبول  ای  زمرق  ایبول  یمک  تشم  دنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  تسود  ایبول  رگا  دـنزپب ، هداهن  ار  شفرظ  رد  هتخیر 

« .دوشن خرس  دایز  دروخب و  نغور  رد  خرچ  دنچ  طقف  تشوگ  دوش  یعس   » .دننکب تشوگ  لخاد  دوشب  هدید  رامش  هناد هک 
درخ روطاس  اب  ار  يزبس   » .دننکب درخ  یبوچ  ینیـس  ای  روطاس  هتخت  يور  دراک  اب  هدومن  ینوفعدض  دـنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  يزبس 

دننکب رضاح  هدرک  خرـس  نغور  رد  ارنآ  نآ  زا  سپ  .دوشیم » تیل  شروخ  دزادنا و  یم بآ  هک  دننکن  زیر  دایز  مه  وقاچ  اب  دننکن و 
هزادنا هب  يومیل  بآ هبوچدرز و  لفلف  کمن و  دننام  ار  شداوم  رگید  دـنیامن و  هدـش  زپ  همین هک  ایبول  تشوگ و  ای  تشوگ  لخاد  و 

شبآ هک  دننکن  خرـس  دایز  ار  يزبس  .دنیامن  میالم  ار  شـشتآ  هدز  مه  ود  یکی  هتخیر  معط  يارب  هدرک  خاروس  ینامعومیل  دـنچ  و 
کشخ و دایز  راد و  بآ دایز  ندیشک  عقوم  هک  دنشاب  هتشاد  باسح  ار  شروخ  دوخ  بآ  دوشیم و  خلت  رقچ و  هدش  راخب 

65 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب هدوبن  هتفرگ  بآ

: رگنک شروخ 

هراشا

.زایپ کمن ، ومیلبآ ، ای  هروغبآ  هبوچدرز ، لفلف و  رگنک ، يرفعج ، انعن و  نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

تـشوگ ندـش  رـضاح  اـت  سپـس  .دـننکب  راـب  هتخیر  بآ  دـنهدب و  فت  نآ  رد  هدوـمن  هکت  هکت ار  تشوـگ  هدرک ، تسرد  غادزاـیپ 
دـننکب و کشخ  هتفرگ  ار  شبآ  هتـسش  هدرک ، كاپ  ار  يزبس  دـنیامن و  تشگنا  دـنب  ود  هزادـناب  ي  هکت هکت هدرک  كاپ  ار  اـهرگنک 
ار شا  هبوچدرز لفلف  کمن و  هروغبآ و  دـنیامن و  تشوگ  لخاد  دـش  زپ  همین هک  تشوگ  دـننکب و  خرـس  اوساوس  ار  يزبس  رگنک و 

.دنراذگ نداتفا  اج  يارب  هدز  مه  هتخیر  مه 
ار شفک  ات  دننکب و  راب  هدرکن  خرـس  ار  تشوگ  دـنناوتیم ، فرظ  ندرک  كرچ  رتمک  نغور و  رتمک  فرـصم  راک و  تلوهـس  يارب 

يور هدروآرد  دننکب و  خرس  ار  اهرگنک  نغور  فرظ و  نامه  رد  دنروآرد و  نغور  زا  هدرک  تسرد  غادزایپ  دوشیم ، رضاح  هتفرگ 
.دنزیرب ار  شداوم  رگید  هدرک  تشوگ  لخاد  مه  اب  ار  همه  دننکب و  خرس  ار  يزبس  هتخیر  اه  غادزایپ
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: سابیر شروخ 

هراشا

.کمن ومیلبآ ، ای  هروغبآ  یمک  هبوچدرز ، لفلف و  زایپ ، يرفعج ، انعن و  سابیر ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

درخ هتـسش  اوساوس  هدرک  كاپ  مه  ار  يرفعج  انعن  دـننک ، كاپ  ار  سابیر  دوشیم ، رـضاح  هتفرگ  ار  شفک  ات  هدرک ، راـب  ار  تشوگ 
ار يزبس  نغور  نامه  رد  دـنروآرد ، نغور  زا  هدرک  تسرد  غادزایپ  یفرظ  رد  .دـننکب » هکت  هکت ار  سابیر  زیر و  ار  يزبس   » .دـننکب

دنراذگب هدرک  رتمک  ار  شـشتآ  هتخیر  ار  شکمن  هروغبآ ، هبوچدرز  لفلف  هدومن ، تشوگ  لخاد  اه  غادزایپ اب  هدروآرد  هدرک  خرس 
هدرک  خرس  غادزایپ  يزبس و  نغور  رد  ار  اه  سابیر سپس  دتفیب ، اج  هدش  هتخپ 

66 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رثا رد  اه  سابیر هک  دنزیرن  غادزایپ  يزبس و  اب  ار  اه  سابیر هرصبت )  ) .دنیامن هیقب  لخاد  هدنام  نتـشادرب  هب  هقیقد  هد  دنراذگب و  رانک 

کی زا  رتمک  ار  سابیر  ياه  هکت دننزب و  مک  تسا  شرت  مه  سابیر  دوخ  هک  اجنآ  زا  ار  شروخ  نیا  یـشرت  دـنوشیم و  بآ  تفاطل 
.دوشیم شیامن  یب فرظ  رد  عمج و  ندش  خرس  رثا  رد  هک  دنریگن  تشگنا 

: هجوگ يرفعج  انعن  شروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، زبس ، هجوگ  يرفعج ، انعن و  نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هتـسش هدرک ، كاپ  ار  يرفعج  اـنعن  .دـننکب  راـب  هتخیر  بآ  دـنهدب و  خرچ  نآ  رد  هدرک  هکت  هکت ار  تشوگ  هدرک  تسرد  غادزاـیپ 
دنهاوخ رگا  دنیوشب و  هتفرگ  ار  شمد  ار  زبس  هجوگ .دوشیم » خلت  دننک  خرـس  دایز  رگا   » .دـننکب خرـس  همین هدـحالع  دـننکب و  درخ 

دننزب و مه  هتخیر  کمن  هبوچدرز و  لفلف  دننکب و  تشوگ  لخاد  يرفعج  انعن  هارمه  هتسه  اب  دنهاوخن  رگا  هدرک ، ادج  ار  شا  هتسه
هدیاف  » .دننکب هفاضا  هروغبآ  یمک  دنهاوخب  هزم  شرت  رتدایز  رگا  .دوشب  مه  هب  تسد  هداتفا  اج  دوخ  لاح  هب  ات  دننکب  مک  ار  ششتآ 

هدرک راـب  ار  تشوگ  دـنناوتیم  دنتـساوخن  رگا  یلو  دـنکیم  عفر  ار  تشوگ  محز  يوب  هک  تسا  نآ  غادزاـیپ  رد  تشوگ  نداد  خرچ 
« .دنزیرب مه  اب  ار  شا  هجوگ يرفعج  هرت  غادزایپ و  هتفرگ ، ار  شیور  فک 

: ناجمداب همیق  شروخ 

هراشا
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.کمن هبوچدرز ، لفلف  یگنرف ، هجوگ  زایپ ، ناجمداب ، نغور ، هپل ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

كاپ هک  ار  شا  هپل دش  هک  زپ  همین دنراذگ ، ندـش  هتخپ  لاح  هب  هتخیر  بآ  دـنهدب و  فت  غادزایپ  رد  هدرک  درخ  يا  همیق ار  تشوگ 
هب عبر  کـی  هدرک  خرـس  نغور  رد  ار  هدـنک  تسوپ ناـجمداب  .دـنیازفیب  زین  ارنآ  کـمن  هبوچدرز ، لـفلف  دـنزیرب و  دـنا  هتـسش هدرک 

هراپراهچ  یگنرف  هجوگ هتخیر ، شروخ  نتشادرب 
67 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بارخ اـه  ناـجمداب هک  دـننزن  مه  ار  شروـخ  رگید  ناـجمداب  نتخیر  زا  سپ  .دـنزادنیب  اـج  هـتخیر  ارنآ  بر  اـی  نآ ، بآ  اـی  هدرک ،
.دوشیم عوبطم  زین  رانا  بآ  اب  .دننزب  هروغبآ  یمک  دنناوتیم  دنتساوخن  ای  دوبن  یگنرف  هجوگ رگا  .دوشیم 

: ناجمداب ندرک  هدامآ  ندنک و  تسوپ  زرط 

هب مه  ار  ناجمداب  دوخ  هایـس  تسوپ  هدـش و  هدـیرب  هالک  ياه  هبل هک  يروطب  دیـشک  طـخ  وقاـچ  اـب  هـالک  ریز  زا  دـیاب  ار  ناـجمداب 
هدرک عورش  ناجمداب  هت  زا  ار  ندنک  تسوپ  هک  تسا  رتهب  دننک و  ندنک  تسوپ  هب  عورش  دربب و  دسرن  ناجمداب  زغم  هب  هک  يا  هنوگ

ارنآ دننکب و  کمن  هب  هتشغآ  مه  ار  شیور  دنشاپب و  کمن  هداد  كاچ  ارنآ  طسو  سپس  .دنناسرب  هدیشک  وقاچ  هطقن  هب  ینعی  رس  هب 
نوریب ار  ناجمداب  ياه  هبآ خلت  کمن  هک  تسا  نآ  راک  نیا  هدیاف  .دنراذگ  دوخ  لاح  هب  تعاس  ود  یکی  يارب  يدبس  ای  شکبآ  رد 

.دننکب خرس  نآ  زا  سپ  دنکیم و  نیریش  ارنآ  هدیشک 

: هریش هکرس  هب و  شروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، دنق ، هکرس و  ای  هریش  هکرس  هب ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

مین .دـننکب  راب  هتخیر  بآ  و  دـننکن » خرـس  دایز   » دـنهدب خرچ  نآ  رد  ار  هدرک  هکت  هکت ياه  تشوگ هدرک  تسرد  رتدایز  غادزاـیپ 
تـشوگ لخاد  هدومن  خرـس  نغور  رد  دنا ، هدرک کشخ  هتـسش  هدروآرد ، هتـسه  هدرک ، زیمت  هک  ارنآ  هب  نتـشادرب  هب  هدـنام  تعاس 

هدز تسا  دنق  ومیلبآ و  ای  دنق  هکرـس و  ای  هریـش  هکرـس  هک  ار  شا  ینـشاچ هبوچدرز و  لفلف  مزال  رادـقم  هب  کمن و  یمک  دـننکب و 
عقوم دنناوتیم  هبوچدرز  ياجب  .دوشیم  رت  عوبطم شرت  نیریـش بل  دشاب و  هتـشاد  بآ  دیابن  زین  شروخ  نیا  .دنراذگ  نداتفا  اج  يارب 

.دنشاپب هدیئاس  نارفعز  یمک  نتشادرب 

: جیوه شروخ 
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هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  دنق ، هکرس ، زایپ ، .تسا » رتهب  دشاب  يدنق  جیوه  رگا   » جیوه نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 
68 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 

ره هچرگا   » .دـنزپب کمن  یب هداد  خرچ  نآ  رد  ار  هدرک  هکت  هکت تشوگ  دـش  هک  گنر  همین هدرک  تسرد  رتدایز  لومعم  زا  غادزایپ 
هدومن درخ  هتسش  هدرک و  زیمت  هک  ارنآ  جیوه  نتـشادرب  هب  تعاس  مین  .دنزیرب » کمن  لوا  دیابن  ندش  هتخپ  رتدوز  تهج  ار  تشوگ 

ار شـشتآ  هدز  مه  ود  یکی  ینعی  .دـنزادنیب  اج  هتخیر  زین  دنـشچب  هک  هزادـنا  هب  دـنق  هکرـس و  اب  ار  شکمن  هبوچدرز  لفلف  هتخیر ،
هتخپ رترید  جیوه  نیا  هک  دنزیرب  رتدوز  دیاب  دنزیریم  یگنرف  جـیوه  رگا  .دوشب  مه  هب  تسد  هدیـشوج  دوخ  لاحب  ات  دـننک  رت  میالم

بل هب  لیم  زین  شا  هزم هک  تسا  رتهب  دروخب و  لـق  نغور  بآ  رد  نآ  داوم  دـیاب  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  دـیابن  بآ  شروخ  نیا  .دوشیم 
.دنکب ینیریش 

: زبس ایبول  شروخ 

هراشا

.کمن نآ ، سوس  ای  یگنرف  هجوگ هیودا ، ای  يراک »  » ردوپ هبوچدرز ، لفلف و  زایپ ، زبس ، ایبول  نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

فت هقیقد  هس  ود  هتخیر  نآ  رد  دـنا  هدروآرد رتزیر  هـکلب  شا و  هـمیق تروـصب  هـک  ار  هدرک  درخ  تشوـگ  هدرک ، تـسرد  غادزاـیپ 
شکمن هبوچدرز  لفلف  هیودا و  هتخیر  زین  ار  هدش  خرـس  نغور  رد  هک  ار  هدرک  درخ  زبسایبول  دش  هک  زپ  همین دـنزیرب ، بآ  دـنهدب و 

هداتفا اج  ندز  شوج  هت اب  دـنراذگب  هدرک  رتمک  ار  شـشتآ  هدز  مه  هتخیر  هزادـنا  هب  مه  ار  شا  سوس ای  یگنرف  هجوگ بآ  هدز ، ار 
.دوش مه  هب  تسد 

: زبس ایبول  ندرک  هدامآ  روتسد 

درخ ماداب  فصن  هزادـنا  هب  دـنریگب و  وقاچ  اـب  شمد  هارمه  دـیاب  هک  دراد  شدوخ  سنج  زا  یئاـه  خـن زبس  اـیبول  فرط  ود  ـالومعم 
.دوشیمن هزمشوخ  مرن و  بوخ و  دشاب  هدش  تشرد  هدیسر و  دایز  زبس  ایبول  رگا  .دننکب  کشخ  هتفرگ  ار  شبآ  هتسش  دننکب و 

: زمرقایبول شروخ 

هراشا
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لفلف  زمرقایبول ، زایپ ، نغور ، هدرک ، خرچ تشوگ  مزال : داوم 
69 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.کمن یگنرف ، هجوگ يراک ، ردوپ  ای  هیودا  زبس ، لفلف ای  هدیبوک 

: خبط روتسد 

راـهچ هس  زا  سپ  دـننزب  مه  هدرک  لـخاد  هدرک  خرچ تشوگ  سپـس  دوشب ، ینارفعز  اـت  دـننکب  خرـس  نغور  رد  ار  هدرک  درخ  زاـیپ 
لفلف و کـمن و  یگنرف و  هجوگ بآ  ندیـشک  زا  شیپ  دـنزپب ، هتخیر  دـنا  هتـسش هدرک  كاـپ هک  ار  شزمرق  اـیبول  هتخیر ، بآ  هقیقد 

ادج ار  لفلف  ياه  هناد دیاب  دننکیم  هدافتسا  زبس  لفلف  زا  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  شتآ  يور  رگید  هقیقد  هد  دننزب و  مه  هدز  نآ  هب  هیودا 
رت معط شوخ رتامن و  شوخ زبس  لفلف  اب  شروخ  نیا  .دوشب  هتخپ  هک  دـنزیرب  رتدوز  یمک  دـننکب و  درخ  زیر  ار  شزبس  تسوپ  هدرک 

یگتـسب نآ  لفلف  يدنت و  دایز  مک و  هتبلا  هک  دننکیم ، تسرد  هزمدنت  ینعی  رتدایز  لفلف  اب  ارنآ  يا  هزادـنا ات  هکنآ  رب  هوالع  دوشیم ،
.دنکیم ادیپ  هدنروخ  لیم  هب 

: ولآ همیق  شروخ 

هراشا

.کمن رکش ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  هپل ، ولآ ، زایپ ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار شرد  هتخیر  بآ  دنهدب و  فت  هقیقد  هس  ود  غادزایپ  رد  هدرک  زیر  يا  همیق ار  تشوگ  دننکب و  خرس  نغور  رد  هدرک  درخ  ار  زایپ 
زین ارنآ  هک  ولآ  هارمه  دـنا ، هتـسش هدرک  كاـپ  هک  ار  شا  هپل دـش  زپ  همین هک  نآ  تشوـگ  .دـنراذگ  نتخپ  لاـح  هب  شتآ  يور  هتـسب 

دنراذگب هدرک  رتمک  ار  شـشتآ  دـننزب ، مه  هدز  ار  شا  هیودا هبوچدرز ، لفلف  کمن و  هتخیر ، دـنا  هتـسش هتخیر  رود  ار  شیاهومرک 
دوب هزم  شرت شیاـهولآ  تهج  زا  دندیـشچ و  رگا  انمـض  .دـشاب  هدوبن  یکبآ  داـیز  نتـشادرب  عقوم  دـننک  یعـس  .دوشب  مه  هب  تسد 

.دنشاپب هدیئاس  نارفعز  نتشادرب  عقوم  دنناوتیم  زین  هبوچدرز  ياجب  .دننزب  رکش  ای  هدیبوک  دنق  نآ  هب  یمک  دنناوتیم 

: جانفسا ولآ  شروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف و  زایپ ، ولآ ، جانفسا ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 
70 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 
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فت هقیقد  ود  یکی  هتخیر  دنا  هدرک درخ  هکت  هکت هک  ار  شتـشوگ  دـش  هک  گنر  یلـسع دـننک ، خرـس  نغور  رد  هدرک  درخ  ار  زایپ 
خرس دایز  ار  جانفسا   » .دننک خرس  نغور  رد  هدرک  درخ  دننکب و  کشخ  هتـسش ، هدرک  كاپ  ار  جانفـسا  .دنزپب  هتخیر  بآ  دنهدب و 
هتفرگ ار  شیاهومرک  هدرک ، زیمت  ار  ولآ  دش  زپ  همین هک  تشوگ  تسا » هزم  خلت مه  جانفـسا  دوخ  هک  اجنآ  زا  دوشیم ، خلت  هک  دننکن 

مک مک دنراذگب  هدرک  میالم  ار  شـشتآ  دننزب و  مه  هتخیر  ار  شکمن  هبوچدرز و  لفلف  دننک ، تشوگ  لخاد  جانفـسا  اب  دـنیوشب و 
هروغبآ مه  یمک  دنتـساوخ  رت  هزم شرت رگا  .دـنرادرب  داتفا  هک  نغور  هب  دـشاب و  هتـشاد  بآ  دـیابن  شروخ  نیا  .دـتفیب  اج  هدیـشوج 

.دننزب

: ناجمداب اّمسم  شروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، هروغبآ ، ای  هروغ  یگنرف ، هجوگ ناجمداب ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ود هدرک  نآ  لخاد  دش  گنر  مین هک  غادزایپ  هدرک ، درخ  ودرگ  زا  رت  تشرد ار  تشوگ  .دـننکب  خرـس  نغور  رد  هدرک  درخ  ار  زایپ 
نغور رد  تشذـگ  ناجمداب  همیق  رد  شحرـش  هچنانچ  ار  ناجمداب  .دـننکب  راب  هتخیر  بآ  دـنهدب و  فت  هدـنادرگ  قشاـق  هقیقد  هس 

لفلف کـمن و  دـنزیرب و  دوب  هک  مادـکره  نآ  سوس  اـی  بآ  اـی  یگنرف  هجوگ هدـیچ ، نآ  يور  دـش  هتخپ  هک  تشوـگ  هدرک ، خرس 
.دوشیم تیش  شناجمداب  دنامب  رتدایز  رگا  هک  تسا  رضاح  شروخ  دعب  عبر  کی  .دننکب  مک  ار  ششتآ  هدیشاپ  ار  شا  هبوچدرز

: ودک امسم  شروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  رکش ، هروغبآ ، زایپ ، زبس ، ودک  نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ودـک .دـننکب  راب  هتخیر  بآ  دـنهدب و  فت  یمک  هتخیر  نآ  رد  ار  هدرک  هکت  هکت تشوگ  هدرک ، تسرد  لومعم  زا  رتدایز  غادزاـیپ 
زا هدنک  تسوپ  ار  زبس 

71 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
بآ ندیـشاپ  کمن  اب  هک  تسا  نآ  راک  نیا  هدـیاف   » .دـنراذگب یتعاس  هدیـشاپ  کـمن  شیور  تشپ و  هدرک  فصن  طـسو  زا  ازارد ،

نتـشادرب زا  لبق  هقیقد  هد  هدرک  خرـس  نغور  رد  ارنآ  سپـس  .دوشیم » یباقـشب  تفـس و  نغور  رد  رت و  هزم شوخ هدمآ  نوریب  ودـک 
هتخیر دـشابیم  ومیلبآ  ای  هروغبآ  هک  ار  شا  یـشرت هدیـشاپ ، شیور  ار  شا  هبوچدرز لفلف  کمن و  هدـیچ  اه  تشوگ يور  ار  اهودـک 

رد یمک  رگا  ودـک  ندرک  خرـس  ماگنه   » .دـننکب هفاـضا  رکـش  یمک  شیومیلبآ  اـی  هروغبآ  هب  دـنهاوخب  نیریـش  بل ار  شروخ  رگا 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


« .درپیمن نآ  نغور  دنشاپب  کمن  شنغور 

: یئاولح ودک  شروخ 

هراشا

.کمن ومیل ، بآ دنهاوخب  هزم  شرت رگا  زایپ ، یئاولحودک ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هدـنک تسوـپ  ار  یئاولحودـک  دـننکب ، راـب  هتخیر  بآ  هداد  تفت  یمک  نآ  رد  ار  هدرک  هـکت  هـکت تشوـگ  هدرک  تـسرد  غادزاـیپ 
دـش زپ  همین هک  تشوگ  دـننکب ، خرـس  نغور  رد  هدرک  درخ  تشگنا  ود  ياـنهپ  دـق و  یتفلک و  هب  هقرو  هقرو  هتفرگ  ار  شیاـه  همخت

شروخ نیا  .دتفیب  نغور  هب  هدش  مامت  شبآ  دنراذگب  هتخیر  کمن  یمک  اب  ار  شا  هبوچدرز لفلف  هدیچ  اه  تشوگ يور  ار  اهودـک 
.دننزب ومیلبآ  یمک  دنهاوخب  شرت  بل رگا  یلو  دوشیم  نیریش  شیئاولح  ودک  رثا  رد 

: ناجنسف شروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  رانا ، بآ  ای  بر  زایپ ، ودرگ ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار شلاغـشآ  تسوپ و  هدرک  كاپ  الماک  ار  ودرگ  .دننکب  گنر ) یلـسع  ) خرـس همین نغور  رد  هدیدنر  هدنر  تشرد  هدـند  اب  ار  زایپ 
ار شا  هبوچدرز لفلف  هداد ، فت  هس  ود  غادزایپ  رد  ارنآ  سپـس  .تسا » رتهب  دشاب  رت  مرن ودرگ  هچره   » .دننکب خرچ  راب  هس  ود  هتفرگ 

هد  دزپب ، میالم  دنراذگب  دنزیرب و  بآ  هدیشاپ  کمن  یمک  هتخیر ، دنا  هدرک هکت  هکت هک  ار  شتشوگ  دنهدب و  خرچ  هتخیر 
72 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هقیقد دـنچ  ره  دـنزیرب و  مک  ار  شبآ  لوا  زا  رگا  .دـتفیب  نغور  هب  اـت  دـننک  رتمیـالم  ار  شـشتآ  هتخیر  ار  ّشبر  نتـشادرب  هب  هـقیقد 
یفاک تبون  هس  ود  راک  نیا  یلو  دـیآیم ، نوریب  الماک  ودرگ  نغور  دـننزب  مه  دـنزیرب و  شیور  بآ  یتشم  مین دیـشوج  هک  راب  کـی

.دنراذگاو شدوخ  لاح  هب  دیاب  دتفیب  اج  دنهاوخب  هک  نادنچ  تسا و 
.دننزب رکش  ومیلبآ  دنناوتیم  دنهاوخب  گنر  شوخ رگا  رانا  بآ  ياج  هب  درک و  هدافتسا  نآ  لاثما  ای  غرم  زا  دوشیم  تشوگ  ياج  هب 

: سفرک شروخ 

هراشا
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.کمن ومیلبآ ، ای  هروغبآ  زایپ ، هبوچدرز ، لفلف  يرفعج ، انعن  سفرک ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

كاپ دئاوز  گرب و  زا  ار  سفرک  .دننکب  راب  هتخیر  بآ  دنهدب و  تفت  هتخیر  نآ  رد  هدرک  هکت  هکت تشوگ  هدرک ، تسرد  غادزایپ 
لوا ینعی  مادـکره  دـننکب و  درخ  هتـسش  هدرک و  كاـپ  ار  يرفعج  اـنعن  .دـننکب  درخ  تشگنا  دـنب  ود  هزادـنا  هب  ار  شا  هقاـس هدرک ،
لفلف کـمن و  هدوـمن ، غادزاـیپ  تشوـگ و  لـخاد  مـه  اــب  ار  هـمه  دــننکب و  خرــس  ار  يرفعج  اــنعن  نآ  نـغور  رد  مود  سفرک و 

اج لاـح  هب  هدرک  مک  ار  شـشتآ  هتخیر  ار  شیومیلبآ  اـی  هروغبآ  ینعی  ینـشاچ ، نتـشادرب  کـیدزن  دـنزپب ، هتخیر  ار  شا  هبوـچدرز
.دنراذگ نداتفا 

: هزات رپلگ  شروخ 

هراشا

.کمن هروغبآ ، هبوچدرز ، لفلف  هزات ، رپلگ  تبش ، هرت و  زینشگ و  زایپ ، نغور ، تشوگ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هتخیر بآ  هداد  خرچ  هس  ود  هتخیر  نآ  رد  دنا  هدیرب هکت  هکت روطب  هک  ار  شتشوگ  دش  گنر  یلسع هک  زایپ  هدرک ، تسرد  غادزایپ 
ار شیخلت  هدناشوج  هداس  بآ  رد  هبترم  هس  ود  هدرک  درخ  هکت  هکت ار  شا  هقاس هدرک ، كاپ  لاغـشآ  گرب و  زا  ار  رپلگ  .دـننکب  راب 
ار رپلگ  هداد  ماجنا  البق  ار  اراک  نیا  دـنناباوخب و  درـس  بآ  رد  مه  تعاـس  ود  یکی  ندـناشوج  زا  دـعب  هک  تسا  رتهب  دـننکب و  رود 

رضاح
73 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

خرـس همین نغور  رد  زین  ار  رپلگ  .دـننکب  خرـس  نغور  رد  هدومن  درخ  دـننکب و  کـشخ  دـنیوشب و  هدرک  كاـپ  ار  شا  يزبس .دـننکب 
.دنهدب تفت  دنچ  طقف  ینعی  دننکب ،

هک شتـشوگ  دـنراذگ ، تخپ  لاح  هب  هدز  مه  دـنزیرب و  ار  شا  هبوچدرز لفلف  کمن و  هدرک ، تشوگ  لـخاد  مه  اـب  ار  همه  سپس 
هتخپ رید  رپلگ  هک  دنزیرب  تشوگ  اب  لوا  زا  دیاب  ار  شرپلگ  يزبس و   » .دـشابیم رـضاح  دـعب  هقیقد  دـنچ  هدز  ار  شا  یـشرت دـش  هتخپ 

« .دوشیم

: زادنا شش شروخ 

هراشا

.بآ غرم ، مخت رکش ، زایپ ، نغور ، مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

عقوـم دـنزپب و  نآ  رد  ار  اـه  غادزاـیپ هتخیر  نآ  رد  هدرک  لـح  بآ  رد  هزادـنا  هـب  رکـش  هدرک ، تـسرد  گنرـشوخ  ناوارف  غادزاـیپ 
شروخ نیا  .دوشیم  رـضاح  هک  دنراذگب  ار  شفرظ  رد  هقیقد  دنچ  يارب  هدومن  لخاد  هتـسکش  ار  غرم  مخت ود  رفنره  يارب  نتـشادرب 

رفن ره  يارب  غرم  مخت ود  دوشیم و  هتخیر  ناگدنروخ  ياهتشا  مزال و  رادقم  هب  نآ  غرم  مخت  » .دوشیم هدامآ  دوز  ذیذل و  هزمـشوخ و 
زین ارنآ  دنق  تبرش  دننکب ، باسح  زایپ  کی  رفن  ره  يارب  تسا  نآ  غادزایپ  نوچ  شروخ  نیا  هیام  نینچمه  دشابیمن ، نآ  یلک  طرش 

.دننزب نارفعز  یمک  مه  شتبرش  رد  دنناوتیم  دنهاوخب  رگا  .دنروآ » باسحب  دنق  تبرش  ناکتسا  کی  رفن  هس  ره  يارب 

: بابکولچ

هراشا

.کمن ندوب ، بوخ  مرن و  طرش  هب  واگ  هلاسوگ و  يوزام  تشپ  ای  دنفسوگ  هلیف  ای  هتسار  تشوگ  العا ، هرک  العا ، جنرب  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هداد شیور  هدرک  تسرد  نغور  بآ هرک  اب  هدرک ، شکبآ  هتخپ  دش  هتفگ  اهولچ  اهولپ و  يادتبا  رد  اقباس  هک  ار  هدرک  سیخ  جنرب 
كزان زیت  دراک  اب  روطاس  هتخت  يور  دننکب و  ادج  هتسوپ  یبرچ و  زا  كاپ و  هتفرگ  دئاوز  هثل و  تسوپ و  زا  ار  تشوگ  دننکب و  مد 

لوط  زا  ارنآ  رگید  یبابک  خیس  هبل  اب  دننکب و  تخاونکی  هدیرب  ار  اه  تشوگ راومهان  ياه  هبل هدیشک  خیس  هب  دنیامن و  هقرو  هقرو
74 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

گنر یئابیز و  تلاح و  دوشیم و  رت  مرن دنـشاپن  بابک  هب  کمن  رگا  .دننکب  بابک  لاغذ  دنت  شتآ  يور  دـنیامن و  يدراک  ضرع  و 
، دوشیم تفـس  رقچ و  عمج و  تشوگ  دنـشاپب  کـمن  ندرک  باـبک  زا  لـبق  رگا  هکنآ  فـالخب  و  دـنکیم ، ظـفح  رتـهب  مه  ار  دوـخ 
بآ و یب کشخ و  ار  تشوگ  یقرب  ياه  ترارح هک  نآ سکعرب  دروآیمرد  رت  عوبطم رت و  یلاع ار  باـبک  هک  لاـغذ  شتآ  نینچمه 
ای دننک و  تسرد  هدیبوک  بابک  دنناوتیم  یپ  گر و  ددغ و  تسوپ و  نتفرگ  طرش  هب  هتـسار ، فارطا  ياه  تشوگ اب  .دزاسیم  امندب 

.دمآ دهاوخ  اه  بابک رد  گرب  بابک لماک  نینچمه  هدیبوک ، بابک  روتسد  .دنراذگ  رگید  فراصم  يارب  هدرک  خرچ

: ینیسح بابکولچ 

هراشا

.نارفعز العا ، مرن  هلیف  ای  هتسار  تشوگ  هرک ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رکذ هک  دوخ  لحم  رد  گید  لخاد  ار  هدرک  رـضاح  بابک  دش ، هدنادرگرب  ندرک  مد  يارب  گید  رد  هدش  شکبآ  هتخپ و  هک  جنرب 
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.دننکب مد  مین  تعاسکی و  هدراذگ  دوشیم 
يور هب  بابک  ياهخیـس  نداد  رارق  يارب  نآ  رود  يا  هبل لخاد  زا  هک  دوب  یـصوصخم  ياه  گید باـبکولچ  نیا  يارب  نیا  رب  قباـس 
راهچ هک  گید  لخاد  هزادـنا  هب  دیفـس  لوتفم  ینعی  نزن  گنز میـس  زا  یفقـس  یب هیاـپراهچ  ناوتیم  هزورما  یلو  دوب  هدـش  هیبعت  نآ 

دننادرگرب گـید  رد  ندرک  شکبآ  زا  سپ  هک  ار  جـنرب  تشاد و  هداـمآ  هشیمه  يارب  هتخاـس  دریگ  رارق  رت  نیئاـپ نآ  هبل  زا  تشگنا 
يا ینک مد هدیچ  نآ  يور  دشاب  هتـشاد  هلـصاف  جنرب  زا  هک  يروطب ار  اه  بابک هدرب  ورف  ولچ  لخاد  ینعی  نآ  رد  ار  یمیـس  هیاپراهچ 

.دننکب مد  هتخادنا  مکحم 

: ینیسح بابک  نتخپ  روتسد  حرش و 

بابک يارب  هزورما  هک  یئاه  بوچ ای  رانا  هکرت  ای  ریجنا  هکرت  دننام  یبوچ  خیـس  هب  ار  هدناباوخ  زایپ  تسام و  رد  هدرکدرخ  تشوگ 
هیاپراهچ  يور  هدرک  يدراک  دراک  تشپ  اب  هدیشک  دنا  هتخاس یبوچ 

75 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رتدایز زایپ  بآ  رد  رتکزان و  باـبک  نیا  تشوگ  ياـه  هقرو هچره  .دوشیم  رـضاح  جـنرب  ندیـشک  مد  اـب  ماـگمه  هک  دـننیچب  یمیس 

، دنـشاپب هدیئاس  نارفعز  اهنآ  يور  مه  یمک  گید  لخاد  رد  نداد  رارق  عقوم  دنناوتیم  .دوشیم  رتهب  نآ  بابک  دشاب  هدـش  هدـناباوخ 
ار بابک  زین  ریجنا  درگ  هچنانچ  دنکیم ، مرن  ار  تشوگ  هک  تسا  نیا  ریجنا  بوچ  هفـسلف  .دوشب  خـلت  هک  يرادـقم  هب  دایز و  هن  هتبلا 

يور هب  ندیـشاپ  کمن  زا  یلو  دروآ  تسدـب  اهرپوس  زا  نآ  دـننام  و  فلدآ )  ) مانب ناوتیم  هزورما  زین  ار  يدرگ  نینچ  دزاسیم و  مرن 
.دوشیم تفس  هک  دوش  يراددوخ  بابک  تشوگ 

.دمآ دهاوخ  اه  بابک لصف  رد  بابک  هیهت  لماک  حرش 
76 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه بابک

: هجنچ بابک 

هراشا

دنچ ای  یبابک  لقنم  زیر ، هن  تشرد  دایز  هن  ینعی  هزیوم  لاغذ  تسام ، زایپ ، هبند ، دنفسوگ ، واگ و  هلیف  ای  هتـسار  تشوگ  مزال : داوم 
.بابک خیس  رجآ ،

: خبط روتسد 

نآ نتخپ  ندرک و  هدامآ  زرط  هب  مود  نآ و  تشوگ  هب  طوبرم  لوا  بابک  عون  ره  ندـش  بوخ  هک  دوش  هتفگ  دـیاب  بابک  دروم  رد 
.دشابیم

مرن و رخآ  رد  قاـچ و  هداـم  هلاـسوگ  واـگ و  اـی  رن  راورپ  دنفـسوگ  هلیف  اـی  هتـسار  زا  شتـشوگ  هـکنآ  تـسخن  تشوـگ  طیارـش  رد 
تمالع مدع  تروص  رد  نآ و  ندوب  ناوج  رن و  لوا  هجرد  رد  دشاب  دنفسوگ  رگا  تشوگ ، صیخـشت  يارب  .دشاب  هدوب  گنرـشوخ 
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مود ندوـب و  هداـم  لوا  هلاـسوگ  واـگ و  رد  و  دــشاب ، گـنر  یبآ شملق  ياهدنبرــس  گنرــشوخ و  گـنر و  یتروـص دــیاب  يرن ) )
گنر هریت گنردرز و  ریپ و  رغال و  ياه  تشوگ  » .دـشاب هدوب  گنرـشوخ  الوصا  لـیام و  گـنر  یتروص هب  هک  تشوگ  یگنرـشوخ 

« .دشابیم عوبطمریغ  ازپان و 
ریذـپ ناکما یگداسب  نآ  ناـحتما  تسا و  نآ  ندوب  مرن  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  باـبک  تهج  اـصوصخم  هک  تشوگ  طیارـش  زا  رگید 

هک ار  یئاه  تمـسق نآ  اصوصخم  ار  تشوگ  هک  تروصنیا هب  دورب ، ورف  دـنهدب  راـشف  نآ  هب  هک  تشگنا  ندوب  ماـخ  رد  دـیاب  هدوب ،
تسش و تشگنا  ود  يال  یگداسب  دننیزگیمرب  بابک  يارب 
77 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يور رب  ناحتما  هبترم  ود  یکی  اـب  راـک  نیا  شیاـمزآ  سکره  يارب   » .دوشب خاروس  تسـش  راـشف  رثا  رد  دوشب و  هل  هدرـشف و  هباـبس 
« .دوشیم لهس  فلتخم  ياه  تشوگ

صلاخ زمرق  تشوگ  دشاب و  هتـشادن  يا  هثل تسوپ و  نیرتمک  یبابک  تشوگ  هک  تسا  نآ  بابک  ندـمآرد  بوخ  طیارـش  رگید  زا 
زا یتمـسق  تسادـیپ  شمـسا  زا  هک  يروطب  ناردیفـس   » .دـشاب هدوب  ناویح  ناردیفـس  زا  ریغب  مهنآ  نار ، لقا  دـح  هلیف و  ای  هتـسار و 

سپ ار  تشوگ  هکنآ  رگید  .دشابیم » رت  نشور صخشم و  الماک  هدوب  توافتم  نآ  ياهتمسق  رگید  زا  شگنر  هک  تسا  نار  تشوگ 
.دنناباوخب زایپ  بآ  رد  هدرک  درخ  لومعم  ياه  هزادنا هب  ندرک  فاص )  ) اه یبابک لوقب  ندرک و  كاپ  زا 

هدز مهب  نآ  اـب  دـنک  تیاـفک  اـه  تشوگ يارب  هک  يا  هزادـنا هب  تساـم  يرادـقم  هدـیدنر  ار  زاـیپ  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  زین  نیا 
هک لاچخی  یتشوگ  ياج  ای  یخیاج  رد  هن  هتبلا  دـنراذگب ، کنخ  ياـج  رد  زور  هنابـش کـی  لـقا  دـح  دـنیالایب و  نآ  رد  ار  تشوگ 

.دنناباوخب اهنت  زایپ  بآ  ای  ومیلبآ  زایپ و  بآ  رد  اهنت  دنتساوخن  ای  دوبن  تسام  رگا  .دوشب  دمجنم 
تـسا گرب  بابک  رگا  هزادـنا و  هب  شا  یکزان تفلک و  يواسم و  هزادـنا و  هب  شیاه  هکت هک  تسا  نآ  بابک  هیهت  دـعاوق  زا  رگید 

الماک دراک  مد  تشپ  ای  باـبک  خیـس  دـنچ  اـی  کـی  هبل  اـب  ندیـشک  خیـس  هب  زا  سپ  هکنآ  رگید  تخاونکی و  كزاـن و  شیاـه  هکت
کمن نتخپ  زا  لبق  هجنچ  گرب و  بابک تشوگ  هب  رگید  .دنیامن و  میقتسم  فاص و  ار  شفرط  ود  رتشیب  هچره  دننکب و  شا  يدراک

.دوشیم تفس  هک  دننزن 
مهارف دنیوگیم  شا  هزیوم هک  هنادـمین  لاغذ  هک  قیرط  نیا  هب  مه  نآ  دـننک و  هدافتـسا  لاغذ  شتآ  زا  بابک  نتخپ  يارب  هکنآ  رگید 

هدافتسا یبابک  لقنم  زا  رگید  .دنروآرد  شلاغذ  هکاخ  تروصب  هک  یلکـش  هب  هن  هتبلا  دننک ، هزیوم  تسا  تشرد  اهلاغذ  رگا  هدرک ،
ار اهـشتآ  رگید  .دـننک  تسرد  نآ  نایم  رد  ار  شتآ  دـننک و  تسرد  قاجا  یقازق  رجآ  دـنچ  زا  اه  خیـس هزادـنا  هب  دوبن  رگا  دـننک و 

هدناریگ  الماک 
78 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ای لقنم  حطـس  رد  سپـس  دـننکب و  خرـس  هدرک  هپک  ار  اه  لاغذ قاجا  طسو  رد  لوا  ینعی  دـنراذگن ، نآ  رد  هدـشن  زمرق  هایـس  لاغذ 
دریگب ارف  ار  قاجا  ای  لقنم  ياج  همه ناسکی و  شیالاب  حطـس  هک  يروطب  دننک  نهپ  تخاونکی  ار  اه  شتآ رگید  .دـننکب  نهپ  قاجا 

.دشاب اه  خیس حطس  زا  رتدایز  و 
تخاونکی خیس  هب  هدیرب و  هزادنا  هب  ار  شیاه  تشوگ هک  ار  بابک  ياه  خیس کنیا  تسا و  هدامآ  بابک  لئاسو  طیارـش  نیا  اب  سپ 

تسا رتهب  دشاب  رتدنت  هچره  بابک  شتآ  .دننزب  داب  هدراذگ  شتآ  يور  ار  دنا  هدرک يدراک  دراک  مد  تشپ  ای  خیس  هبل  اب  هدیشک و 
گرب ای  هجنچ  رگا  ار  بابک  يور  کی  هک  تسا  نآ  يزپ  باـبک دـعاوق  زا  رگید  .دـنکیم  بارخ  کـشخ و  ار  باـبک  هدرم  شتآ  و 

ار بابک  بترم  هک  دننکن  یعـس  .دننکب و  دنلب  شتآ  يور  زا  هدومن  ور  نآ يور و  نیا  یتبون  دـنزپب و  ار  شرگید  فرط  هتخپ  تسا 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دوشیم رقچ  کشخ و  هک  دنیامن  ور  تشپ و 

: هجنچ بابک  ندیشک  خیس  هب  زرط 

مه اهنآ  طسو  دنناوتیم  دنهاوخب  رگا  دنـشکب و  خیـس  هب  بوخ  تفـس  هبند  ال  مین تشوگ و  ال  کی هک  تسا  رت  عوبطم بابک  نیا  رد 
دوبن لاغذ  شتآ  رگا  .دوشیم  هزمشوخ  رادبآ و  مرن و  برچ و  دوشب  هدیشک  هبند  شیطاق  هک  يا  هجنچ بابک  .دنشکب  خیـس  زیر  زایپ 

دننادرگنرب و ار  شرگید  يور  هدشن  هتخپ  بابک  يور  کی ات  هک  دوش  یعـس  دـننک  هدافتـسا  يزاگ  ای  یقرب  زپ  بابک زا  دنتـساوخ  و 
زا نیا  هتبلا   » .دـنکیم تیافک  تقو  هقیقد  جـنپ  ات  هقیقد  هس  زا  تشوگ  یکزان  یتفلک و  تبـسن  هب  بابک  يور  ره  نتخپ  يارب  الومعم 

هزادنا هب  مه  رگید  تبون  هس  ود  دـنناوتیم  تسا  هدـشن  هتخپ  لاوحا  نآ  رد  دـندید  رگا  هکلب  دـنناخرچن ، ار  بابک  هک  تسین  تایلک 
.دنربب راکب  كزان  خیس  دیاب  بابک  نیا  يارب  .دننکب » ور  تشپ و  مزال 

: گرب بابک 

هراشا

ای رن  دنفسوگ  هلیف  ای  هتسار  تشوگ  ینعی  یبابک  تشوگ  مزال : داوم 
79 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.زایپ زیت ، نهپ  دراک  روطاس ، هتخت  كزان ، خیس  هدام ، هلاسوگ 

: خبط روتسد 

خیـس هب  ار  اه  تشوگ دننکب و  رـضاح  هتفرگ  ار  شبآ  هدیدنر  ار  زایپ  هدرک ، هقرو  هقرو  يواسم  ياه  هزادنا هب  هتخت  يور  ار  تشوگ 
ار شیور  کی  دنت  شتآ  يور  دننکب و  تخاونکی  يدراک  رگید  خیس  دنچ  ای  کی  تشپ  اب  هدیلام  زایپ  بآ  شیور  تشپ و  هدیشک 

شتآ داـیز  دـننک ، كرد  دـنناوتیم  دوشیم  نشور  يا  هوهق هک  شگنر  زا  ار  باـبک  ندـش  هتخپ  دـننادرگرب و  ار  شرگید  يور  هتخپ 
دایز زا  رت  يوقم رتذیذل و  هدروخ  شتآ  رتمک  بابک  هک  دننک  هجوت   » .دوشیم عوبطمان  کشخ و  هک  دننکن  هایـس  ار  بابک  دـنهدن و 

« .دشابیم نآ  هتفرگ  بآ  هتخپ و 

: بابکولچ يارب  هدیبوک  بابک 

هراشا

شوج زاـیپ ، .ندرگ  هچیهاـم و  هاـگ و  هولق ياوس  رگید  یبرچ  مک تشوـگ  ره  اـی  هلیف  هتـسار و  دـئاوز  فارطا و  یبرچ  مک تشوـگ 
.غرم مخت نارفعز ، ای  هبوچدرز  یمک  دنهاوخب  رگا  کمن ، نیریش ،

: خبط روتسد 
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هدیدنر هدنر  زیر  هدـند اب  ار  زایپ  .دـننزب  کمن  یمک  نیریـش و  شوج  يدرگ  هتخیر  یفرظ  رد  دـننکب و  خرچ  راب  هس  ود  ار  تشوگ 
.دـننزب گنچ  مه  اب  ار  همه  هدرک  هفاضا  غرم  مخت هدیفـس  کـی  تشوگ  ولیک  مین  ره  هب  شنتخیرن  يارب  .دـننزب  مه  دـننکب و  لـخاد 

ندز گنچ  ینعی  راک  نیا   » .دوشیم رت  عمج رطاخ  نتخیرن  زا  هدش ، دنب  رتهب  خیـس  هب  دروخب  گنچ  رتدایز  بابک  نیا  تشوگ  هچره 
ار يرازاب  هدـیبوک  بابک  اصوصخم  هدـیبوک ، بابک  تشوگ  هچره  هک  ینعم  نیا  رد  .دـنیوگیم » زاجم )  ) اه یبابک ار  نداد  شلام  و 

.دننزب گنچ  رتدایز  دنروخیم  نان  اب  هک 
هدامآ تمالع  .دروخب  گنچ  ندش  دیفـس  دح  ات  دیاب  تشوگ  نیا  نان  اب  ندروخ  صوصخم  هدـیبوک  بابک  رد  هک  دوشیم  دـنب  رتهب 

.دنکیم ادیپ  بسچ  تسد  ریز  هک  تسا  نآ  تشوگ  ندش 
اب ندرک  كاپ  زا  سپ  ار  تسد  ندش  خیـس  بوخ  تسد و  هب  ندـیبسچن  يارب  هتـشاذگ  تسد  ولج  مرگمین  بآ  ندز  گنچ  زا  سپ 

تشوگ  یتشم  مین  هدز  بآ  هب  خیس  بل 
80 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هتشاذگ خیس  يالاب  ار  تشوگ  دشاب و  رت  نهپ یکدنا  گرب  بابک  خیس  فالخ  دیاب  هدیبوک  بابک  خیس  .دنـشکب  خیـس  هب  هتـشادرب 
دش هک  مامت  دننکب و  راومه  فاص و  هدنادرگ  تسد  رد  تبون  ود  یکی  ار  خیس  دنشکب و  ولج  هب  خیـس  نیئاپ  فرط  هب  تشم  هارمه 
راک نیا  هدیاف  .دنهدب  راشف  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  ود  اب  ارنآ  ياج  دنچ  ینعی  هدروآرد  يا  همقل تروص  هب  ار  تشوگ  تشگنا  اب 

رت فاـص يارب  .دوشیم  يریگولج  شتآ  يوت  شنتخیر  زا  مه  دوشیم و  رتاـمن  شوخ مه  هدـش و  هتخپ  رتـهب  باـبک  مه  هک  تسا  نآ 
ات ود  هدیدنر  تشوگ ، ولیک  مین  ره  يارب  .دننزب  مرگ  بآ  هب  ار  تسد  مه  رگید  تبون  ود  ات  یکی  خیس  ره  يارب  دنناوتیم  ندش  خیس 

بابک سکعرب  شنتخیرن  يارب  دـشاب و  تخاونکی  دـنت  شتآ  يور  لاغذ و  زا  تسا  رتهب  بابک  شتآ  .تسا  یفاک  طسوتم  زایپ  هس 
دـننکب و رارکت  ار  راـک  نیا  هبترم  هـس  اـت  ود  دـننادرگرب و  میـالم  روـطب  باـبک  يور  ارنآ  ندروـخ  شتآ  یمک  زا  دـعب  دـیاب  گرب 
زپ همین دنناوتیم  .دنربب  هرفـس  رـس  غاد  غاد  دننادرگرب و  ار  شرگید  يور  هتخپ  ار  شیور  کی  دـندش  نئمطم  شنتخیرن  زا  هکنادـنچ 

دنلب راد  بآ هکلب  هدروخ ، شتآ  دایز  دـیابن  هدـیبوک  بابک  .دـنهدب  شتآ  هبترم  ود  دـنریگب و  ار  شبآ  هدـناباوخ  نان  يور  دـش  هک 
.دننکب

: يرازاب هدیبوک  بابک 

هراشا

.نهپ خیس  لاغذ ، شتآ  کمن ، نیریش ، شوج  زمرق ، تشوگ  هاگ و  هولق تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هچیهاـم ندرگ و  تشوگ  زا  ریغب  مه  یبرچ  یب خرـس  تشوگ  تسا  یبرچرپ  رگا  هدرک  كاـپ  هثل  تسوپ و  زا  ار  هاـگ  هوـلق تشوـگ 
يارب دنریگب و  رظن  رد  طسوتم » زایپ  هس  ات  ود  تشوگ  ولیک  مین  ره  يارب   » هدیدنر ار  زایپ  .دـننکب  خرچ  راب  هس  ات  ود  هدومن  شلخاد 
يارب میالم  شتآ  يور  لوا  هدرک  هفاضا  زین  کمن  يروخیاچ  قشاق  ود  نیریش و  شوج  يروخیاچ  قشاق  کی  تشوگ  ولیک  مین  ره 
گنر زا  تشوگ  ات  دننک  رارکت  نادنچ  ار  ندرک  لام  فک ندز و  گنچ  نیا  دننزب و  گنچ  شتآ  نودب  سپـس  هقیقد و  جـنپ  راهچ 
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تسد  ریز  هدیئارگ  يدیفس  هب  خرس 
81 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنک ادیپ  بسچ 
زا نوچ  تسیا و  هلئـسم  دزیریم  شتآ  هب  یگناـخ  لاـم  دزیریمن و  يرازاـب  باـبک  هک  تسا  هنوـگچ  هکنیا  اـهراد  هناـخ یـضعب  يارب 

ار تشوگ  اهنآ  هک  تسا  نآ  شلح  هار اما  .دنونـشیم  نآ  دننام  مینزیم و  درآ  ام  هکنیا  دـننام  یئاه  باوج دـننکیم  لاؤس  مه  اه  یبابک
نآ مه  ندرک  لام  فک  » .دننکیمن ار  راک  نیا  یعالطا  یب زا  اهراد  هناخ دننکیم و  لام  فک هدز  گنچ  ندـش  دیفـس  دـح  ات  بوخ و 

كاپ زا  سپ  ار  تسد  هتـشاذگ  تسد  ولج  مرگمین  بآ  سپـس  .دـنهدیم » شلام  هباـتیهام  فک  هب  هجنپرـس  اـب  ار  تشوگ  هک  تسا 
تیافک تشم  رد  هک  تسا  يردقنآ  خیس  تشوگ  رادقم  .دنربیم  خیس  هب  هتـشادرب  تشوگ  يرادقم  هدز  بآ  هب  اه  تشوگ زا  ندرک 

زا خیـس  فرط  ود  هب  ندنابـسچ  اب  ار  تشوگ  هدز  بآ  هب  ار  تسد  رگید  راب  کی سپ  .دـشاب  هدرکن  رپ  مه  داـیز  ار  تشم  اـما  هدرک 
نوریب تشوگ  زا  نآ  هب  راشف  تشوگ و  ندرک  نهپ  رثا  رد  خیـس  فرط  ود  ياه  هبل هک  دننک  تقد  .دننکب  فاص  هدروآ  نیئاپ  هب  الاب 

دعب .دننابسچب  خیس  هب  هت  رـس و  زا  ار  تشوگ  فرط  ود  ياه  هبل ات  دننک  یعـس  رگید  و  دزیریم ، بابک  هک  دشاب  هدشن  نایامن  هدنامن 
لقنم رد  سپـس  دـنراذگ و  ندـش  ریگ  مه ندـش و  کنخ  يارب  دوخ  لاح  هب  اه  خیـس یتعاس  مین  لقا  دـح  ای  یتعاس  ندرک  خیـس  زا 
تشپ تبون  ود  یکی  هدز  داب  میالم  لوا  هتشاذگ  شتآ  يور  میالم  ار  اه  خیـس هدرک  تسرد  بوخ  تخاونکی  شتآ  قاجا  ای  یبابک 
راشف اب  هدـنادرگرب  شیور  رگید  ینان  هدـناباوخ  مرن  نان  يور  دـش  هک  زپ  همین هدرک ، رتدـنت  ار  ندز  داـب  جـیردتب  ادـعب  هدرک ، ور  و 

.دنراذگ شتآ  يور  دوشن  هتفرگ  بآ  هتخوس و  هک  لماک  ندش  هتخپ  ات  هبترم  ود  دنریگب و  ار  شنغور  تسد  فک  میالم 
هب بابک  عون  ره  تذل   » .دننکب ناج  شون  هدرب  هرفس  رس  مرگ  مرگ هدیشاپ  ناشیور  مرن  هدیبوک  قامـس  نان  يال  رد  ندیـشک  زا  سپ 
هب دزوسیم و  رتدایز  خیس  هت  رس و  نوچ  هک  تسا  نآ  دوشن  درخ  عمج و  ات  خیس  زا  مه  بابک  ندیشک  روتـسد  .تسا » نآ  ندوب  غاد 

خیس  هب  ارنآ  هک  دراک  ای  خیس  مد  اب  ندیشک  زا  لبق  دبسچیم  خیس 
82 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

روجکی ار  بابک  هیقب  بل و  دندلب و  رازاب  ياه  یبابک نوچ  هتبلا  .دننکب  ادج  خیـس  زا  ار  بابک  بل  دنهدب  بابک  فرط  هب  هدنابـسچ 
.دـیآ یمن شیپ  ناشیارب  لکـشم  نیا  دـننکیم  دـنلب  شتآ  يور  زا  هتخپن  دـنکن  هولج  کچوک  ات  ار  باـبک  نینچمه  دـننکیم و  خـیس 
دیابن هدش  هتفگ  هزادنا  زا  شرادقم  اما  دیامنیم ، يریگولج  شنتخیر  زا  هدرـشف  مه  هب  ار  تشوگ  هک  تسا  نآ  نیریـش  شوج هدیاف  »

.دشاب دوخ  زا  لبق  بابک  زا  رترادبآ  رتبرچ و  دیاب  اعبط  بابک  نیا  .دشاب » رتدایز 

: یناطلس بابک 

هراشا

.زایپ بآ  العا ، هلیف  ای  هتسار  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رت و نهپ هزادـنا  هب  ارنآ  خـبط  عـقوم  دـنناباوخب و  زاـیپ  بآ  رد  هتـسرد  هتفرگ  ار  شدـئاوز  هدرک  فاـص )  ) كاـپ و ار  هلیف  اـی  هتـسار 
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زین ندیبوک  عقوم  هدیبوک ، دراک  مد  تشپ  ای  خیـس  مد  اب  هدیرب  ار  شفارطا  ياه  هدایز دننکب و  خیـس  هدـیرب  گرب  بابک  زا  رت  تفلک
ار شیور  ره  هداد  رارق  لاغذ  دنت  شتآ  يور  دننکب و  تخاونکی  فاص و  ندرک  يدراک  رتمیالم  اب  هدز  شیور  تشپ و  هب  زایپ  بآ 

.دنزپب هداد  رارق  شتآ  يور  هبترم  ود 
بابک هک  هبترمره  اب  دیاب  دشاب  هدش  زین  تخپزغم  رادبآ و  بابک  هدمآ  لمعب  روظنم  نیا  ات  دوشب و  هتشادرب  رترادبآ  دیاب  بابک  نیا 

شا هبند نغور  اب  هداهن  شتآ  يور  هدیـشک  هدح  الع  یخیـس  هب  هبند  يا  هکت ای  دنلامب  شا  هدروخ شتآ  يور  رب  هرک  دـنناخرچیم  ار 
رتدایز دوشب و  هداد  رارق  کنخ  ياج  رد  دیاب  هتبلا  هک  تسا  رتهب  دنامب  زایپ  بآ  رد  رتدایز  هچره  بابک  نیا  تشوگ  .دننکب  هتشغآ 

دحاو یئاذـغ  تروصب  هک  تسا  يزورما  کیلـشیش  باـبک  ناـمه  اـبیرقت  باـبک  نیا  .دوشیم  هایـس  هک  دـنامب  دـیابن  مه  زور  هس  زا 
.دوشیم فرص 

: ینارفعز بابک 

هراشا

.نارفعز زایپ ، بآ  العا ، هلیف  ای  هتسار  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

تسرد  کیلشیش  ای  یناطلس  بابک  دننام  تسرد  بابک  نیا 
83 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دراـک زیت  هبل  اـب  ار  شندرک  يدراـک  هدز و  نآ  رب  زین  نارفعز  بآ  زاـیپ  بآ  هارمه  ندرک  يدراـک  عـقوم  هـکنیا  تواـفت  اـب  دوـشیم 
شا هدـیبوک بابک  تروصب  هدـیبوک  الماک  دراک  هبل  ریز  ارنآ  دـیاب  هک  اجنآ  زا  تسا  يدراک ) بابک   ) بابک نیا  رگید  مان  .دـننکیم 
نیا تشوگ  یتخاونکی  یتفلک و  .دنروخب  مرن  الماک  دنهاوخب  ای  هتـشادن  بسانم  نادـند  هک  تسا  یناسک  صوصخم  نیا  دروآرد و 
دیابن ندرک  بابک  ماگنه  ار  هدش  بابک  هبند  نغور  ای  هرک  ندیلام  نینچمه  دوش و  هتشادرب  رادبآ  هک  دومن  شومارف  دیابن  ار  بابک 

.دنشاب هدربن  دای  زا  نتخاس  هدامآ  ندرک و  خیس  ماگنه  ار  شیگ  هفایق شوخ یتخاونکی و  هکنیا  رب  هفاضا  دومن ، شومارف 

: یگید بابک 

هراشا

.بابک بوچ  ای  ریجنا  هکرت  نارفعز ، زایپ ، هبند ، هتسار ، تشوگ  مزال : داوم 

: تخپ روتسد 

تسین هتسار  دوخ  زا  اما  هدوب  هتـسار  دوخ  هب  هدیبسچ  ياهتـشوگ  هک  ار  شیاه  هچ ) هتـسار  ) اه و هتـسوپ هثل  هدرک ؟ فاص  ار  تشوگ 
ار زایپ  هدومن و  هقرو  هقرو تروص  نامه هب  زین  ار  هبند  دـننکب ، هقرو  كزان  كزان هدروآرد  تسد  فک  هزادـنا  هب  ياه  هکت هب  هتفرگ 
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یتروص هب  هدیچ  مه  يور  رگید  فرط  زا  مود  فرطکی و  زا  هلصاف  هب  لوا  ار  اه  هکرت سپس  .دننکب  رـضاح  هدیرب  هقرو  هقرو ولهپ  زا 
شیور هدرک  نهپ  تشوـگ  ياـه  هقرو اـهنآ  يور  هدـیچ  اـهبوچ  يور  ار  اـهزایپ  سپـس  دوـشب ، هدـید  دـننام  هرجنپ گـید  فـک  هک 

اه هبند هقرو  اب  ار  اهتشوگ  يور  .دوشب » هدیشاپ  رـصتخم  رایـسب  هیودا  نیا  دوش  یعـس   » هدیـشاپ هبوچدرز  لفلف و  ای  هیودا  يرـصتخم 
رخآ هب  اه  هبند تشوگ و  زایپ و  اـت  هدز  هیودا  هدـیچ  هدـش  هتفگ  تروص  هب  ار  هبند  تشوگ و  هدرک و  هقرو  زاـیپ  اددـجم  هدـناشوپ ،

ای دنهدب  رارق  مزال  ترارح  اب  رف  رد  هتشاذگ  شرد  هب  هزادنا  هب  يا  ینیـس ای  گید  رد  هداد  رارق  میالم  شتآ  يور  ار  گید  دسرب و 
هظحالم شریز  شتآ  دـننام  رخآ  ات  ارنآ  يـالاب  شتآ  دـنراذگ و  دوخ  لاـح  هب  ارنآ  تعاـس  ود  اـت  کـی  هتخیر  شتآ  زین  ارنآ  يور 

ات دوشن  قمر  یب درس و  هک  دنشاب  هتشاد 
84 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ات دنهدیم و  بیترت  اه  ینامهم يارب  ای  يرفن  نیدـنچ  ياه  تیعمج تهج  الومعم  ار  بابک  نیا  .دوشب  هتخپ  تخاونکی  شیور  ریز و 
نیا يارب  اقباس  .دنروآرد  ناحتما  هب  رتکچوک  فرظ  رتمک و  حلاصم  اب  ارنآ  البق  تسا  رتهب  دورن  نایم  زا  رورض  عقوم  رد  نآ  حلاصم 

هب دـننک  هدافتـسا  تفلک  یموینیملآ  ای  یـسم  گید  زا  دـنناوتیم  دـشابن  دوجوم  رف  هچنانچ  هزورما  یلو  دوب  یندـچ  ياه  گـید راـک 
هدنزپ اب  ترارح  نازیم  گید و  باختنا  تروص  ره  رد  دوشیم و  بوذ  موینیملآ  هک  دنهدن  رارق  زاگ  دنت  هلعش  يور  ارنآ  هک  یطرش 

ای قامـس  ناوتیم  نآ  يور  ندیـشک  زا  سپ  .دوشیم  ذـیذل  هزادـنا  یب شیاذـغ  هک  دزرا  یم شتمحز  هب  تروص  ره  رد  دـشابیم و  نآ 
.دیشاپ هروغ  درگ 

: يرونت بابک 

هراشا

.کمن هیودا ، زایپ ، یبرچ ، مک هدرک  خرچ تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هدز گنچ  دـنوشب  طولخم  داوم  تشوگ و  هک  يا  هزادـنا هب  هدز  کمن  یکدـنا  هیودا و  یمک  هدرک ، تشوگ  یطاق  هدـیدنر  ار  زایپ 
ای یئاونان  رونت  رد  ای  هجرد  رف 200  رد  تشوگ  یتفلک  یکزان ، قبط  عبر  هس  ات  تعاس  مین  دودـح  هدومن  نهپ  هباتیهام  فک  رد  ارنآ 

بابک هزادنا  هب  دایز و  دیابن  ار  تشوگ  نیا  .دـنهدب  رارق  دنـشاب  هتخیر  شتآ  هدراذـگ  ینیـس  زین  ارنآ  يور  هک  يروطب  شتآ  يور 
اب رگا  .دننزب  نآ  هب  تسین  مزال  نیریـش  شوج  هدیدنر و  هدنر  تشرد  هدند  اب  ارنآ  زایپ  تسا  رتهب  نینچمه  دـننزب و  گنچ  هدـیبوک 

تروص زا  هدش  زپ  بآ بابک  هک  دنهدن  رارق  اهتـشوگ  يور  دننکب و  بابک  هدحالع  ارنآ  دننک  فرـص  یگنرف  هجوگ دنهاوخیم  نآ 
.دوشیم جراخ  بابک  معط  و 

: بابک غرم 

هراشا
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، ومیلبآ نارفعز ، یـسیق ، ییولپ ، شمـشک  کشرز ، ولآ ، زایپ ، لیبق ، نیا  زا  هچره  ای  نوملقوب  ای  وهیت  اـی  باـبک  اـی  غرم  مزـال : داوم 
.کمن

: خبط روتسد 

ار شنش  هتسش  ار  کشرز  هدرک ، تسرد  غادزایپ  هدیدنر  ار  زایپ 
85 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هتخیمآ مهرد  ار  همه  دننکب و  رود  نش  كاخ و  زا  هتسش  هک  ار  ولآ  یـسیق و  نینچمه  دنیوشب ، هتفرگ  مد  زین  ار  شمـشک  دنریگب و 
وت و هتـسش  بوخ  هدرک  كاپ  هک  رظن  دروم  رویط  مکـش  رد  دننکب و  طولخم  هدوزفا  نآ  هب  هدیئاس  نارفعز  کمن و  ومیلبآ و  یمک 

رونت ای  رف  رد  هدراذـگ  گید  ای  هباتیهام  رد  دـشاب  الاب  فرط  هب  هدـنرپ  ياپ  هک  تشپ  زا  هتخیر ، دنـشاب  هدرک  زیمت  ـالماک  ار  شیور 
ینیمز بیـس يرفعج و  اـب  اذـغ  نیا  .دـننکب  ربص  مین  تعاـس و  کـی  اـت  تعاـس  مین  زا  ناویح  یگرزب  یکچوک  قبط  دـنهدب و  رارق 

.دوشیم تنیز  هدرک  نیریش  جیوه  هدرک و  خرس

[2 :] هدرک نیریش جیوه  هیهت 

.دنهدیم رارق  باقشب  رانک  دنزپیم و  هدناشوج  دوشن  یئابرم  نیریش  دایز  هک  يا  هزادنا هب  رکش  بآ و  اب  هدیرب  دننام  لالخ ار  جیوه 

: غرم رانک  هدرک  خرس ینیمز  بیس هیهت 

هدومن چاق  راهچ  تسا  تشرد  رگا  هدنک  تسوپ سپـس  دـنزپب و  زپ  بآ تروص  هب  تسوپ  اب  البق  تسا  رتهب  ار  غرم  رانک  ینیمز  بیس
هک اجنآ  زا  تسا  رتهب  دننک  هدافتسا  زیر  ياه  ینیمز بیس زا  راک  نیا  يارب  رگا  .دنراذگب  باقشب  رانک  غاد  غاد هدرک  خرس نغور  رد 

.دوشیم رت  هزمشوخ روش و  بل شا  هدرک خرس دنزیرب  کمن  یمک  شنتخپ  بآ  رد  رگا  نینچمه  دنامیم و  رت  ملاس

: يرونت هرب 

هراشا

.نارفعز زایپ ، هچمین ، هرب  ای  يریش  هرب  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ندنک و تسوپ  نتشک و  زا  سپ  ار  هرب  سپ  .دنـشاب  هتـشاد  هاگن  ار  شتـسوپ  هدرک و  حبذ  هزات  ارنآ  هک  تسا  نآ  هرب  نیا  خبط  طرش 
زین ار  شا  هبمد هتـسش ، زین  ار  شا  یهایـس رگج  هولق و  لد و  دـننام  شتایوتحم  نوردـنا ، ندرگ و  ندرک  زیمت  مکـش و  ندرک  یلاـخ 

لخاد 3] رگج  هولق و  لد و  هارمه  دننک و  درخ  هدیرب 

ص85 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
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86 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ارنآ دننکب و  لخاد  اهنیا  هارمه  هدرک  تسرد  زین  غادزایپ  دهدب  هزاجا  زین  یناکم  تاناکما  دنشاب و  هتساوخ  رگا  دنهدب ، اج  شمکش 

دنزودب و گنت  ار  شیاهزرد  كاچ و  ینامـسیر  ای  میـس  اب  هدروآ  مه  هب  شیور  رب  ار  تسوپ  هدراذـگ  شدوخ  تسوپ  رد  تشپ  زا 
شیور رود و  هب  ار  اـه  شتآ هداـهن  دـشاب  هدـش  شوماـخ  هزاـت  روـنت  رد  هـک  یـشتآ  ینعی  روـنت  شتآ  هراوـلخ  ناـیم  رد  ارنآ  سپس 

هدز رانک  نآ  زا  ار  تسوپ  ندروآ  نوریب  زا  سپ  دـنراذگ و  دوخ  لاح  هب  ارنآ  تعاس  جـنپ  ات  راهچ  هدراذـگ  ار  رونت  رد  هدـنادرگرب 
هچاپ هّلک .دـشاب  هتـشاد  وفاکت  هرب  ندـش  هتخپ  تهج  نآ  هراولخ  غاد و  الماک  رونت  هک  دـننک  تقد  .دـنروآ  تسدـب  یعوبطم  باـبک 

.دزپیمن هک  دنراذگن  شمکش  رد  ار  ناویح 

: رونت هرب  خبط  رگید  عون 

زا ریغب  تسا  قباس  دننام  هرب  ندرک  رضاح  طیارش  مامت  دشابیم و  ینابایب  یعمج و  هتسد ياهشدرگ  رهش و  زا  جراخ  تهج  قیرط  نیا 
شتآ هلعـش  هکنادنچ  هتخورفا  نآ  رد  هخاش  بوچ و  زا  یناوارف  شتآ  هدنک  يا  هلاچ ندرک  هدامآ  زا  سپ  دـیاب  هک  شـشتآ  نتخپ و 
شتآ الماک  ار  شریز  يور و  هک  يروطب  دننادرگرب  شیور  هب  ار  اه  شتآ هدراذگ  نآ  نایم  ار  هرب  هدرک  زاب  ار  شطسو  تسشن  ورف 

غادزایپ نارفعز و  رد  هکنیا  .دـننکب و  ربص  رتمک  یتعاس  تسا  ناوارف  شـشتآ  رگا  تعاس و  جـنپ  راهچ  .دـشاب  هدومن  هطاحا  ناوارف 
.دوشیم تفای  رتمک  لئاسو  نیا  نابایب  رد  هک  هدوب  نیمه  تهج  زا  تاناکما  ندوب  مهارف  طرش  هب  دش  هتفگ 

: زورما لئاسو  اب  يرونت  هرب

.نارفعز کشرز ، ییولپ ، شمشک  ینیمز ، بیس ودرگ ، زغم  یسیق ، ولآ ، زایپ ، يریش ، هرب  ای  یلدوت  هرب  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

مد هتـسش ، ار  ولآ  یـسیق و  هدرک ، تسرد  لصفم  غادزاـیپ  .دـننکب  کـشخ  زیمت و  هتـسش  ـالماک  ار  شیور  وت و  ار  هدـنک  تسوپ هرب 
ار ییولپ  شمشک مد  .دننکب  رود  ار  شلاغشآ  نش و  هدناسیخ  بآ  هس  ود  دنریگب و  ار  اه  کشرز

87 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هوـلق و لد و  اـب  هدرک  ادـج  ار  هرب  هـبند  دـنیامن ، رــضاح  هتــسش  هدـنک  تسوـپ ار  ینیمز  بیــس .دــننکب  رــضاح  هتــسش  هـتفرگ  زین 
رد ار  هلمج  هدیـشاپ  هدـیئاس  نارفعز  ناشیور  هدومن  طولخم  ودرگ  زغم  هارمه  ار  همه  هدـیرب  رت  تشرد ياه  هکت هب  شا  یهایـسرگج
رد ارنآ  هدناشوپ  ار  هرب  رود  تسا  زپ  تخپ و  صوصخم  هک  موینیملآ  قرو  اب  سپـس  .دنروایب  مه  هب  ار  شرد  دـنهدب و  اج  هرب  مکش 

دننک رتمک  جیردتب  نآ  زا  دعب  رتدایز و  ار  رف  ترارح  هجرد  تعاس  مین  يارب  لوا  هدراذگ ، رف  رد  هداد  رارق  رف  ینیـس  ای  يزلف  سید 
.دوشیم رضاح  مین  تعاس و  ود  ات  تعاس  ود  زا  اذغ  نیا  هرب  یگرزب  یکچوک و  قبط 

ودرگ و زغم  دـننام  هدـش  هتفگ  داوم  نودـب  هنرگو  دـنهاوخب  لـماک  روـطب  یتافیرـشت و  ار  هرب  هک  تسا  یتـقو  يارب  هدـعاق  نیا  هتبلا 
رگا هدـیرب  تشرد  ياـه  هکت هب  ار  شا  هبند رگج و  هوـلق و  لد و  هک  قـیرط  نیا  هب  دـنروآ ، لـمعب  ارنآ  ناوـتیم  مـه  هریغ  کـشرز و 

.دنراذگب رف  رد  هدش  هتفگ  تدـم  قیرط و  هب  هدـناشوپ  موینیملآ  قرو  اب  ار  هرب  رود  هدرک  شمکـش  رد  هدز  نارفعز  یمک  دـنهاوخب 
.دوشیم هتخپ  رت  هزمشوخ رتلماک و  ایناث  هتخوسن ، هرب  يور  الوا  هک  تسا  نآ  هرب  رود  هب  موینیملآ  قرو  ندیچیپ  هدیاف 

هرب رانک  دنچیپب و  موینیملآ  قرو  رد  هدحالع  هتفرگ  بوخ  ار  شدئاوز  مشپ و  هدومن  زیمت  ارنآ  دـیاب  دـنبلاط  مه  ار  هرب  هچاپ  هلک رگا 
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اهنآ اب  هبند  نوچ  هک  تشاذگ  شمکش  رد  ار  شرگج  لد و  دیابن  دوب  هلاغزب  دوبن و  راد  هبند هرب  ناویح  رگا  رگید  .دنراذگ و  رف  رد 
رد هتبلا  .دـنهدب  رارق  رف  رد  ار  هلاغزب  دوخ  اهنت  دـننکب و  بابک  هناگادـج  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  دـنوشیمن  ذـیذل  بوخ و  تسین  طولخم 

.دننک شومارف  دیابن  هلاغزب  ای  هرب  رود  هب  ار  موینیملآ  قرو  ندیچیپ  لاوحا  نیا  زا  کی  چیه

: یخیس هرب  بابک 

هراشا

رت و مرن شتـشوگ  نآ  رن  هک  اصوصخم  تسا ، رتهب  دـشاب  رت  ناوج شا  هرب هچره  هک  کچوک ، هرب  تشوگ  ای  يریـش  هرب  مزـال : داوم 
.بابک خیس  .هناگادج  هبند  تسا  هبند  نودب  رگا  .دشابیم  رت  كاروخشوخ

88 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 

رت تشرد تاعطق  هب  هنیـسرس  هاگ و  هولق اـه و  هچیهاـم يانثتـسا  هب  تسدرـس ، هتـسار و  نار و  زغم  دـننام  ار  هرب  صوصخم  ياهتمـسق 
.دنشکب خیس  هب  هدیرب 

هزادنا هب  ابیرقت  نآ  تاعطق  مامت  هک  یتروص  هب  یلو  ناوختسا  اب  ار  تسدرس ...  نار و  هتسار و  دننام  شراد  ناوختسا ياهتمسق  هتبلا 
هدرک تسرد  لاغذ  زا  تخاونکی  شتآ  دننکب و  رـضاح  هبند  مه  خیـس  ود  یکی  نآ  زا  سپ  دـشاب ، هدوب  يواسم  تماخـض  رظن  زا  و 

نوریب نغور  هدروخ  شتآ  هک  ار  هبند  ياه  خیـس دننادرگرب و  هداد  شتآ  یمک  ار  بابک  يور  کی  دنراذگ و  شتآ  يور  ار  هلمج 
بابک ات  دننکب  برچ  هداد  شتآ  ار  بابک  تروص  نیمه  هب  دنهدب ، نغور  ار  شرگید  يور  هدنادرگرب  دنلامب و  اهنآ  يور  دنا  هداد

تخاونکی بوخ و  هب  بابک  نیا  فطل  .دـننادرگرب  رترید  تسا ، رتدـنک  رگا  دـنناخرچب و  رتدوز  دـشاب  دـنت  شتآ  رگا  دوشب ، هتخپ 
یباـبک هبند  نغور  دـننام  ار  باـبک  نیا  ینغور  چـیه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  .دروخب  نغور  داـیز  هکنیا  تسا و  نآ  ندـش  هتخپ 

.دوشب هدز  دیابن  کمن  نآ  هب  ندش  هتخپ  زا  لبق  .دنکیمن  ذیذل 

: یخیس هرب  بابک  رگید  عون 

.لاغذ کیراب ، خیس  هبند ، تسدرس ، نار و  هتسار و  زا  ناوختسا ، یب هرب  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دنـشاب هدیرب  کچوک  یلوبناتـسا  ینیمز  بیـس ياه  هزادنا هب  هک  يا  همقل ياه  هکت اب  ینعی  هجنچ ، بابک  دننام  ار  بابک  نیا  تشوگ 
رتذیذل دننک  خیس  هبند  مه  هکت  کی  تشوگ  هکت  ره  اب  رگا  دننکیم و  خیس  هبند  مه  يا  هکت هجنچ  ود  یکی  ره  نایم  دننکیم و  خیس 

زا رتهاتوک  دیابن  یکزان  همه  اب  اما  دنکیم ، تیافک  نآ  موس  کی  فصن و  هکلب  دـشاب  اه  تشوگ هزادـنا  هب  دـیابن  اه  هبند اما  دوشیم ،
تروصنیا ریغ  رد  هچ  دشاب ، تماخـض  کی  هب  هزادنا و  کی  دیاب  ناکمالا  یتح  اهتـشوگ  دوخ  هک  نینچمه  دشاب و  اه  هجنچ یتفلک 

تسین  مزال  دنلامب  بابک  هب  ار  شنغور  دنشکب و  خیس  هب  هک  هدحالع  هبند  بابک  نیا  نتخپ  يارب  .دنامیم  هتخپن  هتخپ  بابک 
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89 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنهدب یبرچ  اهتشوگ  هب  اهنآ  دوخ  هبند  زا  هدیلام ، مه  يورب  ار  اهنآ  بابک  ندنادرگرب  راب  ره  اب  هکلب 

: هرب هتسار  بابک 

هراشا

.هبند دنشاب ، هتفرگن  ارنآ  هلیف  هک  ناوختسا  اب  هرب  هتسار  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هکت هکت ار  هبند  دـنراذگ و  شتآ  يور  هدیـشک  خیـس  هب  دوخ  يازارد  زا  نانچمه  ندرک ، هعطق  هعطق  نودـب  ناوختـسا  اـب  ار  هتـسار 
ات دـنهدب  نغور  نآ  هب  هبند  خیـس  زا  هبترم  کی  بابک  ندـنادرگرب  ره  اب  دـنراذگ و  شتآ  يور  هتـسار  اب  دنـشکب و  خیـس  هب  هدرک 

یگنرف هجوگ رگا  .دننکب  لیم  بابک  هارمه  دنناوتیم  هک  دوشیم  ذیذل  رایـسب  دوشن  هتخوس  رگا  زین  نآ  بابک  هبند  دوشب ، هتخپ  بابک 
.دوشیم لماک  بابک  دنشکب ، سید  رانک  دنزپب و  بابک  اب  دشاب و  مه  بوخ  تفس  ي  هدیسر هتوب  هب  زمرق 

: هجوج بابک 

هراشا

.وم ملق ومیلبآ ، هرک ، هزور ، تسیب  هدزناپ و  هجوج  ینعی  یبابک ، هجوج  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دیابن دایز  شتآ  هتبلا  هک  دنراذگ  شتآ  يور  هدیشک  خیـس  هب  هزادنا  کی  ابیرقت  ینعی  بسانتم  ياه  هزادنا هب  ناوختـسا  اب  ار  هجوج 
ندنادرگرب ره  اب  هدرک  طولخم  نآ  اب  ومیلبآ  يرادقم  دننکب و  بآ  هدراذـگ  شتآ  يور  یفرظ  رد  ار  هرک  و  دـشاب ، رو  هلعـش دـنت و 

هجوج ندرک  درخ  رد  .دوشب  گنر  يرگج دـنهاوخب  رت  هتخپ رگا  ینارفعز و  بابک  ات  دـنهدب  اه  تشوگ يور  وم  ملق اب  نآ  زا  بابک 
ود هک  بیترت  نیا  هب  دنشکب ، خیس  هب  هدرک  میسقت  تمسق  تشه  هب  ار  هجوج  دوخ  رگید  هتشاذگ و  رانک  ارنآ  ندرگ  الوا  تسا  رتهب 

.دننزب کمن  ندش  هتخپ  زا  سپ  دنتساوخ  رگا  .دنروآ  باسح  هب  ار  اه  هنیس مه  هکت  راهچ  اه و  تسدرس تمسق  ود  اهنار و  تمسق 
90 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: یخیس غرم  بابک 

هراشا
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.وم ملق ومیلبآ ، هرک ، دوشیم ،» گنردوبک  ملاسان  غرم   » ملاس هبرف  غرم  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار شیاهتـسوپ  دنـشکب و  خیـس  هب  دننکب و  درخ  يواسم  ياه  هکت هب  هجنچ  بابک  دـننام  هدرک  ادـج  ناوختـسا  زا  ار  غرم  ياهتـشوگ 
ياه تسوپ هک  ار  یخیـس  بابک  ياه  خیـس ندنادرگرب  ره  اب  دنراذگ و  شتآ  يور  ار  همه  دنـشکب و  هدحالع  یخیـس  هب  هناگادـج 

ار غرم  ياهتـسوپ  رگا  دـنوشب ، هتخپ  اه  تشوگ اـت  دـنلامب ، اهتـشوگ  يور  تسا  هتـسشن  نغور  هب  شتآ  يور  هدیـشک  نآ  هب  ار  غرم 
تقو هک  یتروص  رد  .دنلامب  اه  غرم يورب  وم  ملق اب  نآ  زا  هدوزفا  نآ  هب  ومیلبآ  یمک  هدرک  مرگ  يا  هلایپ رد  هرک  يرادقم  دنا  هتفرگن

شیور ومیلبآ  هدرک ، درخ  غادزایپ ، يارب  ندـیرب  لثم  زایپ  ود  یکی  دـنناوتیم  دـنروخب  هزم  شرت دـنهاوخب  ار  باـبک  دنـشاب و  هتـشاد 
هدش و هزمـشوخ  شرت و  بل مه  بابک  تروصنیا  رد  .دنناباوخب  نآ  رد  بش  کی  هدـناطلغ  نآ  رد  دـنا  هدرک هکت  هک  ار  غرم  هتخیر 

هدافتـسا تروص  رد  .دوشب  تخپزغم  جیردتب  ات  دشاب  لدتعم  دـیاب  بابک  نیا  شتآ  .دـنکیم  رود  ار  غرم  محز  يوب  زایپ  تلاخد  مه 
.دومن شومارف  دیابن  زاب  ار  بابک  يور  نداد  نغور  بآ نداد و  هرک  بآ  یقرب  زپ  بابک رف و  زا 

: عاونا هب  نالبند  هولق  لد و  رگج ، بابک 

هراشا

.لاغذ کمن ، رگج ، صوصخم  کیراب  خیس  مه ، اب  ای  هولق  ای  لد  ای  رگج  مزال : داوم  لوا ؛ عون  يارب 

: خبط روتسد 

شتآ يور  هدیـشک و  خیـس  هب  هدـیرب  تشگنا  یتفلک  هب  کیراب  کیراب  هتـسش ، ارنآ  هک  تسا  نآ  هایـس  رگج  نتخپ  عون  نیرت  هداس
.دنشاپب کمن  شیور  ندروخ  يارب  سپس  دنهدب  شتآ  هقیقد  مین  ارنآ  فرط  ره  هدراذگ  لاغذ 

: هولق لد و  نتخپ 

هب ازارد  زا  ارنآ  دنربب و  طسو  زا  ار  لد  يربونص  دوخ  هدیرب ، ارنآ  فارطا  ياه  هیپ نوخ و  گر  دننام  لد  دئاوز  هتـسش  ار  هولق  لد و 
ره هداد  رارق  شتآ  يور  دنشکب و  خیس  هدرک  کیراب  کیراب تشگنا  فصن  یتفلک 

91 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هتخپ رترید  همه  زا  لد  رگج  هوـلق و  لد و  ناـیم  .دنـشاپب  ندـش  هـتخپ  زا  سپ  ار  شکمن  هداد  شتآ  هـقیقد  راـهچ  اـت  هـس  ار  شفرط 
يور ار  لد  البق  دـیاب  دـنزپب  هولق  اب  دـنهاوخیم  رگا  سپ  .دوشن  تفـس  هک  تسا  نیا  مه  نآ  هب  ندیـشاپن  کـمن  لوا  لـیلد  دوشیم و 
عقوـم ارنآ  دـننک ، باـبک  اـهنآ  اـب  دـنهاوخیم  زین  ار  رگج  هنیآ  ره  دـنهدب و  رارق  ار  اـه  هوـلق رگید  هـقیقد  ود  زا  سپ  هدراذـگ  شتآ 

.دوشیم رضاح  اهنآ  ندش  هتخپ  تاظحل  نیرخآ  اب  هک  دنراذگب  شتآ  يور  هولق  لد و  نتشادرب 
بناج هب  ارنآ  يور  تسوپ  دنهدب و  شرب  نآ  راد  گر فرط  هب  ات  هدیشک  وقاچ  ازارد  هب  نآ  تمالس  فاص و  فرط  زا  ار  هولق  اما  و 

زین دنشکب و  خیس  هدومن  چاق  راهچ  ای  هدرک و  خیس  هدش  همین  ود  تروص  نامه  هب  ارنآ  ای  دننکب و  ادج  هولق  زا  هدیشک  فرط  نامه 
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دیاب زین  ار  هولق  کمن  دشابیم و  لد  نتخپ  نامز  تدـم  فصن  نآ  ندـش  هتخپ  تدـم  .دـنروآرد  هجنچ  تروصب  ار  اه  شرب دـنناوتیم 
.دننزب ندش  هتخپ  زا  سپ 

نالبند خبط  هقیرط 

یمک هکلب  هقیقد و  جنپ  راهچ  ینعی  لد  نتخپ  تدم  هزادنا  هب  نآ  شتآ  تدم  هکنیا  توافت  اب  دشابیم  هولق  نتخپ  دـننام  تسرد  [: 4]
رت كاروخ شوخ  هدـش ، هتفرگ  شبآ  ات  ارنآ  کمن  دزپیم و  رترید  ندوب  رادـبآ  رثا  رد  وضع  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  دـشابیم  رتداـیز  زین 

.دنشاپیم لوا  ددرگ 

: رگج خبط  رگید  عون 

دنـشاب هداد  رارق  شتآ  يور  هک  غاد  يزلف  باقـشب  فـک  هداد  شرب  تسد  فـک  هزادـنا  هب  رت ، تفلک رت و  نهپ تاـعطق  هـب  ار  رگج 
نیا .دـننکب  لیم  هدز  کمن  سپـس  دـنهدب ، ترارح  شفرط  ود  هب  هقیقد  ود  اعومجم  هک  دـننادرگرب  هدرک  ربص  هقیقد  کی  هتخادـنا 

هک  اجنآ  زا  توق  ینعی  تیصاخ ، رظن  زا  رگج 
92 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دیاب نکال  دـننکیم ، زیوجت  نوخ  مک ياه  ضیرم يارب  ار  رگج  عون  نیا  رتدایز  تسا و  رتهب  نآ  هدرک  خیـس  عون  زا  دـنامیم  رترادـبآ 
نآ اب  ار  دوخ  جازم  هدعم و  دادعتـسا  دیاب  هدـنروخ  هک  دـشابیم  مضهرید  لیقث و  ياه  یندروخ زا  عون  ره  رد  رگج  هک  تشاد  هجوت 

.دنکیم خلت  ار  رگج  همه  هک  دوشن  هراپ  نآ  هرهز  هک  دننک  تقد  رگج  ندرک  درخ  رد  .دنکب  هظحالم 

: رگج كاروخ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  نآ ، بر  ای  یگنرف  هجوگ نغور ، زایپ ، هایسرگج ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دنا هدروآرد يا  همیق تشوگ  تروص  هب  هک  ار  هدرک  درخ  یهایس  رگج  دننکب و  گنرمین  هدومن  خرـس  نغور  رد  هدرک  درخ  ار  زایپ 
هب نآ  بر  ای  بآ  اـی  هدرک  درخ  یگنرف  هجوگ هدز ، نآ  هب  هزادـنا  هب  کـمن  هبوچدرز و  لـفلف  دـنهدب و  تفت  هس  ود  هتخیر  نآ  رد 

.دننکب ربص  شندش  هتخپ  تهج  هقیقد  شش  جنپ  هدراذگ  ار  شا  هملباق ای  فرظ  رد  هدوزفا  نآ  هب  مزال  رادقم 

: هولق لد و  كاروخ 

هراشا

.یگنرف هجوگ هبوچدرز ، کمن ، نغور ، زایپ ، رگج ، لیامت  تروص  رد  هولق و  لد و  مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

دنچ نآ  رد  هدرک  درخ  زیر  ار  هولق  لد و  هدرک ، تسرد  دـشاب  هدـش  يدرز  هب  لیامتم  طقف  شزایپ  هک  گـنر  مک غادزاـیپ  نغور  اـب 
دـنراذگب و ار  شرد  هدومن  هفاـضا  بآ  یمک  هدوزفا  ارنآ  بآ  اـی  هدرک  درخ  یگنرف  هجوگ .دـننزب  مه  هتخیر  هبوـچدرز  هداد ، فـت 
هک ار  شرگج  دـنا  هتفرگ مه  رگج  رگا  نتـشادرب  هب  هقیقد  هد  دـنراذگ ، ندز  شوج  هت لاح  هب  تعاس  کی  هدرک  میـالم  ار  شـشتآ 
اج لاـح  هب  هتـسب  ار  شرد  زاـب  دـننزب و  مه  هدیـشاپ  کـمن  هتخیر ، هولق » لد و  ياـه  هکت زا  رت  تشرد هتبلا   » .دـنا هدرک درخ  مه  ارنآ 

.دنراذگب نداتفا 
93 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: بابک ساط

هراشا

، هیودا هبوچدرز ، لـفلف  هگرب ، یـسیق ، ولآ ، هب ، ینیمز ، بیـس زاـیپ ، هاـگ ، هولق تسدرـس و  اـی  هاـگ  هولق ندرگ و  تشوگ  مزـال : داوم 
.کمن

: خبط روتسد 

دننکب و چاق  هدومن  كاپ  كرک  همخت و  زا  ار  هب  دنیامن و  هقرو  درگ  درگ  ولهپ  زا  ار  زایپ  دـننکب ، رـضاح  هدومن  هکت  هکت ار  تشوگ 
دـننیچب و تشوگ  هقرو  کی  دـننک و  نهپ  زاـیپ  هقرو  کـی  گـید  هت  رد  سپـس  .دـنیوشب  ولآ  یـسیق و  هگرب و  زا  ار  شبابـسا  رگید 

کمن هیودا و  هبوچدرز و  لـفلف  دـننک و  نهپ  ار  شرگید  تاـفلخم  هگرب و  هب و  همه  يور  تشوـگ و  نآ  يور  زاـیپ و  زاـب  شیور 
هتخپ دوخ  لاح  هب  ات  دننک  مک  ار  شـشتآ  دـمآ  هک  شوج  دـنراذگ و  شتآ  يور  هدومن  مکحم  ار  شرد  هتخیر  بآ  یمک  هدیـشاپ 

اب مه  ار  شکمن  هیودا ، دـنناوتیم  .دـنزیرب  هدومن  هراـپ  راـهچ  هدـنک  تسوپ ار  شا  ینیمز بیـس نتـشادرب  هب  تعاـس  مین  .دوشب  هداـمآ 
ای رکـش  ومیل  بآ اب  ار  شنتـساوخ  نیریـش  شرت و  دـننک و  هاگن  دوخ  لیم  هب  هگرب  یـسیق و  نتخیرن  نتخیر  رد  .دنـشاپب  ینیمز  بیس

.دننکب هزادنا  رکش  هکرس و 
94 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه هتفوک

: یجنرب هتفوک

هراشا

زینـشگ و هزرم و  نوخرت و  يرفعج و  هرت و  ینعی  هتفوک  يزبـس  نغور ، جـنرب ، هدرخ هپل ، یبرچ ، مک یندـیبوک  تشوگ  مزـال : داوـم 
.کمن ییولپ ، شمشک  ای  ولآ  یسیق و  دنهاوخب  رگا  .زایپ  غرم ، مخت هبوچدرز ، لفلف و  هلیلبنش ،
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: داوم رادقم  خبط و  روتسد 

.دـنیامن رـضاح  دـنیوشب و  هپل  اب  هدرک  كاپ  ار  جـنرب  هدرخ  هدومن ، كاپ  ار  هپل  .دـننکب  خرچ  راب  هس  ود  ار  یبرچ  مک خرـس  تشوگ 
کی هپل و  قشاق  کـی  جـنرب و  هدرخ  يروخاذـغ  قشاـق  هس  تشوگ  مرگ  ره 300  يارب  تشوــگ و  مرگ  رفن 300  راـهچ  ره  يارب  »

« .دننکب باسح  نغور  قشاق  هس  طسوتم و  زایپ  هس  هدرک و  كاپ يزبس  تشم  کی  غرم و  مخت
شفـصن دنزیرب و  بآ  هدراذگ ، ار  شفـصن  هدرک  تسرد  غادزایپ  دننکب ، رـضاح  هدرک  درخ  زیر ، دنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  اه  يزبس

غرم و مخت هتخیر ، تشوگ  يور  دنا  هتشاد هاگن هک  یغادزایپ  اب  ار  يزبس  هپل و  جنرب و  سپس  دننکب ، هتفوک  لخاد  ات  دنشاب  هتـشاد  ار 
مهب كانبـسچ و  گنچ  ریز  هیام  اـت  دـبای  همادا  نادـنچ  دـیاب  ندز  گـنچ  نیا  .دـننزب  گـنچ  هدوزفا  مه  ار  شکمن  هبوچدرز  لـفلف 

اهراک و نآ  رد  دوب و  نآ  نتفراو  هتفوک  نیا  نتخپ  يارب  میدق  ياه  نز ياه  هرهلد زا  .دنوریم  او  اه  هتفوک هنرگو  دهدب  ناشن  هتخیمآ 
ندز  مه  عقوم  رد  مینکب : رکذ  ار  تالاح  نآ  زا  هنومن  ود  یکی  رطاخ  حیرفت  تهج  زا  تسین  دب  هک  دندربیم  راکب  یتادقتعم 

95 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.يرباو رگا  تندرگ  هب  یچکرمگ  نابایسآ و  رادوزارت و  رطاش و  نید  دنتفگیم :

هک دوب  نیا  دـناسریم  ارنآ  هدـنزپ  هرهلد  شیوشت و  همه  زا  رتدایز  هک  نآ اما  لیبق و  نیا  زا  گنـس و  رجآ  گنـس  گنـس  هکنیا  رگید 
! دوشب مامت  ناشندز  گنچ  هک  یتقو  ات  هرن ، م  هتفوک هرب  مزیچ  هرن - م  هتفوک هرب ! مزیچ  دنتفگیم :

هداتفا و بآ  یخی  تشوگ  هزورما  واگ و  تشوگ  دننام  دشاب  بسچ  یب دب و  هک  شتشوگ  لوا  دوشیم  هتفوک  نتفراو  ببس  هچنآ  اما 
.ندز گنچ  مک  رگید  دشاب و  هدش  دایز  شا  هپل يزبس و  جنرب و  هک  ندوب  تشوگ  مک  رگید 

هدش هتفگ  رادـقم  زا  شا  هیام رن و  زب  ای  رن  دنفـسوگ  شتـشوگ  ناکمالا  یتح  هک  دنـشاب  هتـشاد  تقد  ار  روما  نیا  تروصنیا  رد  سپ 
رد دوشیم و  هتفوک  نتفراو  عنام  نآ  هدیفـس  دوخ  هک  دـننکن  شومارف  ار  غرم  مخت رگید  دـشاب و  هتـشادن  رتدایز  يزبس  هپل و  جـنرب و 

گنچ دـح  زا  هدایز  هک  دومن  هجوت  دـیاب   » .دـنهدب همادا  ار  ندز  گنچ  بسچ  ینعی  زول )  ) ندرک ادـیپ  ات  هک  نآ  ندز  گـنچ  رخآ 
« .دنروآیم تسدب  هبرجت  نتخپ  راب  ود  کی  اب  هک  هتبلا  دنیامن و  تیاعر  دیاب  ار  لادتعا  دنکیم و  تفس  ار  هتفوک  مه  ندز 

ار هتفوک  دـنراذگب  یـسیق  وـلآ و  هتفوـک  لـخاد  دـنهاوخیمن  رگا  دـنروآرد و  هتفوـک  تروـص  هب  ار  هیاـم  هک  تسا  نآ  تقو  کـنیا 
يومیل هزادنا  هب  شرادولآ  طسوتم و  نیریـشومیل  هزادنا  هب  ولآ  یب هتفوک  رادقم   » .دننک تسرد  رت  تشرد دنراذگیم  رگا  رتکچوک و 

ود یکی  دننکب و  درگ  هدرشف  مه  هب  بوخ  تشم  رد  ار  هیام  هدز  بآ  هب  ار  اهتـسد  ندرک  تسرد  هتفوک  يارب  سپ  .دشابیم » تشرد 
لاح رد  گید  غادزایپ  بآ  هک  یتقو  رد  دننکب و  درگ  اددجم  هدرـشف  شطـسو  هزادنا  هب  هتبلا  ار  هس  ره  ای  شمـشک  ای  یـسیق  ولآ و 

گید رد  ار  هتفوک  نیا  رگا   » .دننکب لدـتعم  ار  شـشتآ  هتـسب  ار  شرد  دـش  هک  مامت  هتخادـنا  گید  رد  یکی  یکی  تسا  ندیـشوج 
لاحب هک  یتقو رد  دـیاب  دوبن  زپدوز  رگا  .دوشیم » رت  هزمـشوخ دربیم  رتمک  بآ  نوچ  هدـنام و  رت  ملاس شا  هتفوک دـننک  تسرد  زپدوز 

مکحم  ار  شرد  هتخادنا  ینک  مد  تسا  ندیشوج 
96 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مه ردـقنآ  اما  دوشیم ، رت  هزمـشوخ دـشاب  رتمک  هتفوک  نیا  بآ  هچره  .دـنکیم  تخپزغم  ار  هتفوک  زپدوز  دـننام  زین  ینک  مد  .دـننکب 
بآ دشاب  هدرک  رپ  ار  گید  فک  اه  هتفوک هک  یطرـش  هب  ندرک  مد  عقوم  دیاب  دـنامب و  زپ  مین اه  هتفوک يالاب  ات  دـشاب  بآ  مک دـیابن 

.دنامب راب  يور  رتدایز  تعاس و  ود  یلومعم  ياه  گید رد  مک و  شتآ  اب  تعاس  کی  زپدوز  رد  دشاب و  هتفوک  يور  ات  نآ 
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: قامس هتفوک 

هراشا

دنربیم و راکب  قامـس  بآ  نآ  ياج  هب  هک  شا  یـسیق ولآ و  زا  ریغ  تسا  یجنرب  هتفوک  دننام  تسرد  هتفوک  نیا  نتخپ  هیام و  داوم و 
: کنیا

: خبط روتسد 

ار نهآ  يا  هکت دوش  هتفرگ  شا  یسگ یخلت و  هکنآ  يارب  دهدب و  سپ  ار  شا  یـشرت ات  دنناشوجب  بآ  رد  عبر  کی  ار  یـشآ  قامس 
يا هزادنا هب  دنتخادنا  ار  اه  هتفوک یتقو  و  دننکب ، هدافتسا  بابک  خیـس  زا  دوبن  هزیکاپ  نهآ  رگا  دنزادنا ، نآ  رد  هدرک  غاد  راب  هس  ود 

یشآ قامس  مرگ  رفن 300  راهچ  ره  يارب  .دـننکب  هتفوک  بآ  لخاد  هدرک  فاص  هچراپ  ای  کـلا  اـب  ار  قامـس  دـنهاوخیم  شرت  هک 
.دشابیم یجنرب  هتفوک  دننام  شندنام  راب  يور  نتخپ و  تدم  روتسد و  تسا و  یفاک 

: القاب تبش  هتفوک 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  جنرب ، هدرخ زبسالقاب ، دوش ،)  ) تبش زایپ ، نغور ، یبرچ ، مک زمرق  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

تسا زبس  تبش  طقف  هتفوک  نیا  يزبس  هک  شیالقاب  يزبس و  توافت  اب  تسا  یجنرب  هتفوک  دننام  یلک  روطب  زین  هتفوک  نیا  هیهت  زرط 
القاب .دننکب  کشخ  هداد  ناکت  هتخیر  لامتسد  رد  ای  دوشب  هتفرگ  شبآ  دنراذگب  هتـسش  هدرک  كاپ ار  تبـش  دیاب  هک  زبس  يالقاب  و 
هدرک خرچ  تشوگ  یطاق  هدرک  درخ  ار  تبش  دننکب و  رضاح  هدیرب  لالخ  دننام  ارنآ  زغم  هدروآرد  ریز  تسوپ  يور و  تسوپ  زا  ار 

نآ  گید  رد  غادزایپ  دننزب و  گنچ  بوخ  هدوزفا  کمن  هبوچدرز و  لفلف و  هدومن  نآ 
97 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نتخپ زا  لبق  تسا  رتهب   » .دننکب مد  هتخادنا  نآ  رد  هدرک  تسرد  ار  اه  هتفوک دمآ  شوج  بوخ  هک  بآ  دنزیرب و  بآ  هدرک  تسرد 
.دنربیم هرفس  رس  نآ  اب  هک  تسا  یشرت  هتفوک  نیا  ینشاچ  .دننکب » هعجارم  نآ  نتخپ  یجنرب و  هتفوک  روتسد  هب  هتفوک  نیا 

: یشاک هتفوک 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زبس ، ناحیر  غرم ، مخت زایپ ، نغور ، یچدوخن ، درآ  جنرب ، هدرخ  هدرک ، خرچ  تشوگ  مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

خرچ راـب  هس  ود  ینعی  بوخ  دـیاب  اـما  درادـن  بیع  دـشاب  مه  رتراد  یبرچ رگا  دراد  یچدوخن  درآ  هک  اـجنآ  زا  هتفوک  نیا  تشوگ 
لفلف و هدرک و  درخ  ناحیر  یچدوخن و  درآ  جنرب و  هدرخ  اب  هدرک  درخ  ار  زبس  ناحیر  .دنیوشب  هدرک  كاپ  ار  جـنرب  هدرخ  .دـننکب 

هداد شلام  اتبسن  شا  هیام دیاب  مه  هتفوک  نیا  .دننزب  گنچ  هتسکش  شیور  ار  شغرم  مخت دننکب و  تشوگ  لخاد  کمن  هبوچدرز و 
هدرک تسرد  غادزایپ  سپـس  .دننک  نآ  لخاد  بآ  هزادـنا  هب  هک  دوشب  تفـس  شا  هیام شا  یچدوخن درآ  رثا  رد  تسا  نکمم  .دوشب 

هتـشاذگ ار  شرد  دـش  هک  ماـمت  هتخادـنا  بآ  رد  هدرک  درگ  زیر  نیریـشومیل  هزادـنا  هب  ار  هیاـم  دـمآ  شوـج  هک  شبآ  هتخیر  بآ 
درگ بوخ  دبـسچن و  تسد  هب  ات  اه  هتفوک ندرک  هلولگ  عقوم  هک  دوشیم  ناشنرطاخ   » دهاوخیمن ینک  مد  .دـننکب  هزادـنا  ار  شـشتآ 

یجنرب هتفوک  نتخپ  روتـسد  هب  هتفوک  عون  ره  نتخپ  يارب  البق  تسا  رتهب  الوصا  دـننکب و  رت  مرگمین اـی  درـس  بآ  اـب  ار  اهتـسد  دوشب 
« .دننکب عوجر 

: یشاک هتفوک  يارب  داوم  رادقم 

کی غرم ، مـخت ود  یچدوـخن ، درآ  مرگ   150 جـنرب ، هدرخ  قشاق  راـهچ  نغور ، مرگ   100 تشوـگ ، مرگ  رفن 300  راـهچ  ره  يارب 
.زایپ ددع  ود  کمن ، يروخیاچ  قشاق  کی  زبس ، ناحیر  هقاس  راهچ  هس  هبوچدرز ، لفلف  يروخیاچ  قشاق 

98 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: ندرگب تسد  هتفوک 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، یچدوخن ، درآ  جنرب ، هدرخ  هدرک ، خرچ  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

بآ هدرک  تسرد  غادزایپ  .دـننکب  تشوگ  لخاد  کمن  هبوچدرز و  لفلف  یچدوخن و  درآ  اب  دـنیوشب و  هدرک  كاـپ  ار  جـنرب  هدرخ 
بآ رد  هدرک  تسرد  ودرگ  زا  رت  تشرد ياـه  هتفوک هدز  گـنچ  بوخ  ار  هتفوک  هیاـم  تسا  ندیـشوج  لاـح  رد  هک  بآ  دـنزیرب و 

.دنرادب شتآ  يور  رتدایز  تعاس و  کی  هتسب  ار  شرد  دنزادنا و 

: هزیر هتفوک 

هراشا

.هیودا کمن ، غرم ، مخت هبوچدرز ، لفلف ، یگنرف ، هجوگ ینیمز ، بیس زایپ ، نغور ، هدرک ، خرچ  تشوگ 

: خبط روتسد 
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.هدز گـنچ  غرم  مخت کـمن و  دـشاب و  رتداـیز  لومعم  رادـقم  زا  شلفلف  هک  هبوـچدرز ، لـفلف و  اـب  هدـیدنر  ار  ینیمز  بیـس زاـیپ و 
هک بآ  دـنزیرب و  نآ  رد  مزال  بآ  هارمه  هتفرگ ، ار  اه  یگنرف هجوگ بآ  هدرک ، تسرد  گنر  یلـسع  غادزاـیپ  شفرظ  رد  نینچمه 

تـسرد لکـش  یـضیب  اما  ودرگ  هزادـنا  هب  کچوک  ياه  هتفوک ار  ینیمز  بیـس زایپ و  تشوگ و  زا  هدرک  رـضاح  هیام  دـمآ ، شوج 
هب عبر  کی  دـنراذگ و  دوخ  لاح  هب  تعاس  کی  هدرک  میـالم  ار  شـشتآ  هتـشاذگ  ار  شرد  دـش  هک  ماـمت  دـنزادنا و  نآ  رد  هدرک 
هک تسا  یئاذغ  دوش  هتخپ  تسرد  رگا  هک  دوشب  مه  هب  تسد  دنراذگب  هتخیر  نآ  رد  هدرک  خرـس  ینیمز  بیـس يرادـقم  نتـشادرب 

دنراذگ و نآ  رانک  اذغ  ندیشک  زا  سپ  دننک و  خرـس  هتخپ  ارنآ  ینیمز  بیـس دنناوتیم  مه  .دوشیم  ذیذل  مه  هدش و  رـضاح  دوز  مه 
.دننکب هدافتسا  مخت  نودب  هدرک  زیر  زبس  لفلف  زا  درگ  لفلف  ياجب 

: داوم رادقم 

ارنآ فصن  هک  کچوک  راـهچ  اـی  گرزب  هناد  ود  شا  هتفوک بآ و  يارب  زاـیپ  مرگ ، نغور 50  مرگ ، رفن 400  راـهچ  يارب  تشوگ 
طسوتم 4 یگنرف  هجوگ ددع ، کی  غرم  مخت .دننکب  غادزایپ  هدرک  درخ  ار  شفصن  دننزب و  تشوگ  هب  هدیدنر 

99 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يا هیودا کمن  مک يروش و  يزیت و  دـنت و  هتبلا  هک  يروخیاچ ، قشاق  فصن  کـی  ره  زا  هیودا  کـمن و  لـفلف و  هبوچدرز و  ددـع ،

.دنکیم رتهب  ار  هتفوک  نیا  معط  زین  هروغ  بآ ای  ینامع  ومیل  رگید  یمک  ندوزفا  .دنکیم  ادیپ  هدنروخ  تعیبط  اب  یگتسب  هشیمه  اذغ 

: یماش هتفوک 

هراشا

.کمن دنق ، هکرس ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف و  غرم ، مخت زایپ ، نغور ، یچدوخن ، درآ  هدرک ، خرچ  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

درآ .دـننزب  گـنچ  هدرک  تشوگ  یطاـق  ار  کـمن  هیودا و  هبوچدرز و  لـفلف  غرم و  مخت هدـیدنر و  زاـیپ  ود  یکی  یچدوخن و  درآ 
غاد هباتیهام  رد  نغور  دـش  رـضاح  هک  هیام  .دـننزب  گنچ  هتخیر  بآ  موزل  هزادـنا  هب  دـیاب  هک  دـنکیم  تفـس  ار  هیام  نیا  یچدوخن 
الوا .دـننکب  خرـس  نغور  رد  هدرک  تسرد  درگ  لکـش  هب  تلتک ، یتفلک  هب  تسد و  فک  هزادـنا  هب  یئاه  هعطق اه  هیاـم نیا  زا  هدرک 
تهج زا  هک  دنراذگن  نغور  رد  دایز  ارنآ  مود  دننزب و  بآ  ار  تسد  فک  دیاب  دـنیوگیم  یماش )  ) ارنآ هک  هیام  نداد  لکـش  ماگنه 
یفاک هقیقد  راهچ  ات  هس  یماش  نیا  فرط  ره  نتشاد  هاگن  نغور  رد  تروصنیا  رد  .دوشیم  هایس  هتخوس  دوز  شنتشاد  یچدوخن  درآ 
هدرک تسرد  غادزایپ  زین  نآ  اب  تسا  هتخوسن  بوخ و  هباتیهام  نغور  رگا  .دنراذگب  رانک  یفرظ  رد  هدروآرد  دش  هک  خرس  .دشابیم 

ای هباتیهام  رد  دـنیازفیب و  نآ  بآ  هب  هدومن  لح  هکرـس  رد  رکـش  مزال  هزادـنا  هب  هدراذـگ ، ار  اه  یماـش دـمآ  هک  شوج  هتخیر  بآ 
مـسا هب  زین  يرگید  عون  دـنناوتیم  روکذـم  هیام  زا  .دـنراذگ  رتمیالم  شتآ  ترارح  رد  ارنآ  تعاس  کـی  اـت  مین  هدراذـگ ، ار  هملباـق 
خرـس نغور  رد  زین  ارنآ  تشرد و  یلوبناتـسا  ینیمز  بیـس ای  کچوک  سیـسوس  ای  کچوک  راـیخ  لکـش  هب  دـننک  تسرد  هتفوک ) )

اب ای  یئاهنت  هب  نتخادنا  بآ  رد  نودب  مرگ و  مرگ  ندرک  خرس  زا  سپ  ناوتیم  مه  ار  یماش  هتفوک  نیا  .دنیامن  یماش  نیشنمه  هدرک 
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هتفرگ  بآ تروصب  ناشوج و  هتخادنا  بآ  رد  مه  تسا و  يذیذل  ینتخپ  هک  دومن  فرص  نان 
100 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دورب شدروخ  هب  هک  يرادقم  هب  ار  شبآ  هک  ینـشاچ  نودب  هداس  بآ و  یب یمـسق  تسا ، تروص  ود  هب  زین  نآ  هک  درب ، هرفـس  رس 
دننام هدح  الع  تسا  غادزایپ  اب  هارمه  هک  ار  شبآ  یضعب  هک  دنق  هکرس  ای  هریش ، هکرس  ینشاچ  اب  رترادبآ و  یمسق  دنـشاب و  هتخیر 
گنت ناوتیم  مه  ار  شراد  ینـشاچ عون  هچرگا  دننکیم ، فرـص  نآ  زا  سپ  ار  شیماش  هتفوک  دنروخیم و  هدومن  دیرت  نان  تشوگبآ 

.دومن لیم  هتفرگ  بآ 
اذغ نیا  هزم  هک  دومن  هجوت  دیاب  رخآ  رد  .دوشیم  رتلماک  رت و  تخپزغم اذغ  هک  تسا  نآ  یماش  هتفوک  ندرک  زپ  بآ رد  ملـسم  لصا 

هک دوشب ، قرغ  نغور  رد  ندرک  خرس  ماگنه  یماش  هتفوک  هک  يدح  ات  تسا  نآ  ندرک  خرس  يارب  دایز  نغور  بوخ و  تشوگ  هب 
هبرجت هدـش  علطم  مسق  ودره  هزم  معط و  زا  اـت  دوشیم و  ذـیذل  اراوـگ و  ـالماک  یئاذـغ  مه  شنتخپ  بآ  رد  نودـب  تروـص  نیا  رد 

تقد یلو  دننکب  ناحتما  ینـشاچ  هارمه  هتخادـنا و  بآ  رد  ار  شرگید  فصن  هتخادـنین  بآ  ارنآ  فصن  تسا  رتهب  دـنروآ  تسدـب 
اب ای  هدومن  هناحبـص  زین  ار  یماش  هتفوک  .دـنک  زواجت  قشاق  راهچ  هس  زا  رفن  ره  يارب  دـیابن  دـنامیم  نآ  هباتیهام  هت  رد  هک  یبآ  دوش 

.دندربیم مامح  دجسم و  هب  دوخ 

: راد بآ هزیر  همیق 

هراشا

.کمن یگنرف ، هجوگ هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  ینیمز ، بیس زایپ ، یبرچ ، مک تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رـضاح هدز  گـنچ  هتخیر  ار  شکمن  هیودا  هبوـچدرز و  لـفلف و  هدـیدنر ، زیر  ار  زاـیپ  هدرک ، خرچ  هبترم  ود  ار  یبرچ  مـک تشوـگ 
دـنزادنا و نآ  رد  هدرک  قدـنف  هزادـنا  هب  کـچوک  یلقلق  ار  تشوگ  دـمآ  هک  شوـج  دـنزیرب و  بآ  هدرک  تسرد  غادزاـیپ  .دـننکب 

.دشاب هتشادن  دایز  بآ  .دنراذگ  راب  يور  تعاسمین  هتخیر  هزادنا  هب  یگنرف  هجوگ بآ  هدرک و  هراپ  راهچ  ینیمز  بیس

: یکشجنگرس هتفوک 

هراشا

، هیودا هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، هدرک ، خرچ  تشوگ  مزال : داوم 
101 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.کمن

: خبط روتسد 
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مه يولهپ  هدرک  تسرد  قدنف  هزادـنا  هب  کچوک  ياه  هتفوک دـننزب و  گنچ  هدز  ار  شا  هیودا هبوچدرز ، لفلف  هدـیدنر ، زیر  ار  زایپ 
.دنوشب خرس  تخاونکی  هباتیهام  رد  اه  هتفوک ندناطلغ  اب  دننک  یعس  دننکب و  خرـس  هتخیر  نغور  دش  هک  مامت  دننیچب و  هباتیهام  رد 

هزات مه  شنان  هک  تسا  یتقو  شا  یعقاو تذل  ذیذل و  ورینرپ و  تمحز و  مک تسا  یئاذغ  دـنروخیم و  هتخیر  نان  يال  ار  هتفوک  نیا 
.دنکب برچ  دنراد  تسود  هک  یتروص  هب  ار  نان  هک  دشاب  يا  هزادنا هب  دیاب  مه  شنغور  .دوشب  فرص  غاد  غاد  دشاب و  غاد  و 

102 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

همرق

: همرق

هراشا

نآ و نتخپ  زرط  هب  لوا  درب و  هدـیاف  نآ  زا  نوگاـنوگ  ياـه  تروص رد  تشاد و  هاـگن  یتدـم  ارنآ  ناوـتیم  هک  تسیا  هتخپ تشوـگ 
: میزادرپیم شا  هدافتسا قرط  هب  سپس 

: خبط روتسد 

.کمن زایپ ، هبند ، دنفسوگ ، تسدرس  نار و  ناوختسا  یب تشوگ  مزال : داوم 
درخ هدـنک  تسوپ  ار  زایپ  هدرک ، زیر  نآ  مراهچ  کـی ياـه  هزادـنا هب  ار  هبند  هدومن ، درخ  ودرگ  زا  رت  تشرد تاـعطق  هب  ار  تشوگ 

دنراذگب و ار  شرد  هتـشاذگ  شتآ  يور  ار  گید  هدوزفا  نآ  رب  زین  بآ  تشوگ  تبـسن  هب  هتخیر  گید  رد  مه  اب  ار  همه  دـننکب و 
ولپ دنهاوخب  هک  يا  هنوگ هب  ار  ششتآ  دنزادنیب و  ینک  مد  هتشادرب  ار  شرد  دمآرد  ندیشوج  لاح  هب  هدز  الاب  گید  راخب  هکنادنچ 

تـشوگ ابیرقت  هک  يدح  رد  لومعم  زا  رتدایز  کمن  دندش  زپ  همین هک  اه  تشوگ .دنراذگ  مد  لاح  هب  ار  گید  هدرک  مک  دـننک  مد 
، دورب تشوگ  دروخ  هب  الماک  شبآ  دوشب و  هتخپ  ات  دـنراذگب  هتـشاذگ  ار  شا  ینک مد زاب  دـننزب و  مه  هتخیر  گـید  رد  دوشب  روش 

ابیرقت هک  دـننک  خرـس  نادـنچ  هداد ، فت  تسا  هداد  سپ  شیاه  هبند زا  هک  دوخ  نغور  رد  ار  اـه  تشوگ هتـشادرب  ار  ینک  مد سپس 
.دوشب هدیمهف  نآ  زا  ندش  خرس  زا  یئوب 

دیاب شا  هبند .دوشن  تیش  هتخپ و  دح  زا  هدایز  تشوگ  هک  دننک  تقد  هرصبت :
103 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يارب شنتـشادهاگن  کمن  ندوب  مک  تروص  رد  هک  دشاب  دایز  يروش  دـح  ات  شکمن  .دـشاب  خرـس  تشوگ  مراهچ  کی ینعی  دایز 
هیهت هتـسرد  دنفـسوگ  تشوگ  زا  ار  همرق  نیا  اـبلاغ  هک  دوشیم  رقچ  کـشخ و  هک  دـننکن  خرـس  داـیز  .دـشابیم  لکـشم  هاـم  هس  ود 

.دندرک یم

: همرق فرصم  دراوم 

تـشوگ نیا  ینعی  .دننک  هدافتـسا  تشوگ  ياج  هب  ناجمداب  ناجنـسف و  يزبس و  همرق دننام  یئاه  شروخ تهج  همرق  نیا  زا  دنناوتیم 
يال ای  و  شوج .) لاک  ) هنکشا اصوصخم  تخپ  هنکشا  نآ  اب  ناوتیم  .دنکیم  لهس  ار  زپ  تخپ و  راک  هدش  رضاح  البق  هک  تسیا  هتخپ
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نوبماژ سابلاک و  ياج  هب  نینچمه  درک و  هدافتـسا  ماـخ  یگنرف  هجوگ اـب  ناوتیم  قتاـق  ياـج  هب  نآ  زا  رخآ  رد  .تشاذـگ  ولپـالقاب 
.دومن ماش  راهان و  ای  هنارصع ، هناحبص و  فرص  ناوتیم  نان  اب  هک  يا  هدامآ

يارب دنـشاب و  رطاخ  هدوسآ هدامآ ، یتشوگ  ياذـغ  تشوگ و  بناج  زا  ناتـسمز  رـساترس  ات  دـنزپیم  زیئاـپ  رخاوا  رد  ـالومعم  ار  همرق 
.دنیامن یشوپ  مشچ يزلف  فورظ  زا  هدرک  هدافتسا  نیلافس  فورظ  زا  تسا  رتهب  شنتشادهاگن 

: ینخی

هراشا

.هروغدرگ ای  کشک  ای  تسام ، ینیمز ، بیس هنیسرس ، هچیهام و  ای  هنیسرس ، ندرگ و  ای  راد  یبرچ مخل  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

شا ینیمز بیـس نتـشادرب  کیدزن  دنزپب و  ندرک  مد  دننام  دوخ  راخب  اب  میالم و  شتآ  اب  هدرک  راب  بآ  مک کمن  نودـب  ار  تشوگ 
کشک ای  تسام  اب  هدرک  دیرت  نان  ار  شبآ  دشاب  هتـشاد  بآ  رگا  هدیـشک ، دش  هک  هتخپ  دنزیرب و  هدومن  هراپراهچ  هدنک ، تسوپ  ار 
یئاذغ نیا  .دنروخیم  نان  اب  وگار )  ) كاروخ دننام  دندوب  هدرک  هدامآ  بآ  گنت رگا  نان و  اب  ار  شحلاصم  دنروخیم و  هروغدرگ  ای 

تسا و نآ  هلهـش  هبند و  نآ  لصا  هچ  دـنروخب ، دـنناوتب  ای  هتـشاد  تسود  یبرچ  هبند و  هک  یناسک  صوصخم  يوقم  ذـیذل و  تسا 
نآ  بآ  نودب  هک  هتبلا  دننکب و  تشوگ  فرص  هقیاضم  یب هک  ناوارف  بوخ  تشوگ  دوجو  موس  هدنروخ و  تبغر  مود 

104 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
جنپ تدـم  لوط  میالم و  شتآ  مد و  اب  اذـغ  نیا  هچره  هکنآ  رگید  .دـشابیم  رتلماک  رتذـیذل و  دوش  رت  نآ  باقـشب  زا  نان  طـقف  هک 

.ددرگیم رت  عوبطم رت و  هزم شوخ دوش  هتخپ  هتعاس  شش 
105 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه تشوگبآ

: هداس تشوگبآ  ای  ایبول  دوخن  تشوگبآ 

هراشا

، زایپ هبوچدرز ، لفلف  ینیمز ، بیـس دیفـس ،)  ) يرمرم ياـیبول  دوخن و  هبند ، ندرگ و  اـی  هبند  مخل و  اـی  هنیـسرس  تشوگ  مزـال : داوم 
.کمن نیچراد ،

: خبط روتسد 

هک اه  یبرچ نغور  دنراذگ و  شتآ  يور  هتخیر  هملباق  رد  هدرک  درخ  زایپ  اب  ار  شیاه  یبرچ هدیرب ، رت  تشرد تاعطق  هب  ار  تشوگ 
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دنزیرب و بآ  هداد  رگید  فت  ود  یکی  زاب  هتخیر  ار  شا  هبوچدرز لفلف  دـنهدب و  فت  دـنچ  نآ  رد  هتخیر  ار  اه  تشوگ دـمآ  نوریب 
فک دنهاوخب  رگا  دنراذگ ، دوخ  لاح  هب  تعاس  راهچ  هس  هتـشاذگ  ار  شرد  هتخیر  دـنا  هتـسش هدرک  كاپ  هک  ار  شیایبول  دوخن و 

کمن و اب  ارنآ  دنهدب و  فت  هتخیر  دهاوخیمن  ار  شا  هبوچدرز لفلف و  دمآ  دهاوخ  مود  عون  رد  شروتـسد  هک  دنریگب  ار  شتـشوگ 
، دنزیرب هبوچدرز  لفلف  کمن و  ای  کمن  هارمه  هتـسش  هدـنک  تسوپ ار  شا  ینیمز بیـس نتـشادرب  هب  تعاس  مین  .دـنزیرب  ینیمز  بیس

میالم شتآ  يور  ارنآ  دننکب و  یلاخ  ار  شبآ  سپـس  دنبوکب و  هیداب  رد  بوکتـشوگ  اب  هدروآرد  ار  شیاه  هبند البق  ندیـشک  عقوم 
دنبوکب بوخ  شیاهایبول  دوخن  ینیمز و  بیس اب  هدرک  ادج  ناوختسا  هدرخ  ناوختـسا و  زا  ار  شتـشوگ  .دنراذگب  ندنام  غاد  تهج 

تشوگ  تشوگبآ و  يور  هتخیر  نآ  رد  تشوگبآ  هیداب  بآ  زا  قشاق  ود  یکی  هدرک ، دوگ  یمک  ار  شطسو  هتخیر  باقشب  رد  و 
106 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زا دعب  ار  شتشوگ  دنروخیم و  یشرت  ای  تسام ، ای  زایپ  اب  هدرک  دیرت  نان  ارنآ  بآ  .دنربب  هرفـس  رـس  هدیـشاپ  نیچراد  یمک  هدیبوک 
اه یمیدـق لوق  هب  دنـشاب  بظاوم  اما  دـنزیرب ، تشوگبآ  رد  اجکی  هدرک  درخ  ار  همه  تسا  رتهب  ارنآ  نان  .دـننکیم  فرـص  نان  اب  نآ 

.دوشیم رت  هزمشوخ دوش  هدیبوک  رتدایز  هچره  زین  نآ  تشوگ  .دوشن  کشخ  دایز و  شنان  ینعی  هفخ ) )

: ایبول دوخن  تشوگبآ  مود  عون 

لفلف ینیمز ، بیـس زایپ ، دیفـس )  ) يرمرم ایبول  دوخن و  هبند ، هچیهام و  ای  هبند ، ندرگ و  ای  هاـگ  هولق اـی  هنیـسرس  تشوگ  مزـال : داوم 
.نیچراد کمن ، هیودا ، هبوچدرز ،

: خبط روتسد 

دنراذگ و شتآ  يور  هتخیر  بآ  ار  هملباق  ای  يزید  سپ  دوشیم » رت  كاروخ شوخ یلیخ  دـننک  راب  يزید  رد  ار  تشوگبآ  نیا  رگا  »
یئاه یهایـس فک و  دنرادرب  هک  ار  شرد  دعب  هقیقد  دنچ  دنراذگب ، ار  شرد  هتخیر  نآ  رد  ار  هتـسش  تشوگ  دمآ  شوج  هک  شبآ 

، دوشب فاص  نآ  بآ  ات  دـنهد  همادا  نادـنچ  دـنزیرب و  رود  هتفرگ  قشاق  اب  ارنآ  هک  دوشیم  عمج  هملباق  يزید و  فارطا  بآ و  يور 
ار شرد  دـنزادنیب و  هدرک  هراـپراهچ  ار  هدـنک  تسوپ  زاـیپ  ود  یکی  هتخیر ، دـنا  هتـسش هدرک  كاـپ  هک  ار  شیاـیبول  دوخن و  سپس 
، دنزیرب شوج  بآ تسا  رتهب  دش  مک  شبآ  رگا  دنراذگ ، شوج  هت لاح  هب  ارنآ  تعاس  جنپ  راهچ  هدرک  رتمیالم  ار  ششتآ  هتشاذگ 

نیا ینیمز  بیـس  » .دـنراذگ دوخ  لاح  هب  زاب  هتخیر  ار  شا  ینیمز بیـس کمن و  هبوچدرز و  لـفلف و  هیودا  نتـشادرب  هب تعاـس  کـی 
هتـسش ار  ینیمز  بیـس هک  دوش  تقد  یلو  .دننکیم » ارنآ  تسوپ  شتـشوگ  ندیبوک  عقوم  هک  دنزیریم  تسوپ  اب  الومعم  ار  تشوگبآ 

، یـشرت اب  ار  تشوگبآ  نیا  .دشابیم  لوا  عون  تشوگبآ  دننام  ندرک  ناج  شون ندـیبوک و  ندیـشک و  زا  شا  هیقب .دنـشاب  هدرک  زیمت 
.دنیامرفن شومارف  ار  تشوگبآ  نیا  تشپ  مد  هزات غاد  ياچ  .دنروخیم  زایپ  ای  يزبس  تسام ،
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: دوخن تشوگبآ 

هراشا
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، هیودا هبوـچدرز ، لـفلف  ینیمز ، بیـس زاـیپ ، دوـخن ، هبند ، نار و  تشوـگ  اـی  هبند  ندرگ و  اـی  هبند  هچیهاـم و  تشوـگ  مزـال : داوـم 
.کمن یگنرف ، هجوگ

: خبط روتسد 

، هداد فت  شا  هبند هدرک و  درخ  زایپ  اب  ای  ار  تشوگ  .دننکب  رضاح  هتفرگ  ار  شتـسوپ  دعب  زور  هدناسیح  بآ  رد  بش  کی  ار  دوخن 
لاـح هب  تعاـس  جـنپ  راـهچ  دـننک و  میـالم  ار  شـشتآ  هتخیر ، ار  شدوخن  هتفرگ  ار  شفک  دـمآ  هک  شوـج  هدرک ، راـب  زاـیپ  اـب  اـی 
رگا هتخیر ، ار  شا  هیودا کمن ، هبوچدرز  لفلف  ینیمز و  بیس دننام  ار  شحلاصم  نتشادرب  هب  تعاس  کی  .دنراذگ  میالم  ندیشوج 

، هدرک دـیرت  ار  تشوگبآ  نیا  بآ  .دـنراذگ  دوخ  لاح  هب  هبترم  ود  هدوزفا  زین  ارنآ  بآ  ای  هدرک  هراـپراهچ  یگنرف  هجوگ دـنهاوخب 
، دشابیمن طیارش  زا  ینیمز  بیس نتخیرن  نتخیر  تشوگبآ  نیا  رد  .دنروخیم  نان  اب  ینیمز  بیس دوخن و  هارمه  هدیبوکن  ار  شتـشوگ 

دشاب هملباق  ای  يزید  دننام  یتنس  رازبا  دعاوق و  اب  مه  شنتخپ  هک  تسا  مزال  یتنـس  یناریا و  تسا  یئاذغ  الوصا  تشوگبآ  نوچ  اما 
يور تعاس  جنپ  راهچ  هک  هملباق  يزید و  دننام  ار  تشوگبآ  زپدوز  يزید  گید و  هک  دوش  هتـسناد  و  دوشب ، هتخپ  تدـم  لوط  اب  و 

يزید و رد  ار  تشوگبآ  هک  تسا  نیا  يرازاب  ياه  تشوگبآ یگزمـشوخ  لیالد  زا  یکی  و  دـنکیمن ، هزمـشوخ  دـشاب  میالم  شتآ 
.دننکیم راب  دعب  زور  يارب  لبق  بش  زا  شتآ و  رانک 

: هپل تشوگبآ 

هراشا

لفلف یگنرف ، هجوـگ ینیمز ، بیـس زاـیپ ، هپل ، هنیـسرس ، اـی  هبند  ندرگ و  اـی  هبند  هچیهاـم و  لـماش  یتـشوگبآ  تشوـگ  مزـال : داوـم 
.کمن ینامع ، ومیل  نیچراد ، هیودا ، هبوچدرز ،

: خبط روتسد 

هجوگ و بآ  زا  شتافلخم  رگید  اب  ار  شا  هپل نتـشادرب  هب  تعاس  کی  دـننکب ، راـب  هدرک  هراـپ  راـهچ  زاـیپ  هارمه  هتـسش  ار  تشوگ 
هدرک خاروـس  شمعط  تهج  مه  یناـمع  وـمیل  ود  یکی  دـنهاوخب  رگا  هتخیر ، ار  شکمن  هبوـچدرز و  لـفلف  هیودا و  ینیمز و  بـیس

قیرط  هب  تسا  رتهب  زین  تشوگبآ  نیا  .دننکب  هفاضا 
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.دوشب هتخپ  تعاس  دنچ  تدم  لوط  میالم و  شتآ  اب  يزید و  ای  هملباق  رد  .یتنس و 
.دوشیم هتخپ  دوز  هپل  هک  تسا  نیا  مه  شا  هپل نتخیرن  تشوگ  اب  لیلد 

ندیـشک زا  سپ  دوـشیم و  هدـیبوک  شا  هپل اـب  مه  شتـشوگ  دوـشیم و  هدـیبوک  شیاـه  هبند لوا  ندیـشک  عـقوم  مـه  تشوـگبآ  نـیا 
.دوشیم هدیشاپ  نیچراد  یمک  شیاتودره  يور  رتهب  معط  يارب  شا  هدیبوک تشوگ  ندیشک  باقشب  رد  تشوگبآ و 

رازبا زا  زپشآ  تخانـش  هب  هتـسب  شتدم  لوط  هپل و  تشوگ و  ندـش  هتخپ  تدـم  تیاعر  دـنزپب  زپدوز  فورظ  رد  دـنهاوخب  هچنانچ  »
.دنروخیم زایپ  تسام و  اب  ار  تشوگبآ  نیا  .دشابیم »
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: يرفعج انعن  تشوگبآ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف و  زبس ، هجوگ زایپ ، يرفعج ، انعن و  زمرق ، ایبول  یبرچرپ ، یتشوگبآ  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دنا هدرک درخ  زیر  هتـسش  هدرک  كاپ  هک  ار  شا  يرفعج انعن  دش  زپ  همین هک  تشوگ  .دننکب  راب  زمرق  ایبول  زایپ و  اب  هتـسش  ار  تشوگ 
تهج زا  تشوگبآ  نیا   » .دـنزیرب کمن  هبوچدرز و  لفلف  اب  دنـشاب  هتفرگ  ار  شا  هتـسه هتخپ  دـیاب  ـالبق  هک  زین  ار  شا  هجوگ هتخیر ،

هبند يدایز  زا  سپ  مه  شندش  هزم  شوخ طرـش  دوشیمن و  ذیذل  نادنچ  هنرگو  دشاب  رت  یبرچرپ شتـشوگ  دـیاب  شا  هجوگ يزبس و 
.دوشیمن بوخ  تشوگبآ  نیا  اب  یشرت  تسام و  .دنبوکب » شتشوگ  اب  ار  شفصن  هدیبوک ، شبآ  رد  ارنآ  هبند  فصن  هک  تسا  نآ 

: هروغ تشوگبآ 

هراشا

، هیودا هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، یلوبناتـسا ، ینیمز  بیـس هروغ ، يرمرم ،)  ) دیفـس ایبول  دوخن و  یبرچرپ ، یتشوگبآ  تشوگ  مزال : داوم 
.کمن یگنرف ، هجوگ بر  ای  بآ 

: خبط روتسد 

هتخیر ار  شیایبول  دوخن  هتفرگ ، ار  شبآ  يور  یهایـس  فک و  شلوا  ياه  شوج رد  دـننکب ، راب  هدومن  هراپ  راهچ  زایپ  اب  ار  تشوگ 
رتمک ار  ششتآ 
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ار اه  هروغ مد  نآ  اب  دنزیرب و  تسوپ  اب  هتسش  ار  شا  ینیمز بیس نتشادرب  هب  تعاس  کی  دنراذگ ، ندش  هتخپ  ارادم  اب  لاح  هب  هدرک 

.دنیزیرب یگنرف  هجوگ بآ  کمن و  هبوچدرز  لفلف  هیودا  اب  هتسش  هتفرگ  مه 

: ناجمداب کشک و  تشوگبآ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، کشک ، ناجمداب ، سدع ، راد ، یبرچ یتشوگبآ  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 
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تسوپ هک  زین  ار  شناجمداب  هتخیر ، دنا  هتـسش هدرک  كاپ  هک  ار  شـسدع  تشوگ  ندش  هتخپ  کیدزن  .دننکب  راب  ار  زایپ  تشوگ و 
کی دـنا  هتخپ هملباق  ای  يزید  رد  رگا  .دـنراذگ  لوا  لاح  هب  هتخیر ، کـمن  هبوچدرز و  لـفلف و  اـب  دـنا ، هدرک درخ  هراـپ  هراـپ هدـنک 

.دشابیم رضاح  دعب  تعاس 
شتآ يور  ار  شا  هیداـب هدز  شبآ  يوـت  دوـش  گنردیفـس  هک  يا  هزادـنا هب  ار  شکـشک  بآ  ندرک  یلاـخ  هبند و  ندـیبوک  زا  سپ 
يور کشخ  لفلف  یمک  ندیـشاپ  .دنبوکب  هتخیر  زین  ار  نآ  کشک  هتفرگ  ار  شتـشوگ  ياهناوختـسا  هدرخ  ناوختـسا و  دـنراذگ و 

ماـگنه کـشخ  لـفلف  ياـج  هب  دـنناوتیم  نینچمه  و  دـنکیم ، رت  هزمـشوخ ار  تشوگبآ  نیا  شا  هدـیبوک تشوـگ  تشوـگبآ و  دـیرت 
.دنروخیم زایپ  اب  ار  تشوگبآ  نیا  .دننکب  هدافتسا  زبس  لفلف  زا  شنتخپ 

: شابزب تشوگبآ 

هراشا

ومیل درگ  هیودا ، کـمن ، هبوچدرز ، لـفلف  زاـیپ ، هلیلبنـش ، يرفعج ، هرت ، یلبلب ، مشچ اـیبول  یبرچرپ ، یتـشوگبآ  تشوگ  مزـال : داوم 
.هروغ درگ  ای  ینامع 

: خبط روتسد 

هک ار  شا  يزبس نتـشادرب  هب  تعاس  کی  دـنزیرب و  ار  شیایبول  هتفرگ  ار  شیور  فک  دـمآ  هک  شوج  هدرک  راـب  ار  زاـیپ  تشوگ و 
شابزب تشوگ  رگا  .دـنزیرب  شیومیل  درگ  ای  هروغ  درگ  هیودا ، کمن  هبوچدرز و  لفلف  اـب  دـنا ، هدرک درخ  زیر  هتـسش  هدرک ، كاـپ 

تشوگ و رد  مه  ار  شا  هبند فصن  هک  دشاب  رتراد  هبند
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.دوشیم رت  هزمشوخ دنبوکب  شتافلخم 

: نایرب هلش ای  جنرب  تشوگبآ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  هریز ، دوخن ، جنرب ، هدرخ  زایپ ، هنیسرس ، تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

، هدرک كاـپ  هک  ار  شجنرب  دـش  زپ  همین هک  تشوگ  دـنزیرب ، ار  شدوخن  هتفرگ  ار  شفک  روتـسد  قبط  هدرک  راـب  ار  زاـیپ  تشوگ و 
شندش هتخپ  بوخ هب  شا  هزم معط و  اه  تشوگبآ ریاس  دننام  تشوگبآ  نیا  .دـنزیرب  کمن  هریز و  هبوچدرز و  لفلف و  اب  دـنا  هتـسش

هریز  » .دنروخیم یشرت  اب  ارنآ  دوشیم و  رت  هزمشوخ دوش  هدیبوک  رتشیب  شتـشوگ  هچره  انمـض  دوشب و  هتخپ  ارادم  اب  هک  تسا  هتـسب 
« .دشابیم هدیبوکن  زین  نآ 
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: بیس تشوگبآ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، دنق ، هکرس ، یناغرب ، هجوگ  بیس ، یتیچ ، ایبول  ای  زمرق  ایبول  یتشوگبآ ، تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

فک ندـمآ  شوـج  زا  سپ  تشوـگ  هـک  تـسا  تروـص  نـیا  هـب  نـتفرگ  فـک   » .دـنریگب ار  شفک  هدرک  راـب  زاـیپ  اـب  ار  تشوـگ 
، هدرک كاپ  ار  شیایبول  .دنزیریم » رود  هتفرگ  قشاق  اب  ارنآ  دوشیم و  هدید  هملباق  فارطا  رد  هک  دنکیم  جراخ  دوخ  زا  يدولآ  كرچ
ره يارب  .دنزیرب  کمن  هبوچدرز و  لفلف  هکرس و  دنق و  یناغرب و  هجوگ  هارمه  ارنآ  بیس  نتشادرب ، هب  تعاس  کی  دنزیرب و  هتـسش 
مزال یناغرب  هجوگ  مرگ  دـنریگب و 50  ار  شلخاد  ياه  ناد تسوپ و  هک  یتخرد  بیـس  راهچ  ایبول و  مرگ  تشوگ 100  مرگ   400

نامه هب  ای  دـننک  هدافتـسا  یـسیق  زا  دـنناوتیم  نآ  ياج  هب  دوبن  دوشیمن  ادـیپ  هزورما  هک  کـمن  یب بوخ  یناـغرب  هجوگ  رگا   » .تسا
.دنروخیم زایپ  يزبس و  اب  ار  تشوگبآ  نیا  .دننکب » افتکا  بیس  ینشاچ  يارب  دنق  هکرس و 
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: هریش هکرس  هب و  تشوگبآ 

هدافتسا هریش  هکرـس  زا  دنق  هکرـس  ياجب  هب و  بیـس  ياجب  هکنیا  توافت  اب  دشابیم ، بیـس  تشوگبآ  دننامه  تسرد  تشوگبآ  نیا 
تشوگبآ ود  نیا  ینیریش  شرت و  .دننکب  هدافتسا  دنق  هکرس و  زا  هک  درادن  یلاکشا  هریش  هکرـس  ندوبن  تروص  رد  هچرگا  دننکیم ،

تشوگبآ و يور  نیچراد  يرصتخم  ندیشاپ  .دننکب  هزادنا  هدیـشچ  ارنآ  ندیـشک  زا  لبق  هک  دشابیم  هدنروخ  تبغر  لیم و  هب  هتـسب 
رگا تسا  رتلماک   » .دنروخیم زایپ  يزبس و  اب  زین  ار  تشوگبآ  نیا  .دنکیم  هفاضا  نآ  توق  هزم و  معط و  هب  اذـغ  نیا  هدـیبوک  تشوگ 

« .دنزپب دنق  هکرس  ولآ و  ای  یناغرب  هجوگ  یسیق و  هب و  بیس و  اب  ار  تشوگبآ  ود  نیا 

: يرمق ملک  تشوگبآ 

هراشا

لفلف زاـیپ ، يرمق ، ملک  ینیمز ، بیـس دـشاب ،» داـیز  دـیاب  شیاـیبول   » دیفـس اـیبول  دوخن و  یبرچرپ ، یتـشوگبآ  تشوگ  مزـال : داوـم 
.کمن ینامع ، ومیل  درگ  نیچراد ، هیودا ، هبوچدرز و 

: خبط روتسد 

.دننکب راب  هتخیر  هدرک  كاپ  يایبول  دوخن  زایپ و  اب  ار  تشوگ 
تسوپ ار  يرمق  ملک  دش  زپ  همین هک  تشوگ  .دنزپب  میالم  شتآ  اب  هتـشاذگ  ار  شرد  هتفرگ  ار  شیور  فک  دیـشوج  هک  هقیقد  دنچ 
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يوب هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دـنراذگ ، زاب  ار  هملباق  ای  يزید  رد  سپ  نیا  زا  دـنزیرب و  دـننکب و  درخ  رت  تشرد ياـه  هکت هب  هتفرگ 
ار هبند  فصن  ندیـشک  عقوم  .دنزیرب  ار  شکمن  هیودا  هبوچدرز  لفلف  ینیمز و  بیـس نتـشادرب  هب  تعاس  مین  .دوشب  رود  يرمق  ملک 

ذیذل مه  شا  هدیبوک تشوگ  تروص  نیا  هب  هک  دـنراذگب ، تشوگ  لخاد  ندـیبوک  يارب  ار  هبند  فصن  هدـیبوک  شتـشوگبآ  يارب 
، دـنکیم رت  هزمـشوخ ار  شا  هدـیبوک تشوگ  دوشب  هدـیبوک  شتـشوگ  رد  یبرچ  هبند و  يرادـقم  هک  یتـشوگبآ  ره  هچرگا  دوـشیم ،

تشوگبآ نیا  ینشاچ  .دننک  فرص  شا  هدیبوک تشوگ  رد  دنناوتیم  ار  شا  هفاضا هک  هدوب  دایز  تشوگبآ  هبند  یتقو  رگا  اصوصخم 
زا سپ  نآ و  يور  دندرک  دیرت  شبآ  رد  ار  نان  یتقو  نیچراد  یمک  اب  هک  تسا  هروغ  درگ  ای  ینامع  ومیل  درگ 
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ای ومیل  درگ  ندیـشاپن  تروص  رد  دنروخیم و  زایپ  يزبس و  اب  ار  تشوگبآ  نیا  .دنـشاپیم  شا  هدیبوک تشوگ  يور  تشوگ  ندیبوک 

.دنروخیم يزبس  تسام و  اب  هروغ  درگ 

: مدنگ تشوگبآ 

هراشا

.کمن ینیمز ، بیس هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، هدنک ، تسوپ  مدنگ  دیفس ، يایبول  دوخن و  هنیسرس ، تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار شکمن  هبوچدرز ، لفلف  ینیمز  بیـس نتـشادرب  هب  تعاس  مین  دـننکب و  راب  هتخیر  مه  اب  ار  زاـیپ  مدـنگ و  اـیبول و  دوخن  تشوگ و 
تدم لوط  اب  دیاب  تشوگبآ  عونره  هچرگا  دوشیم ، رتذیذل  دنزپب  مد  اب  رتمیالم و  شتآ  اب  رتدایز و  ار  تشوگبآ  نیا  هچره  .دنزیرب 

ای زایپ  هارمه  مه  یـشرت  ای  تسام  اب  هچرگا  .دـنروخیم  هداس  ار  تشوگبآ  نیا  .دوشب  هتخپ  میـالم  شتآ  اـب  هملباـق و  اـی  يزید  رد  و 
.دوشیم بوخ  يزبس 

: لیجآ تشوگبآ 

هراشا

، یناـغرب هجوـگ  یـسیق ، وـلآ ، هـب ، بیـس ، ینیمز ، ماداـب زغم  هتــسپ ، زغم  ودرگ ، زغم  يرمرم ، اـیبول  هنیــسرس ، تشوـگ  مزـال : داوـم 
.هدیبوکن هریز  کمن ، دنق ، هکرس  ای  نیبجنکس  نارفعز ، هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، ینیمز ، بیس

: خبط روتسد 

نتـشادرب کیدزن  دنزیرب و  ار  شا  یناغرب هجوگ  ولآ و  یـسیق و  دـش ، هک  زپ  همین .دـننکب  راب  مه  اب  ار  اهزغم  زایپ و  ایبول و  تشوگ و 
شا هدـیبوک تشوگ  يور  تشوگ و  بآ  يور  دندیـشک  یتقو  دـنزیرب و  ار  شا  ینـشاچ دـننزب و  ار  شکمن  هریز و  هبوچدرز ، لفلف 

« .دننکب هزادنا  هدیشچ  نیریش  شرت و  زا  ار  شا  ینشاچ  » .دنشاپب هدیئاس  نارفعز 
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بـشره هک  مه  یئاهنآ  اذـل  دـنتخپیم ، اهداماد  هزات يارب  نیا  رب  قباـس  هک  هزمـشوخ  يوقم و  هزادـنا  یب تسا  یئاذـغ  تشوگبآ  نیا 
! دننکب لیم  دنناوتیم  دنوش  داماد  دنهاوخب 
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: ریس تشوگبآ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، ریس ، هدنک ، تسوپ مدنگ  جنرب ، دیفس ، ایبول  دوخن و  یتشوگبآ ، تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دنزیرب کمن  هبوچدرز و  لفلف  اب  ار  شجنرب  دش  زپ  همین هک  تشوگ  هتخیر ، مهاب  ار  شزایپ  ریـس و  مدنگ و  ایبول و  دوخن  تشوگ و 
ریس و دیاب  اما  دننکب ، هدافتسا  ریس  زا  اهتشوگبآ  بلاغ  رد  دنناوتیم  دارفا  هنوگنیا  هچرگا  دنروخیم ، اه  تعیبط درـس  ار  تشوگبآ  نیا 

.دنروخیم یشرت  ای  یشرتریس  اب  ار  تشوگبآ  نیا  .دنزیرب  مه  اب  ار  زایپ 
114 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رامیب ياذغ 

: تشوگ هراصع 

هراشا

دوشیم مکحم  کیتسال  هطساو  اب  هک  ابرم  رادرد  ياه  هشیش دننام  دوشب ، مکحم  شرد  هک  رادرد  یفرظ  یبرچ ، نودب  خرـس  تشوگ 
.دنکب طبض  دوخ  رد  ار  راخب  هک  هریغ  سس و  ياه  هشیش و 

: روتسد

هتخیر بآ  هک  نآ  دـننام  هملباـق و  رد  هتـسب  مکحم  ار  شرد  هتخیر  هشیـش  رد  بآ  نودـب  هدوـمن  رتدرخ  يا  همیق زا  زیر  ار  تشوـگ 
بآ رد  دکرتیم و  هک  دنزادنین  شوج  بآ  غاد و  بآ  رد  ار  هشیـش  هک  دـننک  تقد  .دـنهنب  شتآ  يور  ار  شا  هملباق هدراذـگ  دنـشاب 

نآ زا  دعب  دنامب و  دشوجیم  میالم  هک  فرظ  بآ  نایم  رد  دیاب  هشیـش  نیا  .دنوش  مرگ  مهاب  هشیـش  بآ و  هک  دنراذگ  مرلو  ای  درس 
رد تشوگ  دوخ  زا  بآ  نیا   » .دننکب هدافتـسا  هدومن  یلاخ  تسا  هدـش  عمج  هشیـش  رد  هک  یبآ  دـننک و  زاب  ار  شرد  هدروآ ، نوریب 

تخـس ياه  يرامیب یحارج و  لمع  ریز  زا  هک  یناسک  ای  هدـش ، دـیدش  فعـض  راچد  هک  تسا  ینارامیب  يارب  دوشیم و  عمج  هشیش 
دنکیم و تیافک  زمرق  تشوگ  مرگ  ات 300  تبون 200  ره  يارب  .دنـشابیم » یمومع  فعـض  ياراد  الوصا  هک  یئاهنآ  هدمآ و  نوریب 

نیا زا  دـنناوتیم  دـشاب  ناوتان  داـیز  راـمیب  هچناـنچ  .دـنکیم  راـک  تیوقت  لوپمآ  نیدـنچ  ياـج  هب  شا  هعفد ره  هک  تسیا  هراـصع نیا 
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بیبط هب  یهاوخیم  هک  ار  ینآ  : » دـنتفگیم هک  تسا  یلثملا  برـض قادـصم  ناـمه  نیا  دـنناکچب ؛ شقلح  هب  ناـکچ  هرطق اـب  هراـصع 
بوخ  رتدوز  هدب  رامیب  هب  یهدب 
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.دشاب ناشیئاذغشیپ  دناوتیم  ناگداد  تسد زا  ورین  اهاذغ و  مک يارب  .دوشیم »

: بآدوخن

هراشا

.هریز هبوچدرز ، کمن ، جنرب ، زایپ ، دوخن ، ناوختسااب ، هچیهام  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ینعی  » جنرب یمک  دش  هک  زپ  همین دـننکب ، راب  هچیهام  اب  هتفرگ  ار  شتـسوپ  سپـس  .دـننکب  سیخ  بآ  رد  رتولج  زور  فصن  ار  دوخن 
لماک ندش  هتخپ  ات  هدوزفا  کمن  یمک  هریز و  یکدنا  هبوچدرز و  يرصتخم  هتخیر ، یلاخرـس » قشاق  کی  تشوگ  مرگ  يارب 400 
دننام رامیب  ياذـغ  اصوصخم  تسا ، رتشیب  شتیئاذـغ  دوشب  هتخپ  یتّنـس  فورظ  رد  میالم و  رگا  یئاذـغ  ره  .دـنراذگ  دوخ  لاـح  هب 
دننام زپدوز و  گید  هک  اجنآ  زا  .دشاب  هدوبن  یفاک  تصرف  نآ  هیهت  يارب  رگم  دوشب ، تیاعر  رتدایز  هدعاق  نیا  دـیاب  هک  بآ  دوخن 

.دنکیم فصن  زا  رتمک  ار  تیصاخ  توق و  دایز  ترارح  يالاب  هجرد  يوق و  راخب  مکارت  رثا  رد  نآ 

: ابروش همیق 

هراشا

، زاـیپ هبوچدرز ، لـفلف و  جانفـسا ، زینـشگ ، يرفعج ، هرت ، دـننام : شآ  يزبـس  هپل ، جـنرب ، یبرچ ، یب هدرک  خرچ تشوگ  مزـال : داوم 
.کمن

: خبط روتسد 

هک شا  يزبس .دنراذگ  شتآ  يور  زایپ  هکت  هس  ود  هارمه  دنـشاب ، هدرکدرخ  هتـسش  هدرک و  كاپ هک  يزبس  هپل و  اب  هتـسش  ار  جـنرب 
نآ رد  هدرک  تسرد  یکشجنگرس )  ) زیر ياه  هتفوک نآ  زا  هدز  گنچ  هبوچدرز  کمن  یمک  هدرک و  هدنر  زایپ  اب  ار  تشوگ  تخپ 

.دتفیب اج  رت  میالم شتآ  اب  ات  دنراذگب  هتخیر  ششآ  رد  مه  هبوچدرز  کمن  یمک  دنزادنا و 
.دنیامن هظحالم  ار  شبآ  هزادنا  دیاب  دوشیم  بوسحم  شآ  یعون  نوچ  ابروش 

هبوچدرز هداد ، فت  نغور  رد  کشخ  انعن  یمک  دـنناوتیم  اـه  یکـشجنگرس نتخادـنا  زا  سپ  دوبن  دـب  رادوب  راـمیب  يارب  رگا  رگید 
ار رامیب  هقئاذ  هدرک  رت  عوبطم ار  ابروش  همیق  معط  هبوچدرز  غاد  انعن  نیا  .دنزیرب  شآ  لخاد  دنرادرب و  هتخیر  شیوت 
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بت و ضیرم  هکنآ  رگم  دنروخیم  هداس  ار  ابروش  همیق  نیا  .دنزیرب  دیابن  ماخ  هبوچدرز  رگید  تروص  نیا  رد  دنک و  یم رتدنیاشوخ 
رامیب يارب  عقاوم  یـضعب  رد  تسام  رگا  هک  تسناد  دـیاب  .دـنروخیم  ومیلبآ  ای  تسام  اب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشادن  درد  هنیس

.دشابیم دیفم  هک  دراوم  اسب  هچ ررض و  نودب  لاح  نامه  رد  ومیلبآ  تسا  رضم 

: هجوج شآ 

هراشا

(، شآ يزبس   ) ینعی جانفـسا  زینـشگ ، يرفعج ، هرت ، جـنرب ، سدـع ، سورخ ، هجوج یترارح  ناراـمیب  يارب  غرم و  هجوج مزـال : داوم 
.کمن کشخ ، انعن  هبوچدرز ، لفلف ، زایپ ،

: خبط روتسد 

ار شا  هجوج دش  زپ  مین هک  شـسدع  جنرب و  .دنراذگ  رابرـس  دنزیرب و  بآ  هتخیر  فرظ  رد  مه  اب  ار  زایپ  يزبس و  سدع و  جـنرب و 
.دنزادنیب اج  هدیشچ  ار  شکمن  دنزیرب و  شیوت  هدرک  تسرد  غاد  انعن  داتفا  اج  یتقو  .دنزادنیب 

مرن کشخ  اـنعن  دـش  هک  غاد  دـنراذگ ، شتآ  يور  هتخیر  هلاـیپ  اـی  نک  غاد نغور رد  نغور  هک  دـننکیم  تسرد  روطنیا  ار  غاد  اـنعن 
شوـمارف ار  يزبـس  ندرک  درخ  نتـسش و  هجوـج و  ندرک  هزیکاـپ  نتــسش و  هـتبلا  .دـنرادرب  اروـف  هـتخیر  نآ  رد  هبوـچدرز  هدرک و 

.دنیامرفن

: ینیمز بیس هچیهام 

هراشا

.هبوچدرز کمن ، ینیمز ، بیس زایپ ، هچیهام ، تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دنزیرب و هتسش  هدنک و  تسوپ ار  شا  ینیمز بیس ندروخ  هب  تعاس  مین  دننکب ، راب  هدرک  چاق  راهچ  زایپ  اب  کمن  یب هتسش  ار  هچیهام 
.دننکب لیم  ومیلبآ  اب  دنناوتیم  .دشاب  دایز  دیابن  رامیب  ياذغ  هبوچدرز  کمن  .دننزب  ار  شا  هبوچدرز کمن و 
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: غرم شآ 

هراشا
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.کمن هبوچدرز ، يرفعج ، جیوه ، هنادمین ، جنرب  زایپ ، غرم ، ای  هجوج  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دننکب راب  زایپ  هدرک و  درخ  جیوه  يرفعج و  اب  هتسش ، ار  هجوج 
یگنرف هتـشر  جـنرب ، ياجب  مه  ناوتیم  .تسا  ومیلبآ  نآ  ینـشاچ  .دـنزیرب  ار  شا  هبوچدرز کـمن  شجنرب و  ندروخ  هب  تعاـس  مین 

.درب راکب 
.دوشیم پوس  دـنزیرب  ومیلبآ  یمک  یگنرف و  هجوـگ بآ  اـی  هجوـگ  بر  یمک  شبآ  رد  هتـشادرب  ندـش  هتخپ  زا  دـعب  رگا  ارنآ  غرم 

.تسا هدش  پوس  اه  شآ هنوگنیا  مسا  هزورما  .دوشن » شومارف  جیوه  يرفعج و  نتسش  ندرک و  كاپ  »

: وج شآ 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، ملک ، گرب  يرفعج ، جیوه ، زایپ ، وج ، روغلب  ای  هدنک  تسوپ  وج  غرم ، ای  واگ  ملق  ای  هچیهام  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

گرب يرفعج و  جیوه و  دـش  زپ  همین هک  هچیهام  ای  ملق  .دـننکب  راب  هتخیر  زایپ  هارمه  دنـشاب  هدرک  كاپ  هک  وج  اب  ار  هچیهام  ای  ملق 
.دتفیب اج  دنراذگب  هدرک  میالم  ار  ششتآ  هدز ، مه  دنزیرب و  هبوچدرز  کمن  اب  هدرک  درخ  ار  شملک 

رتراد و باــعل شــشآ  دــشاب  راــب  يور  رتــشیب  هـچره  .دــنزیریم  باــعل  يارب  گرب  هـس  ود  دــشاب و  داــیز  دــیابن  شملک  گرب 
شتاجیزبس نتسش  ندرک و  كاپ   » .دشابیم شآ  هدنروخ  ندوب  زاجم  لیم و  هب  هتسب  لفلف  نتخیرن  نتخیر  دوشیم و  رت  كاروخ شوخ

ای غرم  زا  رگا  .دـننک  شآ  یطاق  دـنناکتب و  ار  شزغم  هدروآ  نوریب  ارنآ  دـیاب  تخپ  هک  یتقو  دـنا  هدرک راب  ملق  رگا  .دوشن » شومارف 
لخاد ار  شبآ  تخپ  هک  یتقو  .دننک  راب  هدح  الع  ار  هچیهام  غرم و  هدـح و  الع  ار  تاجیزبس  وج و  دـیاب  دـننکیم  هدافتـسا  هچیهام 

اب هداد  تفت  نغور  رد  ار  شیور  تشپ و  ندوب  غرم  تروص  رد  دنناوتیم  ای  دننک و  فرصم  نآ  ریغ  جنرب و  اب  ار  شدوخ  هدرک  شآ 
زا .دنراذگ  جنرب  يال  رامیب  يارب  نداد  تفت  نودب  اب  ارنآ  ای  .دـنهد  بیترت  هناگادـج  یئاذـغ  نآ  زا  هدرک  خرـس ای  هتخپ  ینیمز  بیس

شآ  يارب  شبآ  نتفرگ  زا  سپ  دنناوتیم  زین  هچیهام 
118 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دننک تسرد  رگید  یئاذغ  جیوه  هدرک و  خرس ینیمز  بیس هارمه 

: زینشگ يولچرت 

هراشا

.هرک هچیهام ، ای  غرم  زینشگ ، جنرب ، مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

زینشگ ندرک  مد  عقوم  دننکب ، شکبآ  هتخپ  اهولپ .» روتـسد  قبط   » ار هدرک  سیخ  جنرب  .دننکب  درخ  دنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  زینـشگ 
هرک يا  هکت هدروآ  شوج  بآ ، یمک  هک  تسا  نآ  هرک  بآ  » .دـننکب مد  هداد  هرک  بآ هدیـشاپ ، شیـالبال  دـنا  هدرک درخ  زیر  هک  ار 

« .تسا نغور  بآ دننام  تسرد  .دنهدیم  جنرب  يور  هدومن  لح  نآ  رد 
.دنراذگیم جنرب  يال  دنشاب  هتخپ  هناگادج  هک  ار  هچیهام  ای  غرم  ندیشک ، عقوم 

زا سپ  دـنناوتیم  دـشابن  رـضم  شیارب  رگا  .تسا  بیبط  روتـسد  لیم و  هب  هتـسب  دـنراذگب  ولچرت  نیا  يـال  دـیاب  هک  هرک  داـیز  مک و 
.دنهدب نغور  شیور  ندیشک 

.دشابیم شدایز  صاوخ  هب  رظن  هک  .دروخب » يرامیب  رد  دروخن  یتمالس  رد  ار  وا  سکره  هک  تسا  هدرک  نیرفن  زینشگ  دنیوگیم  »

: جانفسا يولچرت 

هراشا

.جانفسا هرک ، ای  نغور  جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

جانفـسا .دننکب  فاص  هتخپ  ار  هدرک  سیخ  جنرب  دوشیم : هدروآ  اددجم  رتشیب  هجوت  يارب  یلو  تسا  زینـشگ  يولچرت  دـننام  تسرد 
هک يروطناـمه  ندرک  مد  عقوم  .دـننکیم » درخ  هتـشر  شآ  يارب  هک  نآ  لومعم  زا  رتزیر  یمک   » .دـننکب درخ  هتـسش  هدرک  كاـپ  ار 
ای هدراذگ  هرک  شنایم  ندیـشک  زا  سپ  .دـننکب  مد  هداد  نغور  بآ هدیـشاپ ، شیالبال  مه  ار  اه  جانفـسا دـنزیریم  گید  رد  ار  جـنرب 

.دنهدب نغور  سپس  هدراذگ  جنرب  طسو  ارنآ  لوا  دنا  هتخپ مه  يا  هچیهام ای  غرم  رگا  دنهدب و  نغور  شیور 

: تبش يولچرت 

هراشا

.تبش هرک ، ای  نغور  هدرک ، سیخ  جنرب  مزال : داوم 
119 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 

دنـشاپب و شیالبال  دـنا  هدرک درخ  هتـسش  دـنا  هدرک كاـپ  هک  ار  تبـش  ندرک  مد  عقوم  دـننکب و  فاـص  هتخپ  ار  هدرک  سیخ  جـنرب 
.دننکب مد  هداد  هرک  بآ  ای  نغور  بآ
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: ینرف

هراشا

ینیریشرپ رگا  رکش ، قشاق  کی  جنرب ، درآ  يروخاذغ  قشاق  کی  ریـش ، کچوک  هشیـش  کی  ای  مرگ  رفن 300  ره  يارب  مزـال : داوم 
.بالگ له ، ربارب ، ود  ات  .دنهاوخب 

: خبط روتسد 

ات دنناشوجب  هدراذگ  میالم  شتآ  يور  دش  هک  لح  دننک و  لح  ندراذـگ  شتآ  يور  نودـب  بآ  یمک  ریـش و  فصن  رد  ار  جـنرب 
.دوشب هتخپ  نآ  جنرب  درآ 

ار شرکش  ریش و  هیقب  دننکب و  مولعم  ندیـشچ  اب  دنناوتیم  دش و  رود  هک  شیماخ  معط  .دوشیم » هتخپ  تعاس  عبر  کی  ات  جنرب  درآ  »
هت ریـش  هک  دننکن  فقوتم  ار  ندز  مه  .دـننزب  مه  مک  مک هدومن  رتمک  ار  شـشتآ  دـنیازفیب و  زین  بالگ  له و  هریـش  یمک  دـنزیرب و 
رت كاروخ شوـخ رت و  هداـتفااج دـنامب  میـالم  شتآ  يور  هدروـخ  مه  رتداـیز  ینرف  هچره  دریگیم ، هتخوـس  يوـب  دزوـسیم و  هتفرگ 

.دننک يراددوخ  اهنآ  نتخیر  زا  دنناوتیم  دشابن  بسانم  بالگ  له و  رامیب  يارب  رگا  هتبلا  .دوشیم 

: له هریش  ندیشک  زرط 

دنلامب و مه  هب  ناتـشگنا  نایم  هدربورف  مرگمین  بآ  رد  ار  هچراپ  هتخیر  كزان  يا  هچراپ هشوگ  رد  دنبوکب و  هتفرگ  ار  له  ياه  هناد
.دنزیرب ینرف  رد  هزادنا  هب  دنیوگیم و  له  هریش  ارنآ  دوشیم  جراخ  نآ  زا  هک  یبآ  دنهدب و  راشف 

: جنربریش

هراشا

.کمن بالگ ، له ، جنرب ، ریش ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هتخپ ات  دنناشوجب  هدراذگ  شتآ  يور  بآ  نآ  فصن  ریـش و  رتیل  مین  اب  ار  جنرب  مرگ  ره 200  دنیوشب و  الماک  هدرک  كاپ  ار  جنرب 
مهب  ارنآ  بترم  دوریم و  رس  هک  دنوشن  کفنم  نآ  زا  دشابن و  دایز  ششتآ  دنشاب  بظاوم  .دوشب 

120 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تـسا رگید  رتیل  مین  هک  ارنآ  ریـش  هیقب  دش  هتخپ  هک  نآ  جنرب  .دننزب  مه  هدرک  مک  ار  هلعـش  اروف  دورب  رـس  دهاوخیم  هچنانچ  دننزب و 
شحرش هک  له  هریش  یمک  دنتساوخ  رگا  .دریگن  هت  هک  دننزب  مه  بترم  انمض  دتفیب و  اج  دنراذگب  هدومن  میالم  ار  شـشتآ  هتخیر 

دنروخیم و مرگ  مه  درس و  مه  ار  جنربریـش  .دنـشکب  هتـشادرب  رگید  شوج  دنچ  زا  سپ  هتخیر  بالگ  يرادقم  تشذگ و  ینرف  رد 
.دننک لیم  هتخیر  هریش  ای  هب  يابرم  ای  دنق  تبرش  ای  دنق  هکاخ  نآ  يور  فرصم  عقوم  دنناوتیم 
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: ماداب هریرح 

هراشا

.بآ رکش ، جنرب ، درآ  نیریش ، ماداب  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دننک ادج  ار  شتسوپ  هدناسیخ  مرگمین  بآ  رد  تعاس  مین  ار  ماداب 
.دننکب مرن  هدیبوک  ارنآ  بوخ  نواه  رد  هن  رگا  ایسآ و  اب  دنراد  یقرب  يایسآ  رگا 

یمک ادـعب  .دوشب  هتفرگ  نآ  هریـش  بوخ  ات  دـنلامب  بآ  رد  نادـنچ  ارنآ  هتـسب  ار  شخیب  هتخیر  كزان  يا  هچراپ اـی  ریرح  رد  سپس 
مه دنناشوجب و  هدراذگ  شتآ  يور  دش  هک  لح  .دننزب  مه  هتخیر  دـنا  هتفرگ ار  ماداب  هریـش  نآ  رد  هک  یبآ  ینعی  نآ  رد  جـنرب  درآ 
هـس ود  دننزب و  مه  زاب  هتخیر  مزال  هزادنا  هب  ار  نآ  رکـش  دش ، هتخپ  هک  نآ جنرب  درآ  .دنزیرب  بآ  دنناوت  یم دش  تفـس  رگا  دـننزب ،

.دنشکب هتشادرب  رگید  هقیقد 
نآ رد  ماداب  هدیبوک  دـیاب  هک  تسا  یبآ  نامه  نیا   » بآ ناویل  مین  کی و  جـنرب  درآ  قشاق  ود  نیریـش  ماداب  مرگ  رفن 100  ره  يارب 

.دنلامب ماداب  هریش  باعل  رد  ار  هدیبوک  له  دننزب  له  دنهاوخب  هچنانچ  .دوشب » هتخیر  رود  دیاب  ماداب  هلافت  .دوشب  هدیلام 

: تسام هتک 

هراشا

.تسام کمن ، هرک ، ای  نغور  جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هب دنناشوجب ، هتخادنا  هرک  ای  نغور  یفاک  ردقب  کمن و  مزال  هزادنا  هب  هتخیر  هملباق  رد  دـنیوشب و  بآ  دـنچ  هدرک ، كاپ  ار  جـنرب 
هک  ندز  شوج  هت

121 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هتک نیا  .دننکب  مولعم  ندیشوج  رد  ارنآ  دایز  مک و  تسا و  مزال  بآ  ناکتسا  هس  جنرب  ناکتسا  ره  دننکب ، مد  هتخادنا  ینک  مد داتفا 

.دنهدب غرم  مخت هدرز  تسام و  ای  غرم  مخت هدرز  ای  تسام  اب  ار 
122 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه یماش

: یماش هتفوک 
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هراشا

.هیودا کمن ، هبوچدرز ، لفلف  غرم ، مخت زایپ ، نغور ، یچدوخن ، درآ  یبرچ ، مک خرس  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

اب هدرک ، خرچ  راب  ود  ار  تشوگ  دوشیم : رارکت  دوخ  لحم  تبـسانم  هب  زین  اجنیا  رد  دـش و  هدروآ  زین  اه  هتفوک تمـسق  رد  اذـغ  نیا 
رد ار  هیام  دـننکب و  غاد  رتدایز  نغور  هدز ، گنچ  هیودا  کـمن و  هبوچدرز و  لـفلف و  غرم و  مخت یچدوخن و  درآ  هدـیدنر و  زاـیپ 
رد ار  شیور  تشپ و  دـننکب و  نهپ  یکبلعن  رد  ار  هیام  هدرک  نهپ  لامتـسد  یکبلعن  فک  اـی  هدرک ، نهپ  یکبلعن  دـننام  تسد  فک 

.دننکب خرس  هدروآرد  غرم  مخت تروص  هب  تشم  رد  هدرک  تسرد  یتشم  دنناوتیم  ار  هیام  نیا  زا  یتمسق  .دننکب  خرس  نغور 
مه ار  هتفوک  یماش  .دننزب  گنچ  هتخیر  بآ  يرادقم  دوشیم  تفـس  هک  شا  یچدوخن درآ  تهج  تسا  مزال  هیام  نیا  ندز  مه  عقوم 

.دنروخیم زپ  بآ هتخیر  دنق  هکرس  بآ و  هدرک  تسرد  غادزایپ  مه  دنروخیم و  هدرک  خرس 

: داوم رادقم 

هب نغور  قشاق ، رـس  کی  اـعمج  کـمن  هیودا و  هبوچدرز و  لـفلف و  غرم ، مخت ود  یچدوخن ، درآ  مرگ  تشوگ 250  مرگ  ره 500 
.یفاک دح 

: هپل یماش 

هراشا

، غرم مخت زایپ ، نغور ، هپل ، یبرچ ، یب خرس  تشوگ  مزال : داوم 
123 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.هیودا کمن ، نارفعز ،

: خبط روتسد 

اما یماش  لثم  هدز  کمن  هدیئاس و  نارفعز  هدیدنر و  زایپ  هدرک و  خرچ  مه  اب  ار  ود  ره  دـنزپیم و  هناگادـج  ار  هپل  هتخپ ، ار  تشوگ 
غرم مخت دراد و  مزال  رتدایز  غرم  مخت دشاب  رتدایز  شتشوگ  هچره  .دننکیم  خرس  نغور  رد  هدومن  ایهم  نهپ و  یکبلعن  رد  رت  تفلک

.دننکب مک  دیاب  غرم  مخت زا  دشاب  رتدایز  شا  هپل هچره  دوشب و  كوپ  یماش  هک  تسا  نآ  يارب 

: مزال رادقم 

يا هزادنا هب  نارفعز  یلاخرـس ، يروخیاچ  قشاق  کی  کمن  ددـع ، ود  زایپ  ددـع ، کی  غرم  مخت هپل ، مرگ   250 تشوگ ، مرگ   500
.دوشیم فرص  نآ  نودب  ای  یشرت  نان و  هارمه  غاد  غاد یماش  نیا  .مزال  رادقم  هب  نغور  دوشب ، گنرشوخ  هیام  هک 
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: تشوگ یماش 

هراشا

.کمن غرم ، مخت هدیفس  نغور ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف و  زایپ ، یبرچ ، یب خرس  تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

لفلف و هیودا و  غرم و  مخت اب  هدیدنر و  هدنر ، تشرد  هدند  اب  ار  زایپ  هدرک ، تشرد  هدند  خرچ ود  ای  زیر  هدند  خرچ کی  ار  تشوگ 
رتکچوک یکبلعن و  هزادنا  هب  روطاس  هتخت  يور  ای  تسد ، فک  رد  یماش  لثم  دـننزب و  گنچ  کمن  غرم و  مخت هدیفـس  هبوچدرز و 

رد ار  اه  یماش دش  هک  غاد  دـنراذگ و  شتآ  يور  هتخیر ، دوشب  برچ  هک  يا  هزادـنا هب  نغور  یمک  ار  هباتیهام  فک  دـننکب و  نهپ 
.دننکب خرس  ار  شرگید  يور  هدنادرگرب  دش  خرس  هک  شیور  کی  دنناباوخب ، نآ 

هک تسا  يزورما  رگربمه  نامه  یماش  نیا  .دنوشیم  عمج  هک  دننزن  نآ  هب  دایز  کمن  هزم و  خلت هک  دوشن  خرس  دایز  هک  دوش  تقد 
.تسا هدرک  رییغت  شمان 

.دوشیمن بولطم  شمعط  هک  دنربن  راکب  ار  غرم  مخت هدرز 

: داوم رادقم 

ای کمن  یکدـنا  هیودا ، هبوچدرز و  لفلف و  يروخیاچ  قشاـق  فصن  غرم ، مخت هدیفـس  کـی  طـسوتم ، زاـیپ  هس  تشوگ ، مرگ   500
.کمن نودب 

124 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: هتخت يور  تسد و  فک  هب  یماش  ندرک  نهپ  روتسد 

یکبلعن فک  رد  رگا  دننزب و  بآ  ار  هتخت  دننکیم  نهپ  هتخت  يور  رگا  دنلامب و  بآ  ار  تسد  فک  دننکیم  نهپ  تسد  فک  هب  رگا 
ار هچراپ  مد  دـننکب و  نهپ  نآ  يور  ار  یماش  هدرک  نهپ  یکبلعن  فک  دـننالچب و  هدرک  سیخ  ار  یکزان  هچراـپ  دـیاب  دـننکیم  نهپ 

یماش هدرک  در  نآ  ریز  زا  ار  یکزان  نهپ  دراک  هک  تسا  نآ  مه  هتخت  يور  زا  یماش  نتشادرب  هدعاق  .دننادرگرب  تسد  يور  هتفرگ 
زا الوا  هک  تسا  رتهب  دوشن  درخ  اـه  یماـش اـت  مه  هباـتیهام  زا  نتـشادرب  يارب  دـنراذگب و  هباـتیهام  رد  هدـنادرگرب  تسد  فک  هب  ار 
ود نیا  ندوبن  تروص  رد  دشاب و  هتشاد  كزان  هبل  هک  صوصخم  ریگفک  ای  كدراک  زا  رگید  دننک و  هدافتـسا  بسچن  ياه  هباتیهام

.دنربب راکب  هرب 5 ] ریگفک 

: غرم یماش 

هراشا

.هیودا ومیلبآ ، غرم ، مخت نغور ، زایپ ، غرم ، مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

ود غرم  ره  يارب  هدرک  خرچ  دـننک و  ادـج  ار  شیاهناوختــسا  هـتخپ ، میـالم  شتآ  يور  بآ ، یمک  اـی  بآ  نودــب  زاـیپ  اـب  ار  غرم 
نغور رد  هدروآرد  تلتک  ای  یماـش  تروصب  دـنلامب و  بوخ  هتخیر  ومیلبآ  قشاـق  ود  هیودا و  يروخیاـچ  قشاـق  فصن  غرم و  مخت

مه ار  شبآ  دنناوتیم  دنا  هتخپ راد  بآ رگا  .دوشیم  بارخ  هتخوس  هک  دـهاوخیمن  دایز  خرـس  تسا  هتخپ  نوچ  هیام  نیا  .دـننکب  خرس 
.دننکب رگید  زیچ  ای  پوس 

125 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهوکوک

: يزبس يوکوک 

هراشا

.کمن درآ ، نغور ، هبوچدرز ، لفلف  هیودا ، غرم ، مخت تبش ، زینشگ و  هلیلبنش و  يرفعج و  هرت و  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

قـشاق کی  مدـنگ ، درآ  یلاخرـس  يروخاذـغ  قشاق  کـی  غرم ، مخت ددـع  يزبــس 5  وـلیک  مـین  ره  يارب  هدرک  خرچ  مرن  ار  يزبــس 
سپس .دننزب  مه  رتشیب  هقیقد و  جنپ  مه  اب  ار  همه  هتخیر  کمن  یلاخرـس ، يروخیاچ  قشاق  کی  هبوچدرز ، لفلف  هیودا و  يروخیاچ 

هک دنهدب  ناکت  ار  هباتیهام  هتخیر  نآ  رد  ار  هیام  تسا  هدش  غاد  بوخ  هک  دندرک  ناحتما  هکنادنچ  دـننک و  غاد  هباتیهام  رد  نغور 
دننک ربص  تعاس  مین  دودح  هتشاذگ  ترارح  هجرد  رف 150  رد  ار  هباتیهام  رگا  دعبب  الاح  زا  .دوشب  فاص  هدـش  نهپ  فرظ  همه  هب 

مه اب  شیور  ریز و  هک  دنزیرب  نآ  يور  دننک و  تسرد  شتآ  لاغذ  اب  هتشاذگ  ینیـس  ای  هباتیهام  رد  دنناوتیم  دوبن  رف  رگا  رتهب و  هچ 
هتشادرب نآ  دننام  كدراک و  ریگفک و  اب  هدیرب  رتشیب  ای  چاق  راهچ  ارنآ  وقاچ  اب  دش  خرس  هک  وکوک  يور  کی  هن  رگا  دوشب و  هتخپ 

.دننکب ور  تشپ و 
تشپ دشاب  دایز  نآ  شتآ  رگا   » .تسا مزال  تقو  تعاس  مین  دودح  دشاب  میالم  شـشتآ  هک  یطرـش  هب  وکوک  يور  ره  نتخپ  يارب 

کی رگا  هیاـم  ره  يارب  نینچمه  دوشیم و  رت  كوپ دروخب  مه رتـشیب  وـکوک  هیاـم  هچره  .دـنامیم » هتخپن  شطـسو  هتخوـس  شیور  و 
يوکوک  يارب  .دننزب  مک  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دننزب  رتدایز  غرم  مخت

126 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار ینز  مه هیام  قشاق  رـس  هک  تسا  نیا  تسا  هدشن  ای  هدش  غاد  هک  نغور  ناحتما   » .دـننکیم وکوک  ار  يزبس  بآ  يزتناف )  ) یـسلجم

« .دننکب ناحتما  هدرب  ورف  نغور  رد  هدرک  رت  ار  یتیربک  بوچ  کن  ای  تسا ، هدش  غاد  درک  ادص  یتقو  دننک ، هراشا  نغور  هب 

: زبس ایبول  يوکوک 
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هراشا

.کمن درآ ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  نغور ، زایپ ، زبس ، ایبول  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

، هدرک خرـس  دزپب  نغور  رد  هک  میالم  شتآ  ارادـم و  اب  نغور  رد  دـننک و  درخ  زیر  هتفرگ  ار  شمد  زبس و  ایبول  فرط  ود  ياـه  خـن
لفلف و دنزیرب و  درآ  هتـسکش ، شیور  هزادـنا  هب  غرم  مخت دـنزیرب و  مه  يور  هدروآرد  نغور  زا  ار  ودره  هدرک  تسرد  زین  غادزایپ 
، هتخیر ار  هیام  داتفا  هک  ادـص  زا  هدرک ، غاد  هباتیهام  رد  نغور  نآ  زا  سپ  .دـننزب  مه  بوخ  هتخیر  مه  ار  شکمن  هیودا  هبوچدرز و 

ندنام رف  رد  تدـم  دایز  مک و  .دـنراذگب  هجرد  رف 150  رد  تعاس  مین  يارب  ارنآ  دوشب و  فاص  هیام  هک  دـنهدب  ناـکت  ار  هباـتیهام 
دنزیرب لاغذ  شتآ  هتخادنا  ینیس  مه  هباتیهام  رد  يور  دنتسناوت  دوبن و  رف  رگا  .دشابیم  هیام  یکزان  تفلک  يدایز و  یمک و  هب  هتسب 

زا هیام  ندش  خرـس   » .دننکب خرـس  ار  شرگید  يور  هدنادرگرب  هدز  شرب  دراک  اب  دش  خرـس  هک  شیور  کی  تروص  نیا  ریغ  رد  و 
« .دوشیم هداد  ناشن  هباتیهام  فارطا 

قـشاق کـی  هیودا و  هبوچدرز و  لـفلف  قشاـق  کـی  طـسوتم و  زاـیپ  ود  درآ ، قشاـق  کـی  غرم ، مخت تفه  اـیبول  مرگ  ره 500  يارب 
.تسا یفاک  نغور  مرگ  کمن و 250  یلاخرس  يروخیاچ 

: ینیمز بیس وکوک 

هراشا

.کمن نارفعز ، هیودا ، نغور ، غرم ، مخت ینیمز ، بیس مزال : داوم 
127 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 

.دـننزب گـنچ  هدیـشاپ  شیور  کـمن  نارفعز و  درگ  هدز ، ار  شا  هیودا غرم و  مخت .دـننکب  هدـنر  هدـنک  تسوـپ هتخپ  ار  ینیمز  بیس
تشپ و سپـس  دوشب و  فاص  هک  دـنهدب  ناکت  ار  هباتیهام  هتخیر  نآ  يوت  ار  هیام  دـننکب و  غاد  هباـتیهام  رد  نغور  دـش  هک  رـضاح 

.دننکب خر  ار  شیور 
تـسا نآ  مود  عون  دـننکیم و  خرـس  هباتیهام  رد  اجکی  هک  اهوکوک  رگید  دـننام  یعون  یکی  دوشیم ، هتخپ  تروص  ود  هب  وکوک  نیا 

.دننکیم خرس  یماش  یماش  ارنآ  هک 
.دننزب رتدایز  دیاب  ار  شغرم  مخت دننک  یماش  یماش  دنهاوخب  رگا  دننزب و  رتمک  غرم  مخت دننکب  خرس  اجکی  رگا  سپ 

زین ار  شمود  عوـن  يوـکوک  .تسا  مزـال  غرم  مخت ات 8  یماـش 7  عوـن  يارب  غرم و  مخت ینیمز 5  بیـس وـلیک  مین  ره  لوا  عوـن  يارب 
.دنروایبرد هتخادنا  نآ  رد  ندرک  خرس  زا  سپ  ار  یماش  هدرک ، تسرد  ظیلغ  دنق  بآ هک  تروص  نیا  هب  دننکب ، نیریش  دنناوتیم 

هتـسکش یکبلعن  رد  ار  یکی  یکی  لوا  تسا  رتهب  دنکن  بارخ  ار  هیام  هدش ، هتخانـش  اه  غرم مخت نایم  زا  دـساف  غرم  مخت هکنآ  يارب 
.دننک لخاد  هیام  رد  شیتمالس  زا  نانیمطا  زا  سپ 
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: هرت يوکوک 

هراشا

.کمن درآ ، هبوچدرز ، لفلف  هیودا ، نغور ، هرت ، غرم ، مخت مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دوشب کشخ  الماک  دننک  ولو  دنیوشب و  بوخ  هدرک  كاپ  ار  هرت 
.دنهدب تفت  نغور  رد  یمک  نآ  زا  سپ  دوشب و  کشخ  الماک  هک  دنهدب  داب  هبترم  ود  دـننکب و  درخ  زیر  یلیخ  هدرک  هتـسد  سپس 

، هبوچدرز لفلف ، هیودا ، درآ ، هتـسکش ، شیور  ار  شیاـه  غرم مخت دوش و  کـنخ  دـنراذگب  هتـشادرب  شتآ  يور  زا  دـش  هک  رـضاح 
اهوکوک رگید  دـننام  ار  شیور  تشپ و  هدـنادرگرب  نآ  رد  ار  هیام  هدرک  غاد  هباـتیهام  رد  نغور  دـننزب و  مه  بوخ  هدز  ار  شکمن 

خرس  دش  هتفگ  هک 
128 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دننکب
شغرم مخت دوشیم و  زیل  هک  درک  دیابن  خرچ  ار  شا  هرت اما  دومن ، تسرد  ناوتیم  دننک  خرس  مه  ار  شا  هرت هکنآ  نودب  ار  وکوک  نیا 
شرکذ هک  هزادنا  نامه  هب  شکمن  هیودا  تسا ، مزال  غرم  مخت ات 10  هرت 8  ولیک  مین  ره  يارب  ینعی  دشاب ، رتدایز  تبـسن  هب  دیاب  مه 

.تسا مزال  کمن  یلاخرس  قشاق  کی  هبوچدرز و  لفلف  هیودا  عمج  رد  يروخیاچ  قشاق  کی  هرت  مرگ  يارب 500  تشذگ ،

: ناجمداب وکوک 

هراشا

.کمن هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  نغور ، درآ ، غرم ، مخت زایپ ، ناجمداب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دنزیرب و ناجمداب  يور  هدومن  خرس  گنر  یئالط  هدرک  درخ  زیر  ار  زایپ  هدرک ، خرچ  سپس  دننکب و  خرس  هدنک  تسوپ ار  ناجمداب 
ولیک کـیره  .دـننکب  خرـس  هتخیر  تشذـگ  شحرـش  هک  غاد  نغور  رد  دـننزب و  مه  بوخ  هدز  ار  شکمن  هیودا  درآ و  غرم و  مخت

.غرم مخت ولیک  مین  ناجمداب 

: تشوگ يوکوک 

هراشا
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.کمن هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  درآ ، نغور ، زایپ ، یبرچ ، مک مخل  تشوگ 

: خبط روتسد 

لفلف هیودا ، درآ و  .دـننکب  لـخاد  هدرک  خرـس  یئـالط  هدرک  درخ  زیر  ار  زاـیپ  .دـننکب  خرچ  دـنزپب و  هدرک  راـب  زاـیپ  اـب  ار  تشوگ 
ناکت ار  هباتیهام  هتخیر  نآ  يوت  ار  هیام  دـننکب و  غاد  بوخ  هتخیر  نغور  هباـتیهام  رد  دـننزب و  مه  بوخ  هدز  ار  شکمن  هبوچدرز 
قشاق کی  طسوتم ، زایپ  ود  درآ ، قشاق  کی  غرم ، مخت ات 7  تشوگ 6  مرگ  ره 500  .دننکب  خرس  میالم  شتآ  اب  هدومن  فاص  هداد 
دوشب خرـس  مه  اب  شیور  تشپ و  هچنانچ  وکوک  ره  تشذـگ  شرکذ  هچنانچ  .کمن  نآ  فصن  هیودا ، هبوچدرز  لـفلف  يروخیاـچ 

ترارح  تعاس  مین  ات  عبر  کی  زا  هیام  یکزان  یتفلک  قبط  ار  شیور  کی  ّالاو  دوشیم  رت  هزمشوخ رت و  تخپزغم
129 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

شفارطا هتخوس  وکوک  طسو  هک  تخپ  دیابن  دروخیم  شتآ  هباتیهام  طسو  هک  سومیرپ  زاگ و  شتآ  يور  .دنهدب  میالم  تخاونکی 
زین ار  وکوک  يور  هک  لاـغذ  شتآ  يور  دوبن  رگا  رف و  رد  لوا  هک  تسا  رتـهب  سپ  .دوشیمن  تخپزغم  هک  نینچمه  دـنامیم و  هتخپن 

شرگید يور  هدنادرگرب  دنهدب و  شرب  هتخپ  ار  شیور  کی  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک و  تسرد  دنزیرب  لاغذ  شتآ  هتخادنا  ینیس 
.دننکب خرس  ار 

130 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هنیگاخ ورمین -

: هداس يورمین 

هراشا

.رکش ای  کمن  نغور ، غرم ، مخت مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رد دزادـنیب و  نـغور  رد  دوـب  ملاـس  رگا  هتـسکش  یکبلعن  رد  یکی  یکی  ار  غرم  مـخت دـش ، هـک  غاد  هدراذـگ  شتآ  يور  ار  نـغور 
یغرم مخت رگا  هک  تسا  نآ  نتخیر  نتـسکش و  هناگادج  هلایپ  ای  یکبلعن  رد  هدیاف   » .دننکب ربص  هقیقد  ود  یکی  هدراذگ ، ار  شفرظ 

ياج هب  دنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  .دنربب  هرفـس  رـس  هدیـشاپ  کمن  شیور  سپـس  .دـنکن » بارخ  ار  ورمین  همه  دوب  بارخ 
رکـش هچ  تسا ، رکـش  زا  رتهب  ندیـشاپ  يارب  هدیئاس  رکـش  ای  دنق  هک  هتبلا   » .دننک لیم  هدیـشاپ  رکـش  ای  دنق  هکاخ ورمین  يور  کمن 

ار ورمین  ـالعا  یناوـیح  نغور  هک  تـسا  حـضاو  .دـنکیم » تحاراـن  ار  هدـنروخ  هدرک  قرچ  قرچ  گـیر  لـثم  نادـند  ریز  هدـیبوکن 
مه ورمین  فرظ  رد  نتـشاذگ  هدیاف  .دوشیم  مولعم  ورمین  زا  زین  نغور  دب  بوخ و  هک  تشاد  رطاخب  دیاب  انمـض  و  دـنکیم ، رت  عوبطم

زواجت دیابن  هقیقد  ود  زا  ورمین  ندنام  شتآ  يور  نامز  تدـم  .دوش  یم تخپزغم  ابیز و  هدز  الاب  اه  غرم مخت هک  تسا  نآ  نتخپ  رد 
.دنروخب تفس  ارنآ  دنهاوخب  هکنآ  رگم  دنکب 
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: امرخ يورمین 

هراشا

.نغور امرخ ، غرم ، مخت مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار اهامرخ  هدراذگ  شتآ  يور  ار  نغور  هدروآرد  ار  اهامرخ  هتسه 
131 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهامرخ يور  یتمالس  زا  نانیمطا  زا  سپ  هتسکش  یکی  یکی  ار  اه  غرم مخت دننکب و  نهپ  هباتیهام  فک  هداد  نغور  رد  فت  ود  یکی 
مه ار  اهنآ  تسوپ  هدناسیخ  بآ  رد  هقیقد  ود  یکی  ار  اهامرخ  رگا  .تسا  رضاح  ورمین  دعب  هقیقد  هس  ود  .دنراذگب  ار  شرد  هتخادنا 

.دوشیم رتاراوگ  دننکب 

: همرق يورمین 

هراشا

.دنق هکاخ رکش ، نغور ، غرم ، مخت تشذگ ،» شحرش  هک   » همرق مزال : داوم 

: خبط روتسد 

زا سپ  هتـسکش  ار  اـه  غرم مخت دـننکب ؛ نهپ  هباـتیهام  فـک  دـنزیر و  نآ  رد  هدرک  درخ  ار  هـمرق  هتخادـنا  هباـتیهام  رد  نـغور  یمک 
يور دنناوتیم  ندیشک  زا  سپ  دنتساوخ  رگا  دننکب ، ربص  هقیقد  هس  ود  هتشاذگ  ار  شرد  دنزادنیب و  اه  همرق يور  یتمالس  زا  نانیمطا 
یفاک یبرچ  ياراد  همرق  دوخ  هک  تهج  نآ  هب  دـهاوخیم ، رتمک  نغور  ورمین  نیا  .دـنربب  هرفـس  رـس  هدیـشاپ  رکـش  ای  دـنق  هکاخ نآ 

.دنشاپب کمن  دیابن  نآ  يورمین  يور  تسا  کمن  ياراد  همرق  نوچ  انمض  دشابیم و 

: هنیگاخ هنیگ - هیاخ

هراشا

.نارفعز رکش ، درآ ، نغور ، غرم ، مخت مزال : داوم 

: خبط روتسد 

اب ای  هدز  مه  بوخ  مه  اب  ار  همه  .هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  رـس  کی  درآ و  طسوتم  قشاـق  ود  غرم و  مخت رفن 5  ره 4  يارب 
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يور هتخیر  هباـتیهام  رد  ار  نغور  .دـشاب  هتـشادن  هلولگ  هلولگ  هدـش ، لـح  غرم  مخت رد  ـالماک  درآ  هک  دـننکب  طولخم  نکطوـلخم 
مک ار  شـشتآ  دوشب و  فاـص  هدـش  اـجباج  بوخ  هک  دـنهدب  ناـکت  ار  شفرظ  هتخیر  ار  هیاـم  دـش  غاد  هک  بوخ  دـنراذگ ، شتآ 
هک شیور  کی  هن  رگا  دوشیم ، خرس  مه  اب  شیور  تشپ و  هدش ، رتهب  دنزیرب  شتآ  هتخادنا ، ینیس  مه  ار  هباتیهام  يور  رگا  .دنیامن 

.دنهدب رارق  لدتعم  رف  رد  هقیقد  ات 20  يارب 15  ارنآ  دشاب  دوجوم  رف  رگا  .دنزپب  ار  شرگید  يور  دننادرگرب و  هداد  شرب  دش  هتخپ 
نیا  .دننک  لیم  هدیشاپ  هدیئاس  دنق  شیور  دش  هدیشک  باقشب  ای  سید  رد  یتقو 

132 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دننکیم هدافتسا  رسد  یئاذغ و  سپ تروص  هب  نآ  زا  مه  دنروخیم و  نان  اب  هک  تسا  قتاق  یعون  اذغ 

: یگنرف هجوگ هنیگاخ 

هراشا

.کمن لفلف ، هیودا ، نغور ، یگنرف ، هجوگ زایپ ، درآ ، غرم ، مخت مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هیودا يروخیاچ  قشاق  کی  طسوتم ، زایپ  ود  طسوتم ، یگنرف  هجوگ هس  بآ ، درآ ، لماک  قشاـق  ود  غرم ، مخت رفن 5  راهچ  ره  يارب 
.کمن لفلف و  و 

بآ .دنزیرب  هناگادج  یفرظ  رد  هدروآرد  دش  هک  گنر  یلـسع  دـننکب و  خرـس  نغور  رد  هدرک  درخ  يا  همیق تشوگ  دـننام  ار  زایپ 
مه ار  شا  هیودا لفلف و  کمن و  درآ و  دـنزیرب و  نآ  يور  هتـسکش  ار  اه  غرم مخت دـننک و  غادزایپ  لخاد  هتفرگ  ار  اـه  یگنرف هجوگ

ناـکت دوشب  فاـص  شا  هیاـم اـت  ار  هباـتیهام  هتخیر  نآ  يوت  هدرک  غاد  هباـتیهام  رد  نغور  دـش  هک  رـضاح  دـننزب ، مه  بوخ  هتخیر 
.دنراذگب هجرد  رف 200  رد  هقیقد  ات 20  ای 15  دننادرگرب ، هداد  شرب  دش  هتخپ  هک  شیور  کی  .دنهدب 

.دننکب هدافتسا  زین  غادزایپ  نغور  نامه  زا  هیام  نتخپ  يارب  دنناوتیم 

: دنب مین غرم  مخت

بآ ندـمآ  شوـج  زا  سپ  هک  تسا  هدـعاق  نیا  هب  نآ  دـشاب و  هدـش  ریـش  دـننام  شا  هدیفـس هک  تسا  نآ  دـنب  مین غرم  مخت نیرتـهب 
کمن يرادـقم  نآ  بآ  رد  رگا  .دـننکب  ربـص  هقیقد  هس  هدرک  اـهر  بآ  رد  دنکـشن  دروـخن و  فرظ  هت  هب  هـک  هتـسهآ  ار  غرم  مـخت

بآ اب  ّالا  هدوبن و  لاچخی  رد  غرم  مخت هکنآ  طرـشب  .دـنکیم  يریگولج  غرم  مخت ندوب  ملاس  طرـش  هب  غرم  مخت ندـیکرت  زا  دـنزیرب 
.دنزپب درس 

: ینیمز بیس غرم و  مخت
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مرن و لاگنچ  هجنپ  اب  اـی  هدـیبوک  هرک  اـی  ـالعا  نغور  اـب  دـننکب و  تسوپ  سپـس  هتخپ ، تسوپ  اـب  ار  ود  ره  ینیمز  بیـس غرم و  مخت
هدومن  طولخم 

133 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هک تروص  نیا  هب  دنزپب ، راخب  اب  ار  ینیمز  بیس غرم و  مخت رگا  .يوقم  لوصولا و  لهس  ذیذل و  تسا  یئاذغ  .دنـشاپب  رپلگ  کمن و 
رت معط شوخ شا  ینیمز بیـس هدـنام و  ظوفحم  ندـیکرت  زا  شغرم  مخت دـشوجن ، بآ  نایم  رد  هک  دـننک  هیبعت  يزیچ  نآ  فرظ  هت 
زا زپدوز  رد  هقیقد  تفه  شـش  دنـشاب و  هدرک  مکحم  ار  شرد  هک  یلوـمعم  فورظ  رد  هـقیقد  دودـح 20  اهنآ  نتخپ  يارب  .دوشیم 

هزات غرم  مخت هناشن  .تسا  مزال  يدنشپ )  ) یمشف ینیمز  بیس اذغ  نیا  يارب  هتبلا  .تسا  مزال  تقو  دشاب  هدمآ  شوج  شبآ  هک  یتقو 
دیفـس شفارطا  کیرات و  شطـسو  دـننک  هاگن  شنورد  هب  غارچ  ولج  رگا  دوریم و  بآ  هت  هب  دـننک  اـهر  شبآ  رد  رگا  هک  تسا  نآ 

.تسا هدش  طولخم  شا  هدیفس هدرز و  هک  اجنآ  زا  دوشیم ، هداد  ناشن  هایس  شیاج  همه  بارخ  غرم  مخت هک  یتروص  رد  دیامنیم ،
134 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه میلح

: ناجمداب میلح 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف و  ریس ، کشخ ، انعن  زایپ ، کشک ، نغور ، سدع ، ناجمداب ، راد ، یبرچ تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هراپ راهچ  هدنک ، تسوپ  ار  شناجمداب  سدع  ندـش  هتخپ  کیدزن  دـنزیرب ، ار  شـسدع  دـش  هک  زپ  همین دـننک  راب  زایپ  اب  ار  تشوگ 
ادـج ار  تشوگ  ياهناوختـسا  هتـشادرب  راب  يور  زا  سپـس  .دوشب  مامت  شبآ  دـنراذگب  دـنیازفیب و  شکمن  هبوچدرز ، لفلف  اب  هدومن 

نتـشادرب تقو  هدرک  تسرد  غادزایپ  هناگادج  دننک و  طولخم  دنبوکب و  زاب  هدز  مه ار  شکـشک  هدیبوک ، بوک  تشوگ اب  دننکب و 
کمن نتخیر  زا  لـبق  .دـنهدب  نآ  يور  میلح  ندیـشک  زا  سپ  دـنرادرب و  هتخیر  ار  شکـشخ  اـنعن  دـشاب  هدـش  گـنر  ینارفعز  هک 
کمن ار  هدیئاس  کشک  هاوخان  هاوخ  هک  دنزیرب  رتمک  زاب  مه  ندوبن  روش  رد  دنزیرن و  کمن  دـشاب  روش  رگا  هک  دنـشچب  ار  کشک 

.دـننکیم زیر  ار  ریـس  هکنآ  توافت  اب  دوشیم  تسرد  غادزایپ  دـننام  مه  نآ  دومن ، تسرد  غادریـس  ناوتیم  غادزاـیپ  ياـج  هب  .دـننزیم 
.دنیامرفن شومارف  ار  ریس  ندنک  تسوپ 

: مود عون  ناجمداب  میلح 

هکنآ مود  و  نغور » رد  هناگادج و  هتبلا   » .دننکیم خرس  ار  شناجمداب  هکنآ  یکی  توافت ، اب  تسا  یلبق  دننام  زین  میلح  نیا  راک  همه 
اذغ يور  کشخ  انعن  هک  دوش  هجوت  .دننکیم  لخاد  هدومن  تسرد  مه  غادزایپ  ندز  هبوچدرز  لفلف  کمن  هارمه  نتخادنا ، اج  عقوم 

خلت  هک  دوشن  خرس  غادزایپ  رد 
135 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دوشیم رت  معط شوخ دننک  هارمه  نآ  هب  مه  هبوچدرز  یمک  رگا  دنرادرب و  هتخیر  هک  تسا  یفاک  اهنت  دوشیم و 

: مزال رادقم 

هک يا  هزادـنا هب  نغور  .تسا  مزـال  طـسوتم  زاـیپ  هس  سدـع و  مرگ  طسوتم و 200  ناـجمداب  ات 7  تشوـگ 5  مرگ  ره 500  يارب 
.مرگ کشک 250  .دوشب  خرس  نآ  غادزایپ  ناجمداب و 

: تشوگ میلح 

هراشا

.نیچراد نغور ، هدنک ، تسوپ  مدنگ  ندرگ ، هاگ و  هولق تشوگ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ندش هتخپ  تصرف  رد  .دوشب  هتخپ  الماک  دنراذگب  هدرک  راب  ارنآ  تشوگ  حبـص  .دـننکب  راب  هتخیر  بآ  بش  هدرک ، كاپ  ار  مدـنگ 
نیا هب  دننکب  در  هدیلام  تسد  شکبآ  ياه  خاروس زا  ای  رت  تشرد کلا  زا  سپس  دننکب ، خرچ  هتشادرب  راب  يور  زا  ار  مدنگ  تشوگ 

هک تشوگ  .دورب  رد  شکبآ  ای  کلا  زا  ات  دـنلامب  تسد  فک  ای  تشگنا و  رـس  اـب  هتخیر  شکبآ  اـی  کـلا  رد  ار  مدـنگ  هک  بیترت 
مرن دنبوکب و  الماک  بوک  تشوگ اب  ار  شـصلاخ  تشوگ  دـنریگب و  ار  شا  هتـسوپ هثل  اهناوختـسا و  هتـشادرب  راب  يور  زا  دـش  هتخپ 

شتآ يور  هدومن  اجکی  ار  هدرک  فاص  مدنگ  تشوگ و  سپـس  .دوشیم » هلولگ  هلولگ  میلح  رد  هک  دننکن  خرچ  ار  تشوگ   » .دننکب
رتشیب میلح  هچره   » .دننزب مه  ارنآ  بترم  دروخب و  شوج  میالم  رگید  تعاس  راهچ  هس  دنراذگب  هدرک  هزادـنا  ار  شبآ  دـنراذگب و 

ینک مد ارنآ  مه  تعاس  مین  ات  کی  يارب  رخآ  رد  .دوشیم  رت  بوخ رت و  مرن رت و  هداـتفا اـج  دروخب ، بوک  تشوگ میـالم  شتآ  يور 
يرادقم لوا  هدرک ، غاد  بوخ  یناویح  نغور  و  دننزب ، ارنآ  رگید  میالم  مه  هس  ود  ندیـشک  عقوم  .دننکب  مد  رتمک  شتآ  اب  هتخادنا 

وت  » نان یب نان و  اب  هدیـشاپ  شیور  هدرک  کلا  دنق  هکاخ هداد ، نغور  نآ  زا  دعب  هدیـشاپ  دنا  هدیـشک هک  میلح  يور  هدیبوک  نیچراد 
دنـشکب دوخ  فرطب  ارنآ  رتدایز  هک  دنراذگب  مه  رـس  هالک  مه  شنغور  رـس  دنتـساوخ  رگا  .دـننکب  ناج  شون  مدـمآ »! نم  هک  ورب 

اب دنناوتیم 
136 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

! دندرکیم نادنر  هک  يراک  دنهدب  دوخ  فرطب  فرظ  طسو  زا  یکاچ  نان  ای  قشاق 

: نوملقوب میلح 

هراشا

.نیچراد نغور ، هدنک ، تسوپ  مدنگ  نوملقوب ، تشوگ  مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

.دنربیم راکب  نوملقوب  تشوگ  دنفسوگ  تشوگ  ياج  هب  هکنآ  توافتاب  تشوگ  میلح  دننام  تسرد  نآ 
137 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه شآ

: هتشر شآ 

هراشا

لفلف نغور ، ریـس ، زاـیپ ، ردـنغچ ، گرب  اـی  جانفـسا  زینـشگ ، يرفعج ، هرت ، سدـع ، یتـیچ ، اـیبول  زمرق ، اـیبول  دوـخن و  مزـال : داوـم 
.هکرس ای  کشک  درآ ، یشآ ، هتشر  کشخ ، انعن  هبوچدرز ،

: خبط روتسد 

.دنزیرب ار  شسدع  دش  هک  زپ  مین هدرک ، راب  ار  ایبول  دوخن و 
شا هتشر تخپ  هک  يزبس  دنزیرب و  دنا  هدرک درخ  هتسش  هدرک  كاپ  هک  ارنآ  يزبس  تخپ ، هک  شسدع  .دوشیم » هتخپ  رتدوز  سدع  »

.دننکب دنت  ار  ششتآ  هتخیر  ار 
هارمه ار  شکمن  هبوچدرز  لفلف  نآ  زا  دعب  .دوشیم » هلولگ  هدیبسچ  مه  هب  اه  هتـشر دـشاب  میالم  گید  شتآ  تقو  نیا  رد  رگا  هچ  »

هتبلا دننکب و  ربص  تعاس  کی  ات  مین  تقو  نیا  زا  .دننکب  لخاد  شباعل  يارب  هدرک  لح  درس  بآ  رد  درآ  یمک  هتخیر ، غادانعن  زایپ 
، دننزن دایز  لوا و  ار  راد  کشک ياذغ  ره  شآ و  نیا  کمن  .دـننکب  مک  ارنآ  شتآ  دوشب  مهب  تسد  هداتفااج  شآ  ات  رخآ  قیاقد  رد 

ندز مه  دـنت  اـب  هچ  دنـشکب ، فرظ  رد  هدز  مه میـالم  ندیـشک  عقوم  .دـنکب  بارخ  ار  اذـغ  هدوب ، روـش  شکـشک  تسا  نکمم  هچ 
فراعت ای  هدیـشک  یـسلجم  دنهاوخب  رگا  .دـنربب  هرفـس  رـس  هداد  مه  ار  شیور  غاد  انعن  غادریـس ، ای  غادزایپ  دوشیم و  درخ  اه  هتـشر

هداد تنیز  ار  فرظ  يور  نآ  اب  تقو  نیا  رد  دـنراذگب و  رانک  هتـشادرب  شا  هتخپ يایبول  دوخن و  زا  يرادـقم  ـالبق  دـنناوتیم  دـنهدب 
.دنهدب نآ  يور  ار  غادریس  غادانعن 

138 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هچنانچ اما  دروخیم و  هکرس  ای  کشک  اب  یسک  هچ  هداس و  یـسک  هچ  دننادن  هدوب  فلتخم  هدنروخ  هقئاذ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

ارنآ يور  يوت و  لام  رگا  مه  نآ  غاداـنعن  غادزاـیپ  هراـبرد  .دـننزب  ندیـشک  عقوم  ارنآ  کـشک  تسا  رتهب  دـنروخب  کـشک  اـب  همه 
.دنا هدرک یئوج  هفرص راک  تقو و  رد  دننک  تسرد  اج  کی

: داوم رادقم 

مرگ  200 اـیبول ، دوخن  مرگ  .دـشاب 300  يزبس  موس  کی  جانفـسا و  نآ  موس  ود  هک  جانفـسا  يزبس و  ولیک  کـی  رفن  جـنپ  ره  يارب 
کی .دنهدب  شیور  ار  شفصن  هتخیر ، شیوت  ار  شفصن  هدرک  غادزایپ  هک  نغور  مرگ   100 زایپ ، هس  ات  ود  درآ ، قشاق  کی  هتشر ،

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


هدـنروخ هدـنزپ و  لیم  هب  هتـسب  حـلاصم  رگید  هارمه  نآ  رت  هتـشر مک هتـشررپ  .کشک  مرگ   300 هبوچدرز ، لفلف  يروخیاچ  قشاـق 
.دشابیم

: وج شآ 

هراشا

، زینـشگ يرفعج ، هرت ، هدنک ، تسوپ وج  سدع ، زمرق و  ایبول  دوخن و  ندرگ ، تشوگ  ای  هرب ، هلک  ای  دنفـسوگ  ای  واگ  ملق  مزال : داوم 
.کشک نغور ، هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، جانفسا ،

: خبط روتسد 

هدرک راـب  اوس  تشوگ  هارمه  دزپـیم  رتدوز  هک  سدـع  زا  ریغ  هب  وج  اـیبول و  دوخن و  زا  مه  اـب  ار  همه  نآ  اـیبول )...  دوـخن و   ) نشنب
ارنآ يزبس  دننادرگرب و  نآ  رد  ار  نشنب  هدروآ  شوج  گید  رد  هزادنا  هب  بآ  دش  هک  هتخپ  .دنزپب  هتخیر  ار  شـسدع  دش  هک  زپ  مین

هت ات  راب  کی  هقیقد  دنچره  .دـنزیرب  کمن  یمک  اب  هزادـنا  هب  ار  شا  هبوچدرز لفلف  هتخیر  دـنا  هدرک درخ  هتـسش  هدرک  كاپ  زین  هک 
دوشب رت  هداتفااج دـشوجب و  شاوی  شاوی دـشاب و  راب  يور  هچره  شآ  نیا  .دـنیازفیب  نآ  هب  هدرک  تسرد  غادزایپ  دـننزب و  مه  دریگن 

.تسا تعاس  شش  جنپ  دوشب  نآ  نتخپ  فرص  دیاب  هک  یتقو  لقا  دح  دوشیم و  رتعوبطم  رتلماک و 
انعن هدرک  غاد  ار  نغور  هک  دـننکیم  تسرد  روطنیا  ار  غادانعن  .دـنهدب  غاداـنعن  شیور  دنـشکب و  هدز  ار  نآ  کـشک  ندروخ ، عقوم 

مرن  تسد  فک  رد  ار  کشخ 
139 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهنآ نودب  دـشابیمن و  مزال  ملق  هرب و  هلک  ای  تشوگ و  امتح  .دوشیم » خـلت  دـشاب  نیا  زا  رتدایز  رگا   » .دـنرادرب هتخیر  نآ  رد  هدومن 
.دوشیم هتخپ  مه 

: راکملق هلش شآ 

هراشا

، نوخرت تبـش ، يرفعج ، هرت ، یـشآ ، جـنرب ، شام ، سدـع ، یتیچ ، اـیبول  زمرق ، اـیبول  دوخن ، هاـگ ، هولق ندرگ و  تشوگ  مزـال : داوم 
.کمن هبوچدرز ، لفلف ، زایپ ، نغور ، هزرم ،

: خبط روتسد 

هتخپ دننک ، راب  هناگادج  ار  شام  .دنزپب  هدحالع  شدوخ  گید  رد  ار  يزبس  جنرب و  .دننک  راب  مه  اب  ار  شتـشوگ  اهایبول و  دوخن و 
دیآیم بآ  يور  هدش  ادج  اهنآ  زا  شام  ياهتـسوپ  هدرک  فک  دیایب  هک  شوج  دنراذگب ، ار  شرد  هتخیر  شیور  درـس  بآ  دـش  هک 

لاح رد  هک  جـنرب  يزبس و  گید  لـخاد  ارنآ  دوخ  اـه  شاـم تسوپ  نتفرگ  زا  سپ  .دـنزیرب  رود  هتفرگ  ریگفک  اـب  ار  اـهنآ  دـیاب  هک 
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هثل اب  ار  تشوگ  ياهناوختسا  .دننکب  گید  لخاد  زین  تسا  هدش  هتخپ  تقو  نیا  رد  هک  ار  شیایبول  دوخن و  .دنزیرب  تسا  ندیـشوج 
رتدایز غادزایپ  .دـنزیرب  هدرک  كاپ  ار  شـسدع  هتخیر و  گید  رد  مه  ارنآ  دـنبوکب و  بوخ  بوک  تشوگ اـب  هتفرگ  شیاـه  هتـسوپ
هتشاذگ ار  شرد  دننزب و  مه  هتخیر  رتدایز  لفلف  هبوچدرز و  لفلف  کمن و  اب  ار  شفصن  شآ و  يور  يارب  ار  شفصن  هدرک  تسرد 

.دننکب میالم  ار  ششتآ 
.دوشیم رترادـشک  رت و  معط شوخ دوشب  رت  هداـتفا اـج  دـنامب و  راـب  يور  رتداـیز  هدروخ  مه  رتداـیز  هچره  میلح  دـننام  زین  شآ  نیا 

هرفس رس  هداد  اهفرظ  يور  ناوارف  غادزایپ  ندیشک ، زا  سپ  .دوشن » شومارف  يزبس  نتسش  ندرک و  كاپ  نشنب و  راب و  ندرک  كاپ  »
.دنیامرف ناج  شون  ناوارف  ياهتشا  یتمالس و  هب  دنربب و 

: هروغبآ شآ  تسام ، شآ 

هراشا

ای تسام  کمن ، هبوچدرز ، لفلف  کشخ ، انعن  زایپ ، نغور ، زمرق ، تشوگ  تبش ، زینشگ ، يرفعج ، هرت ، هپل ، جنرب ، هدرخ  مزال : داوم 
.هروغبآ

140 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: خبط روتسد 

ار تشوگ  .دنراذگ  شتآ  يور  هتخیر  دنا  هدومن درخ  هتسش  بوخ  هدرک  كاپ  هک  نآ  تاجیزبس  هپل و  اب  هدرک  كاپ  ار  جنرب  هدرخ 
غادانعن غادزایپ  .دنزیرب  نآ  يوت  هدرک  تسرد  یکشجنگرس  هتفوک  هدز  گنچ  کمن  هبوچدرز و  لفلف  هدیدنر و  زایپ  اب  هدرک  خرچ

دنچره ندیشوج  ماگنه  .دنراذگ  شآ  يور  يارب  ار  شفصن  هتخیر  شآ  رد  هبوچدرز  لفلف  کمن و  اب  ار  شفصن  هدرک  تسرد  زین 
.دوشیم لماک  شآ  نیا  تعاس  هس  ات  ود  .دتفیب  اج  هدش  مه  هب  تسد  مه  دریگن و  هت  مه  هک  دننزب  مه  ار  شآ  راب  کی  هقیقد 

ياج هب  .دـنهدب  اه  فرظ ای  فرظ  يور  ار  اه  غادزایپ هیقب  دـنرادرب و  هدومن  طولخم  هتخیر  هدز  مه  بوخ  ار  تساـم  ندیـشک  عقوم 
هروغبآ اب  رگا  .دننک » هعجارم  یجنرب  هتفوک هب  دـنناوتیم  دـنهاوخب  رگا   » .دـنزادنیب یجنرب  هتفوک  شآ  نیا  رد  دـنناوتیم  یکـشجنگرس 

.دنشکب دروخ  هک  شوج  ود  یکی  هتخیر  ار  هروغبآ  تسا  رتهب  دنهاوخب 

: رانا شآ  قامس ، شآ 

هراشا

ای قامـس  هبوچدرز ، لفلف  کشخ ، انعن  زایپ ، نغور ، یبرچ ، یب تشوگ  تبـش ، زینـشگ ، يرفعج ، هرت ، هپل ، یـشآ ، جـنرب  مزال : داوم 
.کمن رانا ،

: خبط روتسد 
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ار تشوـگ  دـنراذگب و  راـب  يور  هتخیر  مه  اـب  ارنآ  يزبـس  هپل و  جـنرب و  ینعی  دوـشیم ، هتخپ  تساـم  شآ  دـننام  تـسرد  شآ  نـیا 
ار شفـصن  هدرک  تسرد  غاداـنعن  غادزاـیپ  دـنزادنیب و  هدرک  یکـشجنگرس  هبوچدرز  لـفلف  کـمن و  هدـیدنر و  زاـیپ  اـب  هدرک  خرچ
ود دمآ  قامس  هتفوک  رد  هک  يروطب  هدناشوج  بآ  رد  ار  قامـس  دیاب  تسام  ياج  هب  اما  دنراذگ ، شیور  يارب  ار  شفـصن  هتخیر ،
هب هدرک  فاص  سپـس  دوشب و  هتفرگ  نآ  یخلت  ات  دـننک  ورف  نآ  رد  هدرک  خرـس شتآ  يور  یبابک  خیـس  ای  هزیکاپ  نهآ  هراپ راب  هس 

ياج هب  دنهاوخب  رانا  ینشاچ  اب  رگا  .دنهد  غادزایپ  غادانعن  شیور  دنشکب و  هتـشادرب  رگید  تعاس  مین  هتخیر  شتآ  رد  مزال  رادقم 
ای تسام 

141 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنزیرب رانا  بآ  قامس 

.دننک هعجارم  یجنرب  هتفوک هب  شا  هیهت يارب  دنزادنیب و  یجنرب  هتفوک مه  شآ  نیا  رد  دنناوتیم  یلقلق  هتفوک  ياج  هب 

: كاس شآ 

هراشا

.کمن هروغبآ ، نغور ، هبوچدرز ، لفلف ، زایپ ، یبرچ ، یب تشوگ  غرم ، مخت مدنگ ، درآ  ای  جنرب  درآ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رد قشاق  ود  یکی  ار  مدنگ  درآ  ای  جنرب  درآ  .دـنناشوجب  دـنزیرب  بآ  هتخیر  نآ  رد  هک  هبوچدرز  لفلف  هارمه  هدرک  تسرد  غادزایپ 
تـشوگ دنهاوخب ، رگا  دننزب ، مه  هتخیر  نآ  رد  کیراب  کیراب هدز  بوخ  ار  غرم  مخت دنزیرب و  نآ  رد  هدرک  لح  الماک  درـس  بآ 

دنا 15 هتخپ تشوگ  نودب  رگا  دنزادنیب و  هدرک  یکشجنگرس  هدز  گنچ  کمن  هبوچدرز و  لفلف  هدیدنر و  زایپ  اب  مه  ار  یبرچ  یب
تعاس مین  دنـشاب  هدرک  تسرد  قدنف  هزادنا  هب  ار  شیاه  هتفوک هک  یطرـش  هب  دنا  هتخیر هتفوک  رگا  غرم و  مخت نتخیر  زا  دعب  هقیقد 
زیهرپ لیقث  ياذغ  زا  دیاب  هتشاد  يدعم  يرامیب  هک  تسا  ینارامیب  يارب  شآ  نیا  .دننک  لیم  هروغبآ  اب  هدرب  هرفس  رس  هدیـشک  رگید 

.دوشیم بوسحم  یئاذغ  شیپ یعون  مه  دننکب و 

: مدنگ شآ 

هراشا

، جانفـسا يرفعج ، هرت ، سدع ، یتیچ ، ایبول  زمرق ، ایبول  دوخن ، دنفـسوگ ، ای  واگ  ملق  یـشآ ، جـنرب  هدـنک ، تسوپ  مدـنگ  مزال : داوم 
.کمن کشخ ، انعن  هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ،

: خبط روتسد 

کمن هبوچدرز  لفلف و  اب  ار  شا  يزبس سدع و  هدروآ  شوج  ار  گید  بآ  .دنزپب  هدحالع  ار  شملق  ایبول و  دوخن  جنرب و  مدـنگ و 
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هتخپ بوخ  دنراذگب  دننک و  هفاضا  هداد  ناکت  ار  شیاهزغم  دنا  هتخپ مه  ملق  رگا  دـنزیرب و  ار  شیایبول  دوخن  جـنرب  مدـنگ و  هتخیر 
غادانعن  نتشادرب  هب  تعاس  مین  .دشاب  اهشآ  رگید  زا  رت  تفس دیاب  انمض  دریگیم و  هت  هک  دروخب  مه  دایز  دیاب  شآ  نیا  .دتفیب  اج 

142 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رتدایز شآ  نیا  ملق  زغم  هچره  .دـنراذگب  فرظ  يور  يارب  ار  شفـصن  هدرک  گید  لخاد  ار  شفـصن  هدرک ، تسرد  ار  شغادزایپ 

.دوشب هزادنا  زا  جراخ  هکنادنچ  هن  اما  دوشیم ، رت  هزم شوخ دشاب 

: ملک شآ 

هراشا

، زینـشگ يرفعج ، هرت ، کشخ ، ـالقاب  یـشآ ، جـنرب  سدـع ، یتیچ ، اـیبول  زمرق ، اـیبول  دوخن ، مدـنگ ، روغلب  اـی  وج  روغلب  مزـال : داوم 
.کشک کمن ، کشخانعن ، هبوچدرز ، لفلف  نغور ، زایپ ، ملک ، جانفسا ،

: خبط روتسد 

، هدرک درخ  زین  ارنآ  هک  ملک  اب  هدرک  درخ  دـنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  اه  يزبس .دـنزپب  هدرک  راب  هدـحالع  اـهایبول  دوخن و  اـب  ار  روغلب 
.دنراذگب ار  گید  رد  دننزب و  مه  هتخیر  ار  شا  هتخپ يایبول  دوخن  روغلب  دمآ  هک  شوج  هتخیر  جنرب  القاب و  سدع و  اب  دنشاب  هتسش 

شآ نیا  .دنراذگب  فرظ  يور  يارب  ار  شفصن  هتخیر ، گید  رد  کمن  هبوچدرز  لفلف  اب  ار  شفـصن  هدرک  تسرد  غادانعن  غادزایپ 
ود لقا  دـح  شروغلب  ایبول  دوخن  نتخپ  زا  دـعب  دـشاب و  هداتفااج  شدوخ  هدـش ، هتخپ  بوخ  شـسدع  ـالقاب  هک  دوشیم  رـضاح  یتقو 

.دروخب مه  هاگهگ  دشاب و  هتشاذگ  شرد  هدوب  راب  يور  هک  تسا  مزال  تقو  رگید  تعاس 
هتـسب نآ  ملک  نتخیر  دایز  مک و  .دنهدیم  ار  شغادانعن  غادزایپ  هدنام  شفرظ  يور  دـنرادیمرب و  هدز  نآ  هب  کشک  ندیـشک ، عقوم 

.دشاب نآ  گرب  عون  زا  دیاب  نآ  ملک  هک  هتبلا  دشابیم و  هدنزپ  تساوخ  هب 

: راد نشنب ياهشآ  هیلک  يارب  مزال  رادقم 

مرگ  100 طسوتم ، زایپ  هس  اـت  ود  جـنرب ، مرگ   50 طوـلخم ، نشنب  مرگ  ات 400   300 طولخم ، يزبـس  ولیک  کـی  رفن  جـنپ  ره  يارب 
.بسانم تشوگ  ولیک  مین  تشوگ  نتـشاد  تروص  رد  .کمن  یلاخرـس  قشاق  کی  هبوچدرز ، لفلف  يروخیاـچ  قشاـق  کـی  نغور ،

.ناکتسا هس  ات  ود  هروغبآ  ای  هکرس  مرگ ، ات 400  کشک 300  ریس ، ددع  کی  کشخ ، انعن  يروخیاچ  قشاق  کی 
143 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یناروب

: جانفسا یناروب 

هراشا
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.کمن هدیبوک ، لفلف  تسام ، ودرگ ، زغم  جنرب ، جانفسا ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

تسام سپس  .دورب  دروخ  هب  نآ  بآ  ات  دنزپب  مد  تروص  هب  کمن  یمک  بآ و  يرـصتخم  جنرب و  یکدنا  اب  ار  هدرک  درخ  جانفـسا 
يودرگ زغم  لفلف و  یمک  شیور  دنربب  هرفس  رس  دنتساوخ  هدیشک  یتقو  دننزب و  مه  هدرک  نآ  لخاد  دش  کنخ  هک  جانفسا  هدز  ار 

.دنروخب تسام  اب  هتخپ  ار  جانفسا  دشاب  نآ  یکنخ  تیصاخ  دوصقم  رگا  .دنشاپب  هدرک  بوکمین 

: یسگرن

هراشا

.کمن لفلف ، غرم ، مخت نغور ، زایپ ، جانفسا ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دننکب خرس  دوشب  هتخپ  نآ  رد  هک  يروطب  نغور  رد  ار  جانفسا 
غرم مخت دـننکب و  طولخم  هدومن  نآ  لـخاد  لـفلف  کـمن و  هارمه  ارنآ  دـش  هداـمآ  جانفـسا  یتقو  هدرک  تسرد  هناگادـج  غادزاـیپ 

یـسگرن نیا  .دـنزیرب  غادزاـیپ  شیور  دـنناوتیم  زین  ندیـشک  زا  سپ  .دـنراذگب  هـقیقد  دـنچ  يارب  ار  شرد  هدز  مـه  هدیـشک  شیور 
.دوشیم بوسحم  لقتسم  یئاذغ  دوخ  مه  هدش و  باسح  یئاذغ  سپ
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اه هملد

: وم گرب  هملد 

هراشا

، ییولپ شمـشک  ودرگ ، زغم  هزرم ، نوخرت ، تبـش ، زینـشگ ، يرفعج ، هچزایپ ، هپل ، جنرب ، هدرک ، خرچ تشوگ  وم ، گرب  مزال : داوم 
.کمن هبوچدرز ، لفلف  هیودا ، نغور ، زایپ ، نیبجنکس ، ای  دنق  هکرس و 

: خبط روتسد 

نیمز دـننزب و  شتآ  يور  غادزاـیپ  رد  ینعی   » هداد فـت  راـهچ  هس  نآ  رد  ار  هدرک  خرچ تشوـگ  هدرک ، تسرد  گـنر  مـین غادزاـیپ 
غادزایپ تشوگ و  يور  دنـشاب  هدناسیخ  بآ  رد  تعاس  دنچ  البق  هتـسش  هدرک  كاپ  هک  ار  شا  هپل جنرب و  .دـننکب » کنخ  هدراذـگ 

لفلف ییولپ و  شمـشک  بوکمین و  يودرگ  زغم  .هتخیر  هپل  جنرب و  يور  دنا  هدومن درخ  هتـسش  هدرک ، كاپ  هک  ارنآ  يزبس  .دـنزیرب 
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.دنچیپب وم  گرب  رد  دندومن  طولخم  هدز  گنچ  بوخ  مه  اب  ار  همه  هکنآ  زا  سپ  هدز  ار  شکمن  هیودا  هبوچدرز 

: نآ ندیچیپ  روتسد  وم و  گرب  عون 

وم گرب  رگا  سپ  .دنشاب  هدرک  کشخ  هتسش  هتفرگ  ارنآ  مد  موس  .دشابن  تفس  درز و  مود  .دشاب  هتـشاد  كاچ  دیابن  وم  گرب  الوا 
هدراذـگ نآ  رد  هیاـم  زا  يرادـقم  هدراذـگ  تسد  فـک  ارنآ  زا  یکی  تسا  گرزب  رگا  مـه و  يوـلهپ  ارنآ  ياـتود  تـسا  کـچوک 
تـسرد نهپ  الومعم  ار  هملد  .دـننادرگرب  نآ  يور  هچغب » ندـیچیپ  دـننام   » دـناشوپب ار  هیام  ـالماک  هک  يروطب  ار  گرب  ياـه  هشوگ

زاب دمآ  دهاوخ  شنتخپ  رد  هچنانچ  دوش  تسرد  درگ  دننام ، هتفوک رگا  هچ  دننکیم ،
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.دوشیم یشالتم  و 
رگا هداد ، رارق  مه  يولهپ  نآ  رد  یکی  یکی  دـننکیم  تسرد  هک  ار  یئاه  هملد هتـشاد  تسد  مد  ارنآ  نتخپ  فرظ  دـیاب  تقو  نیا  رد 

رت و ملاس دـشاب  مه  زا  رت  هلـصاف یب رت و  هدـیبسچ مه  هب  اه  هملد هچره   » .دـننیچب ارنآ  موس  مود و  فیدر  بیترت  ناـمه  هب  دـمآ  داـیز 
دنهدب و راشف  میالم  هدنادرگرب  اهنآ  يور  رمد  تروص  هب  يا  يزلف ای  ینیچ  يرود  باقـشب و  نآ  زا  تغارف  زا  سپ  .دـنامیم » رتابیز 

ندش ناشیرپ  زا  ار  اه  هملد هک  تسا  راک  نامه  نیا   » .دننکب نیگنـس  اه  هملد يور  ار  باقـشب  هدراذـگ  نآ  يور  يزیمت  گنـس  هکت 
تسا نیبجنکس  ای  دنق  هکرس  هک  ارنآ  ینـشاچ  تامدقم  نیا  زا  سپ  .دوشب » تسرد  نهپ  دیاب  هملد  هک  درادیم  مولعم  دنکیم و  ظفح 

.دنراذگب ار  شرد  هدراذگ  میالم  شتآ  يور  هتخیر  گید  رانک  زا  دریگب  ار  اه  هملد يور  ات  هک  مزال  بآ  هارمه 
هروغبآ و یگنرف و  هجوگ بآ  دننام  دنـشاب  هتـشاد  تسود  هک  مه  رگید  ینـشاچ  ره  دـنناوتیم  نیبجنکـس  دـنق و  هکرـس ياج  هب  الوا 

مهب هدرشف  مه و  گنت  ار  اه  هملد دش  هتفگ  هچنانچ  رگید  .دوشیم  رت  بلاج دنق  هکرس نیبجنکس و  ینـشاچ  اب  اما  دننزب ، رگید  زیچره 
.دوشیمن بوخ  شراد  بآ اذغ  نیا  هچ  دربب  رتمک  بآ  ات  دننیچب 

هپل و جنرب و  ندش  هتخپ  يارب  .دوشیم  رت  تخپزغم رت و  معط شوخ دوشب  هتخپ  تدـم  لوط  اب  رت و  میالم شتآ  اب  مد و  اب  هچره  رگید 
.دنریگب رظن  رد  تعاس  کی  زپدوز  گید  يارب  دوشیم و  هتخپ  یلومعم  فورظ  رد  رگا  تقو  تعاس  هس  دیاب  شلخاد  داوم 

: رفن جنپ  يارب  داوم  رادقم 

مین طولخم  يزبـس  ییولپ ، شمـشک  قشاـق  ود  ودرگ ، زغم  مرگ   50 هـپل ، مرگ   50 جـنرب ، مرگ   100 هدرک ، خرچ تشوـگ  مرگ   400
.هزادنا هب  ینشاچ  نغور ، مرگ   100 طسوتم ، زایپ  هس  هزادـنا ، نیمه  کمن  يروخیاچ ، قشاق  کی  هیودا  هبوچدرز و  لـفلف و  ولیک ،

دوشیم تسرد  هناسوه  تروص  هب  ابیرقت  هک  دوشیم  هتفرگ  سایق  رفن  جنپ  اب  نآ  زا  رفن  راهچ  ياج  هب  اهاذغ  هنوگنیا  »
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« .دوشیم هدوزفا  مه  رفن  ود  یکی  رفن  راهچ  ره  هب  الومعم  و 

: ملک هملد 

هراشا
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بآ کمن ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، ییولپ ، شمشک  ودرگ ، زغم  هپل ، جنرب ، هدرک ، خرچ تشوگ  گرب ، ملک  مزال : داوم 
.دشابیم وم  گرب  هملد  هیام  نامه  ابیرقت  رکش ، ومیلبآ ، ای  هروغبآ  ای  یگنرف  هجوگ بر  ای 

: خبط روتسد 

شوج بآ ، سپـس  .دـنریگب  دـنروایب  نوریب  نآ  اب  ار  ملک  نوردـنا  زا  مه  يرادـقم  هک  يروطب وقاچ  اب  ار  شهت  لوا  ار  هتـسرد  ملک 
یکی یکی  ندش  کنخ  زا  سپ  دوشب ، کنخ  دنراذگب  دـنروآرد و  هداد  شوج  هس  ود  هداد  رارق  شوج  بآ  رد  هتـسرد  ارنآ  هدروآ 

جنرب و لوا  .دنـشاب  هداد  ماجنا  البق  دیاب  هک  تسا  یئاهراک  نیا  .دـننکب و  نهپ  یباقـشب  رد  هدرک  ادـج  مه  زا  تمیالم  اب  ار  اه  گرب
زغم .دـننکب  درخ  هتـسش  هدرک ، كاپ  ارنآ  يزبس  مود  .دـننکب  سیخ  هتـسش  هدرک ، كاپ  رتولج  بش  کی  ای  تعاـس  دـنچ  ار  شا  هپل

.دنشاب هتخیر  بآ  رد  نش  كاخ و  زا  ندش  هزیکاپ  يارب  هتفرگ  ار  شیاه  شمشک مد  هدرک ، بوکمین  ار  شیودرگ 
.دنشاب هدومن  رضاح  هدرک  خرچ  ار  شتشوگ 

راـنک دـنهدب و  تفت  یمک  هتخیر  نآ  رد  ار  هدرک  خرچ تشوـگ  دـش  هـک  گـنر  مـین هدرک  تـسرد  غادزاـیپ  تامدـقم  نـیا  زا  سپ 
گنچ هتخیر  ار  شمـشک  ودرگ و  کمن و  هبوچدرز و  لـفلف  يزبس و  زا  شحلاـصم  رگید  هپل و  جـنرب و  دـننکب و  کـنخ  هدراذـگ 

هک دننک  تسرد  رت  کچوک ار  اه  هملد رگا   » .دنچیپب هتشاذگ  هیام  گرب  ره  هزادنا  هب  وم  گرب  هملد  لثم  دش  هک  مهب  تسد  دننزب و 
« .دننکب تسرد  رتگرزب  هملد  هدراذگ  مه  يولهپ  ار  گرب  هس  ود ، هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوشب  هملد  کی  ملک  گرب  ره 

نامه هب  دشاب  رتدایز  رگا  هداد ، رارق  نآ  رد  مه  لغب  یکی  یکی ار  هدیچیپ  ياه  هملد هتـشاذگ  تسد  مد  ار  نتخپ  فرظ  تقو  نیا  رد 
بآ  زا  هچره ، ار  شا  ینشاچ دننیچب و  ار  شموس  مود و  فیدر  دنشاب  مه  زا  هلصاف  نودب  مزج و  هک  بیترت 
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هک يزیمت  گنـس  هراپ اب  هدرک  رمد  اهنآ  يور  یباقـشب  هتخیر  بآ  یمک  هارمه  دشابیم  رکـش  ومیلبآ  ای  دنق ، هکرـس ای  یگنرف ، هجوگ

.دنیامن میالم  ار  ششتآ  دز  نوریب  هک  شراخب  دنراذگ ، شتآ  يور  هدومن  نیگنس  اه  هملد يور  ارنآ  دنراذگیم  شیور 
هدیـشاپ مه  زا  دننک  تقد  ندیـشک  عقوم  .دربیم  تقو  تعاس  هس  دشاب  یلومعم  گید  رگا  تعاس و  کی  دشاب  زپدوز  گید  رد  رگا 
غادزایپ ناشیور  دنناوتیم  تنیز  يارب  دننیچب و  فرظ  رد  دننک  دـنلب  هتفرگ  فرط  ود  زا  ار  اهنآ  هک  قشاق  ود  اب  ار  یکی  یکی  دوشن و 
تابجاو زا  مه  شلخاد  يودرگ  زغم  ودرگ و  .دنشاب » هدز  مه  دیاب  ار  تسام  هک  هتبلا   » .دنزیرب تسام  دنا  هدزن ینشاچ  رگا  دنـشاپب و 

.دنشاپب اه  هملد يور  غادزایپ  اب  يرصتخم  مادک  ره  زا  ای  دننکب  رظنفرص  دنناوتیم  دنشاب  هتساوخن  رگا  هدوبن 

: لفلف یگنرف و  هجوگ هملد 

هراشا

، نوخرت تبـش ، زینـشگ ، يرفعج ، هچزایپ ، يا ، .هملد  لفلف  دنهاوخب  رگا  یگنرف ، هجوگ هپل ، جـنرب ، هدرک ، خرچ تشوگ  مزال : داوم 
.ودرگ زغم  شمشک ، کمن ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، وب ، گرب  یگنرف ، جیوه هزرم ،

: خبط روتسد 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


زیر هتـسش  هدرک  زیمت  ار  جیوه  .دننکب  درخ  زیر  هتـسش  هدرک  كاپ  ار  يزبس  .دننکب  سیخ  هتـسش  هدرک ، كاپ  رتولج  ار  هپل  جـنرب و 
یلاخ زرط  .دشاب » هدیکرتن  تشرد و  تفـس و  دیاب  يا  هملد یگنرف  هجوگ  » .دـننکب یلاخ  ار  لفلف  ای  یگنرف  هجوگ يوت  .دـننکب  درخ 

رانک ارنآ  هدیرب  درگ  ار  هملد  یگنرف و  هجوگ مد » فرط  زا  ینعی   » هت كزان  يوقاچ  اب  هک  تسا  نآ  مه  هملد  یگنرف و  هجوگ ندرک 
.دننکب یلاخ  ار  شنورد  سپس  دننراذگب و 

زین ار  شکمن  هیودا  تاجیزبس و  هتخیر ، ار  شا  هپل جـنرب و  دـنهدب و  خرچ  هتخیر  نآ  رد  ار  تشوگ  هدرک  تسرد  گنر  مین غادزایپ 
هدیرب  هک  ار  ناشیاهرد  هدرک  رپ  ار  اه  هملد لخاد  نآ  زا  دش  هک  رضاح  .دورب  دروخ  هب  شبآ  هک  يروطب دنزپب  هدوزفا 

148 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
گنت گید  ای  هملباق  رد  دـشاب  الاب  اه  هجوگ رد  ینعی  هت ، هک  يروطب  ار  یکی  یکی  هداد ، رارق  ناشدوخ  ياج  هب  دـنا  هتـشاذگ راـنک 
يزیچ اـب  هدرک  رمد  یباقـشب  ار  شیور  هتـشاذگ ، شیـالبال  وب  گرب  دـنچ  دـش و  هتفگ  قباـس  ياـه  هملد رد  هک  يروـطب  هدـیچ  مه 

دنناوتیم دنهاوخب  رگا  .دوشیم  رضاح  دعب  مین  تعاس و  کی  یلومعم  گید  رد  دننکب ، مد  هتخیر  یگنرف  هجوگ بآ  دننکب و  نیگنس 
یگنرف هجوگ هملد  دننام  تسرد  مه  ار  لفلف  هملد  .دوشیم  رت  هزمشوخ هک  دنزپب  هتخیر  یگنرف  هجوگ بر  ای  بآ  مه  شا  هیام لخاد 

مه یگنرف  هجوگ  رد  هچرگا  دـننکیم ، نآ  هیام  لخاد  ار  وب  گرب  لـفلف  يوب  ندومن  فرطرب  يارب  هکنآ  تواـفت  اـب  دـننکیم  هداـمآ 
.دننکب نانچ  دنناوتیم 

: مزال رادقم 

مین کـی و  نغور ، مرگ   100 طـسوتم ، زاـیپ  هس  يزبس ، ولیک  مین  هپل ، مرگ   50 جنرب ، مرگ   100 تشوگ ، مرگ  رفن 500  جـنپ  يارب 
هک هجوگ  ولیک  کی  دننک  تسرد  فصن  فصن  دـنهاوخب  هچنانچ  يا و  هملد لفلف  ولیک  کی  دـنهاوخب  ملک  هملد  رگا  .هجوگ  ولیک 

قـشاق کی  کمن  يروخیاچ ، قشاق  کی  هیودا  هبوچدرز  لفلف  لفلف ، ولیک  مین  .دـننکب  ینـشاچ  ار  شفـصن  هدرک ، هملد  ار  شفـصن 
دایز مک و  دنشچب و  هک  عبط  قباطم  ینـشاچ  گرب ، شـش  ات  جنپ  وب  گرب  شمـشک ، قشاق  کی  ودرگ ، زغم  قشاق  کی  يروخیاچ ،

 ... دنشاپب و شیور  هک  هروغ  درگ  یگنرف ، هجوگ  بآ  دنق ، هکرس و  رکش ، ومیلبآ و  لماش  دننکب ،

: ناجمداب هملد 

هراشا

، اـنعن هچزاـیپ ، تبــش ، هزرم ، نوـخرت ، يرفعج ، هرت ، نـغور ، هـپل ، جــنرب ، يا ، هـملد ناــجمداب  هدرک ، خرچ  تشوـگ  مزــال : داوـم 
.کمن زایپ ، هیودا ، هبوچدرز ، لفلف  یگنر ، هجوگ

: خبط روتسد 

.دنهدب خرچ  نآ  رد  ار  تشوگ  هدرک ، تسرد  گنر  مین غادزایپ 
شتشوگ هتبلا  .دنزپب  مه  اب  دنزیرب و  زین  ار  شکمن  یگنرف و  هجوگ بآ  تاج و  هیودا يزبس و  هپل و  جنرب و  هتخیر  بآ  یمک  سپس 

شوج  ردقنآ  دوشن و  خرس  دایز 
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هتخیر نآ  رد  دـنا  هتخپ هک  ار  هیام  دـننک و  یلاخ  ار  شیوت  هدـیرب  وقاچ  اـب  ار  ناـجمداب  رـس  .دورب  لاـح  زا  شا  هپل هک  دزپن  دروخن و 
تعاس کی  دـنراذگب  ار  شرد  هداد  هدرک  بآ  نغور  یگنرف و  هجوگ بآ  ار  شیور  دـننیچب و  گـید  لـخاد  دـنراذگب و  ار  شرد 

.دشابیم رضاح  دعب 
بآ اه  ناجمداب يور  دـننکن ، تسوپ  ار  ناـجمداب  دورب ، دروخ  هب  شبآ  اـت  دـنراذگب  دـنزیرن و  داـیز  بآ  داوم  نتخپ  يارب  هرـصبت :
عقوم .دوشب  هتخپ  یگنرف  هجوگ بآ  نغور و  نامه  اب  هتشادن  دایز  بآ  هب  جایتحا  ندش  هتخپ  يارب  ات  دننیچب  مه  گنت  هکلب  دنزیرن ،

نآ هب  داوم  نتخپ  عقوم  مه  یگنرف  جـیوه  هدرک  زیر  دـنناوتیم  دـنهاوخب  رگا  .دـننک  هفاضا  وب »  » گرب ود  یکی  اه  ناجمداب ندرک  رپ 
ودک هک  تهجنآ  زا  دشاب ، رت  هتخپ دیاب  شداوم  هکنآ  توافت  اب  دشابیم  ناجمداب  هملد  هباشم  تسرد  مه  زبس  ودـک  هملد   » .دـنیازفیب

« .دزپیم رتدوز 
150 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یمد هتک و 

: هتک

هملباق و ای  شدوخ  فرظ  رد  نآ  زا  سپ  دـننکب ، سیخ  هتخیر  ار  شمزال  کمن  تعاس  کـی  يارب  دـنیوشب و  هدرک  كاـپ  ار  جـنرب 
خاروس خاروس  هک  داتفا  قلپ  قلپ هب  دش و  مامت  هک  شبآ  .دنراذگب  شتآ  يور  دنزیرب و  مه  ار  شا  هزادنا نغور  هتخیر ، رگید  فرظ 

ود جـنرب  ناکتـسا  ره  يارب  نغور و  قشاق  ود  ات  کی  جـنرب و  مرگ  رفن 100  ره  .دننک  مک  ار  شـشتآ  دـنزادنیب و  ینک  مد داد  ناشن 
هزادـنا هدیـشچ  جـنرب  ندرک  سیخ  عقوم  ار  شکمن  .تسا  مزال  بآ  ناکتـسا  هس  ات  مین  ود  دـشاب  العا  شجنرب  هچناـنچ  ناکتـسا و 

.دننکب

: القاب تخپمد 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، کشخ ، القاب  جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رد ار  القاب  جنرب و  هدرک  تسرد  غادزایپ  ادعب  .دننکب  سیخ  تعاس  کی  هتخیر  کمن  بآ و  هتک  جنرب  لثم  هتـسش ، ار  القاب  جـنرب و 
تعاس کی  هتخادنا  ینک  مد داتفا  هک  شوج  هت هب  .دنزپب  دنزیرب و  هزادنا  هب  هبوچدرز  لفلف  نغور  دننک و  هزادنا  ار  شبآ  هتخیر ، نآ 

.دننکب ربص 
جنرب و ناکتـسا  ود  رفن  ره  يارب  .دربیم  بآ  جنرب  یبوغرم  یبوغرمان و  تبـسن  هب  ناکتـسا  هس  ات  ود  جـنرب  ناکتـسا  کیره  هرـصبت :

قشاق  ود  رفن  ره  يارب  القاب و 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


151 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
: تسا مزال  هبوچدرز  لفلف  يروخیاچ  قشاق  کی  ناکتسا  راهچ  ره  يارب  نغور و 

تـسا نکمم  یهاگ  هک  القاب  تخپمد  اـصوصخم  دوشیم ، هزمـشوخ  رت و  تخپزغم دـشکب  مد  رتداـیز  هچره  تخپمد  هتک و  ـالومعم 
.تسا مزال  تقو  تعاس  ود  ات  کی  شنتشاذگ  مد  تدم  .دزپیم  ندیشوج  زا  رتهب  مد  اب  هک  دشاب  زپان  شیالقاب 

بآ دنناوتیم  نتخپ  نمـض  دوب  مک  رگا  دننک  باسح  ار  بآ  ناکتـسا  ود  نامه  لوا  رد  .دننکب  هزادنا  ندرک  سیخ  عقوم  ار  شکمن 
سپ لوا  زا  ای  دنروایب ، باسح  هب  دنا  هدرک سیخ  هک  ار  جنرب  دوخ  بآ  .دوشیم » تفس  شیالقاب  هک  دنزیرن  درـس  بآ   » .دنزیرب مرگ 

.دننکب باسح  ندرک  سیخ  عقوم  رد  القاب  جنرب و  نتسش  زا 
عقوم ار  شفـصن  هدرک  تسرد  رتدایز  غادزایپ  دنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  تسود  هچنانچ  .دنروخیم  تسام  ای  یـشرت  اب  ار  القاب  تخپمد 

ار تخپمد  مه  نیچراد  یمک  ندیشاپ  دنشاب  هتـشاد  تسود  رگا  نینچمه  .دوشیم  رتذیذل  یلیخ  هتبلا  هک  دنزیرب  جنرب  يور  ندیـشک 
شمشک  » .دنشاپب هدرک  خرس شمشک  شیور  دنناوتیم  نینچمه  .دربیم  نیب  زا  ار  القاب  جنرب و  تبوطر  خفن و  مه  هدرک و  رت  هزمشوخ

خلت هتخوس و  هک  یتروص  هب  خرـس و  دایز  هن  یلو  دننکیم  خرـس  نغور  رد  ندرک  کشخ  نتـسش و  ندرک و  كاپ  زا  سپ  ار  ییولپ 
« .دوشب

[6 :] روغلب یمد 

هراشا

ص151 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، کشخ ، القاب  روغلب ، جنرب ، مزال : دا 

: خبط روتسد 

ندرک و كاپ  زا  سپ  القاب  روغلب و  اب  ار  جـنرب  هک  تروص  نیا  هب  شمـشک ، نیچراد و  فذـح  اب  تسـالقاب  تخپمد  دـننام  تسرد 
هدنادرگرب نآ  رد  ار  روغلب  القاب  جنرب و  هتخیر و  هزادنا  هب  بآ  هدرک  تسرد  غادزایپ  دـننکیم و  سیخ  کمن  اب  تعاس  کی  نتـسش 

دیاب تعاس  ود  ات  مین  تعاس و  کی  .دننکیم  مد  هتخادنا  ینک  مد داتفا  هک  ندش  خاروس  خاروس  ینعی  ندز  شوج  هدرخ  هب  دنزپیم و 
.دشکب مد 

رد ار  شفصن  دوشیم  مه  دزپب و  جنرب  اب  هک  تخیر  شدوخ  رد  ناوتیم  مه  ارنآ  نغور 
152 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یقـشاق تفـس  شآ  دـننام  اـبیرقت  دـنریگیم  رت  لـش ار  تـخپمد  نـیا  یـضعب  .داد  فرظ  يور  هدرک  غاد  ار  شفـصن  هـتخیر  شدوـخ 
.دنزیرب ندرک  سیخ  عقوم  دیاب  ار  شکمن  .دنروخیم 

: شام یمد 
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هراشا

.دشابیمن تابجاو  زا  هبوچدرز  لفلف و  .کمن  زایپ ، نغور ، شام ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

.دننکب سیخ  هتخیر  هزادنا  هب  کمن  دنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  جنرب 
ار شبآ  هدنادرگرب  نآ  رد  ار  هدرک  سیخ  جـنرب  هدرک  تسرد  غادزایپ  دـش  هک  رـضاح  .دـنریگب  ار  شتـسوپ  هدومن  هرکرک  ار  شام 

ینک مد داتفا  ندش  خاروس  خاروس قلپ و  قلپ ندز و  شوج  هت  هب  دـش و  مامت  هک  شبآ  هتخپ ، دـنزیرب و  مه  ار  شـشام  هدومن  هزادـنا 
.دنراذگب مد  يور  مین  تعاسکی و  ات  کی  هتخادنا 

شام هک  تسا  بیترت  نیا  هب  دوشیم و  رارکت  تلوهـس  تهج  اددجم  یلو  دـش  هداد  ولپ  شام رد  هچرگا  شام  ندرک  هرکرک  روتـسد 
ات دـنلامب  نآ  يور  هتـسد  هتخیر  نواه  رد  دـش  هک  يا  هوهق دـنهدب ، وب  شتآ  يور  هتخیر  يزلف  فرظ  رد  همخت  لثم  هدرک  كاـپ  ار 

هدش ادج  هک  تسوپ  زا  دنهدب ، داب  ار  شیاه  تسوپ هدرک  توف  هدومن  نیئاپ  الاب  هتخیر  ینیس  رد  سپـس  دوشب  ادج  زغم  زا  شتـسوپ 
.دنناشوجب هتخیر  جنرب  اب  ارنآ  دنام  اه  شام زغم 

ناوـتیم نینچمه  .دـنهدب  فرظ  يور  دـننکب و  غاد  ار  شفـصن  ناوـتیم  مه  هتخیر و  جـنرب  لـخاد  غادزاـیپ و  اـب  ار  جـنرب  نیا  نغور 
یکی نغور  رد  هدرک ، تسرد  یکـشجنگرس  هدیلام  مه  هب  هبوچدرز  لفلف  کمن و  دیدنر و  زایپ  اب  هدرک  خرچ  ار  یبرچ  یب تشوگ 

.دننکب مد  هدومن  نآ  لخاد  جنرب  ندیشوج  عقوم  هداد  تفت  ود 

: سدع یمد 

هراشا

.کمن زایپ ، نغور ، سدع ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار سدع  .دننکب  سیخ  لبق  تعاس  کی  هدرک  كاپ  ار  جنرب 
153 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مامت شبآ  دش و  هک  هتخپ  هتخیر  ار  سدع  جـنرب و  هدرک  تسرد  غادزایپ  .دـنراذگب  رانک  هتفرگ  ار  شا  یهایـس بآ  هتخپ  هناگادـج 
دنق اب  ار  یمد  نیا  .دـنهدب  فرظ  يور  ندیـشک  زا  سپ  هدرک  غاد  نغور  دـشکب و  مد  دـیاب  رتدایز  تعاـس و  کـی  .دـننکب  مد  دـش 

.دنروخیم هدیئاس 
ار شا  هزادنا کمن  .دننکب  هزادنا  بآ  ناکتـسا  ود  جـنرب ، ناکتـسا  ره  رادـقم  هب  دـش  هتفگ  اقباس  هک  يروطب  ار  جـنرب  بآ  هرـصبت :

غادزاـیپ تروص  ره  هب  یلو  .دـنهدب  شیور  مه  هتخیر ، شیوـت  ناوـتیم  مه  ار  نغور  .دنـشچب  دـنزیرب و  ندرک  سیخ  عـقوم  ناـمه 
اب دنناوتیم  ار  شـسدع  زا  هدنام  بآ  .دشابیم  هدنروخ  هدـنزپ و  لیم  هب  هتـسب  هبوچدرز  لفلف و  .دـننک  شومارف  دـیابن  ار  شراد  نغور

هدیشکن بآ  رگا  جنرب  عون  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  .دنروخب  هدحالع  ای  هدومن  یئاذغ  شیپ شا  یکنخ تیـصاخ  تهج  هکرس 
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تیـصاخ فصن  هک  اجنآ  زا  تسا  رت  نورقم تیـصاخ  هدـیاف و  هب  دوش  فرـص  هتخپ و  ندرک  شکبآ  نودـب  ینعی  هتک  تروص  هب  و 
.دوزفا ناوتیم  هتخپ  غرم  ای  تشوگ  اه  یمد اه و  تخپمد هب  .دوشیم  رود  نآ  زا  ندومن  شکبآ  اب  جنرب 

: یلبلب مشچ ایبول  یمد 

هراشا

.کمن هبوچدرز ،» لفلف  دنهاوخب  رگا   » زایپ نغور ، یلبلب ، مشچ ایبول  جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

گنرشوخ يارب  ار  شهایـس  بآ  دنهاوخب  رگا  هتخپ  البق  دیاب  ار  شیایبول  هک  توافت  نیا  اب  دشابیم  سدع  یمد  نتخپ  قباطم  الماک 
.دنهدب شدوخ  دروخ  هب نتخپ  رد  ار  شبآ  دنتساوخن  رگا  هتفرگ  ندش 

يارب  » .دنروخیم تسام  ای  یـشرت  اب  دنهاوخب  رگا  هداس و  ای  هدیئاس  دنق  اب  دـشابیم و  سدـع  یمد  هباشم  زین  شنغور  مد و  غادزایپ و 
« .دننک عوجر  سدع  یمد  هب  عالطا  لیمکت 

: یلوبناتسا ولپ  ای  یگنرف  هجوگ یمد 

هراشا

، نغور هدرک ، خرچ تشوگ  جنرب ، مزال : داوم 
154 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.کمن هبوچدرز ، لفلف  یگنرف ، هجوگ

: خبط روتسد 

.دننزب کمن  هدرک  سیخ  رتولج  تعاس  کی  هدرک  كاپ  ار  جنرب 
هدامآ هتفرگ  ار  یگنرف  هجوگ بآ  .دننکب  رـضاح  دـننزب و  گنچ  هدز  کمن  هبوچدرز و  لفلف  هدـیدنر و  زایپ  ار  هدرک  خرچ تشوگ 

ياه یکـشجنگرس هتفوک  ار  هدز  گنچ  تشوگ  انمـض  و  دنناشوجب ، هتخیر  رتمک  بآ  اب  جنرب  هدرک  تسرد  غادزایپ  .دنـشاب  هتـشاد 
هب .دـنهد  دروـخ  هب ار  شبآ  هتخیر  ار  شا  یگنرف هجوـگ بآ  دـش  هـک  ماـمت  دـنزیرب  شیوـت  یکی  یکی  هدرک  تـسرد  يدوـخن  زیر 
زا هک  دشاب  مک  شـشتآ  دیاب  ندیـشک  مد  لوط  مامت  رد  .دننکب  مک  ار  شـشتآ  هتخادـنا  ینک  مد داتفا  هک  قلپ  قلپ  ندز و  شوجزیر 
رت هزمـشوخ دـنزیرب  شدوخ  رد  همه  ارنآ  نغور  رگا  .دوـشیم  هتخوـس  هایـس و  شگید  هت هتفرگ  هت  دوز  یگنرف  هجوـگ نتـشاد  تهج 

.دنهدب شیور  ندیشک  زا  سپ  غادزایپ  ای  نغور  مه  يرادقم  رتهب  معط  يارب  دنناوتیم  لاح  نیا  اب  دوشیم و 
یعون دوخ  تخپزغم » ریغ  هتخپن و  هن  هتبلا  ، » دـنروآرد رت  ناد دـنناوتب  دوشن و  دایز  شبآ  هدـش  تقد  بوخ  نآ  تخپ  بآ و  رد  رگا 

غادزاـیپ یلو  دـننکیم ، تسرد  مه  یگنرف  هجوگ بر  اـب  اـهنت  یکـشجنگرس و  نودـب  ار  یمد  نیا  .دوشیم  بوـسحم  وـلپ  یلوبناتـسا 
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.دنهدب شیور  هک  یئالعا  نغور  نینچمه  دشابیم و  مزال  شا  هبوچدرز لفلف  رتدایز و 

: جانفسا یمد 

هراشا

.کمن زایپ ، هبوچدرز ، لفلف  غرم ، مخت ومیلبآ ، یگنرف ، هجوگ جانفسا ، نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ومیل بآ  یگنرف و  هجوگ  بآ  غرم و  مخت غادزایپ و  اب  ار  جانفـسا  هدراذـگ ، هتک  هکنآ  لوا  .دـننکیم  تسرد  عون  هس  هب  ار  یمد  نیا 
نآ نایم  هدرک  زاـب  ار  جـنرب  طـسو  ندرک  مد  عقوم  هدرک  خرـس  ار  جانفـسا  هکنآ  مود  عون  .دـنروخیم  نآ  اـب  هدرک  تسرد  یـسگرن 

هدراذگ  شنایم  ار  یسگرن  دوخ  موس  عون  .دننکیم  مد  هدراذگ 
155 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دننکیم مد  هداد  ندرک  مد  عقوم  ار  شنغور 
رد هک  تفگ  دیاب  یلو  دننک  عوجر  یسگرن  خبط  روتسد  هب  سپس  هتک و  تمسق  هب  لوا  دنتـساوخ ، لوا  هنوگ  هب  رگا  تروص  ره  رد 
ارنآ هتخیر  هجوگ  بآ  دیاب  جانفسا  ندرک  خرس  زا  سپ  یسگرن  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دوریمن ، راکب  یگنرف  هجوگ یلومعم  یـسگرن 
ندز تلاح  نیا  رد  هک  دنزپب  یگنرف  هجوگ بآ  اب  ار  شجانفـسا  مه  هدرک  خرـس  ریغ  رد  .دننزب  مه  هتـسکش  ار  شغرم  مخت دـنزپب و 

ندناسیخ و بآ  رد  بوخ  ندرک و  كاپ   » .دننکب مد  هدراذگ  جنرب  يال  ار  جانفسا  نیمه  دنناوتیم  هدوبن  حرطم  نآ  ندزن  غرم و  مخت
« .دوریم نادند  ریز  هتشاد  نش  الومعم  جانفسا  هک  دننکن  شومارف  ار  جانفسا  نتسش 

: هتشر یمد 

هراشا

.کمن يولپ ، هتشر  نغور ، جنرب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هدرک هزادنا  ار  شبآ  هتخیر  نغور  فصن  جنرب و  هارمه  ار  يولپ  هتـشر  دننکب و  سیخ  کمن  اب  هتـسش  رتولج  تعاس  کی  ار  جـنرب 
فرظ يور  هدرک  غاد  ار  نغور  رگید  فصن  دنراذگب و  مد  يور  تعاس  کی  لقا  دح  هتخادنا  ینک  مد دـش  مامت  هک  شبآ  دـنزپب و 

« .تسا هدش  هدادوب  مه  هدیرب و  رت  كزان مه  هتشر ، نیا  تسا و  یشآ  هتشر  ياوس  يولپ  هتشر   » .دنهدب

: داوم رادقم 

.نغور مرگ   200 هتشر ، مرگ   350 جنرب ، ولیک  کی 
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ودک ناجمداب و  زا  هدش  هتخاس  ياهاذغ 

: ناجمداب کشک 

هراشا

.کشخ انعن  کشک ، ای  یگنرف  هجوگ کمن ، هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، ناجمداب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار اه  ناجمداب هدرک  غاد  نغور  .دوشب  جراخ  شبآ  خلت  ات  دـنراذگب  دبـس  رد  تعاس  ود  یکی  هدز  کمن  هدـنک ، تسوپ  ار  ناجمداب 
دـنزیرب و بآ  هدز و  مه  هتخیر  هبوچدرز  لفلف و  هدرک  خرـس  نآ  نغور  رد  ار  هدرک  درخ  زایپ  .دـنراذگب  راـنک  هدرک  خرـس  نآ  رد 

تقد .دتفیب  نغور  هب  هدـش  مامت  شبآ  هتخپ  تمیالم  هب  ات  دـنیامن  میالم  ار  شـشتآ  هتـشاذگ  ار  شرد  هدـیچ  نآ  رد  ار  اه  ناجمداب
ناطلغ بآ و  یب هدرک  خرـس  ناجمداب  هچره  دربیمن و  دایز  بآ  ندش  هتخپ  يارب  تسا  بآ  زا  ناجمداب  دوخ  سنج  نوچ  هک  دـننک 

اب رگا  دـنزیرب و  یگنرف  هجوگ بآ  بآ ، ضوع  دـنناوتیم  دـنهاوخب  یگنرف  هجوگ ینـشاچ  رگا  .دوشیم  رت  هزمـشوخ دـشاب  نغور  رد 
ناجمداب يور  غادانعن  غادریـس  ای  غادانعن  .دـننکیم  لیم  هداد  اه  ناجمداب يور  ار  کشک  ندیـشک  زا  سپ  دنـشاب  هتـشاد  لیم  کشک 

.دنروخیم نان  اب  ار  اذغ  نیا  .دشابیم  تایرورض  زا  کشک  اب  هدرک ، خرس

: هدرک خرس  ودک 

هراشا

.تسام کمن ، هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، زبس ، ودک  مزال : داوم 
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: خبط روتسد 

تسرد غادزایپ  شنغور  رد  دنراذگب و  رانک  هدرک  خرس  دیایب و  نوریب  شبآ  دنراذگب  هدیـشاپ  کمن  ندنک  تسوپ  زا  سپ  ار  ودک 
دنت شتآ   » .دـننکب مک  ار  شـشتآ  هدـیچ  ار  اهودـک  دـنزیرب و  بآ  کمن و  یمک  دـننزب و  مه  هتخیر  ار  شا  هبوچدرز لـفلف  هدرک ،
اذل دوشب ، هدیچ  باقشب  رد  هتخپ و  نغور  رد  بآ و  یب دیاب  نآ  زا  رتدایز  هکلب  ناجمداب  دننام  زین  ودک  .دنکیم » یـشالتم  ار  اهودک 
زین هدرک  خرـس ودـک  .دوشب  هتخپ  دوشیم  جراخ  اهودـک  دوخ  زا  هک  یبآ  مک و  شتآ  اب  دـنراذگب  هتخیرن  بآ  نآ  رد  ناکمالا  یتح 

.دنروخیم تسام  اب  دنتساوخ  رگا  نان و  اب  هک  تسیا  هداس ياذغ 
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: یگیرور ناجمداب 

هراشا

.کمن لفلف ، کشک ، زایپ ، نغور ، ناجمداب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ندیشک زا  سپ  هدیبوک ، کشک  لفلف و  کمن و  اب  هدنک  ار  شتـسوپ  سپـس  .دنزپب  هتخادنا  یکگنـس  رونت  رد  تسوپ  اب  ار  ناجمداب 
« .دنیوگیم يرونت  ناجمداب  ارنآ  هک  دشاب  گرزب  یملق و  دیاب  اذـغ  نیا  ناجمداب   » .دـننکیم لیم  نان  اب  هداد  نغوررپ  غاد  انعن  شیور 

« .دننزیم يدنت  دح  ات  ینعی  رتدایز  ارنآ  لفلف  الومعم   » .دنزپب رف  اب  دنناوتیم  دنهدب  دنتساوخن  یئاونان  هب  رگا 

: ناجمداب هچمیتی 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  کشک ، یگنرف ، هجوگ زایپ ، نغور ، ناجمداب ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

اب هدز  هزادـنا  هب  کمن  هبوچدرز و  لفلف  هتخیر  نآ  رد  ار  اه  ناجمداب هدرک  تسرد  غادزاـیپ  .دـننکب  درخ  هدـنک  تسوپ ار  ناـجمداب 
اب رگا  .دـننک  لـیم  ناـن  اـب  هداد  شیور  غاداـنعن  کـشک و  ندیــشک  زا  سپ  .دـتفیب  نـغور  هـب  اـت  دـنزپب  شدوـخ  بآ  مـک و  هـلعش 

مزـال غادزاـیپ  غاداـنعن ، شیور  نوچ  نآ  عون  نیا  .دـنزپب  هتخیر  اـه  ناـجمداب اـب  ارنآ  بآ  اـی  یگنرف  هجوگ دـنهاوخب  یگنرف  هجوـگ
دننام شکمن  هبوچدرز و  لفلف و  .دننکب  رتشیب  ار  شلخاد  غادزایپ  تسا  رتهب  دشابیمن 
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.دشابیم لوا  تروص 

: ودک هیلق 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، زبس ، يودک  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ات دنزپب  هدز  هزادـنا  هب  کمن  هبوچدرز و  لفلف و  هتخیر ، نآ  رد  هدومن  درخ  هدـنک و  تسوپ  ار  ودـک  هدرک ، تسرد  رتدایز  غادزایپ 
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.دنروخیم نان  هارمه  تسام و  اب  ار  اذغ  نیا  .تسا  رتهب  دنزیرن  بآ  رگا  مه  ودک  هیلق  رد  .دتفیب  نغور  هب  هدش  مامت  شبآ 

: یئاولح ودک  هیلق 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  زایپ ، نغور ، زمرق ، ایبول  سدع ، یئاولحودک ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

غادزایپ دش ، هتخپ  هک  ودره  .دنزیرب  ار  شـسدع  دش  هک  زپ  همین دنزپب ، هتخیر  بآ  نتـسش  ندرک و  كاپ  زا  سپ  رتولج  ار  زمرق  ایبول 
اب دـنزیرب و  ار  شـسدع  ایبول  کمن و  هبوچدرز  لفلف و  هتخیر  نآ  رد  دـنا  هدرک درخ  زیر  هدـنک ، تسوپ  هک  ار  ودـک  هدرک ، تسرد 

یکبآ ندـش  هتخپ  زا  سپ  هک  يا  هزادـنا هب  درادـن  رگا  دـنزیرن ، بآ  رگید  دراد  بآ  شیاـیبول  سدـع و  رگا  .دـنزپب  رتمیـالم  شتآ 
.دنزیرب دشابن 

: داوم رادقم 

لفلف يروخیاچ  قشاق  کی  طسوتم ، زایپ  ود  نغور ، مرگ   100 سدع ، ناکتسا  ود  زمرق ، ایبول  ناکتسا  ود  یئاولحودک  ولیک  کیره 
.هزادنا هب  کمن  هیودا ، هبوچدرز و 
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اه هنکشا

: هلیلبنش هنکشا 

هراشا

.کمن هبوچدرز ، لفلف  ینیمز ، بیس غرم ، مخت مدنگ ، درآ  کشخ ، هلیلبنش  زایپ ، نغور ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

نآ رد  قشاـق  ود  یکی  دـنزیرب و  نآ  رد  ار  شا  هبوـچدرز لـفلف  هلیلبنــش و  درآ و  دــش  هـک  گـنر  ینارفعز هدرک ، تـسرد  غادزاـیپ 
.دنشکب هتشادرب  دمآ  هک  شوج  هس  ود  دنزیرب و  کمن  اب  هدز  ار  شغرم  مخت دمآ  هک  شوج  .دنزیرب  بآ  هدنادرگ 

: داوم رادقم 

لام فک هتفرگ  ار  شیاهبوچ  هک  یلاخرـس  قشاق  کی  هلیلبنـش  قشاق ، کـی  درآ  غرم ، مخت ود  نغور ، مرگ  رفن 150  راهچ  ره  يارب 
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.ناکتسا جنپ  بآ  یلاخرس ، يروخیاچ  قشاق  کی  کمن  دنزیرب ، هدرک 
هدز هک  یغرم  مخت ياوس  تارفن  دادعت  هب  دنزیرب و  هدیرب  كزان  كزان هدـنک  تسوپ  مه  ینیمز  بیـس دـنناوتیم  دنـشاب  هتـساوخ  رگا 

هتـشادرب دـش  هتخپ  هک  شیاه  ینیمز بیـس دـنزادنیب ، هدزن  دنـشاب  هتـشاد  لیم  هک  غرم  مخت دـنچره  اـی  کـی  يرفن  دـنا  هتخیر شیوت 
تشوگ ياج  هب  ار  شغرم  مخت ینیمز  بیـس دنروخیم و  یـشرت  اب  ای  هداس  هدرک  دیرت  ار  شبآ  تشوگبآ  دننام  ار  اذغ  نیا  .دنـشکب 

.دندناوخیم اه  یمیدق اذغ  نیا  زا  هک  یفینصت  اب  .دنهدیم  شلابند  نان  هارمه 
یسرک  ریز  هب  عمج  هتسد  ام  میتسشن و  یسدق - هنوخ  هب  کی ...  هب  کی  ام  میتفرب و 
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 ... یشرت يآ  یشرت ، يآ  یشرت ، يآ  یشرت - برض  هب  هنکشا  ام  میدروخب و 

( .هدنراگن فیلأت  خلت ، رکش  باتک  زا  لقن  )

(: شوج لاک  ) شوج هلک

هراشا

.کمن ودرگ ، زغم  کشک ، هبوچدرز ، لفلف  کشخ ، انعن  زایپ ، نغور ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

نتشادرب عقوم  .دنزیرب  بآ  هتخیر  ار  شکـشخانعن  هبوچدرز  لفلف  دش  هک  گنر  ینارفعز .دننکب  خرـس  نغور  رد  هدرک  درخ  ار  زایپ 
.دنزیرب کشک  ندز  زا  دعب  دش  مزال  رگا  ار  شکمن  .دنرادرب  دز  هک  شوج  ود  یکی  هدز  ار  شکشک 

.دیشاپ شیور  نان  ندرک  دیرت  زا  سپ  دوشیم  مه  تخیر و  شدوخ  رد  هدیبوک  دوشیم  مه  ار  شیودرگ  زغم 
هاگن ندش  تفس  طایتحا  يارب  ارنآ  زا  يرادقم  تسا  رتهب  دوشیم و  تفـس  کشک  نتـشاد  رثا  رد  هک  دنزیرن  دایز  نان  ار  هنکـشا  نیا 

.دننک هظحالم  لوا  زا  ای  دنزیرب  دش  هفخ  حالطصا  هب  هنیآ  ره  دنرادب ،

: داوم رادقم 

لفلف رادـقم  نیمه  کشخ ، انعن  يروخیاچ  قشاق  کی  طـسوتم ، زاـیپ  ود  کـشک ، مرگ   200 نغور ، مرگ  رفن 150  راـهچ  ره  يارب 
.ودرگ زغم  مرگ   100 هبوچدرز ،

هلیلبنش هنکشا  داوم  نامه  ناش  هیلوا هیام  هک  جانفسا  هنکشا  یگنرف ، هجوگ هنکشا  دننام  دومن ، تسرد  ناوتیم  زین  يرگید  ياه  هنکشا
جانفسا هنکشا  رد  اما  .دننزیم  جانفسا  هنکشا  هب  هک  قامـس  بآ  ینـشاچ  عون و  کی  يارب  هک  یگنرف  هجوگ ینـشاچ  توافت  اب  تسا 

زین شغرم  مخت .دنزیرب  نتشادرب  عقوم  هتفرگ  ار  قامس  بآ  دنهدب و  فت  نآ  رد  ار  هدرک  زیر  جانفـسا  زایپ  ندش  خرـس  زا  سپ  دیاب 
رت عوبطم هلیلبنـش  هنکـشا  شوج و  لاک اه  هنکـشا يوت  یلو  .دوشب  هتخادـنا  هتـسرد  شفـصن  هدـش ، هتـسکش  شبآ  رد  شفـصن  دـیاب 

.دشابیم
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: لاگنچ هنکشا 

رد مه  نارفعز  .دننکیم  دیرت  نان  هتـشادرب  دـمآ  هک  شوج  هدومن  نغور  لخاد  دـنیامن و  لح  بآ  رد  ار  رکـش  هدرک ، غاد  ار  نغور 
مود اهتـشا و  تبغر و  لوا  طرـش  رد  مامت ، ترارح  توق و  رد  ناتـسمز  يارب  هداس  تسا  یئاذـغ  .دـننک  لخاد  دـنناوتیم  نآ  تبرش 

زیوجت تعاضب  مک ياهوئاز  اهداماد و  يارب  هک  دوب  یئاذغ  نیا  .دـننکب  لاگنچ  هیهت  نآ  اب  هک  یبوخ  نارفعز  العا و  یناویح  نغور 
.دندرکیم
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وئاز ياذغ 

: یچاک

هراشا

.بآ نارفعز ، رکش ، العا ، نغور  جنرب ، درآ  ای  مدنگ  درآ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

دننزب و مه  میالم  دنزیرب و  هدز  هزادنا  هب  نارفعز  دنیامن و  لح  مرگ  بآ  رد  ار  رکش  دش  هک  يا  هوهق هدرک  خرـس  نغور  رد  ار  درآ 
وئاز هب  مرگ  مرگ ار  یچاـک  .دنـشکب  دـمآرد  ینرف  تروـص  هـب  تلاـح  یمرن و  زا  هدـش  لـح  ـالماک  اـهدرآ  دز و  هـک  شوـج  دـنچ 

نغور یچاک  لصا  .دشاب  هدـشن  پوس  دـننام  یکبآ ، ای  اولح و  دـننامب  تفـس  هک  دوش  تقد  دـیاب  نآ  بآ  هزادـنا  رد  دـنناروخیم و 
هتفر تسد  زا  يورین  هدـیود  وئاز  یپ  گر و  رد  یچاک  دـنتفگیم  .دـناشوپب  نغور  ار  فرظ  يور  هک  نیا تسا و  نآ  یناویح  يالعا 
مرگ ات 300   200 رکـش ، ناکتـسا  راهچ  درآ  ناکتـسا  ود  ره  يارب  .دوشیم  وا  ریـش  يداـیز  یبوخ و  هیاـم  دـنادرگیم و  زاـب  وا  هب  ار 

.دندادیم یچاک  وئاز  هب  زور  هس  ات  ندیئاز  دعب  زا  الومعم  .تشگنا  رس  ود  نارفعز  نغور ،
.دوشیم رتهب  معط  تهج  زا  جنرب  درآ  اب  رتلماک و  ورین  رظن  زا  مدنگ  درآ  اب  یچاک 

هدرز ماخ و  غرم  مخت هدرز  اب  ولچرت  هدز و  نارفعز غرمولچ  بابکولچ و  بابک و  دندادیم  یچاک  زا  دعب  هک  وئاز  ياهاذـغ  رگید  زا 
نارفعز و تبرـش  یتبرـش و  مخت  اب  دنق  تبرـش  تاعیام  زا  درب و  مان  ناوتیم  ار  غرم  مخت ریـش و  دزادـنیب و  الاب  هدز  کمن  هک  ار  ماخ 

یکبآ هناودنه و  لوا  هزور  هد  هک  دوب  تاروتسد  زا  انمـض  .دندادیم  بآ  ياج  هب  ار  کشمدیب  دنق و  تبرـش  بالگ و  له و  تبرش 
هدادن  خی  بآ  و 

163 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دروآیمرد کبیس )  ) هک دنیشنب  دیابن  اپ  رس  نامیاز  مامح  ات  وئاز  هکنیا  رب  دیکأت  دندادیم و  رتمک  ای 

رتخد هنیآ  ره  ولپ و  شام دوب  هدروآ  رـسپ  هچنانچ  لفط ، تیـسنج  هناشن  هب  دندادیم : بیترت  وئاز  ینامهم  يارب  هک  یئاهاذـغ  زا  اما  و 
.دندادیم ولپ  سدع دوب  هدیئاز 

164 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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اهداماد هریگ  ناهد

: مدنگ درآ  ياولح 

هراشا

.مزال رادقم  هب  بآ  هدیئاس و  لیبجنز  بالگ و  رکش و  نارفعز و  مرگ ، نغور 350  مرگ ، مدنگ 500  درآ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

بالگ بآ و  رد  هزادنا  هب  رکش  .دوشب » هایس  هتخوس و  هک  يدح  رد  هن   » دش هک  يا  هوهق دننکب  خرـس  نغور  رد  هدرک  کلا  ار  درآ 
لوا اولح  نتخپ  رد  الوصا  تسا و  مزال  بآ  ناویل  ود  ات  مین  کی و  درآ  رادقم  نیا  يارب   » .دـننزب مه  دـنزیرب و  هدرک  لح  نارفعز  و 

هب ادعب  دنناوتیم  تشاد  مزال  بآ  هچنانچ  دننک و  هظحالم  مه  ار  رکـش  دوخ  نتخادنا  بآ  باسح  دوشن و  لش  هک  دـنزیرن  دایز  بآ 
« .دننک لخاد  غاد  بآ  مزال  هزادنا 

دننزب مه  هتخیر  تسا  نارفعز  رکش و  بالگ و  بآ و  لماش  هک  ار  شتبرش  هدرک  خرـس  بوخ  نغور  رد  ار  درآ  هک  دش  هتفگ  سپ 
هتـشادرب شتآ  يور  زا  دوشب  لـماک  هتخادـنا  نغور  اولح  دنتـساوخ  رگا  ادـعب  .دوشب  عـمج  هتفر  دروـخ  هب  شبآ  هتخپ  هک  یتـقو  اـت 

زا سپ  .دنیوگیم  نتخادنا ) ونن   ) ار اولح  فرطنآ  فرطنیا  ینعی  راک  نیا  هک  دنهدب  تلغ  نآ  رد  ار  اولح  هتفرگ  ار  هباتیهام  ياه  هتسد
.دننکب تنیز  ندومن  هرگنک  اب  ارنآ  رود  دنتساوخ  رگا  هدرک  نهپ  باقشب  رد  نآ 

هچره رگید  .دشابیم  رتهب  راک  نیا  يارب  یکگنـس  درآ  تبـسن  هب  سرتسد  رد  ياهدرآ  نیب  رد  هدوب ، صلاخ  مدنگ  زا  دیاب  اولح  درآ 
دوشب خرس  رت  بوخ شدرآ 

165 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
شا یتفـس لش و  تخپ و  رکـش و  بآ و  دزوسن و  دروخب و  مه  بترم  هک  تسا  نآ  شطرـش  دوشیم و  رت  یناهوس رتدرت و  شیاولح 

يروخیاچ قشاق  کی  دنناوتیم  دنهاوخب  یلیبجنز  ار  اولح  نیا  رگا  .دهدیم  اولح  باقـشب  جنپ  ات  راهچ  درآ  رادقم  نیا  .دـشاب  هزادـنا 
.دنزیرب هدرک  لح  نآ  تبرش  رد  مه  هدیئاس  لیبجنز 

، ینیریـش یبرچ و  هک  دوب  حرطم  یّبط  هلئـسم  نیا  نآ  رد  دـنتخاسیم و  وا  ياهاذـغ  ءزج  هدراذـگ و  اهداماد  سرتسد  رد  ار  اولح  نیا 
.دزاسیم مهارف  ار  يدعب  یگدامآ  هدرب  نیب  زا  ار  ترشابم  زا  سپ  یتسس  فعض و  ینارفعز  ياولح  اصوصخم 

: اولحرت

جنرب درآ  اب  ار  اولحرت  مدـنگ و  درآ  اـب  ار  اولح  هک  شدرآ  تواـفت  اـب  دوشیم  هتخپ  مدـنگ  درآ  ياولح  دـننامه  تسرد  زین  اولح  نیا 
.دندادیم بیترت  یمدنگ  درآ  عون  زا  ار  اهداماد  اهوئاز و  دندشیم و  لئاق  رتدایز  توق  مدنگ  درآ  ياولح  يارب  اما  دنزپیم و 

166 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یباریس هچاپ - هلک
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: هچاپ هلک

هراشا

.زایپ ریس ، هچاپ ، هلک مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ود ار  هلک  هدروآ  شوج  ار  بآ  دیاب  دننک  كاپ  دنهاوخب  بآ  اب  رگا  هک  قیرط  نیا  هب  تسا ، ندرک  زیمت  هچاپ  هلک راک  نیرت  لکـشم
يور دیاب  دنهاوخب  شتآ  يور  رگا  دـننک و  زیمت  دـنریگب و  ار  شیاهوم  مشپ و  وقاچ  مد  اب  دـنروآرد و  هدـیناباوخ  نآ  رد  هقیقد  هس 

بآ رد  ار  همه  رگا  هچ  دـننکب ، كاپ  هدرب  ورف  شوج  بآ  رد  ات  ود  ات  ود  دـیاب  ار  هچاـپ  اـما  .دـننکب  ار  راـک  نیا  هتفرگ  شتآ  هلعش 
.دوشیم مکحم  تسوپ  هب  مشپ  اددجم  هدش  درس  هیقب  دننک  زیمت  ار  لوا  يات  ود  یکی  دنهاوخب  ات  دنروآ  نوریب  هدناباوخ 

لخاد ياه  لگنا تافاثک و  ات  دنبوکب  مکحم  زیمت  نواه  هت  ای  گنس  يور  اج  نامه زا  هدنارد  ارنآ  ینیب  ریز  هلک  ندرک  كاپ  زا  سپ 
زا رپ  شنایم  هک  دوشیم  هدید  نآ  رد  دننام  ددـغ  يزیچ  دـنناردب و  مس  كاچ  طسو  زا  زین  ار  هچاپ  .دـیایب  نوریب  نآ  ینیب  هار  زا  هلک 

دنـشاب هتـشادن  گرزب  فرظ  دنهاوخب و  رگا  دننکب و  هزیکاپ  هتـسش  الماک  ار  همه  ادعب  .دـنروآرد  دـنیوگیم  هچاپ  دزدوم »  » هدوب وم 
شتآ يور  دـنزیرب و  بآ  هدوزفا  نآ  هب  ریـس  رپ  دـنچ  زایپ و  هکت  دـنچ  دـنراذگب و  گید  رد  اه  هچاپ اب  هدرک  هقـش  طسو  زا  ار  هلک 

لفلف  کمن و  هچاپ  هلک رد  .دنراذگ  دوخ  لاح  هب  هدرک  مکحم  ار  شرد  ای  هتخادنا  ینک  مد  دنناوتیم  تفر  نیئاپ  هک  شبآ  .دنراذگ 
167 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دشاب یلومعم  فورظ  رد  لدتعم و  شتآ  يور  هک  دشابیم  تعاس  هد  ات  شـش  زا  هچاپ  هلک لماک  ندش  هتخپ  تدم  .دنزیرن  هبوچدرز 
.دشکیم لوط  تعاس  ات 3  زا 2  زپدوز  گید  رد  و 

: یباریس

هراشا

.زبس لفلف  ریس ، زایپ ، نادریش ، یباریس ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

وا ياه  یهایس اه و  جاع )  ) يربز وقاچ  مد  اب  دننادرگرب و  هدناسیخ  نآ  رد  یکی  یکی  ار  نادریـش  یباریـس و  هدرک ، هیهت  شوج  بآ 
سپـس .دشاب  هدش  دیفـس  رود و  هدئاز  ره  زا  هزیکاپ و  الماک  هک  تسا  یتقو  نادریـش  یباریـس و  تذل  هزم و  و  دننکب ، زیمت  هتفرگ  ار 

.دنراذگ شتآ  يور  دنزیرب و  بآ  هتخیر  گید  رد  زبس  لفلف  زایپ و  ریس و  اب  هتسش  بآ  رد  الماک 
ياـه گـید رد  هک  دوشیم  رت  عوبطم رت و  هزمـشوخ دـشاب  رت  هتخپ هچره  دـشکیم و  لوط  تعاـس  نیدـنچ  شنتخپ  نادریـش  یباریس و 

دنهاوخب یتقو  رگم  دنزیریمن ، کمن  مه  نادریش  یباریـس  رد  .دربیم  تقو  تعاس  هس  ات  ود  زپدوز  رد  تعاس و  تشه  تفه  یلومعم 
.دنکیم بارخ  ارنآ  یعیبط  معط  نآ  لاثما  هبوچدرز و  دننکب و  لیم 
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.دوشیم رتذیذل  دشاب  رتمک  هزادنا و  هب  رگا  زین  نآ  بآ  هتبلا 
.دنروخیم ومیلبآ  ای  یشرت  اب  ار  نادریش  باریس  هچاپ و  هلک

168 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ارقف قتاق  ای  يرضاح  ياهاذغ 

ناتـسبات رد  راد و  ینیریـش یبرچ  راد  ناج هیذغا  درـس  ياوه  ناتـسمز و  رد  دیاب  هک  دوب  نیا  رب  هدیقع  ار  ریقف  هچ  نکمتم و  هچ  الوا 
میدق بط  نامز و  يابطا  فرط  زا  هک  دوب  يروتسد  نیا  دوشب و  هدروخ  ینیریش  یبرچ و  تشوگ و  نودب  کنخ  کبـس و  ياهاذغ 

هچ هک  دندرکیمن ، هدافتسا  نآ  زا  اینغا  هک  تسین  نآ  طرش  دوشیم  هدرب  مان  ارقف  قتاق  زا  تمسق  نیا  رد  رگا  اذل  دوب ، هدیسر  نانآ  هب 
رد زین  نانآ  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  عوضوم  نیا  نآ  لاجر  ناگرزب و  راجاق و  نیطالس  تارطاخ  تاج و  هتـشون اه و  سکع زا  اسب 
نآ لاثما  هناودنه و  رینپ و  نان و  ای  نیبجنکـس  رینپ و  نان و  دـننام  هناریقف  يزورما  حالطـصا  هب  کبـس  ياه  يرـضاح زا  مرگ  لوصف 

نیمه هب  مه  ناتسبات  رد  دربیم  الاب  ناتـسمز  رد  ار  ندب  ترارح  ینیریـش  یبرچ و  تشوگ و  هک  هچمه  دنتفگیم  دندرکیم و  عوجدس 
قمر یب ياهاذغ  هک  هویـش  نامه  هب  سکعرب  دـشابیم ، رـضم  نت  تمالـس  ندـب و  تحار  تهج  زا  نیا  دـنکیم و  لمع  ندـب  رد  وحن 

رب هوالع  دـشابیم ، هاوخلد  تلاح  نامه  نیا  دـنکیم و  راتفر  هنوگناـمه  هب  مه  ناتـسبات  رد  دـهدیم  لـیلقت  ناتـسمز  رد  ار  نت  ترارح 
.دوشیم هتشادرب  زین  زپ  تخپ تمحز  هکنآ 

رینپ و نان و  نیبجنکـس ، رینپ و  نان و  میزادرپیم : اهنآ  یگنوگچ  مان و  حرـش و  هب  دش  مولعم  يرـضاح  ياهاذغ  هدیاف  هک  کنیا  سپ 
هب  رایخ ، نیبجنکس و 

169 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دندادیم شتشپ  ار  نیبجنکس  هتشاذگ  ناهد  هب  ار  رایخ  رینپ و  نان و  ای  رینپ  نان و  ي  همقل هک  تروص  نیا 

.هتسپ رینپ و  نان و  .هناودنه  رینپ و  نان و  .هریش  هکرس  رینپ و  نان و 
 ...« هتسشن کب  یناخ  یلع  هتسپ - رینپ و  نان و  دوب : نیمه  شعلطم  هک  دنتشاد  اه  هچب يارب  هنیمز  نیا  رد  مه  يا  هصق »

.روگنا رینپ و  نان و  .رایخ  رینپ و  نان و  .ودرگ  زغم  رینپ و  نان و 
نان و .نیریـش  ياچ  رینپ و  نان و  .رینپ  نان و  .یبلاط  کمرگ ، رینپ و  نان و  .زایپ  رینپ و  نان و  .يزبس  رینپ و  نان و  .امرخ  رینپ و  ناـن و 

.رینپ رونت و  هرابود  نان  .هزبرخ  رینپ و 
هدرکیم اهتـشا  کیرحت  هتـشاد  روش  معط  نوچ  هک  تباب  نآ  زا  مود  هدوب و  قتاـق  نیا  ینازرا  تهج  زا  لوا  دـیاش  رینپ  يور  رب  هیکت 

هاگن اپ  رـس  یئاذـغ  یب همه  اب  ار  ارقف  هک  هدوب  رینپ  مویـسلک  نامه  هک  دوشیم  مولعم  هزورما  .تسا و  هدومنیم  اذـغ  مه  ار  یلاـخ  ناـن 
.تسا هتشادیم 

رد رایخ ، غود  بآ  نان و  .نغور  نان و  .هرک  نان و  .کشک  نان و  .رکـش  تسام و  نان و  .هریـش  تسام و  نان و  .تسام  نان و  رگید :
اب ودرگ  زغم  هدیبوک  ییولپ و  شمـشک  هچزایپ و  کشخ و  انعن  ناحیر و  هرت و  يزبس  رایخ و  هماخ و  دـننکب و  غود  هک  تسام  هیام 

.دننکب هتخا )  ) هدناباوخ يرادقم  رایخ  غود  بآ  رد  هک  کشخ  شاول  نان  ای  رونت  هرابود  نان  هدیبوک 
زا هک  هدرا )  ) مان هب  يا  هشیر هدیبوک  و  تش )  ) هریش مان  هب  قیقر  هریش   » هریـش هدرا  نان و  .هریـش  نان و  .ینیمز  بیـس نان و  .غود  نان و 

« .دننکیم تسرد  هدرا  اولح  نآ 
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بآ نان و  .لاـگنچ  دـیرت  [ 7] .رکـش مین  نان و  .غرم  مخت نان و  .هریـش  هکرـس  دـیرت  .نیبجنکـس  دـیرت  .ریـش  دـیرت  .هدرا  اولح  نان و 
نان و .یشرت  نان و  .ابرم  نان و  .کمن  هکرس و  نان و  [ 8] .یباریس

170 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يزبس هویم و  ره  نان و  .ریجنا و  نان و  .زاـیپ  ناـن و  .دـنق  ناـن و  .دـنق  بآ  ناـن و  .راـیخ  ناـن و  .هایـس  برت ناـن و  .وبل  ناـن و  .وهاـک 

.یندروخ
یتعاضب یب زا  هک  کشخ  ناـن  .یلاـخ  ناـن  .مرگ  بآ  ناـن و  دـننام : هدرک  هدافتـسا  ریقف  اـنعم  ماـمت  هب  يارقف  هک  یئاذـغ  رخآ  رد  و 

تدـح زا  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  یفیرعت  هنیمز  نیا  رد  .دـندروخیم  هدرک  مرن  درـس  بآ  رد  هتـشادن  ار  یبآ  ندرک  مرگ  یئاناوت 
تـساوخیم ناشردپ  هدرک  رـس  یلاخ  نان  اب  هک  اهتدم  زا  سپ  هک  دومنیم  هیراجاق  هرود  رخاوا  زا  دوخ  هداوناخ  تعانق  تیاعر  رقف و 

نآ زا  دومنیم و  یلاخ  یبآ  حدق  رد  ارنآ  هدیرخ  هریش  هکرـس  ناکتـسا  کی  زا  رتمک  رادقم  هب  ینعی  یهاش  کی  دنک  همیمـض  یقتاق 
قشاق اب  تفگیم  هتخیر  قشاق  کی  اهرت  کچوک يارب  يروخاذغ و  قشاق  ود  تشاد  هچب  هدزای  هک  اهرتگرزب  يارب  هریش  هکرـس  بآ 
رییغت ار  بآ  معط  یمک  دوب  هتـسناوت  طقف  هک  دوب  نادـنچ  هریـش  هکرـس  نآ  دـنکب و  تیافک  ناشنان  رخآ  ات  هک  دـنروخب  يروخیاچ 

تمعن و تحار و  راـگدرورپ  هچناـنچ  رقف و  تمحز  زا  مربـیم  هاـنپ  وت  هب  ادـنوادخ  دـیوگب : دـیاب  یمدآ  هک  تساـجنیا  رد  .دـهدب و 
.دروآ اجب  ار  وا  ياه  تمعن رکش  دنمتسم  زا  يریگتسد  اب  هارمه  هدوب  رازگساپس  دوجو  دنب  دنب  زا  دومن  تیانع  ار  وا  تشیعم  یخارف 
دیلاـنیم رقف  زا  هک  تبحـص  نمـض  رد  مدومن و  راوس  دورب  مق  هب  تساوخیم  هک  ار  يا  هداـیپ درم  رخاوا  نیمه  دروـم ، نیا  رد  هچرگا 

رینپ سب  زا  هک  مدیمهفن  يزیچ  مه  تعانق  زا  اما  و  تفگ : باوج  رد  مدروآ و  اه  لثم رعـش و  هدومن  زیوجت  ار  تعانق  هخـسن  شیارب 
مدوخ  یکی  متسناوتن  مه  زاب  دش و  نهپ  متسش  مدیلام  نان  يور  هب 

171 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
كرد و لباق  دـننیبن » مه  زگره  هّللا  ءاـشنا  هک   » دـنا هدـیدن ار  رقف  هیرک  تروص  هک  ناـنآ  يارب  بلاـطم  نیا  دـنچره  .منکب  اـت  ود  ار 
هک عرـصم  نیا  هب  ار  نادنمتلود  رطاخ  لاوحا  همه  اب  یلو  درادـن  ربخ  هنـسرگ  زا  ریـس  هدایپ و  زا  راوس  دـنا  هتفگ هچ  دـشابیمن ، سمل 

چیه دیاین  وت  زک  نآ  زا  شیپ  نکب - يراک  دسریم  تتسد  هک  يا  : » میوگیم هدومن  بلج  ار  ریگ  هداتفا  تسد  يا  هداتـسا وچ  دیوگیم :
.دوشب دنم  هرهب مه  یناویح  ای  یناسنا  ناتلوکأم ، همقل  هشوگ  زا  رگا  درادن  یبیع  و  راک »

172 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه یننفت یئاذغ و  سپ

: تشهبرد خی

هراشا

.بآ له ، بالگ ، رکش ، ریش ، جنرب ، درآ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

مرن و هک  الماک  دننزب ، مه  هدراذگ  شتآ  يور  دننکب و  لح  بوخ  هدز  مه  ریش  یمک  بآ و  رد  هدنارذگ  مرن  کلا  زا  ار  جنرب  درآ 
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يوب ات  دراد  مزال  نتخپ  جنرب  دوخ  دننام  مه  جـنرب  درآ  هتبلا  .دـنزپب  هدومن  میالم  ار  شـشتآ  هتخیر  ار  ریـش  هیقب  مک  مک دـش  هدزمه 
ار شرکـش  بالگ و  له و  سپـس  .دروخب  شوج  میالم  تعاس  عبر  هس  ات  مین  دـیاب  لقا  دـح  دوشب و  عوبطم  هتفر  نوریب  نآ  یماـخ 

.دوشب مه  هب  تسد  مه  هدش و  لح  نآ  رکش  مه  ات  دننزب  مه  مک  مک هتخیر 
.دنـشاپب بوکمین  هتـسپ  نآ  يور  هرفـس  رـس  ندرب  عقوم  دنهدب و  رارق  خی  يور  ندـش  کنخ  زا  سپ  هتخیر  هساک  ای  بلاق  رد  ادـعب 

« .دوشن دمجنم  اما  دوشب  لماک  درس  »
.دیشک هدز  نارفعز  ار  شفصن  هدیشک ، فرظ  رد  دیفس  ارنآ  فصن  ناوتیم  مه  دروآ و  لمعب  نارفعز  اب  ناوتیم  زین  ار  تشهب  رد  خی 

یلو هدش  هتفگ  اقباس  هکنآ  اب  له  زا  ندیـشک  هریـش  .دنهدب  نآ  يور  تنیز  يارب  هدرک  لح  بالگ  رد  ار  نارفعز  دنناوتیم  نینچمه 
مرگمین بآ  رد  هتـسب  یکزان  هچراپ  هشوگ  رد  دنبوکب و  بوخ  هدرک  ادـج  نآ  تسوپ  زا  ار  له  زغم  هک : دوشیم  رارکت  زاب  اجنیا  رد 

هدیئاس  دنق  اب  دیاب  زین  نارفعز  هک  دوشن  شومارف  .دنشکب  هریش  دنلامب و  ناتشگنا  رس  اب  هدرب  ورف 
173 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دریگ رارق  اذغ  ره  هدافتسا  دروم  سپس  دوشب و  لح  شوج  بآ  رد  هدش 

: داوم رادقم 

ار له  ياه  هناد ینعی  زغم  بالگ ، ناکتـسا  مین  ریـش ، ناویل  مین  کی و  بآ و  ناویل  فصن  جنرب  درآ  يروخاذـغ  قشاق  هس  ره  يارب 
.دنبوکب هتفرگ  هک 

.دوشن درز  دایز  اما  دنک  ادیپ  گنر  رییغت  هک  يرادقم  هب  نارفعز 

: کنازرل

هراشا

.بآ له ، نارفعز ، بالگ ، رکش ، هتساشن ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

ار شنارفعز  بالگ و  له و  رکـش و  دعب  هقیقد   20 دنناشوجب 15 ، هدرک  لح  درس  بآ  رد  ارنآ  نآ  زا  سپ  هتفرگ  ار  هتساشن  یـشرت 
نآ دـننام  لاچخی و  رد  اـی  خـی  يور  دنـشاپب و  هدـیبوک  هتـسپ  شیور  دـش  هک  کـنخ  هدیـشک  فرظ  رد  شوج  دـنچ  زا  سپ  هتخیر 

دیاب رکش  بالگ و  نتخیر  زا  شیپ  .دوشب » دمجنم  هک  يروطب  هن  اما  دوشب  درس  الماک   » .دوشیم نازرل  تفس و  هلژ  لثم  هک  دنراذگ 
.دشاب رت  لش دیابن  ینرف  زا  بالگ  زا  شیپ  ینعی  تقو  نیا  رد  هک  تروص  نیا  هب  دنشاب ، هتشاد  باسح  ارنآ  یلش  تفس و 

: هتساشن نتفرگ  یشرت  روتسد  کنیا  و 

ود هدرک  یلاخ  ار  شبآ  دوشب و  نیشن  هت دنراذگب  دنلزب و  مه  هتخیر  شیور  مرلو  بآ  دنزیرب و  فرظ  رد  هدرک  مرن  دیاب  ار  هتـساشن 
هت موس  بآ  نتفرگ  زا  دعب  هچنآ  هدش  هتفرگ  هتـساشن  یـشرت  بیترت  نیا  هب  دننک و  رارکت  هبترم  هس  ار  راک  نیا  دـنزیرب و  بآ  هبترم 
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.دنربب راکب  دیاب  هک  تسیا  هتساشن دنامیم  فرظ 
یمرن و تهج  زا  هک  اهناتـسبات  يارب  اصوصخم  رـصع ، فرط  زورمین و  زور و  نایم  يارب  تسیا  هریگ ناهد  ییاذـغ و  سپ  کـنازرل 

.درادب هگن  ار  تلد  هت  روخب  کنازرل  دنتفگ : یسک  هب  هک  دوب  لثملا  برـض  نیا  نآ  تفاطل  تقر و  رد  دشابیم و  لوانت  لباق  یکنخ 
.تشادیم هاگن  ار  شدوخ  درادب  هگن  تسناوتیم  کنازرل  رگا  دادیم  باوج 

: بوخ هتساشن  تمالع 

.دشابیم نآ  يدب  یگنهک و  هناشن  نآ  نتشاد  لاغشآ  يدرز و  تسا و  نآ  یگزیکاپ  يدیفس و 
174 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: داوم رادقم 

له دوشن و  نیریش  دایز  هک  يا  هزادنا هب  رکش  .دنزیرب  بآ  ادعب  دش  تفس  ندیشوج  رد  رگا  بآ و  ناویل  کی  هتـساشن  قشاق  ود  ره 
.تخیر شیور  یقشاق  رس  تنیز  يارب  مه  دز و  شلخاد  دوشیم  مه  ارنآ  نارفعز  .دوشب  بولطم  رطعم و  هک  يدح  رد  بالگ  و 

: یخیور

هراشا

.دنق تبرش  بالگ ، له ، هتساشن ، ریش ، جنرب ، درآ  مزال : داوم 

: خبط روتسد 

هتساشن جنرب و  درآ  هک  بیترت  نیا  هب  .دنربب  راکب  فصن  فصن  هک  بآ  ریش و  ناویل  هس  هتساشن ، قشاق  کی  درآ  قشاق  هس  ره  يارب 
ار شندز  مه  دننزب و  مه  هدوزفا  نآ  هب  ار  ریش  مک  مک داتفا  هک  شوج  هب  هدز  مه  میالم  دنراذگ و  شتآ  يور  هدرک  لح  بآ  رد  ار 

ارنآ سپـس  .دربیم  تقو  تعاس  عبر  هس  ات  مین  دودح  یخیور  ندش  هتخپ  .دوشب  هتخپ  شا  هتـساشن جنرب و  دریگن و  هت  ات  دنهدب  همادا 
رت كزان هچره  .دنهدب  رارق  نآ  لثم  لاچخی و  يوت  ای  خـی  يور  دـش  هک  کنخ  هتخیر  ینیچ  يرود  ای  يزلف  تخت  ياه  باقـشب رد 

« .دوشب دمجنم  هک  يروطب  هن  اما   » .دوشب درس  هک  رگید  .دشابیم  رت  كاروخ شوخ  ندروخ  رد  دوشب  هتخیر  باقشب  رد 
ناج شون  هدیـشاپ  شیالاب  بالگ  لـه و  هداد ، شیور  .دـمآ » دـهاوخ  اـه  تبرـش لـصف  رد  شرکذ  هک   » دـنق تبرـش  ندروخ  عقوم 

يارب عوبطم  تسیا  یندروخ .دننکب  شخپ  قشاق  کی  باقـشب  ره  يور  دـننکب و  لح  بالگ  رد  هدیـشک  هریـش  دـیاب  ار  له  .دـننکب 
.دهدیم تذل  هک  مرگ  لوصف  رد  اصوصخم  اهرصع  اهرهظ و  زا  شیپ 

: بالگ له و 

هراشا
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.بآ بالگ ، له ، رکش ، نیتالژ ، مزال : داوم 

: خبط روتسد 

رد دـننزب و  مه  هتخیر  له  هریـش  بالگ و  قشاق  کی  هدرک  لح  نیتالژ  قرو  ود  رکـش ، قشاق  هس  شوج و  بآ  ناکتـسا  هس  ره  رد 
دنناوتیم دنهاوخب  رگا  .دوشب  تفس  هتفرگ  ار  شدوخ  ات  دنراذگب  خی  يور  هتخیر  ینیچ  هلایپ  ای  هساک 

175 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تخاب درب و  يزاب و  یکاروخ  نیا  اب  اـقباس  .تسا  هدرک  لـح  نارفعز  دوصقم  هک  هتبلا  .دـنهدب  نارفعز  شیور  ندـش  هتـسب  زا  سپ 
هتـشاد هاگن  تسد  رـس  ار  شا  هلایپ یکی  هتـشادرب  بالگ  له و  هزادنا  کی  هلایپ  کی  یکی  رفن  ود  ره  هک  تروص  نیا  هب  دندرکیم ،

دیباوخیم و فیرح  هساک  هیام  يور  شا  هساک هیام  رگا  دومنیم  دـنلب  هتـشاد  هاگن  یتاظحل  درکیم و  رمد  نآ  يور  ار  دوخ  هلایپ  یکی 
يور ار  شا  هلایپ هک  دوب  فیرح  تبون  دـعب  هعفد  دوب و  هدرب  دوب  هدـش  دـنلب  ملاس  رگا  دوب و  هتخاب  دـنامیم  شتـسد  هب  یلاخ  هساـک 
رگا دوب و  هدشن  یتخاب  درب و  هدوب  باسح  یب مه  زا  ود  ره  دوب  هتـشگرب  ملاس  مه  وا  لام  رگا  هک  دـنک  دـنلب  هدـنادرگرب  فرط  هلایپ 

رـس هدرک  تسرد  نیلافـس  ياه  هلایپ رد  ارنآ  هک  اه  یبالگ له  هتبلا  .دوب  هداد  تخاب  ود  ینعی  بالگ  له و  هلایپ  ود  دوب  هدـش  یلاخ 
.دندادیم رییغت  گنر  لگ اب  مه  ار  ناشگنر  دندرکیم و  تنیز  گنر  لگ لولحم  اب  نارفعز  ضوع  ار  ناشیور  دنتشاذگیم  اهرذگ 

یکاروخ نیا  تیصاخ  .دنهدیم  هدرک  لح  نارفعز  طقف  ار  شیور  هدرک  تسرد  گنر  ینارفعز  مه  هداس ، مه  ار  بالگ  له و  نیا 
نآ بالگ  له و  رطع  رگید  دنکیم و  مکحم  ار  نادند  وم و  نب  هک  تسا  نآ  نیتالژ  هدیاف  مود  ندرک و  هزات  ناهد  هناهب و  عفر  لوا 

.دنکیم غامد  بلق و  تیوقت  هک 
.دنتفگیم یکاروخ  مشیرس  نیتالژ  هب  میدق  رد 

176 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه هرشفا اه و  تبرش

: هداس تبرش 

کی يور  ار  غرم  مخت هدیفـس  کی  دـمآ  هک  شوج  .دـنراذگ  شتآ  يور  هدرک  باسح  بآ  هنامیپ  کـی  رکـش  هناـمیپ  ود  ره  يارب 
يور هب  هتفرگ  ار  دنق  هکاخ ای  رکش  ياه  یهایس مرج و  هک  تسا  نآ  راک  نیا  هدیاف  .دنزیرب  نآ  يور  دننزب و  مه  هتخیر  رکـش  قشاق 

.دزیرن نوریب  فرظ  رود  زا  هتفرن  رـس  تبرـش  هک  دنـشاب  بظاوم  انمـض  .دنزیرب  رود  هتفرگ  هقالم  ای  ریگفک  اب  دیاب  هک  دروآیم  فرظ 
نیگن نیگن  تبرـش  يور  ابیرقت  هک  تسا  تروص  نیا  هب  مه  نآ  دیایب و  ماوق  هب  ات  دـشوجب  نادـنچ  رکـش  دـیاب  مرج  نتفرگ  زا  سپ 
هدیـشک هریـش  بالگ  رد  ار  هدیبوک  له  نآ  زا  دعب  .دشابیم  تظلغ  ياراد  لصتم و  نآ  هتـشر  دننکیم  ریزارـس  هک  هقالم  زا  دوشیم و 

.دنرادرب هدز  مه  هتخیر  نآ  زا  قشاق  هس  ار  رکش  ولیک  کیره 
دـقع و یئاریذـپ  رد  نتـشاذگ و  ناـمهم  ولج  ومیل و  بآ  اـب  ندز  بآ  دـننام  فرـصم ، دروم و  ره  رد  هک  هداـمآ  تسا  یتبرـش  نیا 

یعون هک  یتبرـش  مخت  تخیر و  نآ  دننام  یخیور و  جنربریـش و  يور  ارنآ  ناوتیم  هک  نینچمه  دیآیم و  راکب  نآ  دـننام  یـسورع و 
.دیناشون یبلق  فعض  رامیب  وئاز و  هب  هدیشاپ  شتبرش  يور  تسیا  يوقم يوبشوخ  هناد 
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: نیبجنکس

ودره ای  هداس  تبرش  لثم  هک  دننکیم  هیهت  روطنیا  ار  نیبگنا  هکرس  ای 
177 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدیفس ندز  اب  ار  لاغـشآ  مرج و  هک  هداس  تبرـش  روتـسد  قبط  دنراذگیم و  شتآ  يور  هدرک  طولخم  بآ  هنامیپ  کی  رکـش  هنامیپ 
ناویل کی  رکـش  ولیک  هس  ره  يارب  دز  هک  شوج  دنچ  دنزادنا ، نآ  رد  دندنبب و  هتـسش و  ار  هزات  يانعن  هقاس  دنچ  دـنتفرگ  غرم  مخت

کیراب هدرک  رپ  هک  ار  هقالم  ینعی   » .دتفیب ندـمآ  شک  ندـش و  نیگن  نیگن  هب  ندیـشوج  یلومعم  زا  ات  دـنناشوجب  هدز  العا  هکرس 
ارنآ هکرس  هک  دشابیم  هدنزپ  لیم  هب  هتسب  نآ  نتساوخ  رت  یشرت مک رت و  شرت بل  .دننک » ساسحا  ارنآ  یگتـسویپ  ماوق و  دننک  یلاخ 

كزان هچراپ  اب  دـننکب و  کنخ  هدراذـگ  رانک  سپـس  .دـشابیم  رت  كاروخ شوخ  رت  شرت بل نیبجنکـس  یلو  دـنزیرب  رتمک  رتدایز ،
ذوفن هار  هک  رت  هتسبرد ياه  هشیش رد  تاجابرم  تالآ و  تبرش هچره   » .دنیامن مکحم  ار  شرد  هتخیر  هشیـش  رد  هدرک  فاص  يزیمت 

طولخم بآ  اب  نآ  زا  ات  تسا  مزال  رـضاح و  نیبجنکـس  نونکا  .دنوشیم » يرادهگن  هدنام  رتهب  دـنزیرب  دـنک  دودـسم  اهنآ  رب  ار  اوه 
، دننکیم فرص  هدیرخ  هک  یئاهالکالک  اهالوکاکوک و  ای  رتهب  وا  هک  دنهدب  باوج  هنافصنم  دننکب و  ناج  شون  هتخادنا  خی  هدومن 
زا دننادیمن  ار  الک )  ) ياه هباشون صاوخ و  هچ  ياراد  هدش و  تسرد  هچ  زا  دننادیم  ار  روکذم  ياه  تبرش نیبجنکس و  هکنآ  ياوس 

دنرت کیدزن یعیبط  لیم  هقئاذ و  هب  مادک  ود  نآ  نایم  ات  هک  ناحتما  يارب  زین  کنیا  .دنـشابیم  راضم  هچ  ياراد  هدش و  هیهت  داوم  هچ 
! دننکب لیم  خی  نودب  مرگ  ار  یگناخ  تبرش  ناکتسا  کی  يرازاب و  هباشون  کی  ات  تسا  یفاک 

: ولابلآ تبرش 

هک شوج  دنچ  .دنناشوجب  مک  هلعـش  اب  بآ  نودب  هتخیر  دننک  تسرد  تبرـش  دنهاوخیم  هک  یفرظ  رد  هتفرگ  ار  ولابلآ  هتـسه  مد و 
ریگفک اب  هک  دیآیم  ور  شیاهولابلآ  تبرش  ندمآ  ماوق  اب  ینعی  تقو  نیا  رد  .دیایب  ماوق  هب  ات  دنناشوجب  نادنچ  هتخیر  ار  شرکش  دز 

نآ زا  سپ  .دـیناسر  رگید  فراصم  هب  ای  هتخپ  ولپولابلآ  ناوتیم  نآ  اب  هک  دـشابیم  ولابلآ  ياـبرم  نیا  دوخ  هک  دـنراذگب  راـنک  هتفرگ 
دوخ

178 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنراذگب رانک  هدرک  فاص  ار  تبرش 

.دهاوخیمن رگید  بآ  ولابلآ  بآ  زا  ریغ  تبرش  نیا  هک  دوب  هجوتم  دیاب  تسا و  مزال  ولابلآ  ولیک  ود  رکش  ولیک  هس  ره  يارب 

: ومیل هب تبرش 

هب بآ  ومیل و  بآ نآ  رد  هکرس  ای  ولابلآ  بآ  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دوشیم  هتخپ  نیبجنکس  ولابلآ و  تبرش  دننام  زین  تبرش  نیا 
دـش هک  هتخپ  مرن و  هدـناشوج  دـننکب و  درخ  زیر  نتـسش  زا  سپ  هتفرگ  ار  شیاه  همخت هدرک  كاپ  ار  هب  هک  قیرط  نیا  هب  دـنزیریم ،

دش هتفرگ  هک  رکـش  یهایـس  فک و  سپـس  دنـشاب و  هتـشاد  هتفرگ  مه  ار  هزات  شرت  ومیل  بآ  .دنراذگب  رانک  ار  شبآ  هدرک  فاص 
هدراذگ ار  شرد  وب ، نتفرن  نوریب  يارب  هتخیر  فرظ  رد  ار  هب  دنناوتیم  مه  .دـیایب  ماوق  هب  ات  دـنناشوجب  هتخیر  ار  ومیل  بآ  هب و  بآ 
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ابرم هدروآ  ماوق  هب  دوخ  اب  هتخیر  رکـش  ار  شرگید  بآ  فصن  دنراذگب ، تبرـش  يارب  هتفرگ  ار  شبآ  فصن  دـش  هک  هتخپ  دـنزپب ،
.دننک

دنهاوخب رت  نیریـش رگا  یلو  تسا ، مزـال  شرتومیل  بآ  ناویل  مین  هب و  بآ  ناویل  کـی  بآ و  وـلیک  کـی  رکـش  وـلیک  هس  ره  يارب 
.دنزیرب رتمک  ار  شیومیل  بآ

فاص ندومن  رضاح  زا  سپ  ار  تبرـش  دیاب  تروص  نیا  رد  اما  دنزیرب ، هتفرگ  يریگ  هویمبآ هلیـسوب  مه  ار  هب  بآ  دنناوتیم  نینچمه 
.دننکب

تسدب نداد  راشف  اب  ارنآ  هراصع  هک  تسا  يزیچ  مان  هرشفا  هچ  دنیوگیم ، هرـشفا )  ) مه تبرـش و  مه  ار  ولابلآ  تبرـش  تبرـش و  نیا 
.دننکب لیصحت  هک  نآ  دننام  هناودنه و  بآ  یبلاط و  بیس و  هب و  بآ  لاقترپ و  ومیل و  بآ  تسا  نینچ  نیا  دنروآ و 

: جنرانراهب تبرش 

ار شبآ  هدومن  فاص  دـش  هک  مرن  دـنزپب و  میالم  شتآ  اب  دـنراذگب و  ار  شرد  هتخیر  بآ  دـنزیرب و  هملباـق  رد  ار  جـنرانراهب  لـگ 
ار رکش  .دننکب  تفایرد 

179 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دیایب ماوق  هب  ات  دنناشوجب  نادنچ  هتشاذگ  شتآ  يور  بآ  نیا  اب 

ابرم هدمآ  ماوق  ات  دنناشوجب  هتخیر  رکـش  هدحالع  دنا  هتفرگ ار  شبآ  هک  ار  لگ  نامه  دنناوتیم  دـنهاوخب  مه  جـنرانراهب  يابرم  رگا 
.دوشب

: سابیر تبرش 

هدـش هتخپ  سابیر  ات  دـنزپب  میالم  شتآ  يور  هتخیر  فرظ  رد  بآ  اب  هتـسش  ار  شیاه  هقاس دـنریگب و  ـالماک  ار  ساـبیر  ياـه  گرب
هزم شرت رگا  هدافتـسا  عـقوم  رد  .دـیایب  ماوـق  هب  اـت  دـنناشوجب  هتخیر  رکـش  ار  شبآ  هدرک  فاـص  سپـس  .دـهدب  سپ  ار  شا  یـشرت
ولیک کی  ات  تسا  مزال  سابیر  ولیک  جـنپ  ات  راهچ  رکـش  ولیک  هس  ره  يارب  .دـننکب  شرتومیل  بآ  نتخیر  اب  ارنآ  دـنناوتیم  دـنهاوخب 

.دهدب بآ 

: خرس لگ  تبرش 

ارنآ ندرک  كاـپ  زا  سپ  .دوش » ادـیپ  هدرم  روبنز  اـی  سگم  تسا  نکمم  خرـس  لـگ  يـال   » دـننکب زیمت  هدومن  كاـپ  ار  خرـس  لـگ 
يارب تبرـش  نیا  رد  ندرک  مکحم   » .دنزپب میالم  شتآ  اب  هدرک  مکحم  ار  شرد  دنزیرب و  رکـش  بآ و  هتخیر ، فرظ  رد  دـنیوشب و 
تبرش زا  ار  اهلگ  دوب  هک  رـضاح  دننک و  هظحالم  ار  شماوق  هتـشادرب  ار  شرد  عقوم  هب  .دوشن » جراخ  خرـس  لگ  يوب  هک  تسا  نآ 
ياـبرم دوـخ  هک  ار  شیاـه  لـگ دـننکب و  فاـص  ندـش  مرلو  زا  سپ  ار  تبرـش  هتفرگ ، ریگفک  اـب  تسا  هدـمآ  ور  تقو  نیا  رد  هـک 

.دننکب لیم  اذغ  رسد  تروص  هب  ای  هناحبص و  هرک  اب  هتشاد  هاگن  هناگادج  فرظ  رد  تسا  جنرانراهب 
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.تسا مزال  بآ  ولیک  هس  خرس و  لگ  ولیک  کی  رکش  ولیک  هس  ره  يارب 
180 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهابرم

هراشا

هب و تبرش  رد  هب  يابرم  ولابلآ و  تبرش  رد  ولابلآ  يابرم  هلمج  زا  دشیم  هتخپ  تبرش  اب  زین  ابرم  هنومن  دنچ  تالآ  تبرـش تمـسق  رد 
.دوشیم هدروآ  نآ  لصف  لیمکت  يارب  دوخ  لحم  رد  مادکره  زین  اجنیا  رد  اما  دش  هدروآ  جنرانراهب  خرس و  لگ  يابرم 

: جیوه يابرم 

دـنیوشب و دنـشکب و  وقاچ  ار  شتـسوپ  هتفرگ  ار  شهت  هدرک ، كاپ  ار  كدرز » ینعی  یناریا  جـیوه  هچ  یگنرف  جـیوه هچ   » ار جـیوه 
.دیایب ماوق  هب  ات  دنناشوجب  دـنزیرب و  ار  شرکـش  دـش  هک  هتخپ  مرن و  دـنزپب ، هداس  بآ  رد  سپـس  .دـننکب  لالخ  وقاچ  اب  ای  هدـیدنر 
لـسع دننام  شدهـش  هک  دـیآیم  ماوق  یتقو  ابرم  .دـنرادرب  دز  هک  رگید  شوج  دـنچ  هتخیر  بالگ  هدـیبوک و  له  نتـشادرب  کیدزن 

.دوشب هدرک  بآ
.تسا مزال  له  هناد  دنچ  زغم  بالگ و  ناکتسا  کی  بآ ، ولیک  کی  رکش ، ولیک  ود  جیوه  ولیک  هس  ره  يارب 

: هب يابرم 

.دـننکب هدـنر  تشرد ، هدـند  اب  مه  هدرک و  درخ  دـنناوتیم  ار  هب  مه  هک  تروصنیا  هب  دوشیم ، هتخپ  جـیوه  يابرم  دـننام  زین  اـبرم  نیا 
كاپ  زا  سپ  هتبلا  »

181 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار نیچراد   » .دنزپب هدیبوکن  نیچراد  هقاس  کی  هداس و  بآ  اب  ارنآ  نآ  زا  سپ  نتـسش » نآ و  لخاد  ياه  هناد ندروآ  نوریب  ندرک و 

تروص هب  نآ  تبرـش  هدمآ  ماوق  ات  دنناشوجب  هتخیر  ار  شرکـش  دش  هتخپ  هک  هب  .دـننکیم » هفاضا  نآ  هب  اه  هب نتخادـنا  گنر  يارب 
رد شرطع  يوب  اـت  دـنراذگب  ار  شرد  هتـشادرب  هتخیر  نآ  رد  هدـیبوک  لـه  بـالگ و  یمک  نتـشادرب  عقوم  .دوشب  هدرک  بآ لـسع 

دنـسپلد یعیبط  رطع  ياراد  هب  دوخ  نوچ  .دـنراذگب  ار  شرد  هدرک  شوماخ  ار  شـشتآ  ای  دوشب ، کنخ  لاح  نیا  اـب  هدـنام  شدوخ 
.دننکیم يراددوخ  بالگ  له و  نتخیر  زا  یضعب  دشابیم 

رد نتخپ  عقوم  هچره  .تسا  مزال  هب  هناد  راهچ  هس  زغم ، بالگ و  ناکتسا  کی  بآ ، ولیک  کی  رکش ، ولیک  ود  هب  ولیک  هس  ره  يارب 
.دوشیم رت  گنرشوخ رتزمرق و  هتخادنا  گنر  رتهب  نآ  يابرم  دوشن  هتشادرب  گید 

: ولابلآ يابرم 
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رکش سپـس  دهدب ، سپ  ار  شدوخ  بآ  ات  دنراذگ  میالم  شتآ  يور  هتخیر  فرظ  رد  دنریگب و  ار  شا  هتـسه مد و  هتـسش  ار  ولابلآ 
.دوشب ابرم  ظیلغ و  نآ  دهش  هتخپ و  اهولابلآ  ات  دنناشوجب  هتخیر 

.رکش ولیک  هس  ات  مین  ود و  ولابلآ  ولیک  هس  ره  يارب 

: سالیگ يابرم 

هدز لیناو  یمک  نتـشادرب  عقوم  دـیایب و  ماوق  هب  ات  دـنناشوجب  هتخیر  رکـش  بآ و  اب  دـنریگب و  ار  شا  هتـسه مد و  هتـسش  ار  سالیگ 
.دنرادرب

لیناو ياجب  .بالگ  ناکتـسا  فصن  ای  لیناو  يروخیاچ  قشاق  رـس  کی  بآ  ناویل  کی  رکـش ، ولیک  ود  سـالیگ  ولیک  هس  ره  يارب 
.دندزیم نارفعز 

: کشرز يابرم 

يور زا  سپـس  .دوشب  نیـشن  هت نآ  ياه  كورچ لخاد  نش  كاخ و  ات  دـنناسیخب  بآ  رد  تعاس  راهچ  هس  هتفرگ  ار  اـه  کـشرز مد 
.دیایب ماوق  هب  ات  دنناشوجب  هتخیر  فرظ  رد  رکش  بآ و  اب  هتسش  رگید  بآ  ود  یکی  هتفرگ  بآ 

182 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.لیناو سدع  ود  رادقم  بآ ، ناویل  کی  رکش ، مرگ  کشرز 750  ولیک  کیره 

: کشمت يابرم 

ماوق دنناشوجب  هتخیر  ار  شرکـش  تخادنا  هک  بآ  دنراذگ ، میالم  شتآ  يور  هتخیر  فرظ  رد  بآ  نودب  هدـیچ  ار  اه  کشمت مد 
.دنرادرب هدز  لیناو  دمآ  هک 

.لیناو يروخیاچ  قشاق  رس  کی  رکش ، ولیک  مین  ود و  کشمت  ولیک  هس  ره 

: بیس يابرم 

تسوپ هتـسش  هتفرگ  هزادنا  کی  تفـس  زیر  بیـس  دیاب  دنهاوخب  هتـسرد  ارنآ  بیـس  رگا  .دننکیم  تسرد  تروص  ود  هب  ار  ابرم  نیا 
بالگ و له و  نتـشادرب  کیدزن  دـیایب  ماوق  هب  ات  دـنناشوجب  هتخیر  ار  شرکـش  سپـس  .دوشب  زپ  همین ات  دـنناشوجب  بآ  اب  دـننکب و 

.دننزیم بیس  ندش  گنرشوخ  يارب  رطع  رب  هوالع  ار  نارفعز  ابرم  نیا  رد  .دنرادرب  هدز  نارفعز 
.تسا مزال  له  هناد  جنپ  زغم  هریش  بالگ و  ناکتسا  ود  بآ و  مین  ناویل و  ود  ای  ولیک  کی  رکش ، ولیک  ود  بیس  ولیک  هس  ره 

زپ مین هداس  بآ  اب  هدیرب  هزادنا  کی  کچوک  ياه  هکت نآ  زا  دننکب و  تسوپ  هتسش  ار  بیس  دنهاوخب  یلومعم  ار  بیـس  يابرم  رگا 
رانک هداد  رگید  شوج  هس  ود  هدز  ار  شنارفعز  بالگ و  لـه و  نتـشادرب  کـیدزن  دـنناشوجب و  هتخیر  ار  شرکـش  ادـعب  دـننکب و 
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.دنراذگب

: ریجنا يابرم 

ذوفن شلخاد  هب  رکـش  ات  دننکب  خاروس  ود  یکی  ار  شفرط  ره  لاگنچ  اب  دش  هک  کشخ  دنهدب ، داب  دـنیوشب و  هتفرگ  یئابرم  ریجنا 
مه میالم  هدز و  لیناو  نتـشادرب  عقوم  دیایب ، ماوق  هب  ات  دنناشوجب  هتخیر  ار  شرکـش  دش  هک  زپ  همین هتخپ  هداس  بآ  اب  سپـس  دنکب ،

.دنراذگب رانک  هدز 
183 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.يروخیاچ قشاق  فصن  لیناو  .تسا  مزال  بآ  مین  ناویل و  ود  ای  ولیک  کی  رکش ، ولیک  ود  ریجنا  ولیک  هس  ره  يارب 
.دشابیم يزبس  هب  لیامتم  شگنر  زونه  هدیسرن و  ابیرقت  تفس و  زیر و  یئابرم  ریجنا 

: توت هاش يابرم 

ماوق هب  ات  دنناشوجب  هتخیر  ار  شرکـش  هاگنآ  دزادـنیب ، بآ  ات  دـنراذگب  میالم  شتآ  يور  بآ  نودـب  هتخیر  فرظ  رد  ار  توت  هاش
.دنراذگب رانک  هدز  لیناو  نتشادرب  کیدزن  دیایب و 

.لیناو يروخیاچ  قشاق  فصن  رکش ، ولیک  مین  ود و  توت  هاش ولیک  هس  ره 

: لبنت ودک  يابرم 

دش هک  نیشن  هت .دننزب  مه  هدناسیخ  يا  هلایپ رد  کهآ  یتشم  دنزیرب و  یفرظ  رد  هتفرگ  ار  شیاه  هتـسه هدنک و  ار  لبنت  ودک  تسوپ 
اه کهآ بآ  بآ و  ات  دننزب  مه  دنزیرب و  بآ  دوش  هدیـشوپ  اهودـک  همه  هک  يا  هزادـنا هب  شیور  هتخیر و  اهودـک  يور  ارنآ  بآ 

راهچ دـندنبب و  هزات  بآ  هدرک  یلاخ  ار  بآ  نآ  سپـس  .دـنرادب  هاگن  کهآ  بآ  رد  لاح  ناـمه هب  ارنآ  بش  کـی  دوش و  طولخم 
فرظ رد  نآ  زا  سپ  دـنیوشب و  رگید  كاپ  بآ  هس  ود  اب  هدرک ، یلاـخ  زاـب  ار  بآ  نآ  دـنراذگ و  دوخ  لاـح  هب  ارنآ  تعاـس  جـنپ 

دریگب و ماوق  ات  دـنناشوجب  میالم  هتخیر  ار  شرکـش  سپـس  .دوشب  مرن  اتبـسن  هتخپ و  همین  ات  دـنراذگب  شتآ  يور  هتـسب  بآ  هتخیر 
.دنرادرب هدز  لیناو  نتشادرب  کیدزن 

.تسا مزال  لیناو  يروخیاچ  قشاق  فصن  بآ و  مین  ناویل و  ود  رکش و  مین  ولیک و  ود  هدش  هدامآ  يودک  ولیک  هس  ره  يارب 

: ابرم هیهت  يارب  یلک  تاروتسد 

.دوشب زیمت  هتسش و  البق  تسا  ینتسش  رگا  ابرم  یلصا  داوم  - 1
.دوشب هتفرگ  شیاه  ینتفرگ همخت  مد و  تسوپ و  - 2
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بآ ریجنا  هب و  بیـس و  دننام  ار  ناشیاهراد  بآ همین  دنزیرن و  بآ  دشابیم  بآ  ياراد  توت  هاش ای  ولابلآ  دـننام  دوخ  هک  يداوم  - 3
کشخ ناشیابرم  هک  دنزیرن  موس  کی  زا  رتمک  بآ  ار  لبنت  ودک  جیوه و  کشرز و  لاثما  اه  کشخ دنروآ و  باسحب  ار  ناشدوخ 

.دوشیم یتابن  بآ
هدنروخ رگم  دهدیم  وب  رطع و  نآ  هب  هک  دشابیم  ابرم  تابجاو  زا  نآ  لثم  لیناو و  ای  نارفعز  بالگ و  له و  دـننام  تایوبـشوخ  - 4

.دشاب هتشاد  تیساسح  نآ  هب  هدوب  شندب  رضم  تایرطع  ای  هتشادن و  نآ  هب  لیامت 
هب ارنآ  تمحز  دـنناوتب  رگا  هک  دـشابیم  یعونـصم  ياه  سناسا تاـیرطع و  لـیناو و  رب  مدـقم  نارفعز  بـالگ و  لـه و  هک  هتبلا  - 5

.دننکب لوبق  شتیصاخ 
يرازاب تروصب  دنهاوخب  رگا  دنزیم و  کفک  رتمک  هکنیا  مه  دشابیم و  رت  هدنبسچ مه  رت و  نیریش مک مه  يرازاب  يابرم  الومعم  - 6

هک تسا  تروص  نیا  هب  مه  نآ دنربب و  راکب  نیتالژ  شیاج  هب  هدرک  مک  ارنآ  موس  کی  رکـش  رادـقم  ره  زا  دـنناوتیم  دـننک  تسرد 
نامز ره  دننزب و  مه  هتخادنا  نیتالژ  قرو  جـنپ  دـنا  هدرک مک  هک  رکـش  ولیک  ره  هزادـنا  هب  شندـمآ  ماوق  يارب  دـش  هتخپ  ابرم  نوچ 

تـسا بیترت  نیا  هب  هدعاق  دشاب  هدش  نشور  الماک  بلطم  ات  انمـض  .دنراذگب  رانک  تفرگ  ماوق  تلاح  هدمآ  شک  ناشیابرم  تبرش 
هدرک مک  تسا  مرگ  دودـح 700  هک  ارنآ  موس  کی  ام  تروص  نیا  رد  تسا  مزال  رکـش  ولیک  ود  یئابرم  يارب  مینک  ضرف  الثم  هک 

ینیریـش و مه  هک  تسا  یئابرم  نامه  نیا  .مینک  یمن مک  شبآ  مولعم  رادـقم  زا  اما  میزیریم ، رکـش  مین  ولیک و  کـی  اـی  مرگ   1400
.دشاب یم رت  نئمطم ندزن  کفک  ماود و  ثیح  زا  مه  رتراد و  بسچ رت و  مهب تسد  مه  تسا و  رت  مک شدهش 

هدرکن ذوفن  شفوج  رد  رکـش  ای  هدنام و  هتخپن  شزغم  هدش  تفـس  ابرم  يور  هک  دوش  هتخپ  دـیابن  زیت  دـنت و  شتآ  اب  ابرم  الوصا  - 7
خلت  هتخوس و  دنت  شتآ  رد  يدوزب  تسا  فیطل  رکش  سنج  نوچ  هکنیا  رب  هوالع  دنزیم ، کفک  دنامیم و  راد  بآ

185 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یماک نیریش رورـس  شیع و  رد  ار  همه  هتخپ  هاوخلد  الماک  یئاهابرم  دوخ  یـصخش  تاراکتبا  تاروتـسد و  نیا  اب  مراودیما  .دوشیم 

.دیئامرف ناج  شون 
186 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تاجیشرت

: راجیب تفه یشرت 

هراشا

نسوس انعن ، هزرم ، نوخرت ، زینشگ ، يرفعج ، لماش  یشرت  يزبس  ای  راجیب  هتفه  يزبس  زیر ، یـشرتزایپ  هکرـس ، ناجمداب ، مزال : داوم 
رپلگ لفلف ، هبوچدرز  کمن ، زیر ، زبس  لـفلف  ریـس ، یگنرف ، جـیوه  یـشرت ، ینیمز  بیـس ملک ، لـگ  گرب ، ملک سفرک ، گرب  ربنع ،

.هدیبوک

: هیهت روتسد 

سپـس دننکب و  کشخ  هداد  داب  دنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  ربنع  نسوس  انعن و  هزرم و  نوخرت و  زینـشگ و  يرفعج و  لاثما  ار  اه  يزبس
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جـیوه و ینیمز و  بیـس گرب و  ملک ملک و  لگ  سفرک و  گرب  .دـنهدب  داب  شتبوطر  ندـش  هتفرگ  يارب  هدرک  درخ  يروطاـس  زیر 
تروصب رت و  تشرد هکلب  هدش ، يروطاس  زیر  يزبس  دننام  دـیابن  مالقا  نیا  هتبلا  دـنهدب ، داب  هدرک  درخ  دـنیوشب  هدرک  كاپ  ار  ریس 

مد و .دـنهدب  چاق  ار  شرـس  ندرک  کشخ  نتـسش و  ندرک و  كاپ  زا  سپ  دـشاب  زیر  دـیاب  هک  زین  ار  نآ  زایپ  .دوشب  درخ  ریگ  مشچ
کشخ ناجمداب  هکنآ  زا  سپ  .دنهدب  داب  هتسش  دننکن و  مه  ار  شتـسوپ  دنراذگب و  اجب  ار  شا  هلک اما  هدیرب  ار  ناجمداب  هالک  لگ 

ات دننیچب  دبـس  ای  شکبآ  رد  هدروآ  نوریب  سپـس  .دوشب  هتخپ  ات  دـنناشوجب  هتخیر  هکرـس  يرادـقم  هدـیچ  گید  فک  ار  اهنآ  دـش 
هک دننیچب  هدرـشف  ار  ناجمداب  دنزیرن و  دایز  هکرـس  ناجمداب  نیا  نتخپ  يارب   » .دوشب جراخ  شدـننام  هبازیل  هتفر  دروخب  بآ  هکرس 

« .دوشیم هتخیر  رود  شا  هدنام یقاب  هچ  دربن ، دایز  هکرس 
187 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، دنا هدرک درخ  هک  تافلخم  رگید  يزبس و  اب  هدیرب ، هکت  هکت ار  اهنآ  ناشیاه  هکرـس ندمآ  نوریب  اه و  ناجمداب ندش  کنخ  زا  دـعب 
رد دـننکب و  طولخم  هتخیر  ار  شا  هکرـس هداد و  اج  یفاـک  یفرظ  رد  هتـسرد  زبس  لـفلف  رپلگ و  کـمن و  هبوچدرز و  لـفلف و  هارمه 

رتزیر هچره  نآ  زبس  لفلف   » .دریگب هکرـس  الماک  ار  اه  یـشرت يور  هک  دننک  روظنم  هشیـش  ره  يارب  هکرـس  نادـنچ  دـنزیرب و  هشیش 
.دنهدب رارق  کنخ  ياج  رد  هتسب  مکحم  ار  هشیش  رد  نآ  زا  دعب  .دننکب » درخ  تسین  مزال  ارنآ  هچ  تسا ، رتهب  دشاب 

: داوم رادقم 

لگ ولیک  کی  گرب ، ملک مین  ولیک و  کی  جیوه ، ولیک  کی  یشرت ، ینیمز  بیس ولیک  کی  زایپ ، ولیک  کی  ناجمداب  ولیک  راهچ  ره 
، هبوچدرز يروخاذغ  قشاق  ود  یـشرت ، يزبس  ولیک  ود  کشخ ، ریـس  مرگ   200 زبـس ، لـفلف  ولیک  مین  سفرک ، گرب  ولیک  مین  ملک ،

قبط ارنآ  یکمنرپ  یکمن و  مک ، » کمن يروخاذغ  قشاق  جنپ  ات  راهچ  هدیبوک ، رپلگ  يروخاذـغ  قشاق  ود  هدـیبوک ، لفلف  قشاق  کی 
.هکرس ولیک  کی  دننکب ،» هزادنا  هدیشچ  هقیلس 

رتوبرپ و هماش  هب  رت و  شرت هچره  سکعرب  دشابن ، خلت  یـشرت و  مک هزم و  یب هکرـس  هک  دیایب  لمعب  یفاک  تقد  هکرـس  هیهت  هرابرد 
رطقم بآ  اب  هک  یگتخاس  یشرت و  مک هک  یطرـش  هب  دنروآ  تسدب  شمـشک  ای  روگنا  هکرـس  رگا  نینچمه  .تسا  رتهب  دشاب  رتدنت 

یـشرت ره  لصا  دربیم و  دایز  تمحز  یـشرت  نتخادنا  نوچ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تاشرافـس  نیا  تسا و  رتهب  دشاب  هدـشن  تسرد 
یـشرت لوا  ياه  هتفه ناـمه  رد  دـب  هکرـس  اـب  هک  دورن  ردـه  هب  نآ  تاـمحز  حـلاصم و  هک  دوش  تقد  نآ  هیهت  رد  تسا  نآ  هکرس 

.دوشیم فرصم  زا  یلاخ  هدیدنگ و  هدز و  کفک 

: هتیل یشرت 

هراشا

، زبس لفلف  هبوچدرز ، هکرس ، سفرک ) گرب  یمک  زینشگ ، انعن ، يرفعج ، هزرم ، نوخرت ،  ) لماش یـشرت  يزبس  ناجمداب ، مزال : داوم 
.کمن هدیبوک ، رپلگ  یشرت ، هیودا  ریس ،
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ار شهالک  لکاک  مد و  هتـسش  ار  ناجمداب  .دوشب  کشخ  نآ  بآ  الماک  ات  دنهدب  داب  دننک و  درخ  دـنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  يزبس 
درخ يزبس  دنبوکب و  سپـس  دوش ، جراخ  شا  هکرـس هبآدنت  هبازیل و  ات  دنناباوخب  دبـس  رد  دش  هک  هتخپ  دنناشوجب ، هکرـس  رد  هدیرب 

.دناشوپب هکرس  دیاب  ارنآ  يور  .دنزیرب  هشیش  رد  هدرک  طولخم  نآ  رد  هبوچدرز  رپلگ و  کمن و  هکرس و  اب  ار  هدرک 

: داوم رادقم 

قشاق ود  کشخ ، ریـس  مرگ   200 زبس ، لـفلف  مرگ   200 سفرک ، هخاـش  ود  یـشرت ، يزبس  ولیک  ود  ناـجمداب  ولیک  راـهچ  ره  يارب 
.هکرس ولیک  تشه  کمن ، قشاق  راهچ  ات  هس  رپلگ ، قشاق  ود  هبوچدرز ،

: يزبس یب یشرت  هتیل 

هراشا

.دننزیم هناد  هایـس یکدنا  نآ  هب  وب  معط و  تهج  يزبس  ياج  هب  هکنآ  توافت  اب  دومن ، تسرد  يزبس  نودـب  ناوتیم  زین  ار  هتیل  نیمه 
هدرک و زیر  زبس  لفلف  دنبوکب و  تفر  هک  شبآ  هکرس  هتشاذگ  دبس  رد  دنناشوجب و  هکرـس  رد  هتفرگ  لکاک  مد و  ار  ناجمداب  ینعی 

یعـس دنزیرب ، هشیـش  رد  دش  هک  طولخم  دننزب ، مه  هتخیر  هکرـس  کمن و  هناد و  هایـس هبوچدرز و  هدـیبوک و  رپلگ  هدرک و  زیر  ریس 
.دنزن کفک  هک  دریگب  هکرس  ار  شیور  دننک 

: داوم رادقم 

قـشاق ود  هبوچدرز ، قشاق  ود  هدـیبوک ، رپلگ  يروخاذـغ  قشاق  ود  ریـس ، مرگ   200 زبس ، لـفلف  مرگ  ناجمداب 200  ولیک  راـهچ  ره 
ندوب کمن  مک  تروص  رد  هچ  دـنزب ، یکمن  شوخ هب  لیم  یـشرت  ابیرقت  هک  ندیـشچ  طرـش  هب  کمن ، قشاق  راهچ  ات  هس  هناد ، هایس
بارخ ار  یـشرت  زین  هزم  یب دـب و  هکرـس  هچ  نآ ، يدـنت  یـشرت و  یبوخ و  طرـش  هب  زین  نیا  هکرـس و  ولیک  تشه  ات  دـنزیم  کـفک 

.دنکیم

: ناجمداب یشرت 

هراشا

هب کمن  زبس ، لـفلف  مرگ   200 کشخ ، ریـس  مرگ   200 یـشرت ، يزبس  ولیک  ود  کچوک  ناجمداب  ولیک  راـهچ  ره  يارب  مزـال : داوم 
.هزادنا

: هیهت روتسد 

گرب  زینشگ و  انعن ، يرفعج ، هزرم ، نوخرت ، لماش  هک  ار  يزبس 
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نتـشاد تبوطر  تروص  رد   » .دنریگب ار  شتبوطر  هداد  داب  دنیامن و  يروطاس  دننک و  درخ  دنیوشب و  هدرک  كاپ  ار  دـشابیم  سفرک 
هداد كاچ  فرط  کی  زا  ار  شمکـش  دش  هک  کنخ  .دـننک  زپ  مین هکرـس  رد  ارنآ  هتفرگ  ار  ناجمداب  مد  .دـنکیم » بارخ  ار  یـشرت 

اه ناجمداب مکـش  لخاد  .دـنا  هدرک یطاق  هدز  نآ  هب  هک  کمن  هدرک و  درخ  ریـس  هدرک و  زیر  زبس  لـفلف  هارمه  ار  هدرک  درخ  يزبس 
« .دناشوپب هکرس  ار  اه  ناجمداب يور   » دنزیرب هکرس  دمآ  هک  الاب  دننیچب و  هشیش  رد  یکی  یکی هدروآ  مه  هب  ار  ناشکاچ  هدومن 

: هداس ناجمداب  یشرت 

دنریگب و ار  شبآ  هکرس  هدناباوخ  دبس  رد  دننک و  زپ  مین هکرـس  رد  هدیرب  ار  شهالک  لکاک  رـس  مد و  هتفرگ  ار  زیر  یملق  ناجمداب 
.دنیامنب دنهاوخب  هک  یشرت  عون  ره  لخاد  تروص  نیا  هب  ار  ناجمداب  نیا  دنناوتیم  نینچمه  .دنزیرب  کمن  هکرس و  هدرک  هشیش  رد 

: یشرتزایپ

هراشا

.کشخ انعن  کمن ، هکرس ، اهزایپ ، نیرتزیر  لماش  یشرتزایپ  مزال : داوم 

: هیهت روتسد 

« دوشن ادج  مه  زا  نآ  ياه  چاق هک  يروطب   » چاق راهچ  ارنآ  رـس ، زا  سپـس  .دننک  کشخ  الماک  دنیوشب و  زیمت  هدـنک  تسوپ  ار  زایپ 
.دنراذگب کنخ  ياج  هتسب  ار  شرد  هتخیر  هکرس  کمن و  کشخ و  انعن  دنزیرب و  هشیش  رد  هدرک 

: یشرت ینیمز بیس

در شیور  زا  بآ  ود  یکی  و  دننکب ، زیمت  هتـسش  الماک  هدرک  هکت  دـنا  هتفرگ تشرد  رگا  هتـسرد و  دـنا  هتفرگ زیر  ینیمز  بیـس رگا 
رد هتـسش  ارنآ  زاب  کمن  بآ نامه  رد  دنناسیخب و  ظیلغ  کمن  بآ رد  ارنآ  تعاس  شـش  جـنپ  سپـس  .دوشب  هزیکاپ  بوخ  ات  دـننک 

.دنزیرب کمن  شیور  هتخیر  هکرس  دنزیرب و  هشیش 
.دناشوپب هکرس  ار  اه  ینیمز بیس يور 
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: یشرترایخ

تهج یـشرترایخ  رد  .دنـشاپب  هزادنا  هب  کمن  دنزیرب و  هکرـس  هدرک  هشیـش  رد  دنیوشب و  هتفرگ  زیر  یملق  رایخ  ینعی  یـشرترایخ ،
مک یلیخ  ای  دـنزیرن ، ای  دـیاب  دراد  تیمـس  نوچ  هدام  نیا  .دـنزیرب  هدـیبوک  دوبک ) تاک   ) یمک دـنناوتیم  اـهرایخ  ندـنام  درت  زبس و 
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.دنکیم تیافک  دوبک  تاک  دوخن  کی  هزادنا  هب  رایخ  ولیک  راهچ  ره  يارب  ینعی  دنزیرب ،

: ملک یشرت 

شتبوطر دـنهدب و  داب  هدرک  درخ  يروطاس  زیر  ار  شا  هیقب دـنراذگب و  رانک  هدـنک  ار  شیور  ياـه  گرب هتفرگ  ار  زمرق  گرب  ملک 
شا هیقب هک  تسا  نآ  يارب  دوش  هتفرگ  شیور  ياه  گرب دـش  هتفگ  هکنیا  .دـنزیرب  هکرـس  کـمن و  هدرک  هشیـش  رد  دـش  هتفرگ  هک 

ار اهنآ  دنناوتیم  ادعب  هک  دوشیم ، فیثک  نیمز  اب  سامت  یلامتسد و  رثا  رد  الومعم  ور  ياه  گرب هچ  دشاب ، هتشادن  نتـسش  هب  جایتحا 
.تسا تیفیک  نیمهب  مه  دیفس  ملک  یشرت  .دننک  تسرد  نآ  دننام  پوس و  دالاس و  هتسش 

: ملک لگ  یشرت 

.دنهدب کمن  هکرس و  مزال  رادقم  هب  دنزیرب و  هشیش  رد  هدرک  لگ  لگ ارنآ  ندرک ، زیمت  زا  سپ  هتفرگ  ار  ملک  لگ 

: یشرت لفلف 

.دنزیرب کمن  هکرس و  هدرک  هشیش  رد  هتسرد  روطب  مد  اب  هتسش  ار  زیر  زبس  لفلف 

: یشرتریس

رپ ار  ریـس  نتـشادهاگن  يارب  دنناوتیم  انمـض  .دنزیرب  کمن  هکرـس و  هدرک  هشیـش  رد  دننکن و  ار  اهرپ  تسوپ  اما  هدرک ، رپرپ  ار  ریس 
.دنزادنیب هتسرد  ینعی  هدرکن 

: جیوه یشرت 

کشخ  دنهدب ، داب  هتسش  دننکب و  درخ  هدنک  تسوپ  ار  یگنرف  جیوه 
191 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنزیرب هشیش  رد  کمن  هکرس و  اب  دش  هک 

: یشرت کلاز لاز

.دنزیرب هشیش  رد  کمن  هکرس و  اب  ندش  کشخ  زا  سپ  .دنهدب  داب  هتسش  ار  کلاز  لاز
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: یشرت یگنرف هجوگ

.دنزیرب کمن  هکرس و  هدرک  هشیش  رد  دننک و  کشخ  دنیوشب و  هتفرگ  ار  تسدکی  تفس  زیر  زمرق  یگنرف  هجوگ

: یشرت عون  ره  هیهت  يارب  یلک  روتسد 

هکرـس رد  لوا  دـیاب  دـنروخیم  هتخپ  ارنآ  هچره  هک  دـنیامن  تیاعر  ار  یلک  لصا  نیا  تسا  رتهب  یـشرت  هیهت  رد  راـک  تلوهـس  يارب 
ار هچنآ  دنناوتیم  هدـعاق  نیا  اب  دـنزادنیب و  نتخپ  نودـب  هدرک  کشخ  هتـسش  طقف  دروخ  هتخپن  ناوتیم  هک  ار  هچنآ  زپ و  همین ای  هتخپ 

.دننکب شرت  دنتشاد  تسود  هک 
کفک هک  دننکن  یشرت  هشیش  رد  برچ  هقعلم  قشاق و  رگید  .دهدیم  تلاح  رییغت  هک  دننکن  درس  مرگ و  ار  یشرت  ياج  هکنآ  رگید 
روگنا هکرـس  اصوصخم  بوخ و  هکرـس  هک  دـننک  تقد  یـشرت  هکرـس  هیهت  رد  الوا  دـش  هتفگ  هچناـنچ  رگید  .دوشیم  بارخ  هدز و 
هکرـس زا  نوریب  نآ  تایوتحم  هک  دـننک  رپ  هکرـس  اب  ارنآ  تفر  نیئاپ  هشیـش  رـس  هچره  هک  دـننک  هظحـالم  رگید  دـنروآ و  تسدـب 
رادقم نآ  هب  هن  اما  دشاب ، مک  ات  تسا  رتهب  دشاب  رتدایز  یـشرت  کمن  مه  یمک  رگا  .دنزیم  کفک  هدش و  هدیدنگ  هک  دشاب  هدـنامن 

.دنروخب یماک  نیریش اب  رخآ  ات  ار  اه  یشرت هک  نآ  دیما  رخآ  رد  .دوشب و  روش  هک 
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[9] اهیکاروخ صاوخ 

نآ راضم  عفانم و  تخانش  هدافتسا و  قیرط  بآ 

تعرسب هک  یبآ  رگید  دشاب و  گنر  خرس كاپ  نیمز  زا  هک  تسا  یناوارف  بآ  ینعی  ریثک  بآ  نآ  زا  دعب  ناراب و  بآ  اهبآ  نیرتهب 
بآ نآ  زا  دعب  دشاب و  زاب  شیور  نزو و  کبس  دبایب و  تسد  رود  عبنم  زا  دیعب و  شهار  رتدایز  هچره  درذگب و  گنـس  يور  زا  و 

راز ین بآ  رضم  دب و  بآ  و  دنشاب ، دایز  هک  تانق  همـشچ و  بآ  اهنیا  زا  سپ  دنناشوجب و  ارنآ  تعاسمین  لقا  دح  هک  یبآ  رطقم و 
.دشاب نآ  لثم  هاچ و  تکاس  ياه  هکرب درگوگ و  نداعم  زا  هک  تسا  یبآ  و 

ندـبب و اذـغ  ياوق  ندـیناسر  اذـغ و  ندرک  مرن  مضه و  لـیلحت و  ثعاـب  دوش  هدروـخ  قداـص  شطع  رد  ینعی  عـقومب  بآ  هاـگره 
: دوش یم بترتم  نآ  زا  هک  رگید  صاوخ 

.دوشیم اهنآ  ندب  تبوطر  ظفح  یهبرف و  جازم و  تنیل  ثعاب  دیفم و  اهجازم  مرگ  تهج  اذغ  طسو  رد  بآ  ندروخ 
.دوشیم باصعا  نیکست  تسوپ و  یمرن  یهبرف و  طاشن و  ثعاب  مرگمین  بآ  اب  لسغ 
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هدیشون رتمک  هدرک ، بانتجا  نآ  زا  ناکما  دح  ات  دیاب  هک  تسا  اهجازم  فیعـض  اه و  هبرف اه و  جازم درـس  رـضم  دایز ، بآ  فرـصم 

.دنناسر لقا  دحب  ار  مامح  تدم  لوط  هتشاد ، رودب  نآ  ترواجم  زا  ار  دوخ  هدرک ، مامحتسا  رتمک 
یشومارف و راسخر و  یبارخ  مضه و  داسف  أشحا و  فعض  أضعا و  یتسـس  ثعاب  اهجازم  درـس  اه و  یتبوطر يارب  دایز  بآ  هدافتـسا 
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.دوشیم ناشیا  ندب  ساوح و  ینیگنس  ناجیه و  سرت و  یگلصوحیب و 
[10] .دوشیم نآ  لثم  هلکآ و  ضرم  زورب  ببس  تاج  هویم زا  دعب  بآ  ندروخ 

رمد نداتسیا و  یناوهـش و  ياوق  یـشوماخ  ثعاب  باوخ  زا  دعب  هدعم و  فعـض  یتسـس و  هشعر و  ثعاب  ندروخ  بآ  عامج  زا  دعب 
مرگ و ياوه  رد  رگم  دوشیم ، بلق  شپط  توخر و  یبصع و  ضارما  ثعاب  ندروخ  اتشان  تینابصع و  هدعم و  فعض  ببس  ندروخ 

.دشابیم ررض  یب ناشیا  تهج  هک  مرگ  ياهرگج  هدعم و  نابحاص  نوعاط و  ضرم  زورب 
هدـعم و رد  اذـغ  ندـش  هتخوس  و  مغ ) لـس و   ) قد ضرم  ثعاـب  ناـشیا  تهج  یگنـشت  رب  ربـص  بآ و  زا  اـهجازم  مرگ  يراددوـخ 

.دوشیم ندب  يرغال  یگشخ و 
.دوشیم توخر  یتسس و  دردولگ و  درد و  هنیس بجوم  درس  رایسب  بآ  ندروخ 

.دشابیم اه  یئایلوخیلام دیفم  نکشداب و  مرگ  رایسب  بآ  ندروخ 
دساف طلخ  ریگ و  ینیگنس و  زا  ار  هدعم  نآ  ندیشون  اتـشان  راب  ود  یکی  يزور  هداد و  نیکـست  ار  ندب  شراخ  مرگمین  بآ  ندروخ 

.دنکیم كاپ 
ثروم نایثغ و  یق و  قلح و  مرو  ثعاـب  دـساف و  ار  ماـعط  اـما  دوشیم  جازم  تنیل  ثعاـب  هچرگا  موادـم  روطب  مرگمین  بآ  ندیـشون 

شور مکش  ثعاب  اهجازم  درس  يارب  مغلب و  يدایز  ینیگنس و  یگنم و  غامدب و  هدعم  تاراخب  ندز  الاب  لاحط و  فعـض  اقـستسا و 
.دوشیم یگنشت  ببس  اه  يوادوس اه و  یمغلب يارب  و 
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.دوشیم مرگ  ياهبت  ندیرب  هلیسو  اهنآ  رد  اهرگج و  مرگ  اهجازم و  مرگ  لاح  هدعم و  دیفم  خی  بآ  ندیشون 

.دوشیم نآ  حالصا  ثعاب  هکرس  مدص  کی  اب  كوکشم  بآ  ندیناشوج  دنکیم و  دب  ياهبآ  ررض  عفر  زایپ  ندروخ 

یگدیزگ دعقم ، راردا ، لاحط ، ریساوب ، هضیه ، لاهسا ، هدور ، مکش و  تاحارج  هدعم ، أعما ، أشحا و  توهش ، عامج ، ضارما : جلاعم  نهآ  بآ 
یتسس ضیح ، رگج ، ناقفخ ، يدرز ، گنر  گس ،

لیم توهـش و  دـنزاسب  اذـغ  نآ  زا  ای  دنـشونب ، نآ  زا  بآ  ره  ياجب  دـنزادنا و  بآ  رد  هتخادـگ  شتآ  رد  راب  نیدـنچ  ار  نهآ  رگا 
.دیامن نامرد  هدرک  عمج  ار  هدور  مکش و  تاحارج  هنوگره  هدش  هدعم  ءاعما و  ءاشحا و  تیوقت  ثعاب  هداد  توق  ار  عامج 

دیفم ار  راه  گس  ندـیزگ  دـعقم و  درد  و  رایتخا ) یب لوب   ) لوبلا لسلـس  لاحط و  مرو  ریـساوب و  هضیه و  هنهک و  لاهـسا  نهآ  بآ 
ناـقفخ عـفر  تـهج  رترثؤـم و  تیاـغب  دـنزادنا  تبرــش  رد  ار  هداد  باـت  نـهآ  رگا  .دـنکیم  راـسخر  گـنر  يدرز  عـفر  دــشابیم و 

.تسا دننام  یب عامج  لیم  و  توهش )  ) ءاب هدعم و  فعض  رگج و  فعض  و  مئاد ) یگنشت   ) اقستسا و  یگتفرگ ) بلق )
.دشابیم دعقم  یسح  یب یتسس و  نانز و  مئاد ) ضیح   ) يزیرنوخ ینوخ و  لاهسا  عفار  غود ، رد  هتفات  نهآ  و 
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جلف یبصع ، ياه  يرامیب هدعم ، مخز  عوهت ، لاهسا ، نایثغ ، یق و  ضارما : جلاعم  رتسکاخ  بآ 

بوخ هتخیر  بآ  يا  هساک رد  ار  رتسکاخ  تشم  هس  ود  هک  قیرط  نیاـب  دـیآیم ، تسدـب  هدـنازوس  بوچ  رتسکاـخ  زا  هک  تسا  یبآ 
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تـشوگ هک  یمخز  هب  یتدم  نوچ  هک  هدیاف  نیا  رد  یجراخ  لامعتـسا  تهج  بآ  نیمه  .دـنیامن و  لامعتـسا  هدرک  فاص  هدز  مهب 
دشابیم و عیـسو  ياهمخز  هدننک  عمج تاحارج و  هدنروآ  حالـص  هب  نینچمه  دـنادرگ ، تخاونکی  ارنآ  دـنلامب  دـشاب  هدروآ  يدایز 

دنروخب نآ  زا  يروخابرم  قشاق  کی  ردقب  دنیامن و  نیـشن  هت هدرک  فاص  بوخ  ارنآ  هاگره  ءاشحا و  هدور و  مخز  جـلاعم  نآ  هلاما 
یق دنکن  زواجت  يروخابرم  قشاق  کی  زا  هک  نآ  رادقم  نیمهب  ندروخ  هیر و  یتحاران  ریگ و  نآ و  تاحارج  دیفم  كاپ و  ار  هدعم 

.دننام جازم  درس  ياهتخرد  بوچ  زا  هک  يرتسکاخ  ندرک  هارمه  .دیامن  عفر  ار  عوهت  هدعم و  یتحاران  یتبوطر و  لاهـسا  نایثغ و  و 
عفر دـنزیوایب  شندرگ  زا  هدرک  کـچوک  هسیک  کـی  رد  هک  یبصع  راـمیب  هب  دـشاب  نآ  لـثم  سـالیگ و  هجوگ و  يزیربـت و  دـیب و 
دنچ هاگره  .دشابیم  جلف  نارامیب  لاح  دیفم  ریجنا  ودرگ و  دـننام  جازم  مرگ  ياهتخرد  بوچ  رتسکاخ  نتخیوآ  دـنکیم و  وا  يرامیب 

.دنماشایب ماداب  نغور  قشاق  ود  یکی  دیاب  وا  ررض  عفر  يارب  دوش  هدیشون  رتسکاخ  بآ  تبون 

یناوهش روما  ولگ ، قلح و  نابز و  شراخ ، ایلوخیلام ، بارطضا و  ناجیه و  اه ، شوج هدور ، مومس  ضارما : جلاعم  ریش  بآ 

ندیماشآ  دیآ  تسدب  واگ  ای  زب  ریش  زا  رگا  هک  تسا  هدیرب  ریش  بآ  بآدرز و  ضرغ 
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هدننک كاپ اهجازم و  کشخ )  ) یئادوس و  اهجازم ) مرگ   ) اهجازم یئارفـص  راسخر  گنر  هدنهدالج  هتفهکی  ات  نآ  زا  ناکتـسا  دنچ 
.دشابیم اهنآ  ءاعما  نوردـنا و  ياهریگ  هدـننکزاب  لهـسم و  هدـنهد و  تبوطر هدـننک و  هزات هدـننک و  مرن  ندـب و  زا  مومـس  طالخا و 

ناجیه و باهتلا و  عفار  نینچمه  دشابیم ؛ هدوب  یکشخ  ترارح و  زا  هک  ندب  روبث  شوج و  ضرم و  جنر و  ره  جلاعم  ریـش  بآدرز 
ترارح زا  هک  نوردـنا  تسوپ و  رد  هچ  ولگ و  قلح و  ناـبز و  رد  هچ  شزوس  عوـن  ره  شراـخ و  برج و  اـیلوخیلام و  بارطـضا و 

ار تعیبط  ود  نیا  نابحاص  هک  اه  جازمدرـس تهج  رگم  هناثم ، گنـس  هدننازیر  یناوهـش و  ياوق  فعـض  يوادم  اضیا  .دشابیم  دـشاب 
.دشابیمن دیفم 

تهاقن فعض و  تبوطر ، مغلب و  عامج ، ضیح ، هدعم ، مومس ، نایثغ ، یق و  ضارما : جلاعم  لسع  بآ 

نآ زا  و  بآ ) ولیک  کی  اب  لسع  ولیک  مین  ـالثم   ) دـسر فصن  هب  اـت  دـنناشوجب  بآ  وزج  ود  اـب  ار  لـسع  وزج  کـی  هک  لـسع  بآ 
یق و عفر  اهجازم  درـس  يارب  لسع  بآ  .دروآیم  تنیل  هدرک  مرن  ار  ناشعبط  دنروخب ، يروخاذغ  قشاق  راهچ  هس  يزور  اهجازمدرس 

اهتشا تیوقت و  ار  هدعم  هداد  توق  ار  ناشیا  هداتفاراک  زا  سحیب  درس  ءاضعا  نینچمه  دیامن و  یمس  ياهاود  ررـض  عفد  هدرک  نایثغ 
دوخ هچ  .دـشاب  یم دـشاب  نآ  لثم  عامج و  زا  هک  یتوخر  فعـض و  ره  دـیفم  دـیامن و  عفر  ار  مغلب  زاب و  ار  ضیح  لوب و  داـیز و  ار 

ناشیا ضرم  جنر و  ره  رهزداپ  هدوب ، اهجازمدرـس  اه و  یتبوطر اه و  یمغلب لاح  دیفم  دوش  هیهت  الاب  روتـسدب  هک  نآ  بآ  هچ  لسع ،
نآ شیپ  سپ و  اـی  لـسع  هارمه  هکنآ  رگم  هدوب  محازم  هدـنرازآ و  رـضم و  ار  اـه  يوارفـص اـهجازم و  مرگ هک  سکعرب  دـشاب ، یم

شرت و ياه  بر اذغ  رد  ای  هدیماشآ  شرت  ياه  هویم
198 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنیامن لیم  تعیبط  درس  جازمرت و  ياه  یندروخ

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


یناوتان تهاقن و  نوخ ، يرپ  یتسس و  فعض و  یسنج ، روما  حور ، بلق و  ضارما : جلاعم  تشوگ  بآ 

نیاب دنـشاب ، هتفرگ  هلاسوگ  تشوگ  زا  ای  دنفـسوگ  یبرچ  نودب  زمرق  تشوگ  زا  هک  تسیا  هراصع ای  قرع  تشوگ ، بآ  زا  دوصقم 
رد هتخیر  دـشاب  هتـشاد  ذوفن  نودـب  مکحم  رد  هک  يا  هشیـش رد  کمن  یمک  اب  هدرک  رتزیر  هکلب  يا  همیق زیر  ار  تشوگ  هک  روتـسد 

سپـس دنناشوجب ، میالم  ار  گید  بآ  تعاس  ود  بیرق  دنناسرب و  شتآ  ارنآ  هدراذگ  بآرپ  هملباق  ای  گید  رد  ارنآ  هتـسب  ار  هشیش 
تـشوگ نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب   » دنناروخب قشاق  قشاق  هدـش  جراخ  تشوگ  زا  هک  یبآ  دـنهدب و  ناکت  هدرک  جراخ  ار  هشیش 

یعیبـط و یناویح و  حور  بلق و  يوـقم  هراـصع  نیا  سپ  دـنزیرب » هشیـش  رد  بآ  نودـب  دـیاب  ار  تشوـگ  هکلب  تخیر ، دـیابن  بآ 
تالهسم و ندروخ  يرامیب و  لوط  زا  هک  یفعض  عفار  نوخ و  هدننکدایز  حراوج و  ندب و  توهـش و  حور و  مسج و  ینعی  یناسفن 

ياضرم نیهقان و  اهجازم و  فیعض ناریپ و  لافطا و  هدنهدورین  نینچمه  دشاب ، یم هدیـسر  مهب  نتفرگ  نوخ  دایز و  تمحز  عامج و 
.دنادرگیمزاب ندبب  ار  هتفر  ياوق  ره  هک  ینوجعم  .اه  هداد تسد زا  ناوت  اهاذغ و  مک لاحدب و 

، دنروآ تسدب  ار  همه  هراصع  هدرک  هشیـش  رد  زین  رطعم  هیودا  هدیدنر و  بیـس  هب و  دننام  رگید  تایوقم  ناوتیم  تشوگ  نیا  هارمه 
رایـسب شتآ  هک  مد )  ) روطب هتـسبرد  فرظ  رد  بآ  يرـصتخم  هیودا و  اـب  هب و  بیـس و  اـب  ار  هدرک  هقرو  تشوگ  ناوتیم  نینچمه  و 

هتخیر ریرح  ای  لامتـسد  رد  ای  هدیـشک  قرع  ارنآ  هاگنآ  دوشب و  ظیلغ  ناسکی و  بآ  تشوگ و  هکیدـحب  هتخپ ، دـشاب  هتـشاد  میالم 
.دنناروخب هدرک  فاص 

199 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نآ ندروخ  تهج  کی  زا  رتدیفم  رتهب و  بتارمب  نآ  ندروخ  قشاق  کی  هقیقد  دنچره  ندروخ و  قشاق  قشاق هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

.دشابیم
دنفسوگ تشوگ  زا  هک  ار  اهجازمدرـس  هلاسوگ و  واگ و  خرـس  تشوگ  زا  ار  هراصع  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  ار  اهجازم  مرگ نینچمه 

.دنیامن هیهت  رن )  ) کشیش
« .دشابیم رترثالا  عیرس  رتدیفم و  رت و  شخب توق رت و  يوقم هیذغا  ره  لوپمآ و  وراد و  زا  هک  ییوقم  نیرتهب  »

، زغم بلق ، مشچ ، هدعم ، تاحارج  باصعا ، ناوختسا ، وناز ، رگج ، لاحط ، اهداب ، لصافم ، شپش ، اهشوج ، تسوپ ، ضارما : جلاعم  درگوگ  بآ 
ایلوخیلام جنلوق ، ءاب ، غامد ،

ندرک و لسغ  مرگ و  کشخ و  تعیبط  ياراد  درگوگ و  بآ  الک  دـنیآیم  نوریب  ناشوج  اههوک و  مکـش  زا  اتعیبط  هک  مرگ  ياهبآ 
لصافم و درد  شپش و  عفار  ندب و  ندوب  هتـسوپ  هتـسوپ  اهـشوج و  ادوس و  شراخ و  لاثما  یتسوپ ، ياهیرامیب  دیفم  نآ  رد  نتـسشن 
، ناگدـنرد تاحارج  باـصعا و  اهناوختـسا و  ماکحتـسا  راد و  شزوس زیر  ياهـشوج  وناز و  درد  رگج و  لاـحط و  درـس و  ياـهداب 

ثعاب نآ  ندیناسر  مشچب  ندروخ و  دنشابیم و  یتبوطر  درس  تعیبط  ياراد  هک  یناسک  اه و  یمغلب اهجازمدرـس و  تهج  اصوصخم 
.دشابیم مشچ  رون  ناصقن و  هدعم و  فعض 

200 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بت رگج ، فعض  ناقری ، هدعم ، شیوشت ، هرهلد ، تنوفع ، بلق ، زغم ، لاحط ، باهتلا ، ضارما : جالع  هویم  بآ 
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هچنانچ تسا ، یتیـصاخ  ار  هویم  بآ  ره  .دنـشاب  هداد  شوج  دنچ  رکـش  اب  هدرک  فاص  هدناشوج  هک  تساه  هویم هتخپ  بآ  دوصقم 
.دنکیم لاحط  درد  باهتلا و  عفر  ندب و  هتخوس  طلخ  حالصا  یگنشت و  عفر  ولابلآ  هدناشوج  بآ 

.دنکیم تانوفع  عفر  همضاه و  حاورا و  رگج و  لد و  بلق و  زغم و  دننام  هسیئر  ءاضعا  تیوقت  هب )  ) یهب هدناشوج  بآ 
توص هیفـصت  زیوم  هدناشوج  بآ  .دنکیم  لد  شیوشت  ساره و  لوه و  یلک و  ياه  یتحاران شغ و  بلق و  ناقفخ  عفر  بیـس  بآ 

.دنکیم ندمآ  راردا  دب  رگج و  فعض  ناقری و  عفر  هدور و  بلق و  هدعم و  ياه  یگتسب ریگ و  عفر  و 
الک تسولآدرز و  اهنآ  نیرت  هدیاف مک دـیامنیم و  غامدـب  تاراخب  ندـمآ  الاب  عنم  ینوفع و  بت  هفرـس و  عفر  یبالگ  هدـناشوج  بآ 

.دشابیم یکطصم  نوسینا و  همه  حلصم  روآداب و 

رون هدعم ، مرک  نادند ، نیتزول ، یق ، هدعم ، شش ، هفرس ، هنیس و  شراخ ، مکش ، یتفس  یکشخ و  ضارما : جلاعم  یناغرب  هجوگ  ای  اراخب  ولآ 
یگنشت مشچ ،

عفار اـه و  يوارفـص اـهجازم و  مرگ ترارح  نکـسم  قـیقر و  لهـسم  نیلم ، رت و  درـس و  تعیبـط  رد  تسا ، گرزب  هایـس  يوـلآ  دارم 
رد هچ  کشخ و  هچ  هزات و  تروصب  هچ  تروص  رهب  نآ  ندروخ  دشاب و  هدش  ضراع  ترارح  زا  هک  یئاهبت  هدنرب  یگنشت و 

201 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم اهجازم  مرگ نت  شراخ  عفار  مکش و  هدننک  مرن ندب و  دیفم  اذغ  شتآ و 

درس ای  مرگ  هدرک ، نیریش  رکش  يردق  اب  دننک و  فاص  دوش و  مرن  هتخپ و  ات  دیناشوجب  بآ  رتیل  ود  رد  ار  اراخب  ولآ  ولیک  مین  نوچ 
زین ار  درد  هنیـس هفرـس و  نابحاص  هک  يدح  ات  هنیـس ، دیفم  نینچمه  .دشابیم  اه  تعیبط مرگ يارب  یتیذا  یب بوخ و  لهـسم  دـنروخب 

.دشابیم هنیس  شش و  رضم  هک  اهیشرت  ریاس  فالخ  دشابیم ، دیفم 
نیتزول و مرو  تهج  نآ  هتخپ  گرب  هرغرغ  دیفم و  دشاب  یمرگ  زا  هک  نایثغ  یق و  تهج  هدعم و  عبط و  نیلم  نآ  هناد  دنچ  ندروخ 

هدـناشوج بآ  ینعی  بآ  نیمه  ندـیماشآ  نادـند و  هثل  هشیر و  تیوـقت  تهج  دـشاب و  هلزن  ماـکز و  زا  هک  ینیب  شزیر  بآ وـلگ و 
أعما و هدور و  ياهمرک  هدننازیر  دندنبب  مکـش  رب  دنبوکب و  هتخپ  هک  وا  گرب  دامـض  هدعم و  مرک  هدنـشک  ناکتـسا  هس  ات  نآ  گرب 

ضوع ینعی  شلدب  .دنیامن  عفر  ردنک  يدوخن  ردقب  ندروخ  اب  ارنآ  ررض  هک  تساهجازمدرس  يارب  ار و  اهجازم  مرگ  هصاخ  برجم 
و مکـش ، هدنروآدنب  نآ  ندروخ  بالگ و  رد  ولآ  ندناشوج  .دشابیم  رگید  ياهولآ  يدنهرمت و  دیاین  تسدب  اراخب  ولآ  هاگره  نآ 

هدرک رابغ  هدیئاس و  هفرـس و  هناثم و  گنـس  تهج  زور  دنچ  ات  زور  رد  تبون  هس  يدوخن  ردقب  زور  ره  ولآ  تخرد  غمـص  ندروخ 
لح هکرس  رد  هک  ولآ  غمـص  ندرک  مرن  .دشاب  یم رثؤم  مشچ  رون  ندش  دایز  رـصب و  توق  تهج  دنـشک  مشچب  همرـس  دننام  هک  نآ 
عفار تیـصاخ  اب  اهرگج  مرگ  لاح  دیفم  رت و  درـس و  ولآ  بر  لیدعیب و  لافطا  نت  ياه  شوج شراخ و  تهج  دـنلامب  ندـبب  هدرک 

رد هک  ولآ  تیـصاخ  هیبش  ناشـصاوخ  هچولآ  ولآ و  عاونا  هک  تسناد  دیاب  دردرـس و  باهتلا و  راح و  ياهبت  هدـنناشنورف  یگنـشت و 
.دنیامرف هدافتسا  اهنآ  زا  ناوتیم  اراخب  ولآ  ندشن  مهارف 

202 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هیلک گنس  ءاب ، فعض  لگنا ، مرک و  جازم ، یکشخ  ارفص ، نوخ و  نایثغ ، یق و  نوخراشف ، ضارما : جالع  سالیگ  ولابولآ -
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تّدح هدنناشنورف  یگنـشت و  نکـسم  ولابولآ  .اه  عبط ناور  اه و  یمغلب اهجازم و  مرگ لاح  دـیفم  ضباق ، کشخ و  درـس و  تعیبط  اب 
.دهدیم توق  ار  مرگ  ياه  هدعم هدوب  ارفص  نوخ و 

هنایزار نآ  مهد  کی  اب  دنشکب و  هریـش  هدیبوک  ار  ولابولآ  هناد  نوچ  دنکیم  عفر  ار  باهتلا  نایثغ و  هتـسب  ار  ناور  ياه  هدعم ولابولآ 
.دزاسیم فرطرب  ار  لوب  يارجم  شزوس  هتخیر ، ار  هناثم  گنس  دنروخب 

عفر دـنراذگب  لیلحا  رد  هتخاس  کیراب  ياه  هلیتف هتفوک  مرن  مرگ  هنهک  هبنپ  اب  ار  وا  هناد  نوچ  نآ و  هزات  زا  رت  ضباق ولابولآ  کشخ 
.دنکیمن قرف  نز  درم و  لمع  نیا  رد  دنکیم ، جالع  ار  دنیآرید  لوب  لوب و  يارجم  تحارج 

.دوشیم ادوس  دراو  ادوس  رد  هدش ، مغلب  لخاد  ارفص  يدایز  رد  ینعی  بلاغ ، طلخب  رذگدوز  عبط و  نیلم رت و  درس و  سالیگ 
.دشابیم هدعم  فعض  و  لگنا ) مرک -  ) همخت ثروم  ماعط  زا  دعب  اما  اهجازم ، یترارح ءاب  كرحم  سالیگ 

.دشابیم نآ  فرص  تقو  نیرتهب  ماعط  ود  نایم  هدرک  هدیاف  ار  شش  قلح و  يربز  یکشخ و  سالیگ 
ار ءاـب  عطق و  ار  هفرـس  دـنروخب  هدرک  مرن  نآ  زا  يدوخن  رادـقمب  نوـچ  هدـنهدورین و  هدـنهدالج و  کـشخ و  مرگ و  ود  ره  غـمص 

نیا غمص  نوچ  .دهدیم  مایتلا  ار  ینطاب  ياهمخز  فرطرب و  ار  موقلح  تنوشخ  کیرحت و  ار  اهتشا  بوذ و  ار  هیلک  گنس  تیوقت و 
.دزاسیم زیمت  ار  تسوپ  نشور و  ار  ور  گنر  دنلامب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هدیبوک  ار  ود 

203 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
زا مرگ و  ات 200  سالیگ  ولابلآ  زا  كاروخ  رادقم  دنکیم و  مشچ  شراخ  عفر  دشخبیم و  توق  ار  هرـصاب  مشچب  وا  هدیئاس  ندیـشک 

.دشابیم دوخن  ات 6  وا  غمص 

درد مکش يزیرنوخ ، ضیح و  تارشح ، رازآ  وم ، شزیر  ناقفخ ، ینابصع ، ضارما : جالع  وهآ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
یتبوطر ضارما  جلاف و  و  يدرز )  ) ناقری و  یگتفرگ ) بلق   ) ناقفخ نآ  ندروخ  اذـغ و  مک هدـننک و  عمج مضه و  دوز  وهآ  تشوگ 

.دهدیم عفن  ار  ینابصع  و 
.دوشیم وا  توق  يدنلب و  ثعاب  وم  هب  وهآ  نوخ  ندیلام 

.ددرگیم سیلج  هب  تارشح  رازآ  دورو و  عنام  وهآ  تسوپ  يور  رب  نتسشن 
.دناسریم هدیاف  ار  لاحط  وهآ  تسوپ  ندرک  سابل 

نآ لثم  هچراپ و  رد  شیوخ  تلاحب  اـی  هدرک ، مرن  یتروصب ، نز  دـننک و  کـشخ  هدیـشاپ  کـمن  کـشخ و  هزرم  ار  وا  هیاـخ  نوچ 
.دنکیم وا  يزیرنوخ  ضیح و  عطق  دریگرب  دوخب 

ار ناـجیه  عفر و  ار  یمغلب  ياـهمرو  شا  هکرـس رد  هتخپ  دـهدیم و  ـالج  ار  تسوپ  وا  هدـناشوج  ندـیلام  یلاـج و  رایـسب  وا  نیگرس 
تعیبط ضبق  نآ و  رد  ماـعط  یگتـسب  زا  هک  يدرد  مکـش  ) جـنلوق ثروم  وا ، باـبک  دردرـس و  ثعاـب  وا  تشوگ  دزاـسیم ، فرطرب 

.دنکیم نیبجنکس  یشرت و  ار  شررض  عفر  و  دشاب )
204 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

شپش مشچ ، شراخ  فعض و  مشچ ، شزیر  بآ ور ، گنر  أشحا ، هدعم ، ریگ ، لقث و  ضارما : جلاعم  مشیربا 
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صوـصخم کـشخ  مرگ و  تعیبـط  ياراد  دـشاب ، هدـماین  نوریب  هدرکن  خاروـس  ارنآ  وا  مرک  هـک  دــشابیم  مـشیربا  هـلیپ  نآ  زا  دارم 
.هدننک قاچ ءاب و  یعیبط و  حور  هیر و  هدعم و  لد و  يوقم  تیاغب  اهجازمدرس 

ار أشحا  أعما و  هدعم و  هدس  ریگ و  لقث و  دنروخب  رکـش  اب  هدرک  زیر  ای  هدیبوک  هک  ارنآ  عومجم  ای  بآ  هتخپ ، ارنآ  زا  يرادـقم  رگا 
.دنادرگزاب

.دنادرگ وکین  ار  راسخر  گنر  هداد  الج  ار  تسوپ  دوش  هداد  تموادم  نآب  هک  دـش  هتفگ  هکیروطب  مشیربا  هدـناشوج  بآ  ندروخ 
عیرس مشچ  شراخ  فعـض و  کلپ و  ندروخ  مهب  شزیر و  بآ تهج  نآ  ندیناکچ  هتـشذگ و  روتـسدب  نآ  بآ  ندروخ  نینچمه 
قیرط نیرتهب  دشابیم و  شپـش  دلوت  عنام  تسوپ و  یمرن  ءاضعا و  توق  ثعاب  دبـسچب  نتب  هک  ریرح  سابل  ندیـشوپ  .دـشاب  یم رثالا 

راب ره  رد  دوخن  کی  نزو  هب  شکاروخ  ردق  دنروخب و  هدیئاس  گنس  يور  رب  هدرک  زیر  یچیق  اب  ارنآ  هک  تسنآ  مشیربا  زا  هدافتسا 
.دشاب یم

مشچ دیفس  کل  شچیپ ، يرغال ، هنیس ، قانخ ، ریزانخ ، لیگز ، مضه ، هدعم ، ادص ، نوخ ، هناثم ، ضارما : جلاعم  كدرا 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
، هدیشخب توق  ار  هناثم  هیلک و  تشپ و  هدرک  هبرف  ار  ندب  كدرا  تشوگ  ندروخ 

205 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم فاص  ار  ادص  هدومن ، ظیلغ  نوخ  دیلوت 

.دوشیم مضه  ینیگنس  هدعم و  داسف  دردرس و  بجوم  كدرا  تشوگ  دایز  ندروخ 
.دنکیم كاپ  ار  لیگز  دنراذگب  هدیبوک  کمن  اب  هک  وا  هتخپن  تشوگ  دامض 

ای هدـیلام  هدرک  ریمخ  هک  كدرا  هلـضف  .دروآیم  لیلحت  هب  ار  ریزانخ  دـندنبب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هک  وا  لاـب  رپ و  هدـنازوس  رتسکاـخ 
.دنکیم عفر  ار  ریزانخ  تروص و  نت و  دیفس  هایس و  خرس و  ياه  کل ددنبب 

درد قانخ و  عفر  دـنلامب  ناتـسپ  ولگ و  هب  نوچ  للحم و  نیلم و  نآ  ندروخ  فیطل و  مرگ و  تعیبط  رد  تساه ، هیپ نیرتهب  زا  وا  هیپ 
.دنکیم اهنآ  مرو  و 

.دنکیم عفر  ار  هنیس  درد  هفرس و  دنروخب  یبح  تعاس  دنچره  هدرک  اه  بح هدیبوک  یلقاب  درآ  اب  ار  وا  هیپ  نوچ 
يزیرنوخ هنوگره  هنانز و  يزیرنوخ  عطق  اب  رهک  یمک  هدـیئاس  اب  نآ  ندروخ  هنیـسدرد و  هفرـس و  يرغال و  عفر  تهج  كدرا  مخت 

.دنکیم مکش  شچیپ  لخاد و 
.دوشیم وا  ندمآ  فرحب  ثعاب  لفط  هب  نآ  ندیناروخ  و  ورمین ) تروصب   ) نوتیز نغور  اب  كدرا  مخت  نتخپ 

تموادم يدنچ  دنـشک و  مشچ  رب  یمک  دننک و  رابغ  دننام  هدیئاس  رداشون  یمک  رکـش و  دیراورم و  اب  ار  كدرا  مخت  تسوپ  نوچ 
.دنکیم كاپ  ار  مشچ  دیفس  ياه  هکل دنهد 

.دنکیم تاجیشرت  هکرس و  ار  كدرا  ندروخ  ترضم  عفر 
206 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تالضع یتفس  ظوعن ، يرغال ، لمد ، شوج و  مادنا ، ءاضعا و  یکشخ  ضارما : جالع  هدرا 
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.اهجازمدرس لاح  دیفم  نیلم ، مرگ و  تعیبط  اب  دننکیم ، تسرد  هدرا  اولح  نآ  زا  هک  تسیا  هدرک ایسآ  هدادوب  دجنک  نآ 
مادـنا أـضعا و  هتـسب و  کـشخ  تعیبط  نیلم  هدرک  مرن  ار  ینطاـب  يرهاـظ و  مرو ) یتخـس و  یتفـس و   ) تابالـص هدرا  اولح  ندروخ 

.دشابیم هدش  تفس
.دنکیم زاب  هتخپ  اهجازمدرس  رد  ار  اه  شوج لمد و  اهطلخ و  ماعط و  زاب و  ار  اهریگ  نآ  ياولح  ای  هدرا  ندروخ 

لیلـش ولآدرز و  قدنف و  هتـسپ و  زغم  ندرک  ایـسآ  نداد و  وب  زا  هک  ار  هچنآ  روآظوعن و  یهبرف و  هدننک و  قاچ دـیفم و  خافن و  هدرا 
هکرـس و دزادنایم و  ریخأتب  ار  دعب  ياذغ  لیم  ظیلغ و  ار  اذغ  بارخ و  ار  اهتـشا  هدرا  .دشابیم  هدرا  دـننام  رثا  رد  زین  دـنروآ  تسدـب 

.دنکیم نآ  ترضم  حالصا  نیریش  شرت و  يومیل  بآ  تاجیشرت و 

روثب شوج و  لمد ، لصافم ، هراح ، ضارما  هناثم ، گنس  باهتلا ، بت ، لس ، هنیس ، شش و  ضارما : جلاعم  جانفسا 

.اهجازم مرگ عبط  دیفم  رت  درس و  تعیبط  اب 
مـضه دوز  خـفن و  یب يا  یندروخ يزبس و  هدـش  ندـب  تاراخب  تیذا  عناـم  هداد  ـالج  ار  ور  گـنر  ندـب و  تسوپ  جانفـسا  ندروخ 

.دشابیم
هنیس و رازآ  جنر و  هنوگره  دشاب  هدشن  خرس  نغور  رد  هک  جانفسا  هتخپ  ندروخ 

207 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دناشنیم ورف  ار  باهتلا  هداد ، تنیل  ار  جازم  هدیناشن ، ورف  ار  مرگ  دنت  ياهبت  عفر و  ار  یگنشت  دیفم و  ار  لس  شش و 

هدرک هدـیاف  ار  دـنب  شاش هتخیر ، ار  هناثم  گنـس  عفان و  ار  یناقری  يراـمیب  رکـش  اـب  دـنروآ  تسدـب  هتخپن  هک  وا  بآ  ینعی  هراـصع 
زا سپ  هک  ار  يدرد  هنیس ینعی  هلزن  جنر  دنروخب  هتخپ  القاب  اب  ار  جانفسا  نوچ  .دنکیم  دوبهب  تناعا و  ار  راح  ضرم  جنر و  هنوگره 
مرو دنمدوس و  ار  مرگ  لصافم  درد  دنراذگب  هدیبوک  ار  هتخپ  جانفسا  هک  وا  هتخپ  دامـض  هدیـشخب و  دوبهب  دشاب  هدش  لصاح  ماکز 

.دیامن زاب  ار  هتسب  راردا  راهز  تشپ  رب  نآ  نتشاذگ  عفر و  ار  یعضوم 
دامـض دروآ و  نوریب  ار  روبنز  برقع و  شین  رهز  زاب و  ار  لمد  رـس  عفر و  ار  راح  مرو  دندنبب  هدـیبوک  ارنآ  هک  جانفـسا  ماخ  دامض 

دیفم ار  تارـضم  هنوگنیا  ندـب و  راد  شزوس ياه  شوج شزوس و  دـندنبب  اـی  دـنلامب  دـننک و  طولخم  علق  بآدیفـس  اـب  هک  وا  هتخپ 
.دشابیم

عفر و دشاب  ترارح  یمرگ و  زا  هک  ار  هدعم  هدور و  ءاشحا و  ءاعما و  درد  وا  هدیبوک  مخت  زا  يروخ  ياچ قشاق  کی  رابره  ندروخ 
لس و و  دشاب ) هدش  ضراع  هصغ  مغ و  زا  هک  یبت   ) قد بت  تهج  دنشکب  هریش  هدناسیخ  هدیبوک  هک  وا  هریـش  اود و  ار  مرگ  ياهبت 

.دشابیم دیفم  تفس  ياه  مرو جازم و  تنیل  یجراخ و  یلخاد و  ياه  مرو تهج  وا  مخت  هتخپ  دننام و  یب شش  هنیس و  ضارما 
لوانت هتخپ  نیچراد  نوتیز و  ای  ماداب  نغور  اب  ارنآ  دیاب  تبغر  تروص  رد  هک  اهجازمدرس  اه و  یتبوطر لاح  رضم  جانفـسا  ندروخ 
تروص رد  يروخابرم و  ای  يروخ  ياچ قشاق  کی  وا  مخت  زا  يروخاذـغ و  قشاق  کی  رابره  وا  هراصع  زا  كاروخ  رادـقم  .دـیامن 

.دشابیم تیافک  هزادناب  تادامض  رد  عبط و  لیامت  دح  ات  اذغ 
208 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

سرقن لصافم و  توهش ، هدعم ، مغلب ، هلزن ، هفرس و  ءاعما ، ءاشحا و  غامد ، لد و  ضارما : جلاعم  سودوخوطسا 
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.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  رد 
رد هداد  توق  ار  اهجازمدرـس  ءاعما  ءاشحا و  ندب و  غامد و  لد و  دنروخب  تابن  اب  هدرک  مد  ار  سودوخوطـسا  یتشم  زور  ره  هاگره 
دنچ يزور  دننکب و  تبرـش  هدروآ و  ماوق  رکـش  اب  هدرک  فاص  هتخپ  ار  سودوخوطـسا  رگا  .دشاب  یم لیدعیب  یغامد  ياوق  تیوقت 

يوقم تروص  نیمهب  سودوخوطسا  ندیشون  .دیامن  عفر  ار  مغلب  هلزن  هفرس و  دننام  لیبق  ره  زا  هنیـس  ضارما  دنروخب  هلـصافب  قشاق 
وا هتخپ  دامض  دشابیم  دیفم  تیاغب  ریساوب  هدعم و  يدرس  تهج  دیامن و  یناوهش  روما  هدور و  هدعم و  تیوقت  هدوب  ءاب  لوب و  تالآ 

ررـض عفر  تهج  رـضم و  اهجازم  مرگ تهج  نآ  ندروخ  .دیامن  رود  ار  كرو  درد  سرقن و  لصافم و  درد  دندنبب  درد  لحم  رب  هک 
.دنشونب نیبجنکس  دیاب  نآ 

یشومارف جلف ، درد ، مکش مادنا ، تالضع و  یتسس  طالخا ، تلآ ، یسح  یب ضیح ، لوب و  هدعم ، داب  ضارما : جالع  دنفسا 

اهجازمدرـس و لاح  دـیفم  کـشخ ، مرگ و  تعیبط  اـب  دـننکیم ، دود  مخز  مشچ اوه و  هیفـصت  تهج  هک  تسیئوبـشوخ  هناد  دوصقم 
.اه یمغلب

.دنکیم كاپ  ار  هدعم  رد  هدنام  دساف  ظیلغ  داوم  هدرب ، لیلحت  ار  اذغ  هتسکش و  ار  هدعم  داب  دنفسا  یقدنف  رادقمب  ي  هدیبوک ندروخ 
209 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دروآیم ظوعن  هدوب ، ضیح  لوب و  ریش و  هدننکزاب  ندب و  یهبرف  ببس  دنفسا  ندروخ 
.دنازیریم ار  ودک  مرک  هدوب  ظیلغ  مغلب  ادوس و  لهسم  دنفسا  ندروخ 
.دزاسیم كاپ  طالخا  تاجوزل و  زا  هداد  الج  ار  شش  هنیس و  دنفسا 

عبط فاص و  ار  نوخ  ادص و  هدرب ، لیلحت  ار  ادوس  دنشاب  هدناسیخ  ارنآ  زور  ود  یکی  هک  دنفسا  هدناسیخ  بآ  ناویل  فصن  ندیشون 
.دنکیم مرن  ار 

ار غامد  باصعا  دنلامب  ای  هتسب  یناشیپ  رب  نوچ  تیوقت و  ار  تالضع  تفـس و  ار  ندب  دنلامب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هک  دنفـسا  هدیبوک 
.دنکیم تخس ) درد  لد  ) جنلوق عفر  مکشب  نآ  نتسب  تیوقت و 

.دزاسیم رود  دشاب  هدش  ضراع  يدرس  زا  هک  ارنآ  حراوج  اپ و  ضرم  درد و  جلاف و  ءاسنلا و  قرع  درد  لحم  رب  نآ  نتسب  ندیلام و 
ددس عفر و  ار  یگتـسخ  نامرد و  ار  نونج  نآب  تموادم  عفر و  ار  اقـستسا  شطع  رکـش  اب  وا  هدیبوک  زا  کچوک  قشاق  مین  ندروخ 

.دزاسیم لیاز  ار  یشومارف  جنر  زاب و  ار  ناقری 
فـصن عومجم  هک  دجنک  نغور  نزو  ود  لسع و  نآ  نزو  هس  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  بآ  نزو  راهچ  اب  ارنآ  زا  نزو  کی  نوچ 

دنناـم یب یبوطر  هفرـس  سفن و  گـنت جزل و  تاـعیام  طـالخا و  زا  هنیـس  ندرک  كاـپ  رد  رازآ و  یب يروآ  یق دنـشونب  دوـشب  ناوـیل 
.دشابیم

تهج دنروخب  زور  ات 30  ناکتسا  ود  يزور  دسر و  مراهچ  کی  هب  ات  دنناشوجب  روگنا  بارش  وا  وزج  یـس  اب  ار  وا  وزج  کی  نوچ 
.دشابیم دننامیب  نمزم  ياهدردرس  عفر 

.دیامنیم لمح  هداعا  دنا  هدشن نآ  زا  دعب  هدش  هلماح  یتقو  هکینانز  تهج  زور  هس  لقا  دح  بارش  نیمه  ندروخ 
هدیبوکن  دنفسا  زور  ات 15  مرگ  ات 3  زور 2  ره  ءاسنلا  قرع  بحاص  نوچ 

210 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دوشیم وا  ضرم  عفر  دروخب 
ار سفن  گنت دنروخب  رصع  حبص و  قدنف  ود  يزور  هتخاس  نوجعم  لسع  اب  هدیبوک ، يواسم  روطب  هک  ناتک  مخت  اب  دنفسا  ندروخ 

.دزاسیم فرطرب  ار  هنیس  یتحاران  عفر و 
ورین ار  فیعـض  مشچ  دنـشک  مشچب  هتخیمآ  ناـیداب  بآ  یگناـخ و  غرم  هرهز  اـب  هدـیئاس  نارفعز  یکدـنا  اـب  هـک  دنفـسا  هدـنازوس 

.دوشیم وا  یئانیب  توق و  ثعاب  هدیشخب ،
رب دنفـسا  هدناشوج  بآ  ندناکچ  دـشابیم و  نمزم  جـنلوق  عطاق  دـنلامب  اهولهپ  فان و  رب  تبـش  نغور  اب  هک  دنفـسا  هدـیبوک  دامض 
عفر شوـگ  رد  دنـشاب  هدـناشوج  نوـتیز  نغور  برت و  بآ  رد  ارنآ  هک  دنفـسا  بآ  ندـناکچ  مـشچ و  یخرـس  هـلزن و  عـطق  مـشچ 

.دنکیم وا  يادص  يرک و  شوگ و  ینیگنس 
.دوشیم نآ  درد  عفار  دنناسرب  كاندرد  نادند  رب  نآ  راخب  هدناشوج  ارنآ  هک  دنفسا  روخب 

ندروخ تروصب  هچ  باصعا  ياهداب  هشعر و  عرص و  هوقل و  جلاف و  تهج  دنناسیخب  نغور  رد  يدنچ  هدرک  مرن  هک  دنفـسا  نغور 
.دشابیم رثؤم  هزادنا  یب ار  محر  هیلک و  يدرس  رمک و  درد  ءاسنلا و  قرع  نآ  هلاما  عفان و  ندیلام  تروصب  هچ 

.ددرگیم عامج  لیم  تخس و  ظوعن  لسانت و  بابسا  تیوقت  ثعاب  فارطا  هضیب و  تلآ و  رب  دنفسا  نغور  ندیلام 
هکرـس و رانا و  شرت و  ياه  بر اه و  هویم شحلـصم  اهجازم و  مرگ لاح  رـضم  هدـش  دردرـس  نایثغ و  ثعاـب  نآ  ندروخ  رد  راـثکا 

.دشابیم نیبجنکس 
211 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تالزن یتسس  هدعم ، بلق و  نوخ ، راشف  هضیه ، نوخ ، تظلغ  ضارما : جالع  یبالگ  دورما -

.دشابیم تالزن  ناقفخ و  یگنشت و  عفار  لد و  همضاه و  هدعم و  يوقم  بلق و  حرفم  تبوطر ، ترارحب و  لیام  تعیبط  اب 
.دنکیم وا  یناور  و  هدعم ) هتسویپ  یلو  كدنا  تباجا   ) هضیه لاهسا و  یتسس و  عفر  هداد ، تنیل  ار  جازم  یبالگ 

.دهدیم غامد  تبوطر  هدرک  لیدعت  ار  نوخ  تظلغ  تقر و  یبالگ 
.دنکیم یگنسرگ  رهز  تیمس و  عفر  یبالگ 

ترارح دایز و  ار  اهتـشا  هدرک  تیوقت  ار  هدعم  هدیـشخب  توق  ار  رگج  هک  دشابیم  وا  هزم  شرت  هب  لیام  رادبآ  فیطل  یبالگ  نیرتهب 
.دهدیم نیکست  ار  نوخ  راشف  و 

دیلوت دشابیم و  تعیبط  ضباق  نآ  زا  لبق  اذغ و  میالم  لهـسم  اذـغ  زا  دـعب  شندروخ  فرطرب و  ار  یگنـشت  عفر و  ار  ارفـص  یبالگ 
.دنکیم حلاص  طلخ 

.دشابیم جنلوق  ثروم  تخمز و  ظیلغ و  نآ  هدیسران  دنک و  ارنآ  نایرج  دنب و  ار  نوخ  یبالگ 
.دنکیم لاهسا  ینطاب و  يزیرنوخ  عطق  روآ و  حرف غامد و  لد و  يوقم  یبالگ  هفوکش 

رب شا  هدـیبوک نتـشاذگ  لاهـسا و  تهج  مکـش  رب  وا  هدـیبوک  گرب  نتـسب  مشچ و  مرو  عفار  مشچ  تشپ  رب  یبالگ  هفوکـش  دامض 
.دوشیم تحارج  مایتلا  ثعاب  تاحارج  يور 

.دشابیم دننامیب  مشچ  تیوقت  رد  ایتوت و  بانم  بیان  مشچ  رد  دوش  رابغ  لثم  هک  وا  هدنازوس  گرب  بوچ و  هدیئاس  ندیشاپ 
212 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دشابیم مرگ  ياه  هدعم توق  ثعاب  شندروخ  ضباق و  یبالگ  بر  طالخا و  ماعط و  هدنزپ  للحم و  یبالگ  غمص 
.تسا ردنک  اه و  ینیریش شحلصم  ناریپ و  رضم  یبالگ 

هکح شراخ و  جرف ، دعقم و  هنیس ، بلق ، دبک ، جازم ، هدعم و  تسوبی ، گنر ، يدب  ضارما : جالع  رانا 

لاـح دـیفم  ضبق ، لادـتعاب و  لـیام  رت  درـس و  تعیبـط  اـب  دـشاب ، هتـشاد  رت  قیقر رتکزاـن و  هتـسه  هک  تسا  نآ  هناد  یب راـنا  نیرتـهب 
.اهجازم مرگ

.دوشیم اهجازم  مرگ کیرحت  ظوعن و  ثعاب  روآ و  خفن تهجنیا  زا  بوخ و  نوخ  طلخ و  دلوم  اما  كدنا ، تیئاذغ  اب  رانا 
.دشابیم عبط  نیلم  راسخر و  گنر  هدنهدالج  تسوپ و  تاماسم  لوب و  هدننکزاب  رانا 

.دوشیم رگج  تیوقت  دبک و  هیفصت  بجوم  هدعم و  رد  اذغ  مضه  نتخپ و  ببس  اذغ  زا  دعب  رانا  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  جازم  یگتخیرمهرد  يدب و  مکش و  هلبط  نابحاص  مرو  اقستسا و  یگنشت و  رانا  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  ادص  یگتفرگ  مرگ و  هفرس  هنیس و  درد  بلق و  یگنت ) یگتفرگ -  ) ناقفخ زرپ و  جنر  ناقری و  رانا 
شراخ  ) هکح برج و  هدش و  ندبب  هیذغا  رهوج  ندیـسر  ببـس  هدومن  یـشکرهوج  ار  اذغ  هبرف و  ار  ندـب  نیریـش  رانا  هصاخ  رانا ،

.دنکیم بوخ  ار  ور  گنر  عفر و  ار  جرف ) دعقم و  ندب و 
213 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دشاب و هتفای  هبلغ  دایز  جازم  رد  یمرگ  یتحاران و  ترارح و  رگم  هدـش ، هدـعم  تنوشخ  اذـغ و  داسف  ثعاب  شرت  رانا  ندروخ  دایز 
.دشابیم هدرورپ  لیبجنز  نیریش و  رانا  ندروخ  شرت  رانا  ررض  عفار  تروص  ره  رد 

هک یمرگب  لیام  رت  نیریـش راـنا  ضباـق و  کـشخ و  درـس و  شرت  راـنا  لدـتعم و  يرت  يدرـس و  رد  نیریـش ) شرت و   ) شوخیم راـنا 
لدـتعم جازم  بحاص  شرت و  رانا  راح  رایـسب  جازم  بحاص  هک  ینعم  نیاب  دروایب ، تقباـطمب  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  جازم  دـیاب  هدـنروخ 

.دنک لیم  نیریش  رانا  جازمدرس  شوخیم و 
تاعفدـب دـنراذگب و  میالم  شتآ  رانک  هداهن  ار  شرد  هدرک  رپ  نیریـش  ماداب  نغور  زا  ارنآ  هدرک ، خاروس  ار  نیریـش  رانا  رـس  نوچ 

، درک دـناوتن  نغور  بذـج  رگید  ات  دـننک  لمع  تروصنیاب  هتخیر  نغور  نادـنچ  دوشب و  رانا  بذـج  نغور  ات  دـنهدب  تکرح  ارنآ 
تاـبرجم زا  دـنکیم و  جـالع  ار  هنیـس  شـش و  قلح و  رازآ  هفرـس و  یکـشخ و  درد و  يا  هعرج رادـقمب  نغور  نیا  ندـیکم  هاـگنآ 

.دشابیم
جلاعم ینعی  روکذم  رثا  ياراد  زین  دنشاب  هدرک  مرگمین  هک  ماداب  نغور  یبرع و  غمص  هتساشن و  رکـش و  اب  نیریـش  رانا  بآ  ندروخ 

.دشاب یم نآ  رازآ  هفرس و  هنیس و 
نتخیر عنم  دناشنیم و  ورف  ار  نوخ  راشف )  ) نایلغ هدعم و  رگج و  ترارح  زاب و  دـشاب  ترارح  زا  هک  ار  هتـسب  لوب  شرت  رانا  ندروخ 

.دنکیم هدعمب  دساف  داوم 
.دیامنیم نآ  لثم  نایلق و  قپچ و  راگیس و  دود  تمحز  یتسم و  عفر  نآ  بآ  شرت و  رانا  ندروخ 

ات 500 زا 250  دننک  فاص  دنشاب و  هدیبوک  رانا ) لخاد  ياهدیفس   ) هیپ رد  ای  هدرـشف  وا  هیپ  اب  هک  نیرانا )  ) نیریـش شرت و  رانا  بآ 
برج و  يدرز )  ) ناقری يوارفص و  ياهبت  تهج  هدعم و  يوقم  ارفص و  لهسم  ددرگ  ینیرـشب  لیام  هک  يدح  رد  رکـش  اب  نآ  مرگ 

.دشابیم يوق  رثا  ياراد  عفان و  محر ) دعقم و  نت و  شراخ   ) هکح و 
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214 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هنوگره یئارفـص و  هکح  برج و  دنلامب  دنبوکب و  دـنزپب و  بوخ  همخت  تسوپ و  بآ و  اب  ار  نیریـش  شرت و  ای  شوخیم  رانا  نوچ 

.دنادرگ فرطرب  دشاب  یکشخ  ترارح و  زا  هک  ار  تسوپ  عضوم و  رازآ  شراخ و 
.دناشنیم ورف  ار  مرگ  مرو  داب و  ره  دننامیب و  نآ  دوبهب  رد  مرو  رب  وا  هدیبوک  نتسب  بارش و  اب  شوخیم  رانا  نتخپ 

.دزاسیم فرطرب  ار  ناهد  دب  ياهمخز  سلم )  ) شوخیم رانا  بآ  هضمضم 
دایز تشوگ  ندیئور  عنام  مخز  يور  رب  شندیلام  نینچمه  دوشیم و  نآ  تحارج  دوبهب  ثعاب  ینیب  رد  شوخیم  رانا  بآ  ندـناکچ 

.دشابیم نآ  درد  عفار  شوگ  رد  شندناکچ  نآ و  رب 
.دنکیم نآب  التبم  نارامیب  رادراب و  نانز  رد  نآ  لاثما  ندروخ و  لگ  رایو  سوه و  عفر  رانا  کشخ  ندیوج 

هدشن دیفـس  علق  اب  هک  خرـس  سم  فرظ  رد  ار  شوخیم ) نیریـش  شرت و   ) سلم رانا  نوچ  اهنآ و  دوخ  زا  رتیوق  لاعفا  رد  اهرانا  بر 
.دنکیم ادوس )  ) برج شراخ و  روبث و  شوج و  عفر  دنلامب  نت  هب  دنروآ و  ماوقب  هدناشوج  دشاب 

.دوش یم مشچ  رون  تیوقت  بجوم  مشچب  شندیشک  شخبدوبهب و  ثیبخ  هنمزم  تاحارج  رب  بر  نیمه  ندیلام 
شوگ رد  هرطق  دنچ  نآ  زا  هدرک ، رانا  بذج  ار  نغور  هتـشاذگ  میالم  شتآ  رانک  هتخیر  رانا  رد  ار  ماداب  ای  خرـس  لگ  نغور  نوچ 

.دشاب یم دیفم  تیاهنیب  نآ  درد  عفر  رد  دنناکچ 
.دنکیم هتخوس  طالخا  عفر  بآ  اب  دنبوکب  مه  اب  ارنآ  هناد  تشوگ و  تسوپ و  هدرک  کشخ  هک  رانا  هدیئاس  یفک  ندروخ 

.دوشیم نآ  دوبهب  ثعاب  سیلفس  تحارج  يور  رب  هدیئاس  نیمه  ندیشاپ 
يراج و ضیح  دنیـشنب  نآ  رد  نز  هدیبوک ، دنزپب و  وکین  بآ  رد  هدرک  هراپ  هراپ  دـنکیم  تیافک  هک  يدـحب  ار  رانا  يرادـقم  نوچ 

.دنکیم عطق  ار  وا  يزیرنوخ 
215 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دتسرفیم الاب  ار  هدمآ  نوریب  جرف  دعقم و  بآ  نیمه  رد  نتسشن 
.دنادرگ فرطرب  ارنآ  رثا  دندنبب  دنلامب و  هلبآ  ياج  رب  هدناشوج  لسع  اب  هتخپ  وکین  ار  وا  نوچ 

ار راد  نوخ یق  هدـعم و  هنیـس و  یلخاد  يزیرنوخ  دـنلامب  هدـعم  هنیـس و  رب  هتخیمآ  لسع  اب  دـنزاس و  مرن  هدـیبوک  هک  رانا  هدـنازوس 
.دنادرگ فرطرب 

.دنکیم هدور  مخز  لاهسا و  عفر  دنشاب  هدناشوج  هدادوب  بوکمین  وج  جنرب و  اب  هک  وا  هدناشوج  هلاما 
.دنکیم هثل  تیوقت  رانا  هتخپ  بآ  هضمضم 

دعقم ضارما  عفر  ریـساوب و  نوخ  عطق  نآ  اب  دـعقم  نتـسش  و  رایتخا ) یب هتـسویپ و  لوب   ) لوبلا لسلـس  عفر  رانا  هتخپ  بآ  ندـیماشآ 
.دنکیم

هتـشک ار  هدـعم  مرک  مرگ  بآ  اب  دنـشاب  هدـیئاس  هدـیبوک  هدرک  کشخ  ارنآ  مامت  هک  راـنا  هدـیئاس  زا  مرگ )  5  ) لاقثم کـی  ندروخ 
.دشابیم تابرجم  زا  دروآیم و  نوریب 

راح هلزن  عفر  تهج  دننامیب و  بابنیا  رد  ناکتـسا  مین  رادقم  دوشیم ) ادج  هخاش  زا  هک  رانا  هت   ) رانا خـیب  هتخپ  بآ  ندروخ  نینچمه 
.دشابیم رثالا  عیرس  ناهد  هثل و  رازآ  نادند و  درد  وا  هضمضم  نادند و  درد  و 

مه زا  ندـیلام و  اب  هتخپ و  الماک  ات  دـنناشوجب  هکرـس  رد  هدـیئاس  يواسم )  ) هیوسلاـب وزاـم )  ) اـب ار  شرت  راـنا  کـشخ  تسوپ  نوچ 
نمزم و لاهـسا  عفر  رد  اهنآ  زا  ددـع  تسیب  ات  هدزناپ  رادـقمب  دـنزاسب ، اه  بح نآ  زا  لـفلف  ردـقب  دوش و  تفـس )  ) هتـسب هتـسسگ و 
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.دشابیم لیدعیب  دعقم  اشحا و  هدور و  مخز  مکش و  کلهم  شچیپ 
.دنکیم دنت  راح  ياه  بت عطق  طرفم و  یگنشت  باهتلا و  عفر  رانا  بر  ندروخ 

عفد نآ و  لاثما  لاغذ و  لگ و  ندروخ  زا  هلماح  نانز  لـیم  راـمخ و  تلاـسک  عفر  غارفتـسا و  یق و  زا  يریگولج  راـنا  بر  ندروخ 
.دنکیم هودنا  مغ و  عفر  راسخر و  گنر  یگ  هریت

شرت  رانا  هدیبوک  رتیوق و  لاعفا  رد  نآ و  بر  زا  رتضباق  هنادرانا )  ) ای نادران 
216 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تابرجم زا  هدـعم  تیوقت  یق و  عفر  تهج  هریز  وا  مجنپ  کی  و  خرـس ) روگنا  زا  راد ، هتـسه هایـس  شمـشک   ) زیوم اـب  يواـسم  روطب 
.تسا هدش  هدرمش 

شحلصم رارطـضا  تروص  رد  دنروآ و  لمعب  يراددوخ  نآ  زا  هک  رتهب  رـضم و  هدور  مخز  هنیـس و  نارامیب  تهج  نادران  ندروخ 
.دشابیم ودرگ  زیوم و 

.دنکیم نآ  مرو  هثل و  ناهد و  مخز  دوبهب  ثعاب  نادند و  خیب  نوخ  عطق  هثل  رب  رانا  لگ  هدیئاس  ندیشاپ 
مـشچب وا  گرب  هدـیبوک  بآ  ندـناکچ  .دـنکیم  دـیدش  یق  زا  يریگولج  دـننک  دامـض  فان  يالاب  رب  هدـیبوک  هک  رانا  گرب  دامض 

.دنکیم نآ  درد  مرو و  عفر  مشچب و  داوم  نتخیر  زا  يریگولج 
.دشابیم نآ  مخز  جلاعم  لیلها  رب  گنهراب  بآ  اب  رانا  گرب  هدیبوک  بآ  ندیلام 

.دنکیم نآب  يالتبا  زا  يریگولج  هشعر  هوقل و  يادتبا  رد  وا  بآ  بآ و  اب  رانا  گرب  هدیبوک  ندیلام 
.دنکیم جالع  ار  دشاب  هدیسرمهب  شفک  زا  هک  اپ  تحارج  رب  نآ  هدیبوک  گرب و  بآ  ندیلام 

رانا لگ  زا  ددع  تفه  ندروخ  نآ و  لگ  دننام  رانا  هیپ  تسوپ و  .دنکیم  خرـس  داب  عفر  هکرـس  اب  رانا  گرب  بآ  هدـیبوک و  ندـیلام 
درد لمد و  زورب  زا  يریگولج  لاس  کی  ات  نوخ و  عطق  دننک  علب  اتـشان  هتفرگ  تسد  رد  کی  کی  هک  يروطب هدـشن و  زاب  زونه  هک 

.دنکیم مشچ  یتحاران  و 

یسنج روما  ریساوب ، لاحط ، مرو ، يرغال ، قرع ، یگنشت ، بلق ، دبک و  جازم ، یکشخ  باصعا ، فعض  ضارما : جالع  ریجنا 

217 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.اهجازم يوادوس اهجازمدرس و  لاح  قفاوم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 

.دهدیم نیکست  ار  قرع  یگنشت و  رگج و  لد و  ترارح  ریجنا  ندروخ 
.دشابیم میالم  لهسم  هداد ، تنیل  ار  عبط  هدوب ، تیئاذغ  ياراد  ریجنا 

.دوشیم بضغ  ظیغ و  عنام  هدیناشن  ورف  ار  بلق  ترارح  هدرک ، فیعض  ار  یبصع  هوق  ریجنا 
.دنکیم قاچ  ار  ندب  هتشذگ  هدعم  زا  دوز  ریجنا 

.دشابیم لیدعیب  رغال  ياه  ندب ندرک  قاچ  رد  دنروخب  حبص  زور  لهچ  هک  نوسینا )  ) اب ریجنا  ندروخ 
.دناشنیم ورف  ار  ریساوب  مرو  لاحط و  مرو  هدرک  عفر  ار  جازم  رگج و  تسوبی  دنب و  ریگ و  ریجنا  ندروخ 

ار هنیس  هبصق  هیر و  يرم و  یکشخ  هنیس و  درد  سفن و  گنت  هفرس و  لد و  ناقفخ  هدوب  دنمدوس  ار  هناثم  فعـض  دنب و  شاش ریجنا 
.دنکیم عفر 
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هتـسپ ماداب و  اب  ریجنا  ندروخ  .دـهدیم  دوبهب  هب  کمک  ار  هدروخ  مس هدومن  مس  رهز و  ررـض  عفر  دـنروخب  ودرگ  اـب  ار  ریجنا  نوچ 
.دنکیم دایز  ار  غامد  رهوج  لقع و  ریجنا  .دشابیم  فیعض  ياهندب  تالقنت  نیرتهب 

نآ ندروخ  تنوفع و  عفار  عبط و  نیلم  تروص  ره  رد  اما  لیقث ، يدـح  ات  روآ و  شطع نآ و  هزات  زا  رتفیعـض  لاعفا  رد  نآ  کشخ 
.دشابیم يوق  یلهسم  هروب )  ) يروخابرم قشاق  کی  اب 

تهج نینچمه  دـنمدوس و  دوش ) ضراـع  لـقث  ریگ و  زا  هک  یمکـش  درد  درد و  مکـش  ) جـنلوق هب  داـتعم  دارفا  تهج  ریجنا  ندروخ 
.دشابیم دننامیب  امرس  تیذا  مس و  برقع و  یگدیزگ  عفر  تهج  وکین و  يا  یندروخ جازم ، سبی 

هدیبوک ارنآ  رانا  تسوپ  اب  نوچ  زاب و  ار  لمد  عفر و  ار  شوگ  تشپ  مرو  دنراذگب  دننک و  دامـض  هدـیبوک  وج  درآ  اب  ار  ریجنا  نوچ 
.دروآیم ورین  هب  ار  هداتفا  راک  زا  هدش  تسس وضع  دنراذگب 

218 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نآ ررکم  ندیلام  شوگ و  شراخ  تهج  لدرخ  اب  نآ  ندیلام  اپ و  مخز  تهج  دنـشاب  هتخاس  هدیبوک  جاز )  ) اب ارنآ  هک  ریجنا  دامض 

.دنادرگ فرطرب  ار  تسوپ  یگنردب  هایس و  ياه  هکل سیپ و  کل و  ینمرا ) هروب   ) اب
.دشابیم اوادم  ار  هیر  هنیس و  جنر  درد و  دنروخب  قشاق  دنچ  يزور  دنشاب و  هتخپ  هبلح )  ) اب هک  ریجنا  بآ 

.دیامن زاب  ار  هدور  هدعم و  ياه  یگتسب ریگ و  هدوب و  يوق  نکشداب  نوسینا )  ) و بادس )  ) اب ریجنا  هتخپ  بآ 
.دشابیم نآ  يزیر  نوخ عطاق  هثل و  يوقم  دننامیب و  نادند  ندرک  دیفس  رد  ریجنا  هدنازوس  رتسکاخ 

هدرک ریمخ  دنـشاب و  هدرک  بوذ  ندروخ  نغور  ای  ماداب  ای  دـجنک  نغور  رد  ار  موم  هک  موم ، نغور و  اـب  هتخپ  ارنآ  هک  ریجنا  مهرم 
هدور درد  هچیپ و  لد دننک  هلاما  رت  قیقر ار  بیکرت  نیمه  نوچ  جالع و  دشاب  هدش  امرس  زا  هک  ار  ندب  زا  هطقن  ره  یگدیکرت  دنلامب 

.دنادرگ فرطرب  ار 
باصعا و هدرب  ورف  ار  ریزانخ  دنراذگ  دامـض  هتخپ  ارنآ  نوچ  رت و  يوق اهمرو  ندناشنورف  اذـغ و  لیلحت  تنیل و  رد  سران  ریجنا  رثا 

[11] .دزاسیم مرن  ار  هدش  کشخ  تالضع 

ص218 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
دوبهب ار  راه  گس  نادـند  ياج  مخز  کشخ و  ار  رادـبآ  ياـهمخز  دـنراذگب  هدـیبوک  ارنآ  کـمن  هکرـس و  اـب  هک  سراـن  ریجنا  دا 

.دشخبیم
.دروآیم نوریب  دشاب  هدنام  مخز  نایم  رد  هک  هزیر  ناوختسا  دنراذگب  هدیبوک  شاخشخ  گرب  اب  ار  لاک  ریجنا  هتخپ  نوچ 

.دشابیم كانرطخ  نآ  دایز  ندروخ  يوق و  لهسم  ریجنا  هریش 
.دزاسیم زاب  ار  هدش  تخس  هتسب و  ره  ضبق و  ار  هدوشگ  ره  ریجنا  هریش 

.دیامنیم فرطرب  ار  مشچ  شزیر  بآ مشچ  رد  ریجنا  هریش  ندناکچ 
دوخب كزان  هچراپ  رد  نانز  هدیبوک  هک  غرم  مخت هدرز  اب  سران  ریجنا  نتشادرب 

219 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دزاسیم كاپ  تافاثک  زا  ار  محر  دوشیم و  نینج  ندروآ  نوریب  ضیح و  ندش  زاب  ثعاب  دنریگرب 

کل عضوم  رب  نآ  ندیلام  هدش و  مخز يادوس  تحارج  هدننک  كاپ وج  درآ  اب  درـس و  سرقن  تهج  هبلح )  ) اب سران  هدـیبوک  دامض 
.دنادرگ زیمت  گنرمه و  ارنآ  نآ ، لثم  و  قهب ) صرب و   ) سیپ و 
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هزات گرب  هدیبوک  نتـشاذگ  دیفم و  لیگز )  ) لیلاث عطق  تهج  هیپ  اب  برجم و  نآ  درد  يدنک و  تهج  کشخ  سران  ریجنا  هدـیئاس 
.ددرگیم نآ  دوبهب  ثعاب  راه  گس  مخز  رب  وا 

رـس رب  بآ  اـب  نآ  ندـیلام  فرطرب و  ار  تسوـپ  تنوـشخ  يربز و  دـنلامب  هتخیمآ  هکرـس  اـب  هدـیئاس  ار  ریجنا  کـشخ  گرب  نوـچ 
.دنکیم رس  يوم  نتخیر  زا  يریگولج 

.دنکیم هدید  برض ناوختسا  تیوقت  ریجنا  گرب  هتخپ  نتسب  ای  ندیلام 
هکنیا دننام  دشابیم ، نهذ  يدنک  ساوسو و  دردرـس و  نونج و  شغ و  رد  یـصاوخ  ارنآ  دوخ  هصاخ  ریجنا  ياضعا  مامت  هلمجلا  یف 

رد يوضع   ) لاحط لحم  رب  هدیبوک  نآ  زا  دـنروخب و  نآ  زا  هناد  جـنپ  رگید  زور  هدـناسیخ  هکرـس  رد  ار  ریجنا  یتشم  زور  ره  نوچ 
لاـحط جـنر  درد و  مرو و  عفر  ثعاـب  دـنلامب  بورکیم ) عفادـم  زمرق و  لوـبلگ  هدـنرادهاگن  زجاـح ، باـجح  ریز  ندـب  پچ  فرط 

ودرگ ندروخ  اب  نآ  ررض  عفر  دشابیم و  فیعـض  ياهرگج  هصاخ  رگج ، رـضم  اهجازم  مرگ رد  اصوصخم  نآ  ندروخ  دایز  .دوشیم 
.دوشیم ساویر  تبرش  نیبجنکس و  هنوپ و  و 

تالضع یکشخ  مشچ ، فعض  مکش ، داب  ینوفع ، ياه  بت اقستسا ، جازم ، یکشخ  لاحط ، رگج و  ضارما : جالع  روگنا 

220 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لاـح دـیفم  اـه ، هویم نیرتهب  تیئاذـغ  رد  رت و  مرگ و  تعیبط  اـب  تسنآ  مخت  مک هناد  گرزب  كزاـن  تسوپ  نیریـش  روگنا ، نیرتـهب 

.اه تعیبطدرس اهجازم و  کشخ
دایز و ار  تشپ  هیپ  نآ  ندروخ  نوخ و  یگدننک  فاص ظیلغ و  کشخ  جازم  یگدنهد  لادتعا یگدـننک و  قاچ تسوا  تیـصاخ  زا 

.دنکیم عفد  ار  یکشخ  هدومن و  ادوس  داوم  عفر 
، دنروخب هنایزار  هریز و  دـیاب  اذـغ  اب  نآ  هارمه  دارفا  هنوگنیا  هک  تسا  یتبوطر  ياه  هدـعم رـضم  شـش و  هنیـس و  لاح  دـیفم  روگنا 

.دننکب لیم  سفرک  مخت  دیاب  وا  ررض  عفر  يارب  اهجازم و  یمغلب لاحط  رگج و  رضم  نینچمه 
اما .دـهدیم  تنیل  ار  جازم  هدـعم و  روگنا  .دـشابیم  شرت  ياهاذـغ  نیبجنکـس و  وا  حلـصم  یگنـشت و  ثروـم  داـیز  روـگنا  ندروـخ 

.ددرگیم یتنوفع  ياهبت  اقستسا و  ثعاب  نآ و  دسفم  تیاغب  وا  زا  دعب  بآ  ندروخ 
.دننکب لیم  ماش  راهان و  طسو  راهان و  هناحبص و  نایم  ینعی  ماعط  ود  نایم  دوشب و  هدروخ  دوش  هدیچ  هک  زور  ود  زا  دعب  دیاب  روگنا 

.دشابیم هدعم  رضم  داب و  دلوم  کشخ و  درس و  روگنا  هناد 
.دوشیم نآ  دوبهب  ثعاب  دنشاپب  تاحارج  رب  هدیئاس  هدنازوس  ار  روگنا  هناد  نوچ 

.ددرگیم رصب  رون  تیوقت و  بجوم  مشچب  روگنا  هناد  هدنازوس  هدیئاس  ندیشاپ 
.دشابیم نآ  ندروخن  رتوکن  فیثک و  يدرسب و  لیام  سران  روگنا  رذگرید و  رایسب  هدعم و  داب  دلوم  روگنا  تسوپ 

تـسار مخ و  رد  هک  ارنآ  یکـشخ  تالـضع و  تمحز  درد و  دنلامب  دننک و  فاص  هدناشوج  نوتیز  نغور  اب  ررکم  ار  روگنا  نوچ 
.دزاسیم فرطرب  دشاب  هتشاد  یتحاران  ندرک ،

221 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تالضع قورع و  عامج ، توهش و  ضیح ، سفن ، گنت  مغلب ، ادوس و  لاحط ، هناثم ، دعقم ، ضارما : جلاعم  هنوباب 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  رد  هنوباب 
فیطل و ار  تسوپ  زاب و  قرع  تهج  ار  ندب  تاماسم  عفر و  ار  رگج  ياه  هدـس ریگ و  مکحم و  ار  اوق  هبرف و  ار  ندـب  هنوباب  ندروخ 

درد هناثم و  دـعقم و  مرو  درد و  تهج  هدروآ ، لیلحت  هب  ار  هناثم  رد  دـمجنم  نوخ  جارخا و  ار  هیلک  گنـس  ناور و  ار  ضیح  لوب و 
.دشابیم لیدع  یب مکش  رقرق  اقستسا و  لاحط و 

گنت هفرس و  هنیس و  درد  نآ  نتخیوآ  ندرگ  زا  ندرک و  هسیک  رد  هدوب و  مغلب  ادوس و  لهسم  کمن  نیبجنکـس و  اب  هنوباب  ندروخ 
.دشابیم دنمدوس  ار  ضیح  یگتسب  محر و  درد  وا  هتخپ  بآ  رد  نتسشن  عفان و  ار  اهجازم  یمغلب سفن 

كزان زیمت  هچراپ  رد  ارنآ  هدیبوک  زا  یتشم  نوچ  دنازیگنارب و  ار  اهتشا  اذغ  زا  لبق  یتعاس  وا  هدیئاس  زا  مرگ )  2  ) لاقثم مین  ندروخ 
هزات بآ  زا  ندیلام  .دنادرگ  كاپ  تافاثک  تابوطر و  اه و  یگدولآ زا  ار  محر  هدوشگ ، ار  شا  هتسب ضیح  درادرب  دوخب  نز  هدیچیپ 

ار موم  هک  نغور  موم و  اب  هنوباب  دامض  و  دنادرگ ، دایز  ار  عامج  توق  هدوب  ءاب  توهش و  يوقم  نیتضیب  تلآ و  اهنار و  هلاشک  رب  وا 
درد و دـنراذگ  عضومب  هدروآرد  مهرم  تروصب  هتخیر  نآ  رد  هدـیئاس  هنوباب  هدرک  لـح  شتآ  يور  دـجنک  اـی  ندروخ  نغور  رد 

هدروآ حالصا  هب  ار  تالضع  یتخس  یتفس و  هدوب و  دیفم  ار  قورع  ءاضعا و  باصعا و  ياه  یگدیچیپ مهب تالضع و  ندش  اجباج 
.دروآ لیلحت  هب  ار  اهمرو  تبالص و 

.دزاسیم فیطل  مرن و  ار  ندب  تسوپ  هداد  الج  ار  ور  گنر و  بارش  اب  هنوباب  بآ  ندیلام 
222 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یتسم رس ، درد  روثب ، شوج و  ضیح ، هچیپ ، لد لاحط ، رگج و  سفن ، گنت  هنیس ، مرو  ضارما : جالع  خلت  ماداب 

.اه یبوطر اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم رود  ار  ظیلغ  طالخا  خلت  ماداب  زغم  ندروخ 

رثالا عیرس  هیلک  ضارما  تهج  هتخپ  بارش  انعن و  هتـساشن و  اب  اصوصخ  هیر ، هنیـس و  مرو  سفن و  گنت  هفرـس و  خلت  ماداب  ندروخ 
.دشابیم

.دزاسیم رود  ار  ناقری  عفر و  ار  اه  هدس ریگ و  فرطرب و  ار  لاحط  رگج و  ضارما  لسع  اب  خلت  ماداب  ندروخ 
.دشابیم دیفم  ار  هدعم  ياهدرد  ریاس  شچیپ و  جنلوق و  لسع ) بآ و   ) لسع بآ  اب  خلت  ماداب  ندروخ 

ياه شوج هکح و  برج و  لاـثما  دـلج ، ضارما  کـشخ و  روثب  شوج و  بارـش  هکرـس و  اـب  زاـب و  ار  ضیح  خـلت  ماداـب  نتـشادرب 
.دزاسیم فرطرب  ار  هدننک  تحاران

لیدعیب زازک  عفر  رد  بارـش  اب  وا  هتخپ  گرب  ندیلام  .دهدیم  عفن  ار  رـس  درد  یناشیپ  رـس و  رب  هکرـس  خلت و  ماداب  هدـیبوک  ندـیلام 
.دشابیم

.دوشیم بارش  یتسم  عنام  اتشان  روطب  هدیبوک  خلت  ماداب  لاقثم  راهچ  ات  ندروخ 
تسوپ سیپ  کل و  دشاب و  يدرس  زا  هک  ار  رس  درد  هکرس  خرسلگ و  نغور  اب  وا  هدیبوک  دامـض  کشخ و  مرگ و  وا  تخرد  هشیر 

.دنکیم كاپ  ار 
.دزاسیم فرطرب  ار  هدعم  مرک  و  مکش ) درد   ) جنلوق و عفر و  ار  هیلک  لاحط و  درد  خلت  ماداب  تخرد  هشیر  هتخپ  بآ  ندروخ 

تبوطرب و لیام  مرگ  هدـننک و  عمج نآ  نغور  .دـشاب  یم جـالعلا  عیرـس  دنـشاپب  وا  رب  هک  شتآ  یگتخوس  تهج  وا  هشیر  رتسکاـخ 
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.دشابیم نآ  یحاون  هدعم و  يوادوس  ظیلغ  طالخا  لهسم 
223 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم رثؤم  ار  نآ  بالقنا  محر و  ماروا ) یگتسب و  ینیگنس و   ) قانتخا خلت  ماداب  نغور  ندروخ 
.دنکیم نآ  كرت  یکشخ و  تسوپ و  یگنردب  کل و  راثآ  تروص و  كورچ  نیچ و  عفر  خلت  ماداب  نغور  ندیلام 

.دزاسیم فرطرب  ار  تسوپ  رازآ  هکح و  شراخ و  خلت  ماداب  نغور  ندیلام 
.دهدیم دوبهب  ار  زازک  رس و  بوطرم  ياهمخز  بارش  اب  خلت  ماداب  نغور 

.دنکیم فرطرب  ارنآ  يادص  مرک و  درد و  شوگ رد  نآ  ندناکچ 
.دروآ یم نوریب  ار  هیمشم  نینج و  خلت  ماداب  نغورب  هتشغآ  هچراپ  نتشادرب 

.دشابیم مرگ  ات 15  شکاروخ  رادقم 

هدعم هفرس ، هچیپ ، لد ینم ، هنیس ، یکشخ  يرغال ، لوب ، شزوس  جازم ، یکشخ  ضارما : جالع  نیریش  ماداب 

.اه يوادوس اه و  کشخ اهجازمدرس و  لاح  قفاوم  نیلم ، هدننکزاب و  رت و  مرگ و  تعیبط  رد 
.دهدیم الج  ار  ینطاب  ياضعا  هدرک ، ظفح  ار  ندب  ياوق  نیریش  ماداب  ندروخ 

.دزاسیم فرطرب  ار  اهنآ  جنر  یکشخ و  هدیشخب  دوس  ار  هنیس  قلح و  هداد ، عبط  تنیل  نیریش  ماداب 
.دناشنیم ورف  ار  ینم  لوب و  شزوس  هدرک  ءاب  تناعا  ماداب 

.دشخبیم ورین  ار  غامد  رکف و  رهوج  رایسب و  تیئاذغ  ياراد  رکش  اب  ندب و  یهبرف  بجوم  ماداب 
دیلوت فرطرب و  ار  هرجنح  هنیس و  یکشخ  هفرس و  رکش ، اب  ماداب  هریش  ندروخ 

224 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم دوس  ار  یتبوطر  هچیپ  لد هدور و  هناثم و  مخز  سفن و  گنت  هفرس و  هنیس و  يزیرنوخ  رکش  اب  ماداب  هریش  .دنک  یم ینم 

.دشابیم تابرجم  زا  هفرس  عطق  رد  رکش  نآ  لثم  و  تفز )  ) وا فصن  اب  نیریش  ماداب  ندروخ 
رد دوشیم و  شغ  اهتشا و  طوقس  تیمومـسم و  بجوم  دساف  ماداب  .دنکیم  ضبق  ار  تعیبط  هداد ، توق  ار  هدعم  هدادوب  نیریـش  ماداب 

.دشابیم شرت  ياه  بر شحلصم  تروصنیا 
لاهـسا و ضباق  وا  کشخ  هدعم و  مرک  هدنـشک  لهـسم و  وا  هزات  گرب  نادند و  هشیر  هدعم و  يوقم  دنیوگ  هلاغچ  هک  سران  ماداب 

.دشابیم ناور  مکش  تعیبط و  هدنروآدنب 
نیرتهب زا  هیلک  حالـصا  ندـب و  ندرک  هبرف  هیذـغت و  رد  ماداب  ياـبرم  ناـنز و  ءاـب  عطاـق  نادرم و  ءاـب  كرحم  نیریـش  ماداـب  هفوکش 

.دشابیم
تسوبی و زا  جنـشت  نآ  قشاـق  ود  یکی  يزور  ندروخ  هدـننک و  مرن بوـطرم و  تیاـغب  لدـتعم و  يدرـس  یمرگ و  رد  ماداـب  نغور 

.دنکیم عفر  ار  دشاب  هدیسر  هبرض  همدص و  زا  هک  یمرو 
هناثم هیلک و  گنـس  جارخا  هب  کـمک  دزاـسیم و  فرطرب  ار  جـنلوق  دـنب و  شاـش هناـثم و  هیلک و  درد  ندـناکچ و  ندروخ و  هلاـما و 

.دنکیم
.دنکیم عفر  ار  راه  گس  شین  رهز  هدعم و  درد  ماداب  نغور  ندروخ 
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هلهسم هیودا  ررض  عفر  هیر و  هبصق  ادص و  ندرک  فاص  رد  دزاسیم و  فرطرب  ار  کشخ  هفرس  رکش  اریتک و  اب  ماداب  نغور  ندروخ 
.دشابیم رثالا  عیرس  مرگ  ياه  هناد بوبح و  و 

برجم ناریپ  یگدـیمخ  عفر  سرقن و  تهج  اـپ  تشپ  ياـه  هرهم رب  مادـم  روطب  نآ  ندـیلام  عفر و  ار  هچیپ  لد ماداـب  نغور  ندروخ 
.دشابیم

مرگ  بآ  اب  وا  هرقرق  دنکیم و  عفر  ار  بنجلا  تاذ  ماسرس و  ماداب  نغور  ندروخ 
225 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم رثؤم  ار  قلح  تنوشخ  یکشخ و 
.دشابیم یکطصم  شحلصم  فیعض و  هدور  هدعم و  رضم 

سیپ کل و  دعقم ، قرع ، راسخر ، گنر  ریساوب ، جرف ، حشرت  تابوطر ، لغب ، ریز  یئوبدب  ضارما : جلاعم  ناجنداب 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  رد 
ضباق هکرـس  اب  هدـنروآدنب و  یئاـهنت  هب  عبط و  نیلم  نآ و  ریگ  هدـننکزاب  هدـعم و  يوقم  دوش  هتخپ  نغور  اـب  هک  ناـجنداب  ندروخ 

تابوطر هدننک  کشخ  نار و  خیب  لغب و  ریز  یئوبدب  عفار  قرع و  هدننکوبشوخ  دردرس و  نکـسم  تیـصاخ  رد  هدننک و  عمج ینعی 
.دشابیم ولهپ  ناد و  مخت هضیب و  درد  ریساوب و  ثعاب  نآ  دایز  ندروخ  جرف و  حشرت  ندب و  يدایز 

ای هکرس  هبرف و  ياهتشوگ  نغور و  اب  تسوا  نتخپ  دنکیم  عفر  ار  وا  تارـضم  هک  نآ  حلـصم  راسخر و  گنر  هدننک  بارخ ناجنداب 
.نآ لاثما  رپ و  لگ نادران و  رانا و  بآ 

.دنکیم عفر  ار  ریساوب  مرو  درد و  دنراذگب  هدرک  دامض  هدیلام  خلت  ماداب  اب  دنبوکب و  هتخپ  هک  ار  ناجنداب  مد 
.دربیم ورف  ار  ریساوب  مرو  دنشاپب  دعقم  رب  ماداب  نغور  اب  ندرک  برچ  زا  دعب  هک  نآ  هفوکش  ناجنداب و  مد  هدیبوک  هدرک و  کشخ

ینعی هتخوس  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  نوتیز  نغور  اب  ارنآ  دننک و  فاص  هاگنآ  دوش و  هدیشاپ  مه  زا  ات  دنزپب  کین  ار  ناجنداب  رگا 
دیامن و ندب  گنرب  عفر و  ار  سیپ  کل و  صرب و  لاسکی  ات  دنلامب  سیپ  کل و  ندب  رب  دنامب و  نغور  هدش  مامت 

226 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
بآ رگا  .دنلامب  ارنآ  نغور  هتـسش  زور  هتـسب  نآ  هتخپ  زا  بش  هک  اصوصخم  دـشابیم ، برجم  نآ  عفر  تهج  لیگز  رب  نآ  ندـیلام 

داسف و عفر  هدش و  تفس ياهمرو  و  دعقم ) بل و  كرت   ) قاقـش درد  تهج  دنلامب  دنناشوجب و  ناتک  مخت  نغور  اب  ار  ناجنداب  هتخپ 
.دشابیم دننامیب  دشاب  هدیسر  یگدزامرس  زا  اپ  تسد و  رب  هک  يرازآ 

دنلامب نغور  موم و  اب  هدیبوک  ار  وا  مخت  زور  دنراذگب و  بش  دنزپب و  بوخ  دـشاب  هدـش  درز  وا  مخت  هک  ار  ناجنداب  هدیـسر  نوچ 
.دیامن فرطرب  لاح  رد  ار  ناتشگنا  نایم  كرت 

زا ار  نغور  دنراذگ و  رونت  ای  رف ، رانک  زور  کی  بیرق  هتخیر  ودک  مخت  نغور  ار  شنایم  هدرک  یلاخ  ار  هدش  درز  ناجنداب  هاگره 
.دشابیم رثالا  عیرس  نآ  درد  تهج  دنناکچ  شوگ  رد  هتفرگ  وا 

مامت نآ  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  ودک  مخت  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  هک  هقاس  گرب و  لگ و  زا  ارنآ  مامت  ناجنداب و  نوچ 
.دشابیم لیدعیب  ریساوب  جنر  عفر  تهج  دنلامب  دنامب و  نغور  هدش 

دـیفم و مشچ  شزیر  بآ يدیفـس و  عفر  تهج  وا  کشخ  گرب  همرـس  دزاس و  هایـس  ار  رـس  يوم  دـندنب  رـس  رب  هک  هتخپ  ناـجنداب 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دنادرگ دایز  ار  هرصاب  يالج 

یگدروخ برض ریزانخ ، كروک ، شوج و  نینج ، طقس  ینتسبآ ، لمح و  ضیح ، لوب و  گنر ، يدرز  ضارما : جالع  یلقاب 

.دوشیم راسخر  يدرز  ثعاب  نآ  ندروخ  دایز  هک  مضهرید  یکشخ ، یمرگ و  كدنا  تعیبط  اب 
رازآ هدوب  رضم  ار  لمح  نینج و  هدوشگ  ار  هتسب  ضیح  لوب و  القاب  ندروخ 

227 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهدیم

.دوشیم مکش  مرک  مسق  ره  نتخیر  لمح و  نداتفا  نینج و  طقس  ثعاب  نآ  ندروخ  دایز  یلقاب و  هدناشوج  بآ  ندروخ 
ریزانخ و هبرـض و  راثآ  یهایـس  دیلپ و  ياه  مخز كروک و  شوج و  دیفـس و  هایـس و  کل  دنلامب  هدرک  ریمخ  هک  وا  هدـیبوک  دامض 

.دنکیم عفر  ار  یگدیبوک  مرو و  عاونا 
دارفا یعـضوم  درد  جنر و  یگدروخ و  برـض یگدیبوک و  درد  دندنبب  دنـشاب و  هدرک  هیهت  هکرـس  اب  هک  القاب  درآ  ریمخ  نتـشاذگ 

.دزاسیم فرطرب  ار  تعیبط  مرگ 
عفر ار  درس  ياهمرو  دنشاب  هدرک  فاص  هتخیر  بآ  رد  هدرک  رتسکاخ  هدنازوس  ارنآ  هک  وا  رتسکاخ  بآ  هکرس و  رد  وا  هتخپ  دامض 

.دوشیم لصافم  جنر  دوبهب  هدش و  تسس  وضع  ندمآ  لاحب  ثعاب  و 
یلقاب هتخپ  بآ  ندـیلام  .دـنکیم  عفر  ار  ریـساوب  هناد  قاقـش و  كاپ و  ار  لیگز  دوجوم ) یئوراد  اینوملق -  ) اـب وا  درآ  دامـض  نداـهن 

تـسوپ وم و  يرامیب  عفر  رـس ، رب  وا  هتخپ  بآ  ندیلام  .دوشیم  تسوپ  تاماسم  ندرک  زاب  راسخر و  گنر  یخرـس  ببـس  تروصب ،
.دوشیم وم  تیفافش  تیوقت و  ببس  رس و 

.دنکیم عفر  ار  هنهک  دردرس  عطق و  ارنآ  شزیر  بآ هداد  توق  ار  هرصاب  وا  هتخپ  زا  رصع  حبص و  ره  ندروخ 
.دنازیریم ار  هناثم  هیلک و  گنس  هدش  هناثم  لاحط و  تیوقت  ثعاب  عفر و  ار  اقستسا  و  نمزم ، سفن  گنت لسع  اب  القاب  ندروخ 

ثعاب وا  ندروخ  داـیز  دـش  رکذ  هچناـنچ  .دـشاب  یم وا  طقـسم  نینج و  لـتاق  دوجوم ) یئوراد  یکمّرم -  ) اـب هتخپ  يـالقاب  نتـشادرب 
.دنهد تموادم  دیاب  ار  یندیلام  ياهوراد  ابلاغ  .دنکیم  ینیریش  ندروخ  ارنآ  ترضم  عفر  هدش و  راسخر  يدرز 
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تشحو سرت و  اه ، یگدیزگ اهرهز ، هدور ، زاگ ، خفن و  مشچ ، هنیس ، لاحط ، رگج ، ضیح ، دنب ، شاش ضارما : جالع  هنایزار  نایداب -

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  دنشورف ، اهشورفرذب  اهراطع و  هک  تسا  هتخانش  ناوارف  فورعم  یئوراد  دوصقم 
زاب و ار  هتـسب  راردا  لوب و  هدومن ، يراج  دایز و  ار  ریـش  نآ  ندروخ  دـنروخب  دـنق  تابن و  اب  هدرک  مد  ياچ ، تروصب  هک  ار  نایداب 

نایداب هدناشوج  ندـیماشآ  .دـیاشگیم  ار  هنیـس  هناثم و  هیلک و  لاحط و  رگج و  ياه  هدـس ریگ و  هدرک ، ناور  ار  نز  ضیح  هناهام و 
.دشخبیم ورین  ار  هرصاب  توق و  ار  هدعم 

.دنکیم عفد  ار  هدور  مکش و  زاگ  خفن و  داب و  هدوشگ  ار  هدعم  ياه  یگتسب ریگ و  نایداب  ندروخ 
.دشابیم تارشح  یگدیزگ  شین و  رهز  یناویح و  مومس  يوراد  نیرتهب  ظیلغ و  طالخا  عفار  نایداب 
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رود ار  ساره  سرت و  لد و  تشحو  شغ و  بلق و  ناقفخ  نآ  ندروخ  ندـب و  تسـس  هتخابدوخ و  ءاضعا  يوق  هدـننک  عمج نایداب 
.دوشب هدیشون  تابن  اب  دشاب و  هدش  مد  نابزواگ  لگ  اب  هک  اصوصخم  دزاسیم ،

.دزاسیم عفر  ار  يرم  هنیس و  یتحاران  سفن و  گنت هفرس و  دنشاب  هدناشوج  ریجنا  و  شوایس ) رپ   ) اب هک  نایداب  ندروخ 
نامرد ار  هنهک  مغلب  نایثغ و  نمزم و  لاهـسا  هاگیهت و  ولهپ و  درد  هدعم و  زاگ  داب و  و  دیدش ) درد  مکـش  ) جـنلوق نایداب  هدـناشوج 

.دنکیم
دنشونب شیالاب  نیبجنکس  هدروخ و  هدیبوک  ارنآ  لاقثمکی  ات  لاقثم  مین  هک  هدیبوک  تروصب  ای  هدناشوج و  تروصب  نایداب  ندروخ 

راشتنا زا  يریگولج  تحارج  يور  رب  دشاب  هدش  مرن  هک  وا  هدنازوس  ندیشاپ  .دنک  یم عطق  ار  هنهک  ياه  بت
229 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم فارطاب  مخز  تیارس  و 
.دنکیم نآ  مخز  جالع  هدیزگ  گس لحم  رب  لسع  اب  وا  هشیر  هدیبوک  ندیلام 

.دشخبیم توق  ار  هرصاب  هتخیر ، ار  هیلک  گنس  نآ  دوخن  کی  رادقمب  ندروخ  وا و  هدناشوج  لثم  لاعفا  رد  وا  غمص 
.دشابیم نیبجنکس  اب  شررض  عفر  اهجازم و  مرگ رضم  نایداب 

کشخ درس و  تعیبط  اب  هدعم ...  ترارح  شراخ ، هدعم ، مرک  غامد ، نوخ ولاز ، یگدیبسچ  ضارما : جالع  فرب 

.دنکیم تکاس  ارنآ  درد  دنهن  دشاب  ترارح  زا  هک  كاندرد  نادند  رب  ار  فرب  نوچ 
اه تعیبط مرگ  همضاه  هتخیر و  ار  هدعم  مرک  فرب  ندروخ  .دوشیم  دشاب  هدیبسچ  قلحب  هکیئولاز  ندمآ  نوریب  ببـس  فرب  ندروخ 

.دنکیم تیوقت  ار 
.دنکیم عطق  ار  مرگ  ياهبت  فرب  ندروخ 

.دنکیم دلج  راد  شراخ ضارما  عفر  ندب  رب  خی  ندیلام 
نیمه ياراد  یناشیپ  رب  خـی  ندـیلام  نینچمه  دروآیم ، دـنب  ار  غامد  نوخ دـشاب  هدـش  فرب  لثم  هک  هدیـشارت  خـی  اـی  فرب  نتـشاذگ 

.دنکیم دایز  ار  هدعم  ترارح  بآ  خی  بآ و  فرب  ندیشون  .دشابیم  تیصاخ 
.دوشیم هدعم  یگداتفاراک  زا  ریدخت و  ثعاب  خی  بآ  خی و  فرب و  ندروخ  دایز 

مرو جنر و  بجوم  درد و  هنیـس هفرـس و  ببـس  هدوب و  فیعـض  ءاعما  ءاشحا و  رـضم  شطع و  ثعاب  نآ  لثم  بآ و  فرب  خی و  بآ 
.دوشیم هدور  هدعم و 

.ددرگیم دنلامب  ای  هدرک  ناهنپ  وا  رد  یفرظ  رد  ارنآ  هک  ریش  بآ و  دننام  هچنآ  نتسب  خی  ببس  کمن  فرب و  جوزحم 
230 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم فرب  صاوخ  رد  خی  هدیبوک  .دنکیم  لسع  ار  خی  بآ  خی و  فرب و  دایز  ترضم  عفر 

تاحارج ینم ، ءاب و  مکش ، چیپروز »  » یگنشت ترارح و  هناثم ، محر ، يزیرنوخ  لاهسا ، شچیپ و  ضارما : جلاعم  جنرب 

زا دـیامنیم ، تدورب  دـیلوت  اهجازمدرـس  رد  ترارح و  دـیلوت  اـهجازم  مرگ رد  هک  کـشخ  تعیبط  رد  تسا  یکاروخ  جـنرب  دوصقم 
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.دننادیمن زیاج  تمالس  مدرم  يارب  زج  هدرک  عنم  نارامیب  تهج  ارنآ  ندروخ  میدق  ءابطا  تهج  نیا
ضباق و اما  دـشابیم  نآ  دیفـس  زا  رت  يوق تیـصاخ  رد  خرـس  گـنردرز و  جـنرب  ندـب و  تحـص  رمع و  لوط  ثعاـب  جـنرب  ندروخ 

.دشابیم كدنا  تیئاذغ  ياراد  یئاهنت  هب  روآ و  تسوبی
تیئاذغ ياراد  جنربریش )  ) رکش ریش و  اب  هناثم و  تشپ و  ضارما  محر و  مرو  ینوخ و  لاهسا  شچیپ و  ياوادم  دیفم و  نآ  ندروخ 

و دنـشاپب » نآ  يورب  قامـس  هک  مرن  هتک  تروصب   » قامـس هزات و  غود  اب  ینم و  دـلوم  تسوپ و  هدـننک  دیفـس  هدـننک و  قاچ دایز و 
تروصب هک  زب  ریش  اب  و  نایثغ ، یق و  یگنشت و  ترارح و  هدنناشن  ورف  يوارفص و  لاهـسا  جنر  دیفم  دنهد  رارق  غود  ارنآ  یندیـشون 

بح هس  ود  راب  ره  هدرک  بح  نآ  نغور  زب و  تشپ  هیپ  اب  هک  نآ  هدیبوک  چیپروز و  هچیپ و  لد عفر  تهج  دـنروخب  هتخپ  جـنربریش 
دنهد بـیترت  جـنرب  زا  اذـغ  ارنآ  هدـعو  کـی  زور  هنابــش ره  رد  نوـچ  و  هدور ، مکــش و  ندز  چــیپ  درد و  مکــش تـهج  دــنروخب 
.دشاب یم بوخ  ياه  باوخ ندید  راسخر و  گنر  یبوخ  ثعاب  فاص و  ار  نوخ  هدروآ ، حالـصا  هب  ار  ندـب  مکـش و  ياه  یتحاران

زین يرادـقم  نآ  زا  ياذـغ  ره  زا  سپ  هک  تسا  مزـال  نآ  ترـضم  عفر  تهج  تعیبط و  ضبق  تسوبی و  ثعاـب  جـنرب  ندروخ  داـیز 
ینیریش 

231 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
زور هد  ات  هزات  ریـش  اب  دننک و  فاص  هتخپ  ارنآ  بوخ  هک  جـنرب  هدـناشوج  بآ  .دـنیامن  هدافتـسا  تبرـش  زا  بآ  ياجب  ای  هدرک  لیم 

نآ راثآ  ندب و  سیپ  کل و  ندرک  كاپ  ندرب و  تهج  جنرب  سوبـس  هدناشوج  بآ  .دـنکیم  ینم  دـیلوت  هدرک  ءاب  تیوقت  دـنروخب 
ثعاب دنراذگ  لمد  يور  رب  هک  زب  هیپ  اب  جنرب  درآ  دامـض  برجم و  رهاوج  نداد  الج  تهج  نینچمه  دنیوشب و  نت  نآ  اب  ررکم  هک 

زب هیپ  اب  جنرب  درآ  هتخپ  ندروخ  نآ و  تاحارج  ندروآ  مهب  تهج  مخز  يور  رب  جنرب  درآ  ي  هدیئاس ندیـشاپ  نآ و  ندـش  هدوشگ 
.دشابیم دیفم  تیاغب  هچیپ  لد لاهسا و  تهج  دشاب  هدش  دننام  هتک  هتخپ  بوخ  هک 

هک دنیاسب  ار  جنرب  نادنچ  ای  دیآ  تسدب  نآ  ندرک  دیفس  ماگنه  بایسآ و  زا  هک  جنرب  درگ  نینج و  طقسم  نآ  كوتلـش  هتخپ  بآ 
.دشابیم ریظن  مک تیصاخ  نیا  رد  ینیب و  نوخ  هدنروآدنب  دنمدب  ینیب  هب  هدرک  ین  رد  ارنآ  زا  یکدنا  دوش و  رابغ  دننام 

نینج ناقری ، رادبآ ، ياه  شوج مرو ، درد و  برج ، سرقن ، هدور ، مخز  ضارما : جالع  زب 

.امرگ لصف  اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
فیطل ار  نطاب  رهاظ و  ءاشحا و  ءاعما و  نوخ و  راشف  نکـسم  اه و  تشوگ نیرتهب  تبوطر و  اـب  رایـسب  ههاـم  شـش  هلاـغزب  تشوگ 

.دشابیم اه  مهرم یبرچ  نیرتهب  مخز و  تشوگ  هدننایور  تاحارج و  درد  نکسم  هدننک و  عمج هدننک و  مرن زب  هیپ  .دنکیم 
.دنکیم یئاذغ  هچ  یناویح و  هچ  مس ، رهز و  هنوگره  عفر  زب  ریش  ندروخ 
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هدیسرمهب دب  ياذغ  زا  هک  یلاهـسا  هدور و  مخز  دنروخب  هتخاس  ینرف  دننام  هک  سرواگ )  ) هدیبوک جنرب و  درآ  هتـساشن و  اب  زب  ریش 

.دنکیم عفر  ار  هلاما  لهسم و  ندروخ  رد  طارفا  دشاب و 
تخس و ياه  مرو درد و  برج و  سرقن و  نارفعز ، نآ و  دوخ  نیگرس  اب  وا  دامـض  هداد و  دوبهب  ار  هدور  مخز  درآ  اب  زب  ریـش  هلاما 

.دنکیم عفر  ار  هدنود  وراد  هبازیل  راد و  بآ ياه  شوج
هصاخ ناگدنزگ ، رهز  عفار  زب  ریش  ندیـشون  .ددرگیم  نآ  ندش  کچوک  ثعاب  جنبلارزب )  ) زب و ریـش  اب  مروتم  نیتضیب  ندرک  دامض 
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.دنکیم ناقری  عفر  تارشح و 
.دنکیم نینج  جارخا  زاب و  ار  هتسب  ضیح  دنناشوجب ) هک  لسع  کی  بآ و  ود   ) لسع بآ  اب  زب  ریش 

.دنکیم تارشح  مس  بذج  هکرس  ای  بارـش  اب  زب  نیگرـس  ندیلام  .دنکیم  زاب  ار  هتـسب  ضیح  ردنک  اب  زب  کشخ  نیگرـس  نتـشادرب 
مشپ رد  هدرک ، خرس  شتآ  رد  ار  زب  نیگرس  دیاب  دشاب ، یم تابرجم  زا  ریز  هدعاقب  ءاسنلا  قرع  عفر  تهج  زب  نیگرـس  اب  ندرک  غاد 

.دنیامن دیدجت  يرگید  هدامآ  لکشپ  اب  هدیسرن  رخآب  شترارح  دنراذگب و  تسش » يذاحم   » اپ دنب  نیئاپ  يدوگ  رد  هدیچیپ 
.دنکیم عفر  ار  مرگ  لصافم  درد  هکرس  اب  درس و  لصافم  درد  لسع  اب  زب  لکشپ  هدنازوس  ریغ  هدنازوس و  ندروخ 

.دنکیم عفد  ار  بآدرز  ظیلغ و  يداب  یمغلب و  درد ) مکش  ) جنلوق لافطا  لوب  اب  زب  نیگرس  هتخپ  ندیلام 
.دربیم لیلحت  ار  اهمرو  هلیلبنش  بارش و  اب  زب  نیگرس  ندیلام 

.دنایوریم ار  یعضوم  ي  هتخیر يوم  هکرس  اب  زب  هتخوس  مس  هدیئاس  ندیلام 
.دنکیم عفر  ار  هثل  تنوفع  هدرب  ار  نادند  يدرز  گنز و  کمن  اب  وا  هتخوس  مس  هدیئاس  اب  ندرک  كاوسم 

.دنکیم مامت  ار  لیگز  هکرس  اب  زب  مس  هدیئاس 
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.دنازیرگیم ار  تارشح  زب  مس  روخب 
.دنکیم عفر  ار  رتسب  رد  لوب  لسع  اب  رن  زب  هتخوس  مس  ندروخ 

.دنکیم مشچ  ولج  ندمآ  هدرپ  یکیرات و  عفر  مشچب  زب  هرهز  ندیشک 
.دنکیم دشاب ) هدش  تفلک  لیف  ياپ  لثم  هک  یئاپ   ) لیفلا ءاد  جالع  اپ  هب  زب  هرهز  ندیلام 

.دشابیم مومس  عیمج  اود ) نیرتهب   ) رهزداپ یهوک  زب  هرهز 
ار وا  بانوخ  دـننک و  بابک  هدیـشاپ  وا  رب  هدـیئاس  لیبجنز  لفلف و  راد  هدـیلام ، نآ  اـب  ار  وا  هرهز  هدرک  هقرو  ار  هایـس  زب  رگج  نوچ 

.دنکیم عفر  ار  يروکبش  دنشک  مشچ  رد  هتفرگ 
.دنکیم زیمت  كاپ و  ارنآ  دنلامب  هایس  سیپ  کل و  رب  ار  وا  بآ  دننک و  بابک  هدیشاپ  نآ  رب  درگوگ  هتفاکش  ار  وا  هولق )  ) هیلک نوچ 

وا هدیبوک  مرگ )  5  ) لاقثم کی  ندروخ  دننک ، کشخ  هدیشاپ  وا  رب  هدیبوک  هریز )  ) و نورطن )  ) و دنوارز )  ) هتفاکش ار  زب  هیاخ  نوچ 
رد نآ  ندروخ  تموادـم  شخبدوس و  ار  هناثم  درد  رگج و  درد  هفرـس و  عفر و  ار  تسوپ  ياه  کـل دـیفم و  ار  هدـعم  مرک  بآ ، اـب 
عفر ار  لاحط  جنر  هکرس  اب  دنشاب  هداد  بیترت  هنوپ  و  هروب )  ) اب هک  وا  هیاخ  هدرک  کشخ  ندروخ  .دشاب  یم رثالا  بیجع  ءاب  تیوقت 

.دنکیم
اهر شلوا  زا  يرادقم  هک  ار  وا  طسو  نوخ  دننک و  حبذ  دریگب  گنر  دـهاوخیم  هزات  هک  روگنا  لصف  لوا  رد  ار  هلاس  راهچ  زب  نوچ 

دننک و کشخ  هیاس  رد  لابرغ  ای  هاک  يور  رب  ندش  هتـسب  زا  دعب  هتفرگ  یگنـس  فرظ  رد  دنـشاب  هتـشاذگ  شرخآ  زا  يزیچ  هدرک ،
.دشابیم دننامیب  هناثم  هیلک و  گنس  نتخیر  رد  دنروخب  یقشاق  راب  ره  زور  هس  ود  رد  جیردتب 

نهذ يدنک  طالتخا و  جالع  ماسرـس و  جـنر  عفر  یماسرـس  رامیب  رـس  رب  دنـشاب  هدرک  حـبذ  هزات  هک  هلاغزب  رـس  مرگ  تسوپ  نتـسب 
.دنکیم

هدش  تخس  ءاضعا  غامد و  نیلم  يوق و  تبوطر  ياراد  وا  رس  زغم  دامض 
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.دشابیم
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اهیشرت اه و  هویم امرخ و  لیگران و  ماداب و  نآ  حلصم  رـضم و  تیاغب  وا  کشک  اه و  يوادوس رـضم  اهجازم و  مرگ قفاوم  زب  تشوگ 
.دشابیم

نابز يدنک  تسوپ ، لاخ  سیپ ، کل و  مشچ ، کل  مس ، عرص ، ینم ، ءاب و  تعماجم ، روما  ضارما : جالع  كرک  نیچردلب -

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
كرحم وا  لد  اصوصخم  بلق  تقر  ثعاب  اما  هیلک ، گنس  هدننازیر  هتـسب و  لوب  هدننکزاب  هدننک و  قاچ دایز و  تیئاذغ  اب  نیچردلب 

دجنک نغور  شحلـصم  زازک و  عادص و  ثروم  شندروخ  دایز  نآ و  هدرک  بابک  زا  رتهب  وا  هتخپ  نانز و  عامج  لیم  ءاب و  جیهم  و 
.دشابیم رانا  بآ  اهنغور و  ریاس  ماداب و  و 

.دنکیم وا  مس  بذج  یگدیزگ  لحم  رب  وا  هدوشگ  مه  زا  نتشاذگ 
بح لسع  اب  هدرک  کشخ  دـیاب  ار  هرهز  .دـشابیم  ریظن  یب عرـص  جـالع  عفر و  رد  يا  هبح ردـقب  زور  ره  لـسع  اـب  وا  هرهز  ندروخ 

.دننکب
.دنکیم شوگ  ملا  درد و  عفر  شوگ  رد  وا  نوخ  ندناکچ 

.دنکیم مشچ  کل  راثآ  يدیفس و  عفر  نآ و  هدنهدالج  مشچ  رد  وا  نوخ  ندناکچ 
.دنکیم دیفس  هایس و  ياهلاخ  سیپ و  کل و  عفر  ندب  رب  بآ  رد  وا  هدرک  لح  نیگرس  ندیلام 

.دشابیم بت  هنوگره  عفار  وا  رپ  روخب  دنکیم ، وا  نابز  ندش  زاب  يدنک و  عفر  ثعاب  لفط  رب  وا  هضیب  ندناروخ 
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.دنکیم راه  گس  یگدیزگ  جالع  دنامن  یقاب  وا  زا  يزیچ  هک  یمامتب  وا  ددعکی  هتخپ  ندروخ  دنا  هتفگ

ریطقت تسوپ ...  عامج ، ینم ، نالیس  نایثغ ، محر ، ضیح ، ناقفخ ، هدور ، مخز  هنهک ، لاهـسا  غامد ، نوخ هدور ، مخز  ضارما : جلاعم  طولب 
لوب

.اهجازمدرس لاح  دیفم  ضباق ، کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
هکچ هکچ  ) لوب ریطقت  و  راـیتخا ) یب لوب   ) لوبلا لسلـس  هدور و  مخز  ینیب و  يزیر  نوخ شزیر و  بآ هنهک و  لاهـسا  طولب  ندروخ 
دامـض تروصب  هدیبوک  كوخ  هیپ  اب  ار  طولب  نوچ  .دشابیم  دـیفم  ار  نایثغ  و  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ هدور و  مخز  و  راردا ) ندـمآ 

ار هدیبوک  نیمه  نوچ  دنکیم و  عفر  ار  جازم  درـس  صاخـشا  ندـب  تاحارج  شوج و  مخز و  هتخوس و  یمغلب و  ياه  مرو دـنراذگب 
رد نتـسشن  تسا و  سبی  درـس و  وا  هناد  زا  ریغب  طولب  تخرد  عیمج  .دوشیم  وا  يزیرنوخ  عناـم  درادرب  دوـخب  كزاـن  هچراـپ  رد  نز 
رب وا  هزات  هدیبوک  گرب  نتـشاذگ  .دهدیم  عفن  ار  یمحر  ضارما  هدش ، ضیح  دایز  نوخ  ندـمآ  دـنب  ثعاب  وا  هشیر  هدـناشوج  بآ 

.دروآیم مهب  هدرک  نامرد  ارنآ  هدش و  تحارج  تعسو  عنام  تحارج 
نآ دوبهب  ببـس  ماذج  و  هروخ )  ) هلکآ دننام  ثیبخ  ياه  مخز يورب  نآ  ندیـشاپ  نادـند و  هدـنهدالج  طولب  هتخوس  گرب  رتسکاخ 

تموادم نآ  ندروخب  بح  هس  ود  يزور  هتخاس  اه  بح هدـیبوک  نوتیز  نغور  ردـنک و  دوخ  نزو  فصن  اب  ار  طولب  نوچ  .ددرگیم 
.دنکیم عفر  ار  مالتحا  و  ینم ) ندمآ  رایتخا  یب  ) ینم نالیس  رتسب و  رد  لوب  رایتخا و  یب یمئاد  لوب  دنهد 
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يور كزان  تسوپ  هدیئاس  .دـنکیم  گنر  تیوقت و  ارنآ  هدوب  وربا  باضخ  نیرتهب  دـکچب  نآ  زا  ندـنازوس  عقوم  هک  وا  بوچ  بآ 

هدـنهد و دوبهب  دـنروخب  بآ  اـب  نوچ  دـشابیم و  اـهمخز  تاـبوطر  نوـخ و  هدـنروآدنب  تاـحارج و  يوـق  هدـننک  عـمج طوـلب  هناد 
دنراذگب هدرک  ریمخ  بآ  اب  هک  طولب  يور  تسوپ  هدیئاس  دامـض  .دشابیم  ءاشحا  نوردـنا و  هدور و  هدـعم و  ياهمخز  هدـننک  عمج

.دهدیم دوبهب  ار  قتف  ضارما  هضیب و  مرو 
ار هناثم  هیلک و  نشور و  فاص و  ار  تسوپ  هبرف و  ار  ندـب  بارـش  هب و  بیـس و  تبرـش  اب  طولب  هاش  هناد  راـهچ  هس  يزور  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  مومس  رهز و  تارثا  دنمورین و  ار  ندب  دایز و  ار  عامج  لیم  ءاب و  هوق  تیوقت و 
شزیر زا  مکحم و  ارنآ  هشیر  هایس و  ار  وم  دنیوشب  روشرس ) لگ   ) اب حبص  هتسب  بش  هک  نتـسب  رـس  رب  طولب و  تخرد  تسوپ  نتخپ 

.دنکیم يریگولج  نآ 
.دشابیم نیبجنکس  رکش و  وا  ررض  عفار  هنیس و  قلح و  رضم  نآ  دایز  ندروخ 

تالضع باصعا و  لصافم ، لمد ، ینیب ، یکشخ  مومس ، اه ، بت ماکز ، درد و  هنیس یگتفرگ ، بلق نوخ ، راشف  شطع ، ضارما : جلاعم  هشفنب 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت  درس و  تعیبط  اب 
يارب تسا  یلهـسم  دـنروخب ، جـیردتب  قشاـق  قشاـق  هدروآ  ماوـق  رکـش  اـب  دـننک و  فاـص  هدـناشوج  ارنآ  هک  هـشفنب  لـگ  ندروـخ 
هدوب ترارح  یمرگ و  زا  هک  ضرم  جنر و  ره  هدـنهددوبهب  نوخ و  راشف  تدـح و  هدـنناشن  ورف  شطع و  نکـسم  اهجازم و  یئارفص

كاپ  اهمرو و  هدننک  مرن شغ و  و  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ ياود  دشاب و 
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.دشاب هدوب  لیبق  نیا  زا  هچنآ  جلاعم  ماکز و  درد و  هنیس هلزن و  دردرس و  نکسم  اهشوج و  هدننک 
اب نآ  رادقم  نیمه  ندروخ  عفر و  ار  هدعم  هبازیل  یئارفـص و  لاهـسا  زور  دنچ  ات  زور  رد  هشفنب  لگ  هدیئاس  زا  لاقثم  ات 4  ندروخ 2 

.دشابیم رثالا  عیرس  ضارما  نیا  رد  رکش  تشخ و  ریش 
ياهبت بح  هس  زور  رد  دنشاب ، هدرک  بح  هک  دنشاب ) هدیلام  بالگ  اب  هک  هدیئاس  خرـس  لگ   ) دنق لگ  اب  هدیئاس  هشفنب  لگ  ندروخ 

.دیامن عفر  ار  مومسم  ياذغ  ره  تیمس  هدنزگ و  ره  رهز  یتشم ، هزادنا  هب  خرس  لگ  هزات  ندروخ  عفر و  ار  هتخانشان 
یمرن و ببـس  تسوپ  رب  نآ  ندـیلام  عفر و  ار  ینیب  یکـشخ  ینیب  رد  دنـشاب  هدرک  فاص  هدـناشوج  ای  هدرـشف  هک  وا  بآ  ندـناکچ 

باـتفآ شزوـس  زا  اـی  ترارح  زا  هک  مرگ  ياهدردرـس  دـندنبب  رـس  وـلج  یناـشیپ و  رب  هک  وا  هـتخپ  دامـض  هدـش و  تسوـپ  تفاـطل 
.دشخبیم دوبهب  ارنآ  كرت )  ) قاقش دعقم  رب  نآ  ندراذگ  مرن و  ار  مرگ  ياهمرو  نامرد و  ار  دشاب  هدیسرمهب 

.دشابیم دشاب  هدمآ  نوریب  هک  نانآ  دعقم  نتفر  اجب  ثعاب  لافطا  هب  هشفنب  گرب  هدناشوج  بآ  نداد 
مرن رد  دـعقم و  مرو  شوج و  مشچ و  جـنر  هدـعم و  یتحاران  باهتلا و  لمد و  مرگ و  ياـهمرو  لـیلحت  تهج  وا  هتخپ  گرب  داـمض 

.دشابیم دننام  یب نخان  یئابیز  تمالس و  ظفح  لصافم و  هدش و  کشخ  باصعا  ندرک 
لافطا هنیس  رب  نآ  مرج  دامض  عفر و  ار  سفن  گنت ندرک  قرع  زا  دعب  مامح  رد  هشفنب  هدناشوج  گرب  بآ  زا  ناکتسا  مین  ندیـشون 

نآ اب  رس  نتسش  برجم و  هناثم  ترارح  لوب و  شزوس  تهج  لیلها  رد  ناکچ  هرطق اب  نآ  بآ  ندناکچ  رثؤم و  تیاغب  هفرـس  تهج 
.دنادرگ فرطرب  ار  یباوخیب  دیفم و  ار  مرگ  رس  درد 
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زا دعب  هتخیر  دجنک  نغور  رد  هدیبوک  ار  هشفنب  لگ  هک  هشفنب  نغور  ندیلام 
238 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دزاسیم عطق  ار  هفرس  فان  رب  دریگب ، گنر  نغور  ات  دننک  دیدجت  ار  هشفنب  دننک و  فاص  هدیلام  زور  دنچ 
باوخیب رامیب و  هدز و  باوخ ندرک  باوخ  تهج  دنراذگ  دعقم  رب  هتخاس  دامـض  هدـیلام  هشفنب  نغور  اب  هک  هیپ  جنفـسا و  هدـیبوک 

تابن بآ  تابن و  شحلـصم  باهتلا و  نایثغ و  هدـعم و  لقث  ثعاب  بلق و  فعـض  ثروم  هشفنب  زا  داـیز  هدافتـسا  دـشابیم ، لیدـعیب 
.دشابیم ودرگ  زغم  یکدنا  ندروخ  نیریش و 

یگلصوحیب تلاسک و  تالایخ ، ساوسو و  عامج ، توهش و  باصعا ، ءاضعا و  غامد ، بلق و  هدعم ، ضارما : جالع  یهب  هب -

.اهجازم کشخ لاح  دیفم  رت ، لادتعا هب  تعیبط  اب  لجرفس ، رگید  مان  اب  فورعم  نیریش  يا  هویم
طاشن رورـس و  ثعاب  لوب و  هدـننک  ناور هدـننک و  زاب  هب ، .دوشیم  طاشن  ثعاب  هدرک  غامد  لد و  هدـعم و  تیوقت  یهب  ای  هب  ندروخ 

.دشابیم یناسفن  ناویح و  حور 
تیوقت رد  کشخ و  درـس و  شتعیبط  شرت  هب  .دنکیم  باصعا  اضعا و  ناجیه  عفر  دـننک  لامعتـسا  مرگ  هک  ندـبب  هب ، بآ  ندـیلام 

.دوشیم مرگ  جازم  یگتسب  ثعاب  اذغ  زا  دعب  عبط و  ضباق  ودره  مرج  دشابیم و  نآ  نیریش  زا  رتیوق  هدعم 
.دشابیم عامج  لیم  توهش و  ءاب و  ینعی  یناسفن  یناویح و  حور  ياهتوق  يوقم  جرفم و  هب ، ماسقا  ندیئوب 

.دنکیم یگلصوحیب  تلاسک و  ساوسو و  عفر  نوخ و  دلوم  هب ، ندروخ 
.دنکیم طوقس  زا  نینج  ظفح  عفر و  ار  یگتفرگلد  ناقفخ و  هب ، ندروخ 

عفار  نآ و  مف  هدعم و  رگج و  فعض  عفار  اهتشا و  نتخیگنا  ثعاب  هب ، ندروخ 
239 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم ناقری 
.دنکیم غامدب  تاراخب  ندیسر  ندمآ و  الاب  ینیب و  مشچ و  شزیر  بآ عفر  فرطرب و  ار  نمزم  رس  درد  هب ،

.دنکیم نآ  لاثما  ندروخ و  لاغذ  كاخ و  لگ و  لیم  يرامیب  عفر  هب ، ندروخ 
هدـش ضراع  مرگ  داوم  نتخیر  زا  هک  هدـعم  مف  درد  ناـیثغ و  یق و  لوب و  شزوس  یتسم و  باـهتلا و  یگنـشت و  لاهـسا و  عفار  هب ،

.دشابیم
.دوشیم عفر  ندب  یئوبدب  قرع و  هب ، ندروخ  اب 

لاوحا مکش و  یناور  رد  نآ  هدیشوجن  نیریـش و  نودب  بآ  مرج و  یلخاد و  ياه  يزیرنوخ هدنروآدنب  هب ، تبرـش  بآ و  ندیماشآ 
.دشابیم راضم  هنوگنیا  عفار  نآ و  ندمآ  دنب  ثعاب  یلاهسا 

.دشابیم لسع  اب  اصوصخم  نآ  نتخاس  ابرم  شررض  عفار  تیذا و  اب  وا  بآ  هب  تبسن  وا  لقث  مرج و 
بحاص تیاغب  دروم  نیا  رد  دنکیم و  نآ  يراجم  تاحارج  جالع  لوب و  شزوس  عفر  جرف  لیلحا و  هب  هب ، بآ  ندناسر  ندـناکچ و 

.دشابیم رثا 
لخاد هاگره  و  دنکیم ، اهجازم  مرگ نمزم  لاهـسا  عطق  دنروخب  نآ  زا  دوش و  هریت  شگنر  هک  يوحنب  دننک  شتآ  ریز  رد  ار  هب  نوچ 

.دشابیم اهجازمدرس  لاهسا  جلاعم  دنزپب ، هتخیر  اوبزوج )  ) نآ رد  هدرک  یلاخ  ارنآ 
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ثروم هدـننک و  حورجم روآ و  تنوشخ فیعـض و  ياه  هدـعم ءاـشحا و  رـضم  نآ  مرج  هصاـخ  وا  هتخپن  یئاـهنتب و  هب ، بآ  ندروخ 
.دشاب هدمآرد  ابرم  تروصب  رگم  جنلوق )  ) تخس مکش  درد  هفرس و  هشعر و 

رب هوالع  نآ  اب  كرتشم  زین  ترضم  رد  نیریش و  هب  هیبش  لاعفا  رد  هدنرازآ و  لاهـسا  یق و  عطاق  ضباق ، کشخ و  درـس و  شرت  هب ،
فیعـض ءاعما  اه و  هدـعم نابحاص  اـه و  هینب مک هکنآ  حلـصا  رتررـض و  یب ودره  بر  فیعـض و  ياـهجازم  رد  رتداـیز  رازآ  ضبق و 

.دننکب هدافتسا  نآ  تبرش  رکش و  اب  هدناشوج  بآ  ابرم و  زا  تحاران 
240 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدمآرد ابرم  تروصب  رگا  هدعم  لد و  غامد و  يوقم  ترارح و  نایلغ  رس و  درد  نکسم  ضباق ، لدتعم و  تعیبط  رد  هب  هزات  هفوکش 
.دشاب

عفر هدوب ، هنیـس  رکف و  غامد و  و  بلق )  ) لد و  شراوگ ) هاگتـسد  هدور و  زا  معا  هدعم ، نوردـنا -  ) ءاشحا يوقم  هب ، هفوکـش  يابرم 
.دنکیم مرگ  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ

تحارج مرو  داسف و  كرچ و  لوضف و  ندش  هدـنکارپ  زا  يریگولج  دـندنبب  وضع  رب  هدـیبوک  هک  وا  گرب  مرج و  هفوکـش و  دامض 
.دنکیم نآ  فارطاب 

.دناشنیم ورف  ارنآ  مرو  مشچ  تشپ  رب  وا  هفوکش  گرب و  اب  هب ، هدیبوک  ینعی  دامض  نیمه  نتشاذگ 
.دنکیم نآ  ندمآ  مهب  ندش و  عمج  ثعاب  تحارج  اضعا و  رب  هدیبوک  نیا  دامض 

ندروآ دنب  ثعاب  تعرـسب  مخز ، يور  رب  شندیـشاپ  ضباق و  رایـسب  دنیاسب  دـننک و  کشخ  دـنریگب و  هک  هب  يور  كرک  هدـیئاس 
زا هدرک  كاپ  ار  هب ، دیاب  تهج  ره  رد  هک  روتـسد  نیا  رد  دشابیم ، هیر  قلح و  رـضم  رایـسب  نآ  ندروخ  ددرگیم و  نآ  يراج  نوخ 

.دنروخب كرک 
ره زا  يراع  دننام و  رابغ  الماک  نوچ  ایتوت و  زا  رتهب  لاعفا  همه  رد  وا  هدـیئور  هزات  ياهگرب  هب و  تخرد  كزان  ياه  هخاش رتسکاخ 

.دنکیم عفر  ار  مشچ  ياه  یتحاران شزیر و  بآ شزوس و  شراخ و  مشچ  رد  نآ  زا  يرصتخم  ندناشفا  دشاب ، هدئاز  تفاثک و 
جـلاعم و دـیفم  .دـنامب  نغور  هدـش  مامت  بآ  اـت  دـنناشوجب  نوتیز  نغور  نآ  عبر  اـب  ار  وا  هدرک  فاـص هتخپ و  بآ  هک  هب ) نغور  )

.دنکیم رس  تحارج  هناد و  هسوبس و  هروش و  عفر  رس  رب  شندیلام  راد و  بآ يادوس )  ) برج شراخ و 
.دنکیم نابز  ناهد و  درد  شوج و  مخز و  عفر  ناهد  رد  نغور  نیمه  ندنادرگ 

.دشابیم رس  يادص  هجیگرس و  راود و  عفار  رس  رب  هب ، نغور  ندیلام 
241 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم قرع  شزیر  زا  يریگولج  نت  رب  شندیلام  لوب و  محر و  شزوس  عفر و  محر  رد  نغور  نیا  هیقنت 
مخز نمزم و  شچیپ  هنهک و  لاهـسا  رگج و  مرو  جـالع  مرگ و  رـس  درد  عادـص و  عفر  یلخاد و  يزیرنوخ  عنم  هب ، نغور  ندیـشون 

.دنکیم ربونص  تخرد  هشپ  تارشح و  مس  هدور و 
.دشابیم نآ  دننام  هدور و  مخز  شغ و  دردرس و  هچیپ و  لد لاهسا و  جلاعم  تارثا و  نیمه  ياراد  زین  هب ، نغور  هلاما 

يا هعرج مین  جـیردتب  یتعاـس  زا  سپ  هتخیر  مرگمین  بآ  ناکتـسا  رد  نآ  زا  یقـشاق  هک  وا  باـعل  و  رت ، درـس و  تعیبـط  اـب  هـناد  هـب
.دنکیم يرم  قلح و  یتحاران  یکشخ و  تنوشخ و  يرم و  هنیس و  مخز  مرگ و  هفرس  عفر  دنشونب 

.دنکیم عفر  ار  راح  دنت  ياهبت  فرطرب و  ار  ءاعما  هدعم و  زادگوزوس  یتحاران و  ترارح و  هناد  هب باعل  ندروخ 
هنیس ضارما  رد  هناد  هب زا  هدافتـسا  قیرط  نیرتهب  .دنکیم  جالع  ار  ناهد  نابز و  مخز  یکـشخ و  وا  باعل  ندرب  ورف  هناد و  هب ندیکم 
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.دنراذگ نیلابب  رس  هتفرگ  ناهد  رد  ارنآ  زا  یتشم  هک  تسا  باوخ  عقوم  قلح  و 
ترارح و ررـض  عـفر  ندـب  رب  شندـیلام  هدرک و  نآ  درد  نیکـست  تحارج و  عـفر  شتآ  یگتخوـس  لـحم  رب  هناد  هب باـعل  ندـیلام 

.دنکیم باتفآ  یگتخوس 
.دنکیم نادند  يدنک  عفر  هناد  هب ندیوج 

مخز لس و  دـیفم  ناشیا و  سفنت  هاگتـسد  ضارما  جـلاعم  اهجازم و  مرگ لاوحا  قفاوم  روآظوعن و  هدـننک و  هبرف هب  هناد  زغم  ندروخ 
.دشابیم نآ  یکشخ  هفرس و  ادص و  یگتفرگ  ءاعما و  هنیس و 

ندیکم رد  رگم  دشاب ، هتفای  بیترت  رکـش  اب  هک  تسنآ  دوشن  يررـض  بترتم  هک  وا  هناد  تشوگ و  بآ و  هب و  فرـصم  عون  نیرتهب 
.تسا هدش  هدرمش  زیاج  زین  رکش  نودب  هک  وا  هناد 

242 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم مرگ  ات 7  وا  هناد  زا  قشاق و  تشه  ات  زور  رد  هناد  هب  باعل  زا  فرصم  رادقم 

اه بت محر ، يزیرنوخ  هثل ، نادند و  مومس  غامد ، لد و  بلق ، ناقفخ  لاهسا ، یق و  ضارما : جلاعم  دیب 

.دنشابیم یتبوطر  یمغلب و  جازمدرس و  هک  اهنآ  رضم  اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ ، درس و  تیصاخ  اب  تسا  دیب  تخرد  دوصقم 
.دنکیم لاهسا  یق و  عطق  یقشاق  رادقمب  دننک  تفایرد  هدیبوک  هک  دیب  گرب  بآ  ندروخ 

.دنکیم اهجازم  مرگ  غامد  رکف و  هدعم و  تیوقت  عطق و  ار  بلق  ناقفخ  دیب  گرب  بآ  ندروخ 
.دشابیم راح  مومس  رهزداپ  عفر و  ار  هدور  هدعم و  ياه  مرو لسع  یمک  اب  دیب  قرع  ای  دیب  گرب  بآ  ندروخ 

.دنکیم نادند  هثل و  تیوقت  دیب  گرب  بآ  هضمضم 
.دنکیم محر  يزیرنوخ  عطق  دیب  قرع  ای  گرب  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن 

.دوشیم تعیبط  مرگ دارفا  هزات  ياهمخز  ندش  عمج  دوبهب و  ببس  مخز  يور  رب  دیب  گرب  هدیئاس  ندیشاپ 
دنت و ياهبت  عطق  دیب  گرب  اب  ندب  عیمج  ندیناشوپ  دیب و  گرب  يور  رب  ندیباوخ  بت و  فیعـضت  بجوم  دیب  تخرد  ریز  ندیباوخ 

.دنکیم نآ  لاثما  قد و  هبصح و  بت 
.دشابیم ماداب  نغور  شحلصم  جازم و  ضبق  ریگ و  ثعاب  دیب  قرع  ای  بآ  ندروخ  دایز 

243 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نونج شغ و  ءاضعا ، مرو  شوج ، لیگز و  غامد ، نوخ يزیرنوخ ، مغلب ، تبوطر و  یگنشت ، بلق ، ضارما : جالع  کشمدیب 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم نآ  شپط  ناقفخ و  بلق و  یگتفرگ  عفر  دنشاب  هدرک  تبرش  بآ  اب  هک  رکش  کشمدیب و  قرع  ندروخ 

.دنکیم یگنشت  عفر  هدوب  رگج  ریگ  هدننکزاب  فیطل و  کشمدیب  قرع 
.دنکیم فیعض  باصعا  هدعم و  تیوقت  کشمدیب  قرع  تبرش 

.دهدیم عفن  ار  یتبوطر  درس و  ضارما  عیمج  عطق و  ار  درس  یمغلب و  ياه  بت کشمدیب  قرع 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


عطق شندروخ  غامد و  نوخ عطق  ینیب  رد  وا  هدرکرابغ  ندیشک  عطق و  ار  یگدیرب  مخز و  نوخ  وا  هدنازوس  بوچ  رتسکاخ  ندیشاپ 
.دنکیم یلخاد  ياه  يزیرنوخ

.دربیم لیلحت  ار  ءاضعا  مرو  ناتسپ و  مرو  شوج و  لیگز و  هکرس  اب  کشمدیب  تخرد  بوچ  رتسکاخ  ندیلام 
رکـش اب  وا  هدناشوج  بآ  ندـیماشآ  .دـنک  یم زاب  ار  هتـسب  راردا  نآ  ندـیماشآ  هدوب و  ادوس  مغلب و  لهـسم  وا  گرب  هدـناشوج  بآ 

.دنکیم عفر  ار  سرت  دردرس و  ایلوخیلام و  شغ و  فرطرب و  ار  لاحط  یتفس 
.دزاسیم رود  ار  محر  یتحاران  یگفخ و  عفر و  ار  زرل  بت  رکش  اب  وا  گرب  هدناشوج  بآ  ندیماشآ 

.دنکیم عفر  ار  یمس  هیودا  ررض  برقع و  یگدیزگ  دنمدوس و  ار  سرقن  لصافم و  درد  یندیشون  نیا  نینچمه 
كاپ  ار  شوگ  كرچ  شوگ ، رد  کشمدیب  گرب  هدناشوج  بآ  ندناکچ 
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سرت و نآ و  یگتفرگ  یبلق و  ضارما  بالگ  هرطق  دـنچ  رکـش و  بآ و  اب  کشمدـیب  تبرـش  راب  ود  یکی  يزور  ندیـشون  .دـنکیم 

.دنکیم عفر  ار  تینابصع  یتسس و  یگلصوحیب و  تشحو و  بارطضا و  هرهلد و  شغ و 
.دوشیم نآ  يالج  ثعاب  هدومن  مشچ  رون  تیوقت  دننک  مشچ  رد  يدرگ  هدیئاس  رابغ  دننام  هک  کشمدیب  غمص 

.دشابیم درس  لاهسا  عفار  کشمدیب  لگ  هدیئاس  ندروخ 
.دشابیم مادنا  ءاضعا و  فعض  داسف و  یتسس و  عفار  وا  هتخپ  بآ  هدناشوج  رد  نتسشن 

.دنکیم رکش  بالگ و  ار  کشمدیب  ندروخ  ررض  عفر 

ریزانخ غامد ، فعض  هدعم ، لاهسا ، هچیپ و  لد یگتسکش ، يرغال ، قاقش ، هنیس ، هفرس و  یکشخ ، ریساوب ، ضارما : جلاعم  هچاپ 

نارامیب و تهج  هدرک  قیقر  كاپ  نوخ  دـیلوت  مضه  زا  سپ  اـما  مضهرید  جزل و  ینیتـالژ ، تیـصاخ  اـب  تسا  دنفـسوگ  هچاـپ  دارم 
.دشابیم نیرتهب  ریساوب  هب  نایالتبم  نیهقان و 

یگتفرگ نابز و  بل و  كرت )  ) قاقـش هنیـس و  قلح و  یکـشخ  هفرـس و  دیفم و  ار  دح  زا  هدایز  یکـشخ  ینعی  هتخوس  يادوس  هچاپ 
.دشابیم نامرد  ار  ناوختسا  یگتسکش  مخز و  دایز و  يرغال  دنب و  شاش يزیر و  نوخ قد و  لس و  کشخ و  هفرس  ادص و 

دنت راح و  ياهاود  ترضم  عفد  عفر و  ار  مرگ  داوم  هدعم و  هبازیل  دیفم و  ار  راددرد  لاهـسا  هچیپ و  لد یبرع  غمـص  اب  هچاپ  ندروخ 
بآ  .دنکیم  یلکلا  تابورشم  و 
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، مک مک تباجا   ) يا هضیه لاهـسا  هدور و  درد  هچاپ  بآ  هلاما  نیلم و  ار  کـشخ  تعیبط  مرن و  ار  جازم  عفر و  ار  مرگ  هفرـس  هچاـپ ،

هچاپ بآ  ندیلام  ندروخ و  رثؤم و  غامد  فعض  یکشخ و  تهج  ینیب  رد  هچاپ  بآ  ندناکچ  برجم و  عفر و  ار  رادریگ  دوزدوز )
نابرـض رـس و  درد  خرـس  لگ  نغور  و  نویفرف )  ) نارفعز و اب  هچاـپ  ملق  زغم  نغور  ندـیلام  جـلاعم و  تفـس  ياـه  مرو ریزاـنخ و  رب 

.دنکیم عفر  ار  لصافم 
ثعاب تحارج  مخز و  يور  رب  نآ  ندیشاپ  عطق و  ار  غامد  نوخ دنمدب  ینیب  رب  دننک و  رابغ  دننام  هدیئاس  هک  هچاپ  ناوختـسا  هتخوس 

.ددرگیم تحارج  دوبهب  ندمآ و  مهب 
.دشابیم نکسم  ارنآ  درد  دیفم و  ریساوب  هناد  يارب  دنلامب  هتخاس  مهرم  هچاپ  بآ  درز و  ربص  اب  هک  ناوختسا  هتخوس  هدرک  مرن
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سفرک و اب  نآ  نتخپ  مرگ و  ياهزیچ  لسع و  نیچراد و  اب  نآ  ندروخ  شا  هراچ جـنلوق و  مکـش و  درد  بجوم  هچاپ  ندروخ  دایز 
.دنکیم نآ  ترضم  عفر  نیچراد  هریز و 

غامد نوخ اه ، مخز يزیر ، نوخ ضارما : جلاعم  رویط  رپ 

اه و مخز مایتلا  تهج  رویط  رپ  مسق  ره  هدنازوس  هدیئاس  دمآ و  دهاوخ  شیاج  رد  کیره  صاوخ  هک  تسا  ناگدـنرپ  رپ  زا  ترابع 
.دشابیم دیفم  دیلپ  هچ  ینوفع و  ریغ  هچ  تاحارج 

يوم لاعفا  هنوگنیا  رد  دـشابیم ، يروف  رثا  ياراد  دنـشاپب  اهنآ  رب  هک  اهتحارج  نوخ  عطق  رد  هدـبدب )  ) كرک مرن  رایـسب  رپ  هدـنازوس 
.دشابیم رویط  رپ  هیاپمه  زین  شوگرخ  هدنازوس 
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دـننازوسب و دـننک و  کشخ  دـنیوشب و  هدرک  ادـج  تسا ، راد  خاروس دیفـس و  هخاش  اـب  هچنآ  رویط  گرزب  ياـهرپ  ياـهتنا  زا  نوچ 

عیمج ندروآ  دنب  رد  دروآ و  دنب  دیاین  دنب  وراد  چیه  زا  دشابن و  رت  کلهم نآ  زا  هک  ار  غامد ) نوخ  ) فاعر دـنمدب  ینیب  رد  هدـیئاس 
.دراد رثا  نیمه  اه  يزیرنوخ

هیلک لاحط ، ناقری ، بلق ، ناقفخ  بلق ، فعض  نمزم ، هفرس  یگدیزگ ، ندب ، فعض  ضارما : جلاعم  هتسپ 

ومیل بآ  رد  شنتـشغآ  اب  رگم  دروآیمن  ماود  رتشیب  هام  هس  ات  وا  زغم  اما  دنامیم  یقاب  دیدم  تدـم  دـننکن  زاب  ار  وا  ناهد  رگا  شتوق 
.اهجازمدرس اه و  یمغلب لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  دنکیم ) هتسپ  داسف  زا  يریگولج  ومیل  بآ  )

.دوشیم ندب  توق  ظوعن و  یهبرف و  ثعاب  هتسپ  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  دبک  هدس  ریگ و  عفر و  ار  تارشح  ماوه و  یگدیزگ  ررض  هتسپ 

تـسوپ اب  هک  یطرـشب  دسریمن  واب  بوبل  زا  کی  چیه هک  يدح  رد  دهدیم  توق  ار  هدعم  مف  هدعم و  هدومن  هزیکاپ  نوخ  دیلوت  هتـسپ 
.دوشب هدروخ  وا  زغم  يور  رب  هدیشک  كزان 

.دنکیم نهذ  هظفاح و  غامد و  بلق و  تیوقت  عفر و  ار  نمزم  هفرس  هدور و  مکش و  درد  نایثغ و  یق و  رگج و  درد  هتسپ 
.دزاسیم فرطرب  ار  لاحط  جنر  ناقری و  هیلک و  يرغال  دبک و  يدرس  بلق و  ناقفخ  هتسپ 

.دروآیم دنب  ار  یق  یگنشت و  لاهسا و  ضباق و  بلق و  يوقم  هزادنایب  کشخ و  درس و  وا  يور  زبس  هزات  تسوپ 
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.دنکیم نآ  تحارج  شوج و  عفر  وبشوخ و  ار  ناهد  هدیشخب  توق  ار  نادند  وا  يور  زبس  تسوپ  ندیوج 
.دربیم لخادب  ار  هدمآ  نوریب  دعقم  دنشاب  هدناشوج  رایسب  هک  وا  تخس  تسوپ  بآ  رد  نتسشن 

.دنکیم عفار  هکح  تسوپ و  شراخ  محر و  دعقم و  درد  وا  تخرد  گرب  تسوپ و  هتخپ  بآ  ندیلام 
.دنکیم ندب  زا  شپش  عفر  دروآیم و  دنب  ار  نت  دایز  قرع  بآ ، نیمه  ندیلام 

.دنکیم نآ  تیوقت  وم و  شزیر  عنم  وا  تخرد  گرب  تسوپ و  هتخپ  بآ  اب  وم  نتسش  دایز 
.دنکیم رکف  غامد و  هیقنت  هظفاح و  تیوقت  وبشوخ و  ذیذل و  ار  اذغ  هتسپ  نغور 
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.دزاسیم رود  ار  یئادوس  داوم  ایلوخیلام و  تالایخ و  ساوسو و  ربنع ، اب  هتسپ  نغور  ندروخ 
تعیبط درس  راد  بآ ياه  هویم اهیـشرت و  ار  شررـض  عفر  ناشیا و  ندب  شراخ  شوج و  دردرـس و  ثعاب  اهجازم و  مرگ رـضم  هتـسپ 

.دنکیم

مرو دعقم ، سرقن ، اپ ، تسد و  ياهدرد  ناهد ، مخز  درد ، هنیس هفرس ، ضارما : جالع  مشپ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  رتمرگ ، همه  زا  نآ  هایس  کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
هکرس اب  وا  ندیلام  ندنازوس و  نینچمه  دنکیم ، نآ  جالع  راد ) شراخ زیر  ياهشوج   ) يرـش يور  رب  خرـس  مشپ  نتـسب  نتـشاذگ و 

.دراد رثا  نیمه 
وضع تبالص  یتخس و  مرو و  عفر  دندنبب  هدرک  رت  مرگ بارش  رد  ار  مشپ  نوچ 
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.دروآیم دنب  ارنآ  نوخ  هدیرب  رب  مشپ  تروص  نیمه  هب  نتشاذگ  .دنکیم 

هدیلام خرسلگ  نغور  مروتم  وضع  رب  نوچ  .دنکیم  هنیس  درد  هلزن و  هفرـس و  عفر  دنراذگب  میخـض  تفلک و  هک  مرگ  مشپ  نتـشاذگ 
نغور هک  تروص  نیمهب  دـهدیم و  راه  گس  نادـند  مخز  دوبهب  گس  تحارج  رب  هداد  نآ  مرو  لـیلحت  دـنراذگب  هدرک  مرگ مشپ 

.دنکیم عفر  ار  دردرس  دندنبب  مشپ  هدیلام  رسب 
یتبوطر ضارما  سرقن و  هب  هدیاف  مشپ  شرف  يور  رب  نتسشن  اما  تسوپ  یتحاران  یکشخ و  شراخ و  ثروم  یمـشپ  سابل  ندیـشوپ 

.دنکیم اپ 

هنیس طلخ  لاهسا ، شراخ ، هکح و  ساوسو ، لایخ ، رکف و  یتسم ، رکس و  یگتفرگ ، بلق ضارما : جالع  هبنپ 

.اه یتبوطر اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دروآیم یتسم  رکس و  یتشم  هزادناب  هبنپ  هفوکش  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  محر  ینیگنس  و  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ وا  مرگ  ردقب 100  دنزاسب ، هبنپ  هفوکش  زا  هک  یتبرش 
ار تـالایخ  ساوسو و  رکف و  دـنروآ  ماوقب  هدـناشوج  رکـش  اـب  دـننک و  فاـص  هدـناشوج ، ار  هبنپ  هفوکـش  هک  تبرـش  نیا  ندروخ 

.دشابیم نآ  ریگشیپ  نونج  يادتبا  رد  فرطرب و 
هداد ماروا  لیلحت  دـنراذگب  دـننک و  ریمخ  شیرـس  ای  اریتک  باعل  دـننام  یباعل  اب  هک  هبنپ  هدـنازوس  اـب  هبنپ  گرب  هفوکـش و  هدـیبوک 

.دوشیم یگتخوس  ندز  هلبآ  عنام  عفر و  ار  هکح  شراخ و 
دنشونب نآ  زا  ناکتسا  ود  ات  تاعفدب  تبرش  اب  هک  یطرشب  هبنپ  گرب  بآ و 
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.دنکیم لاهسا  عطق 

دوبهب ار  جـلف  زازک و  هشعر و  هدرک ، ندـب  تیوقت  هزاـت  هبنپ  زا  هصاـخ  زود ، هبنپ ساـبل  ندیـشوپ  عمج و  مرگ و  ار  ندـب  هبنپ  ساـبل 
.دنکیم تکاس  ارنآ  درد  هتخپ  ارنآ  طلخ  هنیس  رب  شنتسب  نتشاذگ و  دشخبیم و 
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وا روخب  محر و  یگتفرگ )  ) ناقفخ وا  هتخپ  بآ  رد  نتـسشن  لیدعیب و  سرقن  تهج  نوتیز  ای  لگ  نغور  اب  وا  هدـیبوک  گرب  دامض 
.دنکیم عفر  ار  ماکز 

.دنکیم نآ  نوخ  عطق  تعرسب  تاحارج  رب  هتخوس  هبنپ  نتشاذگ 
.دنکیم بذج  ار  هتفر  شوگ  رد  بآ  دننازوسب  ار  شرگید  رس  هتشاذگ  شوگ  رد  ار  هبنپ  هخاش  نوچ 

.دنکیم عمج  ار  اهمخز  هدرم  تشوگ  هنهک  هدیسوپ  هبنپ  نتشاذگ 
.دنکیم دلج  رهاظب  قمع  زا  نوخ  بذج  للحم و  هخاش  هبنپ و  گرب و  هفوکش و  زا  هبنپ  ءازجا  عیمج  دامض 

.دشابیم روآظوعن  تیاغب  اهجازمدرس  رد  نیچراد  اب  اهجازم و  مرگ رد  نیبجنکس  اب  هناد  هبنپ زغم  ندروخ 
اـضعا و ضارما  رد  اـضعا  رب  شندـیلام  هدور و  درد  هفرـس و  عفار  هدـنهدالج و  فّطلم و  روآـظوعن و  روآ و  یهبرف هبنپ  مخت  نغور 

.دشابیم لاقثم  ود  ات  شا  هناد زا  لاقثم و  راهچ  هس  ات  هبنپ  هفوکش  زا  كاروخ  رادقم  .دشابیم  لیدعیب  دشاب  يدرس  زا  هک  مادنا 

تالایخ ساوسو و  ادوس ، قد ، بت  جرف ، نت و  شراخ  لمد ، سیپ ، کل و  ضارما : جالع  رینپ 
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.دنشاب هتشاد  یتبوطر  جازم  هک  نانآ  رضم  اهجازم و  مرگ دیفم  رت  درس و  تعیبط  اب 

.دوشیم كاپ  نوخ  دلوم  هدروآ  جازم  میالم  تنیل  هداد  توق  ار  هناثم  هیلک و  کمن  یب رینپ  ندروخ 
.دشابیم هدور  هدعم و  كرحم  ءاضعا و  هب  دوخ  تیصاخ  هدنناسر  ندش  مضه  زا  سپ  مضهرید و  رینپ 

.دوشیم تسوپ  یمرن  ثعاب  هدننک و  قاچ عفان و  تیاغب  هنوپ  ودرگ و  زغم  اب  رینپ  ندروخ 
.دوشیم مرو  عنام  حورجم  ياضعا  رب  نآ  نتشاذگ  هدروآ و  دنب  ار  لاهسا  دنروخب  دننک و  بابک  دنرشفب و  هتخپ  ار  رینپ  نوچ 

مشچ یکیرات  لقث و  ثعاب  نآ  ندروخ  هتشذگن  ياذغ  يالاب  ینعی  هدشن  مضه  هدرک و  اهتـشا  کیرحت  زا  يریگولج  کمن  یب رینپ 
.دنکیم ودرگ  هنوپ و  عانعن و  ارنآ  ررض  عفر  دوشیم و  دیدش ) درد  لد  ) جنلوق و 

.دنکیم عمج  ار  هدعم  تابوطر  هدومن  هدور  تیوقت  کیرحت و  ار  اهتشا  عفر و  ار  مغلب  هک  کشخ  مرگ و  هدز  کمن رینپ 
نتـشاذگ كاپ و  ار  یکرچ  ياه  شوج زاب و  ار  لمد  رـس  دنراذگب  دننک و  مرن  هدـیبوک  لسع  اب  ار  رینپ  هک  لسع  اب  روش  رینپ  دامض 

.دهدیم دوس  ار  تسوپ  سیپ  کل و  رداشون  اب  نآ 
هنهک و رایـسب  هدعم و  لقث  نابحاص  اهجازم و  مرگ دعقم  جرف و  نت و  شراخ  ثعاب  هدنرازآ و  طلخ  دـلوم  شطع و  ثعاب  روش  رینپ 

.دشابیم رایسب  تارضم  ياراد  نآ  ندروخ  مومسم و  ابیرقت  وا  نفعتم 
هدـش ضراـع  هصغ  زا  هک  یبـت   ) قد بت  تهج  روآ و  باوخ بوطرم و  تیاـغب  دوـش  جارخا  نآ  زا  ندز  ماـگنه  هک  هزاـت  رینپ  بآ 

تیاـغب اـهجازم  يوارفـص تـالایخ  ساوسو و  ادوس و  عفر  تعیبط و  ندـب و  تروص و  تسوپ  ندرک  مرن  هدـعم و  باـهتلا  و  دـشاب )
.دشابیم شخبدوس 

251 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ودرگ ندروخ  اب  نآ  ررـض  عفر  هفیاط  ودره  رد  اهجازمدرـس و  دـنمدوس  نآ  کمن  اب  اـهجازم و  مرگ لاـح  دـیفم  کـمن  یب رینپ  سپ 

.دشابیم
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یگتسکش مرو ، تشپ ، درد  ناقری ، لاحط ، ادص ، لوب ، هدعم ، هدور و  ضارما : جالع  يریخای  ریخای - كرینپ -

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت  درس و  تعیبط  اب 
لقث ریگ و  هدش  لوب  نایرج  يدایز و  عبط و  تنیل  ثعاب  دنروخب  هدرک  نیریش  رکـش  اب  هک  نآ  زا  یتشم  هدناشوج  بآ  هدرک  فاص 

ینوخ و لاهـسا  شچیپ و  نوردـنا و  ءاعما و  شوج  مخز و  كرینپ  ندروخ  تروص  نیمهب  .دـنکیم  زاب  ار  هدـعم  هدور و  یگتـسب  و 
.دنکیم عفر  ار  ادص  یگتفرگ  هناثم و  لوب و  يارجم  شزوس 

.دنکیم هیلک  تشپ و  درد  یمس و  ياهاود  تیمس  عفر  عفد و  ار  ناقری  لاحط و  درد  رکش  اب  وا  هدناشوج  ندروخ 
.دنکیم ءاضعا  یگتسکش  هراچ  هدروآ  لیلحت  هب  ار  مرگ  ياهمرو  دننک  دامض  هتخپ  ار  كرینپ  نوچ 

.دوشیم دیآیم  مشچ  هشوگ  مشچ و  زا  هک  یتفاثک  میر و  كرچ و  ندش  كاپ  ثعاب  مشچ  تشپ  رب  کمن  اب  وا  هتخپ  دامض 
.دوشیم لسع  سگم  روبنز و  یگدیزگ  مایتلا  ببس  وا  کمن  یب هتخپ  دامض 

رب هدرک  ریمخ  رامیب  دوخ  لوب  اب  هدیبوک  ار  كرینپ  نوچ  .دهدیم  دوبهب  ار  شتآ  یگتخوس  نوتیز  نغور  اب  وا  کمن  یب هتخپ  دامض 
.دنکیم وا  رس  راد  هتسوپ راد و  هروش ياهشوج  هلاخن و  تحارج و  شوج و  عفر  دندنب  وا  رس 

هداد  تنیل  ار  عبط  بآ  اب  نآ  زا  یفک  ندروخ  باعلرپ و  رت و  درس و  وا  مخت 
252 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم نامرد  ار  هناثم  هیلک و  مخز  هدرک ، جالع  ار  کشخ  مرگ و  هفرس 
.دنکیم جازم  مرگ ياهوراد  یتحاران  عفر  هدعم و  ءاعما و  تیوقت  عفر و  ار  ادص  یگتفرگ  روکذم  تروصب  كرینپ  مخت  ندروخ 

.دنکیم ماکز  و  ماکز ) زا  دعب  درد  هنیس هفرس و   ) هلزن عفر  هدیشخب ، دوبهب  ار  لیتر  ندیزگ  كرینپ  مخت  ندروخ 
.دهدیم رگج  درد  دوبهب  لسع  اب  كرینپ  هدناشوج  هلاما  .دشابیم  دعقم  محر و  ءاعما و  شزوس  جلاعم  كرینپ  هدناشوج  هلاما 

عفر فیعـض و  ياه  هدـعم رـضم  وا  بآ  ندروخ  دایز  .دوشیم  نآ  نتفر  نایم  زا  ندـش و  مرن  ثعاـب  مرگ  ياـهمرو  رب  كرینپ  داـمض 
.دنکیم جازم  مرگ ياه  یندروخ هویم و  بآ اه و  هویم بر  ار  شررض 

تسوپ مکش ، درد  هدعم ، يزیرنوخ  لاهسا ، غامد ، نوخ ضارما : جلاعم  هیامرینپ 

ینیب نوخ لاهسا و  دننام  هدروآ ، دنب  ار  ناور  ره  هیامرینپ  ندروخ  .تسا  يوق  دح  رد  کشخ  مرگ و  ناویح  ره  هیامرینپ  تعیبط  الک 
درد محر و  ینیگنـس  یگتـسب و  هیامرینپ  ندروخ  .دنکیم  يریگولج  ار  دایز  ضیح  نانز و  يزیر  نوخ هدور و  هدعم و  يزیر  نوخ و 

.دروآیم لیلحت  هب  ار  هدعم  رد  دمجنم  نوخ  هکرس  اب  عفر و  ار  هدور  مکش و 
.دوشیم تسوپ  تفاطل  یقاچ و  ثعاب  دنهد  تموادم  يدنچ  هک  دوخن  کی  ردقب  هیامرینپ  ندروخ 

253 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه بت ناطرس ، مخز  ماسرس ، شراخ ، یکشخ و  هدنزگ ، شین  رهز و  ءاضعا ، مرو  درد و  یگتسکش ، ضارما : جلاعم  تسوپ 

.دشابیم وا  تشوگ  تعیبط  هب  طوبرم  تسوپ  ره  یمرگ  يدرس و  تسا و  تاناویح  دلج  ضرغ 
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درد و نیکست  رد  نآ  رن  هصاخ  زب ، دنفسوگ و  هدرک  حبذ  هزات  مرگ  تسوپ  اب  هدیـسر  هبرـض هدید و  همدص هتـسکش و  وضع  ندیچیپ 
.دشابیم رثؤم  تیاغب  نآ  نداد  شوج  مرو و  ندناشن  ورف 

.دنکیم نآ  لثم  یعفا و  رام و  رهز  بذج  هدیناشن و  ورف  ارنآ  مرو  درس  مرو  لحم  رب  رن  دنفسوگ  زب و  مرگ  تسوپ  نتسب  نینچمه 
.دوشیم نآ  یتحاران  شراخ و  عفار  دوبهب و  ثعاب  فیثک  ثیبخ  ياهمخز  رب  دنفسوگ  مرگ  تسوپ  نتسب 

تسوپ یکشخ  هدیشخب ، تمالس  ار  شتآ  زا  یگتخوس  اهتسوپ  عیمج  هدنازوس  رتسکاخ  هزات و  تحارج  نوخ  عطق  زب  تسوپ  هشارت 
.دنکیم عفر  ار 

.ددرگیم ماسرس  ياوادم  ثعاب  ماسرس  بحاص  رس  رب  هلاغزب  رس  تسوپ  نتسب 
.دشابیم برجم  وا  دوبهب  رد  ناطرس  تحارج  رب  یلاوتم  زور  هس  نان  ریمخ  اب  یبآ  بسا  تسوپ  هدنازوس  دامض 

عنم راـه و  گـس  مخز  دوبهب  تهج  لاغـش  تسوپ  ندیـشوپ  .دـنکیم  عفر  ار  اهجازمدرـس  بت  درـس و  یئاـهبت  لـیف  تسوپ  ندیـشوپ 
.دنکیم دراد » تشحو  بآ  زا  هدیزگ  گس هک  تسنآ  راه  گس  رهز  تارثا  زا   » بآ زا  هدیزگ  گس ندیسرت 

.دشابیم شخبدوس  رس  يوم  شزیر  زا  يریگولج  تهج  نوتیز  نغور  یغیت و  هجوج  تسوپ  هدنازوس  رتسکاخ  ندیلام 
هتسوپ  رس و  هروش  عفر  نوتیز  نغور  یعفا و  سوپ  هدنازوس  رتسکاخ  ندیلام 

254 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم تروص  تسد و  ندش  هتسوپ 

، تسوپ یگنردب  ملا ، درد و  نایثغ ، یق و  اقـستسا ، داب ، ناقری ، یگدیزگ ، هدعم ، هنیـس و  ضیح ، مکـش ، رد  هدرم  لفط  ضارما : جالع  هنوپ 
شراخ

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم زاب  ار  ضیح  قرع و  شندروخ  فیطل و  تیاغب  هنوپ 

.دزاسیم كاپ  لوضف  تافاثک و  زا  ار  هدعم  هنیس و  هدوب ، اهجازم  کشخ )  ) يوادوس لهسم  هنوپ 
.دشاب یم ناروناج  ندیزگ  جالع ) نیرتهب   ) قایرت ضوع  رد  نینج و  لتاق  هنوپ 

.دنکیم عفر  ار  ناقری  اقستسا و  هتسکش ، ار  اهداب  هنوپ 
.دنکیم جارخا  ار  هدنز  هدرم و  همیشم  هنوپ  نتشادرب  ندروخ و 

.دزاسیم فرطرب  ار  نایثغ  یق و  غورآ و  هکسکس و  هنوپ 
.دشابیم باهتلا  شغ و  هدعم و  شزوس  زازک و  دیفم  هنوپ  ندروخ 

ماذج لاحط و  لحم  رب  شنتـشاذگ  دوشیم و  تسوپ  یخرـس  ثعاب  دنلامب ، هدـناسیخ  ارنآ  هدرک  مرن هک  کشخ  هنوپ  هدـیبوک  دامض 
.دشابیم دلج  یهایس  راثآ  عفار  نینچمه  نآ و  ملا  درد و  عفار 

.دنکیم نینج  طاقسا  دریگرب  دوخب  هچراپ  رد  هدیبوک  نز  هک  هنوپ ، نتشادرب 
.دزاسیم فرطرب  ار  اهجازم  درس  محر  یتحاران  ینیگنس و  شراخ و  داب و  لخاد  زا  وا  اب  يوشتسش  هیقنت و 

رضم .دنکیم  نادند  نب  هثل و  تیوقت  وا  کشخ  هدنازوس  اب  ندرک  كاوسم 
255 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دشابیم ودک  نیریشومیل و  رایخ ، زغم  اریتک ، شحلصم  اهجازم و  مرگ هدور )  ) ءاعما
.تسا مرگ   2 لاقثم 5 / مین  ات  وا  کشخ  زا  هخاش و  ود  یکی  وا  هزات  زا  كاروخ  رادقم 

مشچ شزیر  بآ كروک ، شوج و  مضه ، لاحط ، ناقری ، جزل ، طالخا  مومس ، بضغ ، توهش و  ضیح ، لوب و  هدعم ، ضارما : جلاعم  زایپ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
ار هتسب  ضیح  لوب و  عفر و  ار  هدعم  تالاکشا  ریگ و  هداد  توق  ار  بضغ  توهـش و  دنـشاب  هتخپ  برچ  تشوگ  اب  هک  زایپ  ندروخ 

.دنک یم زاب 
.دنکیم زیمت  ریغ  بآ  حالصا  اوه و  يرامیب  یبارخ و  تیمس و  عفر  دساف ، یمس  ياهاوه  رد  زایپ  ندروخ 

.دروآیم جازم  تنیل  هدوب و  دایز  تیئاذغ  ياراد  هتخپ  زایپ 
.دنکیم كاپ  جزل  طالخا  زا  ار  شش  هنیس و  یبرچ  اب  زایپ  هتخپ 

همـضاه توق  اهتـشا و  کیرحت  ثعاب  لاحط و  ناقری و  ضرم  دیفم  دنـشاب  هتخپ  هکرـس  رد  ای  هتـشادهاگن  هکرـس  رد  هک  شرت  زایپ 
.دوشیم

روآ عوهت ياهاود  زا  هک  یتلاح  یگدروخ  مهب نایثغ و  عنام  زین  یئاهنت  هب  يریگولج و  ار  یمغلب  یئارفـص و  ناـیثغ  یق و  شرت  زاـیپ 
.دوشیم دشاب  هدیسر  مهب 

دنناشونب واب  قشاق  قشاق  یلاوتم  زور  هس  ضرع  رد  هک  اصوصخ  راـه )  ) هناوید گـس  شین  ررـض  عفر  زاـیپ  بآ  مومـس و  عفاد  زاـیپ 
.دنکیم

256 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مـشچ شزیر  بآ يادـتبا  رد  نآ  ندـناکچ  عفر و  ار  مشچ  كروـک  شوـج و  شراـخ و  شزیر و  بآ مشچ  رد  زاـیپ  بآ  ندـناکچ 

.دنکیم ضرم  توق  زا  يریگولج 
.دنکیم كاپ  ار  مشچ  کل  يدیفس و  مشچ  رد  لسع  زایپ و  بآ  ندناکچ 

.دنکیم یئابو  هدولآ و  ياوه  مامشتسا  حالصا  زایپ  ندیئوپ  كاپ و  تافاثک  زا  ارنآ  ینیب  رد  زایپ  بآ  ندناکچ 
.دنکیم كاپ  ارنآ  لخاد  تافاثک  كرچ و  عفر و  ار  شوگ  يادص  ینیگنس و  شوگ  رد  زایپ  بآ  ندناکچ 

دامض هدرم  نوخ  لحم  رب  نوچ  هدوب و  نآ  ینیگنـس  نینط و  داب و  شوگ و  تارـضم  عفار  دنراذگ  شوگ  رب  هدیبوک  هک  زایپ  دامض 
.دنکیم كاپ  بذج و  لخاد  زا  ار  دساف  نوخ  دننک 

.دوشیم راسخر  گنر  یئوکین  تسوپ و  يالج  ببس  تروصب ، زایپ  بآ  ندیلام 
درد هدیبوک  ریجنا  زایپ و  نتشاذگ  هدش و  نآ  تحارج  دوبهب  ثعاب  راه  گس  مخز  ياج  رب  یمدآ  يوم  هدنازوس  هارمه  زایپ  دامض 

.دروآیم لیلحت  هب  ارنآ  مرو  مروتم ، لحم  رب  وا  هتخپ  دامض  هدیشخب ، دوبهب  ار  روبنز  برقع و  شین 
اب زاـیپ  هتخپ  دـناشنیم و  ورف  ار  دـعقم  شراـخ  مرو و  درد و  دـنراذگب  هدرک  ریمخ  نغور  غرم و  مخت هدرز  اـب  هک  زاـیپ  هـتخپ  داـمض 

.دنکیم نامرد  ار  نخان  یجک  هچیپ و  لد ریساوب و  دعقم و  كرت )  ) قاقش دنلامب  هدرک  مرن  هک  رتش  ناهوک  نغور 
.دشخبیم دوبهب  دشاب  هدیسر  مهب  شفک  زا  هک  ار  اپ  مخز  غرم ، نغور  ای  غرم  هیپ  زایپ و  بآ 

.دشابیم برجم  ار  هلکآ )  ) هروخ مخز  دنشاپب  هک  روفاک  یمدآ و  يوم  زایپ و  تسوپ  هتخوس 
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.دنکیم دایز  ار  عامج  لیم  هدیشخب  ءاب  توق  زور  رد  يدوخن  رادقمب  زایپ  مخت  هدیبوک  ندروخ 
اهنآ رد  روآ و  شطع رضم و  اه  یئارفص اهجازم و  مرگ تهج  دایز  زایپ  ندروخ 

257 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم دردرس  یگنشت و  بجوم 

رانا و بآ  دـشابیم و  رتررـض  مک وا  ندروخ  هکرـس  اب  نینچمه  دـنکیم و  وا  ررـض  عفر  دـنیوشب  کـمن  اـب  ار  وا  هدرک  درخ  هک  زاـیپ 
.دنکیم ودرگ  هتخوس و  نان  ندیوج  ار  وا  دب  يوب  عفر  هدوب ، وا  ررض  هنوگره  عفار  ینساک 

شارخ يربز و  مشچ ، رون  یگتخیروم ، تاحارج ، لصافم ، ضارما : جالع  هیپ 

.دوشیم رکذ  نآ  یط  رد  ناویح  ره  هیپ  تیصاخ  رتفیطل و  کشخ و  مرگ و  نآ  هنهک  رت و  مرگ و  هزات  هیپ 
اهمهرم لخاد  رد  تاحارج و  دوبهب  رد  هیپ  نیرتهب  هدـیافرپ و  اـه  هدـش تخـس ماروا و  ندرک  مرن  یگدـنزپ و  ندرک و  مرن  رد  زب  هیپ 

.دشابیم كوخ  هیپ  ندرک ،
.دنکیم محر  مرو  نابز و  تنوشخ  یکشخ و  عفر  غرم  هیپ  و  هتخیروم ) لحم   ) بلعثلا ءاد  عفر  سرخ  هیپ  هدام و  زب  هدرگ  هیپ  ندیلام 

هیپ ندـیلام  مشچ و  رون  تیوقت  لـسع  اـب  دـشاب  هدـش  بوذ  باـتفآ  رد  هک  یهاـم  هیپ  ندـناکچ  هناـثم و  مخز  زب  هیپ  اـب  جـنرب  نتخپ 
.دنکیم لصافم  درد  نامرد  یشحو  رویط  سکرک و 

نآ رد  هتفوک  هک  دعس )  ) يردق اب  شتآ  کیدزن  ای  باتفآ  رد  هدرک  كاپ تافاثک  هدرپ و  زا  ارنآ  هک  تسنآ  هیپ  نتـشادهاگن  روتـسد 
.دنناشوجب بارش  اب  ای  دنزاس ، هارمه  دننک  لخاد 

.دشابیم کمن  لیبجنز و  اهجازمدرس  رد  نیبجنکس و  اهجازم  مرگ رد  شحلصم  هدعم و  شارخ  يربز و  ثعاب  هیپ  ندروخ  دایز 
258 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تاحارج مخز و  تبراقم ، فعض  يرم ، قلح و  لوب ، شزوس  تنوشخ ، یکشخ و  يرغال ، فعض و  ضارما : جالع  رگنک  مخت 

.اه جازم کشخ اهجازمدرس و  لاح  دیفم  رت  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم جازم  تنوشخ  یکشخ و  عفر  دنمورین و  قاچ و  ار  هیلک  تیوقت و  ار  فیعض  رگج  هبرف و  ار  ندب  رگنک  مخت  ندروخ 

ریگ و ثعاب  نآ  دایز  فرـصم  .دـنکیم  عفر  ار  لوب  شزوس  نکاـس و  ار  هفرـس  عفر و  ار  هنیـس  يربز  یکـشخ و  رگنک  مخت  ندروخ 
هکرس و ینشاچ  اب  نآ  نتخپ  نیبجنکـس و  شحلـصم  ررـض و  عفار  دشابیم ، قلح  يرم و  رـضم  هدش ، شراوگ  هاگتـسد  هدعم و  هدس 

مضاه داب و  عفار  عامج و  كرحم  هیلک و  حالصا  ظوعن و  ثعاب  عبط و  هدنروآدنب  لوب و  هدننکزاب  رگنک  دوخ  ندروخ  .دشابیم  دنق 
.دشابیم نآ  مخز  هدننک  عمج شش و  تاحارج  هدنهددوبهب  اذغ و 

دامـض قرع و  هدننک  وبـشوخ  دشاب و  هدش  دیفـس  نآ  ياج  هک  هتخیر  يوم  ندیئور  ثعاب  دـنراذگب  هدـیبوک  هتخپ  هک  رگنک  دامض 
طولخم دـجنک  نغور  موم و  نآ  موس  کی  اب  دـننک و  فاص  هتخپ  ار  رگنک  نوچ  .دـشابیم  دـننامیب  شتآ  یگتخوس  تهج  وا  هشیر 

.دشابیم جلاعم  ار  شراخ  سیپ و  کل و  صرب و  هدیناشن ، ورف  ار  تفس  ياه  مرو دنلامب  دوش و  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  هدرک 
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، ریساوب دعقم و  لاهسا ، فعض ، درد ، هنیس ماکز و  یلخاد ، يزیرنوخ  هناثم ، هدور ، هدعم و  تاحارج ، ءاب ، توهـش و  ضارما : جلاعم  غرم  مخت
تسوپ یگنردب  کل و 

259 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنیامن لیم  هدیفس  هدرز و  اب  ارنآ  هکیلاح  رد  لدتعم ، تعیبط  اب  عومجم  رد 

تبوطر شزیر  عنام  یلخاد و  يزیر  نوخ هناثم و  هدور و  هدعم و  كدنا  تحارج  یگدیـشارخ و  دیفم  ندـب و  لد و  يوقم  غرم  مخت
.دشاب هدیسر  واب  نتفرگ  نوخ  زا  هکیفعض  هدش و  عفد  وا  زا  نوخ  هک  نآ  يوقم  هنیس و  حلصم  هنیس و  هب  ماکز  مرگ 

هدعمب و هبازیل  دساف و  داوم  نتخیر  عنام  عبط و  هدنروآ  دنب  هکرـس  اب  نآ  نتخپ  تروص  رد  اه و  جازم يوادوس جازم  قفاوم  غرم  مخت
لیلها ي  هدـیئاس اب  توهـش و  كرحم  ءاب و  يوقم  کمن  كزیترت و  اب  كاندرد و  لاهـسا  تهج  زیوم  قامـس و  اب  غرم  مخت ندروخ 

.دشابیم ریظنیب  ءاب  تیوقت  تهج  رتش  هیامرینپ  واگ و  هدرک  کشخ
.دزاسیم یثنخ  ار  رام  رهز  ماخ  غرم  مخت ندروخ 

.دنکیم زاب  ار  هتفرگ  يادص  فرطرب و  ار  هناثم  شزوس  ماخ  غرم  مخت ندروخ 
.دشابیم ردام  ریش  ماقم  مئاق لافطا  تهج  لماک و  تیئاذغ  ياراد  دنب  مین غرم  مخت

کمن و اب  سفن و  گنت دیفم  ناتک  مخت  اب  هفرس و  دیفم  توهش و  تشپ و  يوقم  ردنک  يدوخن  يرادقم  اب  دنب  مین غرم  مخت ندروخ 
.دنکیم قاچ  تورزنا  ردنک و 

.دناشنیم ورف  ار  جرف  هاگنمیشن و  مرو  مشچ و  مرو  هنوباب  هدیئاس  ماداب و  ای  خرس  لگ  نغور  اب  غرم  مخت دامض 
.دزاسیم مامت  مرن و  ار  ءاضعا  مرو  دنشاب ) هدرک  لح  شتآ  يور  نغور  اب  هک  ار  موم   ) نغور موم  اب  غرم  مخت دامض 

نابرـض درد و  مرو و  دنزادنا  دـعقم  رب  هک  ماداب  ای  دـجنک  نغور  نارفعز و  اب  دـشاب  هدـشن  تفـس  نادـنچ  هک  غرم  مخت هتخپ  دامض 
.دشابیم دنمدوس  ار  ریساوب 

.دنکیم عفر  ار  مشچ  نابرض  مشچ  تشپ  رب  دامض  نیمه  نتخادنا 
.دروآیم مهب  ارنآ  كرت  هدرک  هدیاف  ار  قاقش  دعقم  رب  هتخپ  مرن  غرم  مخت نتخادنا 

.دنکیم عطق  ار  ضیح  مکش و  هنیس و  ینیب و  ینعی  نیئاپ  الاب و  يزیرنوخ  وج  درآ  دنب و  مین غرم  مخت ندروخ 
260 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، سیلفـس ادوـس و  لاـثما  دـب ، تاـحارج  عفاـن و  دـعقم  تحارج  تهج  عفاـن و  ار  مشچ  درد  مشچ  تشپ  رب  دـنب  مین غرم  مـخت داـمض 
لحمب شندـیلام  مـهب و  نآ  هدیفــس  هدرز و  ندز  .دوـشیم  نآ  ندز  لواـت  عفاـن  دــنمدوس و  ار  باـتفآ  شتآ و  بآ و  زا  یگتخوـس 

.دشابیم تیصاخ  نیمه  ياراد  زین  یگتخوس 
زا هک  ینوخ  زا  يریگولج  ینیب  رد  غرم  مخت هدـیئاس  تسوپ  اـب  سدـع  اـی  ردـنک  هدـیئاس  اـب  غرم  مخت هدز  هدیفـس  هدرز و  ندـناکچ 

.دنکیم دیآ  ینیب  ياه  هدرپ
ماداب نغور  اب  نآ  فایـش  هدیافرپ و  نآ  درد  هدور و  هدـعم و  مخز  تهج  کنخان )  ) ي هدـیئاس اب  غرم  مخت هدیفـس  هدرز و  هدز  هلاما 

.دنکیم عفر  ار  جرف  دعقم و  درد  نابرض و  دنرادرب  هتشغآ  نآب  یعیبط  هبنپ  هک 
.دناشنیم ورف  دشاب  ترارح  زا  هک  ار  مرگ  رس  درد  یناشیپ  رب  روفاک  اب  نآ  هدیفس  هدرز و  ندیلام 

رب وا  عیام  اب  نآ  هدـیئاس  تسوپ  ندـیلام  و  شراـخ )  ) هکح برج و  ینیب و  نوخ  عطاـق  هدـننک و  عمج هدـنهدالج و  غرم  مخت تسوپ 
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.دنکیم عفر  ارنآ  گنردب  ياه  کل هدروآ  الج  هب  ار  تروص  تسوپ  تروص 
كانلوه غامد  نوخ یتح  ینیب  رب  دشاب  هدشن  هایـس  هتخوسن  دایز  ندنازوس  رد  هدش ، رابغ  لثم  هک  وا  هدیئاس  هدنازوس  تسوپ  ندیمد 

.دشابیم هدنراگن  ي  هدش هبرجت دروآیم و  دنب  ار 
كاپ تهج  مشچ  رد  لسع  اب  نآ  ندـناکچ  دـشاب و  هدـش  رابغ  دـح  رد  یمرن  زا  دیفـس و  کهآ  لثم  هک  وا  هتخوس  تسوپ  هدـیئاس 

.دشابیم رثالا  عیرس  تیاغب  مشچ  يدیفس  ندرک 
لیلحت ثعاب  مرو  رب  هکرـس  لسع و  اب  وا  تسوپ  هدیئاس  ندیلام  .دشابیم  ءاب  جیهم  بآ ، اب  يدوخن  نزو  هب  وا  هدیئاس  تسوپ  ندروخ 

.دوشیم مرو  نتفر  ورف  و 
.دروآیم مهب  دشاب  هدش  دب  هنهک و  دنچ  ره  ار  تحارج  دنب و  ار  مخز  نوخ  مخز ، رب  غرم  مخت تسوپ  ي  هدیئاس ندیشاپ 

261 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ات ینعی  دشابیم ، تراکب  هدننادرگزاب  دنناسرب  محر  هب  هچب  رتوبک  نوخ  اب  دنیاسب و  هدرک  کشخ  رگا  ار  نآ  هدیفـس  رب  قاصلا  هدرپ 

! دنکیم عمج  رکب  دح 
نادـند و درد  ریـساوب و  دـعقم و  درد  تهج  دنـشاب  هتفرگ  هداد  باـت  شتآ  يور  رب  ینهآ  هباـت  رد  ارنآ  هدرز  هـک  غرم  مـخت نـغور 

.دشابیم رثؤم  تیاغب  وم  ندیئایور 
.دزاسیم لطعم  ار  مضه  طقاس و  ار  اهتشا  غرم  مخت دایز  ندروخ 

.دشابیم بآ  ندمآ  شوجب  زا  سپ  هقیقد  هس  غرم  مخت ندرک  دنب  مین هدعاق 

هناثم گنس  تارشح ، یگدیزگ  جازم ، ینیگنس  یتفس و  هدعم ، هدور و  وم ، شزیر  راسخر ، گنر  يدب  زاگ ، داب و  ضارما : جالع  برت 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دوشیم لوب  نایرج  ثعاب  برت  ندروخ 

.دنکیم عفد  غورآ  ثدح و  اب  ار  هدعم  زاگ  داب و  هدرک و  ماعط  مضه  اذغ  زا  دعب  برت  ندروخ 
.دروآیم تنیل  يرصتخم  هدرک  وکین  ار  راسخر  گنر  برت 

.دنایوریم اددجم  ار  هتخیر  يوم  وا  ندروخ  رد  تموادم 
.دزاسیم فرطرب  ار  هدعم  هدور و  یگتسب  ریگ و  برت  بآ  ندیماشآ 

.دنماشایب لسع  اب  رگا  اصوصخم  دروآیم ، یق  برت  بآ  ندیشون 
.دزاسیم زاب  ار  هتسب  ضیح  مرن و  فیطل و  ار  جازم  ینیگنس  یتفس و  لقث و  جالع و  ار  هنهک  هفرس  برت  هتخپ 

.دنکیم شپش  دیلوت  شندروخ  دایز 
.دوشیمن سوسحم  دزگب  برقع  برت  ندروخ  زا  دعب  نوچ 

262 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم وا  كاله  ثعاب  برقع  هنال  رد  برت  بآ  نتخیر 

.دوشیم تارشح  ندیزگ  عنام  ندبب  برت  بآ  ندیلام 
.دنماشایب نیبجنکس  اب  هک  اصوصخ  دنازیریم ، ار  هناثم  گنس  ناکتسا  کی  هزادناب  گرب  نودب  هتبلا  برت ، هقاس  بآ 
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.دنکیم ناما ) یب یگنشت   ) اقستسا نامرد  بآدرز و  جارخا  ناکتسا  ود  ردقب  وا  گرب  هقاس و  بآ 
هتخیر دوشب » مامت  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  خرـس  لگ  گرب  هدناشوج  بآ  رد  هک  دجنک  نغور   » خرـسلگ نغور  برت  لخاد  رد  نوچ 

.دنکیم شوگ  درد  جالع  تعرسب  دنناکچب  دننک و  مرگ  میالم  شتآ  رانک 
دـننک و دودـسم  نآ  دوخ  ياه  هکت اـب  ار  اـهخاروس  رد  هداد  اـج  اـهنآ  رد  مغلـش  مخت  مرگ  رادـقم 3  هدرک  اـهخاروس  ار  برت  نوچ 

تموادـم دـیاب  زور  هس  دـنکیم و  جراخ  ار  هناثم  گنـس  يدوزب  دـنیامن  لوانت  لـسع  اـب  دـنزپب و  شتآ  ریز  هتفرگ  ریمخ  ار  شفارطا 
.دنهدب

.دنکیم حالصا  ار  بارخ  ياهمخز  دنراذگب  هتخپ  ای  هدیبوک  هک  برت  دامض 
.دزاسیم فرطرب  ار  کلپ  شوج  مشچ  ریز  رب  دامض  نیمه 

عضوم رب  دنبوکب ، مه  اب  ار  ود  ره  هک  تسا ) هدش  هتفگ  زین  کملش  دیوریم  راز  مدنگ رد  هک  خلت  یئاه  هناد هخلت ،  ) ملیـش اب  وا  دامض 
.دوشیم نآ  يوم  ندیئور  ثعاب  یگتخیروم 

.دنکیم عفر  ار  رادبآ  ياهشوج  دامض  نیمه  ندیلام 
.دنکیم عفد  ررض  نودب  ار  ظیلغ  طالخا  هکرس  رد  برت  هدناباوخ  ندروخ 

.دنک یم عامج  جییهت  ءاب و  کیرحت  دزاسیم و  زاب  ار  هتسب  لوب  ریش و  برت  مخت 
.دوشیم یق  ثعاب  وا  مخت  ندروخ 

.دربیم لیلحت  ار  لاحط  مرو  هتخاس  نکاس  ار  درس  رگج  درد  برت  مخت  ندروخ 
هریغ  شراخ و  شوج و  زا  دلج ، ضارما  تهج  برت  مخت  هدیبوک  دامض 

263 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم رثالا  عیرس 

.دنکیم رادخاش  رام  رهز  عفد  بارش  اب  برت  ندروخ 
.دنکیم ماعط  مضه  بآ  اب  ماعط  زا  دعب  و  مرگ )  2 / 5  ) لاقثم مین 
.دشابیم دبک  هدننک  كاپ تیاغب  نیبجنکس  اب  برت  مخت  ندروخ 

هدیسرمهب ءاضعا  ناوختسا و  رد  ندش  هدیبوک  ای  ندش  عطق  رثا  رد  هک  ندب  ینوفع  مخز   ) ارقناغ هکرـس  اب  برت  مخت  هدیبوک  دامض 
.دنکیم نامرد  ار  دشاب )

.دزاسیم فرطرب  ار  لصافم  درد  لسع  اب  برت  مخت  هدیبوک  نتشاذگ 
.دنکیم عفر  ار  تسوپ  هایس  کل  هبنپ  هارمه  هکرس ، اب  وا  هدیبوک  ندیلام 

نغور رد  دننک و  فاص  هدـناشوج » ار  وا  گرب  بآ و   » دـنهد بیترت  نتـسب  مخت  ماگنه  وا  گرب  بآ و  زا  هک  برت  نغور  ندـیلام 
يالج تروص و  تسوپ  یکـشخ  سیپ و  کل و  هوقل و  جلف و  دنامب » نغور  هدش  هتخوس  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دـجنک  ای  نوتیز 

.دشابیم رثؤم  رایسب  دهدیم و  عفن  ار  شوگ  داب  درد و  هرشب و 
لـسع و شررـض  عفار  ینعی  حلـصم  نادـند و  قلح و  رـس و  رـضم  طـالخا و  نفعت  مکـش و  هدور و  درد  ثعاـب  برت  ندروخ  داـیز 

.دشابیم دنشاب  هدناباوخ  هکرس  رد  هک  يا  هریز
.دشابیم دوخن  ات 4  وا  مخت  زا  مرگ و  ات 10  شبآ  زا  مرگ و  ات 50  برت  دوخ  زا  كاروخ  رادقم 
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ناهد يوب  هنیس ، ءاب ، هبازیل ، طلخ و  هدور ، هدعم و  ضارما : جالع  نوخرت 

درس لاح  دیفم  مضهرید  کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب  فورعم  ندروخ  يزبس 
264 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.اهجازم
.دوشیم نآ  تبوطر  بآ و  هدعم و  ندش  عمج  ثعاب  نوخرت  ندروخ 

.دنکیم ریدخت  هداد ، توق  ار  ءاعما  هدعم و  نوخرت  ندروخ 
.دنکیم کیرحت  ار  اهتشا  هداد  رییغت  ار  هقئاذ  نوخرت 

.دهدیم عفن  ارنآ  عالق  شوج و  هتخاس ، وبشوخ  ار  ناهد  نوخرت  ندیوج  ندروخ و 
.دربیم لیلحت  ار  ءاضعا  جراخ  لخاد و  ياهداب  نوخرت 

.دوشیم هجزل  طالخا  علق  عفد و  ثعاب  نوخرت  ندروخ 
.دنکیم حالصا  ار  یئابو  هدولآ و  دساف و  ياوه  هدرک ، عفر  ار  ددس  ریگ و  نوخرت 

.دشابیم سفرک  لسع و  شررض  عفار  دنکیم و  کشخ  ار  هنیس  هدرک ، عطق  ار  ءاب  هدنازوس ، ار  نوخ  نآ  دایز  فرص 

غامد نوخ شوگ ، درد  یگدیزگ ، شراخ ، شوج و  محر ، هبازیل  جنلوق ، هنیس ، درد  ریساوب ، ضارما : جالع  هرت 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دوشیم هدعم  رد  اذغ  ندش  شرت  عنام  اذغ  زا  دعب  هرت  ندروخ 

.دنکیم زاب  ار  راردا  ضیح و  هداد  تنیل  ار  جازم  هرت 
.دنکیم عفر  ار  رگج  هدس  ریگ و  جنلوق و  روآظوعن و  رادداب و  هدننک و  فیطل هرت 

شبآ  ندروخ  هیر و  هبصق  هدننک  كاپ  همضاه و  رمک و  يوقم  هدننکزاب و  هرت 
265 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم عفر  ار  ریساوب  نوخ  لاقثم  هس  ردقب 
فـصن هب  هدـناشوج  بآ  نآ  ربارب  ود  اـب  هک  ار  لـسع   ) لـسع بآ  اـب  هنیـس و  یبوطر  درـس و  ضارما  عـیمج  لـسع  اـب  هرت  ندروـخ 

.دشابیم عفان  ار  یناویح  یئاذغ و  مس  هنوگره  دنناسرب )
.دهدیم عفن  ار  هفرس  هنیس و  درد  وج  اب  هرت  هتخپ  ندروخ 

.دنکیم زاب  ار  هتسب  نوخ  هرت  هدرک  کشخ  هدناشوج  بآ 
.دنک یم زاب  ار  جنلوق  لاحط و  رگج و  هدس  ریگ و  هرت ) یشرت   ) هدناسیخ هکرس  رد  هرت  ندروخ 

هبازیل تابوطر و  دجنـس  درآ  اب  هدیبوک  يوزام  هارمه  دریگرب » دوخب  هچراپ  رد  هدیبوک  نز  هک   » وا هدـیبوک  کشخ  گرب  نتـشادرب 
.دنکیم عمج  ار  محر 

.دزاسیم فرطرب  ارنآ  یتحاران  ینیگنس و  مظنم و  ار  محر  کمن  بآ  هکرس و  اب  هرت  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن 
.دنکیم یعفا  رام و  تارشح و  ماوه و  یگدیزگ  عفر  وا  کشخ  هتخپ  ای  هزات  هرت  هدیبوک  دامض 
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نتـشاذگ كاپ و  ار  ثیبخ  دب  ياهمخز  کمن  اب  عفر و  ار  لیگز  هدـنزوس و  ياه  شوج شراخ و  وا  ندـیلام  قامـس و  اب  هرت  دامض 
.دنکیم ریساوب  عفر  جرخم  رب  شا  هتخپ

.دزاسیم فرطرب  ارنآ  يادص  شوگ و  درد  هنهک  هکرس  ماداب و  ای  لگ  نغور  اب  هرت  بآ  ندناکچ 
.دنکیم غامد  نوخ  مخز و  نوخ  عنم  ینیب  رد  تحارج و  يور  رب  ردنک  کشخ و  هرت  هدیئاس  ندیمد  ندیشاپ و 

همعطا تذـل  ثعاب  دـنکیم و  اذـغ  تظلغ  خـفن و  عفر  دـنروخب  اذـغ  اب  هدـناسیخ  درـس  بآ  رد  دـنراشفب و  هتخپ  راب  ود  ار  هرت  نوچ 
.دوشیم

مرگ و جازم  دسفم  نادند و  هثل و  دسفم  رت و  لیقث زایپ  زا  خافن و  مضه و  رید  هرت 
266 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

کشخ و مرگ و  وا  دوخ  لثم  هرت  مخت  تسا و  ینساک  زینشگ و  شحلـصم  مشچ و  یکیرات  ثروم  راح و  جازم  رد  نوخ  هدننازوس 
.دشاب یم وا  دوخ  دننامه  روما  ضعب  رد  لاعفا  رد 

.دنکیم کیرحت  ار  ءاب  بارش  اب  هرت  هدیبوک  مخت  ندروخ 
.دنکیم کیرحت  ار  اهتشا  ءاب و  زاب و  ار  یمغلب  هدس  هدرک ، ینطاب  يزیرنوخ  عطق  دروم ، مخت  اب  هرت  مخت  هدیبوک  ندروخ 

.دشابیم درس  ضارما  عفار  هداد  توق  ار  هناثم  تشپ و  دروم ، مخت  هرت و  مخت 
.دزاسیم عفد  ار  هدور  زاگ  داب و  دنکیم و  شچیپ  نمزم و  لاهسا  عطق  كزیترت ، اب  یئاهنتب  هرت  مخت  هداد  وب 

.دهدیم عفد  ار  یعفا  رام و  یگدیزگ  هرت  هدیبوک  دامض 
.تموادم هب  طورشم  دنکیم  عفر  ارنآ  رثا  کل  رب  هرت  ندیلام  ای  نتشاذگ 

.دنکیم عفر  ار  ندب  درس  ياهدرد  هدیبوک  هرت  ندیلام 
جارخا نادند و  درد  دیفم  دـنریگب  نآ  رب  ناهد  هدـناشوج  مه  اب  ار  هس  ره  هک  نارطق  موم و  اب  وا  روخب  دـیفم و  ار  ریـساوب  هرت  روخب 

.دشابیم وا  مرک 
.دنکیم نآ  یشرت  عفر  دنزیرب  هکرس  رد  هدیبوک  ار  هرت  نوچ 

ار وا  نوچ  رترثـالا و  عیرـس  راردا  ندوـشگ  ضیح و  ندرک  زاـب  رد  یناتـسب و  هرت  زا  رتـیوق  تیاـغب  ندوـشگ  عـطق و  رد  یهوـک  هرت 
.دروآیم نوریب  ار  وا  نینج  دریگرب  دوخب  نز  يا  هچراپ رد  هدیبوک 

.دوشیم ینوخ  لاهسا  ثعاب  یهوک  هرت  بآ  ندروخ 
رارسا زا  رثؤم و  هیودا  هلمج  زا  دنکیم و  ریـساوب  عفر  دننک  تموادم  دنروخب و  زور  دنچ  رکـش  اب  ار  یهوک  هرت  مخت  دوخن  ود  نوچ 

.تسا هدش  هتخانش  رتدیفم  اهاود  رگید  زا  زین  ماوه  یگدیزگ  رد  دشابیم و  امکح 
تـسوپ تحارج  ثعاب  شندیلام  دایز  لیگز و  و  سیپ ) کل و   ) صرب عفر  دنلامب  هتخاس  ریمخ  هدـیبوک ، هک  یهوک  هرت  مخت  دامض 

.دوشیم
267 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ندرک وبشوخ  هدور و  هدعم و  درد  تهج  هدننک و  فیطل دشابیم  رتدایز  يزیت  يدنت و  كزان و  یگرب  ياراد  هک  یهوک  هرت  یمـسق 
.دشابیم رثالا  يوق  ناهد 

لقث ریگ و  ینم ، توهش و  نخان ، یکشخ  یگدیکرت و  لاحط ، رگج و  تاحارج ، مخز و  یسنج ، روما  ضارما : جالع  كزیت  هرت 
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.اهجازمدرس قفاوم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 
عامج کیرحت  هدـنازیر ، ار  هیلک  گنـس  هدومن ، فرطرب  ار  لاحط  رگج و  لقث  ریگ و  هدرک ، دایز  ار  لوب  ریـش و  كزیت  هرت ندروخ 

[12] .دنکیم دایز  ار  ینم  هداد 

ص267 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم كاپ  هدیشخب  دوبهب  ار  تاحارج  مخز و  هدیبوک  كزیت  هرت  دا 

كاپ ار  دیفس  هایـس و  سیپ  کل و  لسع  اب  دیفـس و  خرـس و  کل  یئاهنتب  وا  دامـض  عفر و  ار  لغب  ریز  یئوبدب  نآ  زا  اتـشان  ندروخ 
.دنکیم

.دشابیم دننامیب  اهجازمدرس  ءاب  کیرحت  رد  دنب  مین غرم  مخت اب  كزیت  هرت  ندروخ 
.دزاسیم فرطرب  ار  نخان  یگدیکرت  یکشخ و  نخان  رب  واگ  هرهز  اب  كزیت  هرت  هدیبوک  نتشاذگ 

کیرحت ینم و  دـیلوت  رد  شندروخ  دـننادرگ ) هزات  ارنآ  بآ  هتـسویپ   ) دـنرورپب كزیت  هرت  بآ  اب  ررکم  ار  کـسخراخ  مخت  نوچ 
.دشابیم لیدعیب  توهش 

.دروایب نیریش  رانا  دننک  يرایبآ  كزیت  هرت  بآ  اب  ار  شرت  رانا  هچنانچ 
ینساک هکرس و  ارنآ  ررض  عفر  مشچ و  یکیرات  تسوپ و  ندش  عمج  لقث و  ریگ و  هدس و  ببـس  دردرـس و  ثعاب  نآ  دایز  ندروخ 

.دنکیم
وا ررض  نیرتمک  هک  اجنآ  زا  هدیزرو ، بانتجا  نآ  ندروخ  زا  دیاب  اهجازم  مرگ

268 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنوشیم راچد  نادب  هک  هدوب  هلزن  ماکز و  هب  التبا 

اهدرد بضغ ، توهش و  هلزن ، ماکز و  سفن ، گنت هفرس ، هدور ، هدعم و  مخز  لاهسا ، تنوفع ، ضارما : جلاعم  كایرت 

.اهجازم مرگ عبط  دیفم  .کشخ  درس و  تعیبط  رد 
يدوزب باتفآ  رد  هتشگ ، لعتشم  تعرـسب  شتآ  رد  هدش  لح  دوز  بآ  رد  هک  ینـشور  هب  لیام  تسا  درز  گنر  رد  كایرت  نیرتهب 

.دشاب هدوب  رایسب  يوق  يوب  ياراد  هدش  مرن 
مخز لاهـسا و  تهج  هدش ، ندب  طالخا  تنوفع  عنام  كایرت  لامعتـسا  .هدنـشک  نکـسم و  روآ و  باوخ ضباق و  ردـخم و  يا  هدام

.دشابیم دیفم  سفن  گنت هفرس و  هدور و  هدعم و 
دیفم ریدـخت  تهج  زا  دـشاب ، زین  تبوطر  زا  رگا  عفان و  دـشاب  ترارح  زا  هک  ار  ایلوخیلام  شغ و  عادـص و  هلزن و  ماـکز و  كاـیرت 

.دشابیم
مهف روعـش و  رـضم  زین  تموادـم و  طرـشب  هدروآ  لـیلحت  هب  ار  تـالیامت  اهتـشا و  بضغ و  توهـش و  دـننام  یناویح  حور  كاـیرت 

.دنروآ حالصاب  نآ  دض  ياه  یندروخ اب  ار  وا  یکشخ  يدرس و  هکنآ  رگم  ددرگیم ،
عاجوا عیمج  يوق  نکـسم  هدیناشن  ورف  ار  هراح  ياهمرو  هداد  نیکـست  ار  اهدرد  هدروآ ، مه  هب  ار  اهمخز  كایرت  هدرک  لح ندـیلام 

.دشابیم
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دـنمدوس و ار  راـح  سرقن  دـنروآرد  مهرم  تروـصب  هدـیلام  بآ  نارفعز و  اـب  هتخپن و  غرم  مخت هدرز  اـب  ارنآ  هـک  كاـیرت  ندـیلام 
لاحط  درد  تهج  لاحط  عضوم  هب  ندیلام  نارفعز و  دوخ  رادقم  اب  نکاس و  ار  مشچ  درد  مشچ تشپ  رب  نآ  نتخادنا 

269 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رب نغور  رد  ار  موم  هک  دجنک  نغور  موم و  اب  عفان و  ار  شوگ  درد  شوگ  رد  نآ  هرطق  هس  ود  ندناکچ  نارفعز و  رد  نآ  ندیلام  و 
نآ زا  يرادقم  دنمدوس و  ار  دعقم  جرف و  ندب و  شراخ )  ) هکح دـنلامب  هدرک  لح  نآ  رد  هدـیئاس  كایرت  دـننک و  لح  شتآ  يور 

سدع و مین  ات  نزرا  کی  زا  نس  تبـسن  هب  نآ  كاروخ  رادقم  .دشابیم  نانآ  دیاوف  نیعم  اهنآ و  ياوق  ظفاح ، مهرم  اه و  نوجعم رد 
نکممریغ و ابیرقت  بیبط  تلاخد  نودب  نآ  تداع  كرت  بانتجا و  راومهان و  نادـب  دایتعا  هدنـشک و  هدـننک و  مومـسم نآ  رب  هدایز 

.دشابیم كانرطخ  ار  التبم  نادنملاس  شدایتعا  كرت 

لمد تالضع ، یتسس  یگتفرگ ، لد یکشخ ، شزوس و  شطع ، بت و  هنیس ، طالخا  ضارما : جالع  يدنهرمت 

.اهجازم مرگ قفاوم  کشخ  درس و  تعیبط  اب 
.دشابیم هتخوس  طلخ  ارفص و  تهج  کین  یلهسم  رثا  اب  هداد  تنیل  ار  عبط  يدنهرمت  ندروخ 

دنناـمیب نوخ  راـشف  تهج  رد  دروآـیم و  نیئاـپ  ار  مرگ  ياـه  بت شطع و  هدـیناشن  ورف  ار  نوخ  ناـیلغ  راـشف و  يدـنهرمت  ندروـخ 
.دشاب یم

باـهتلا دـشاب و  ترارح  زا  هک  گـنر  خرـس روثب  شوـج و  یکـشخ و  شزوـس و  شراـخ و  بلق و  ناـقفخ  رد  يدـنهرمت  ندروـخ 
.دوشیم بلق  یگداشگ  حرف و  ثعاب  دشابیم و  دننام  یب اهجازم  مرگ

.دنکیم مک  ار  عامج  لیم  توهش و  توق  يدنهرمت 
.دشخب یم توق  ار  هدش  تسس هلضع  وضع و  دنراذگ  دامض  هدیبوک  هتخپ  ار  يدنهرمت  نوچ 

270 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم زاب  ار  لمد  رس  نآ  لثم  هیپ و  اب  يدنهرمت  دامض 

.دهدیم نیکست  هدیناشن  ورف  ار  تالضع  ياهدرد  اهمرو و  وا  دامض 
اریتـک و ار  شررـض  عفر  هدـش  تعیبـط  ضبق  ثعاـب  ار  اـهجازم  مرگ نآ  ندروخ  داـیز  شخب و  ناـیز اهجازمدرـس  يارب  نآ  ندروخ 

.دنکیم هنادهب  باعل  شاخشخ و 
اذـغ شآ و  ینـشاچ  .دـنماشایب  دـنق  ای  تابن  اب  هدرک  مد  يروق  رد  ياچ  لثم  ارنآ  زا  یتشم  هک  تسنآ  وا  زا  هدافتـسا  عون  نیرت  هداـس

.دشابیم نآ  رگید  قیرط  زین  ندرک 

راضم عفانم و  یتمالس ، بت و  تخانش  وکابنت ، نوتوت و  هرابرد  یئاهینتسناد  وکابنت 

.دهدیم رازآ  رتمک  ار  درس  جازم  نابحاص  هک  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب  دیآیم  تسدب  نآ  زا  زین  قپچ  راگیس و  نوتوت  هک 
.دشابیم اهجازم  کشخ اهجازم و  مرگ ساوح  رّدکت  بلق و  جازم و  ینیگنس  لقث و  ثعاب  روآ و  تسوبی سبی و  وکابنت 

اب هتشگ  روفنم  نآ  زا  دشاب  هدش  یسک  ضراع  یبت  كدنا  هکنادنچ  هچ  هدوب ، نآ  ندوبن  بت و  یتسردنتان و  تمالس و  رایع  وکابنت 
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.دنکیم لیم  نادب  بت  عفر 
.دشابیم نآ  لثم  یئابو و  ياوه  داسف  حلصم  هناخ  رد  وکابنت  ندرک  دود 

.دنکیم عفر  ار  یهام  تشوگ  تیمس  هدوب و  هدننک  عمج روآ و  شطع اهجازم و  مرگ هنیس  ولگ و  زغم و  هدننک  کشخ وکابنت 
.دروآیم هسطع  دنشکب  ینیب  هب  هک  ار  وا  هدیئاس 

نانآ  رکف  کیرحت  هدوب و  ینیب  تابوطر  هدننک  كاپ ار  اهجازم  یتبوطر 
271 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم
.دشابیم تاحارج  مخز و  ینوفعدض  هداد  نیکست  ار  اهجازمدرس  نادند  درد  نآ  دود 

راد شراخ ياهمخز  هدرک  عمج  ار  هدـش  رـشتنم  ياهمخز  دـنلامب  هدرک  مهرم  ماداب  ای  خرـس  لگ  نغور  اب  ار  وکابنت  رتسکاـخ  نوچ 
.دوشیم نآ  يزیرنوخ  عطق  ثعاب  هزات  مخز  رب  نآ  ندیلام  هدیشخب ، دوبهب  ار  برج  ادوس و  دننام 

.دنکیم رود  ار  اهجازمدرس  مادم ) یگنشت   ) اقستسا جنر  ناکتسا  مین  هزادناب  دشاب  هدش  درز  ندیشک  رثا  زا  هک  نایلق  بآ  ندروخ 
.دوشیم تسوپ  یکشخ  يرغال و  بجوم  نآ  همادا  هدوب ، اهتشا  زغم و  بلق و  رضم  وکابنت 

لمح عامج ، هوقل ، جلف و  رس ، يوم  ینم ، باصعا ، جازم ، يدرس  ضارما : جالع  بلعث 

اب دشابیم ، اهزاس  ینتـسب  لامعتـسا  دروم  هدمآ  تسدب  کچوک  هضیب  ود  هیبش  یهایگ  هشیر  زا  هک  تسا  یگنر  يریـش  ردوپ  ضرغ 
.اهجازم درس  لاح  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط 

تیوقت تسوبی و  جنـشت و  عفر  بجوم  باصعا و  يوقم  زور  دـنچ  ات  زور  رد  لسع  اب  بلعث  يا  يروخاـبرم قشاـق  رادـقمب  ندروخ 
.دوشیم ینم  ظوعن و 

.دوشیم وا  نتخیر  عنام  رس و  يوم  تیوقت  ببس  رس ، يوم  رب  ماداب  اب  دجنک  نغور  ای  خرس  لگ  نغور  اب  بلعث  ندیلام 
ینیگنس  یهبرف و  ثعاب  هدرک  هوقل  جلف و  عفر  لسع  اب  ای  رکش  بلعث و  ندروخ 

272 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.ددرگیم عامج  لیم  کیرحت  هیلک و  گنس  نتخیر  ندب و  نزو 

.دوش یم وا  لمح  بجوم  دریگرب  دوخب  هتسب  هچراپ  رد  نز  هک  کشم  یمک  نارفعز و  اب  بلعث  نتشادرب 
.دشابیم نیبجنکس  شحلصم  اهجازم و  مرگ رضم 

ماکز ءاب ، فعض  كروک ، شوج و  دردرس ، درد ، مشچ شطع ، مضه ، ءاب ، ضیح ، راردا و  ضارما : جالع  يرفعج 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم نکشداب  زاب و  ار  هتسب  ضیح  راردا و  مضه و  ار  اذغ  يرفعج  ندروخ 

.دشابیم نآ  لثم  كروک و  شوج و  زورب  روهظ و  دردرس و  درد و  مشچ شطع و  ثعاب  اهجازم  مرگ رد  يرفعج  ندروخ 
.دنکیم ناهد  یئوبدب  تارشح و  مس  عفر  يرفعج 
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.دوشیم اهجازمدرس  عامج  توق  ءاب و  تیوقت  ثعاب  يرفعج 
.دنکیم رامخ  عفر  وا  هدرک  کشخ  هدیبوک  ندیئوب 

.دنکیم غامد  تدورب  تابوطر و  ماکز و  عفر  کشخ  يرفعج  ندیئوب 
عیمج دامـض  و  هلکآ )  ) هروخ تاحارج  دیفم  لسع  اب  وا  هدیئاس  گرب  لگ و  ندیلام  ریـساوب و  مرو  درد و  نکـسم  وا  هدیبوک  دامض 

.دنکیم تارشح  یگدیزگ  مس  عفر  ماداب ، ای  هشفنب  نغور  بارش و  اب  يرفعج  لگ  گرب و  خاش و 
ماوه تارـشح و  برقع و  شین  رهز  عفر  ماداب  نغور  بارـش و  اب  وا  هشیر  قاس و  لـگ و  گرب و  هتخپ  ندروخ  ندـیلام و  نینچمه 

.دنکیم
وا دوخ  زا  رتیوق  لاعفا  رد  شمخت  اهجازمدرس و  کشخ  هفرس  دیفم  يرفعج 

273 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم

بآ اه و  یشرت ینساک و  قرع  بآ و  بارش و  دشابیم  رگید  تارضم  شراخ و  شوج و  دردرـس و  هک  نآ  ندروخ  دایز  ررـض  عفار 
.دشابیم سدع  دننام  تعیبط  درس  ياه  هناد ومیل و 

ءاعما مخز  رگج ، درد  تسوپ ، ضارما : جالع  دبک  رگج -

.دشابیم راورپ  غرم  كدرا و  رگج  نآ  نیرتهب 
.دهدیم دوبهب  ارنآ  تحارج  هداد  رگج  درد  نیکست  یبرع  غمص  اب  اصوصخم  رگج  ندروخ 

.دناشنیم ورف  ارنآ  روثب  شراخ و  شوج و  هدومن ، نامرد  ار  دلج  ضارما  یتحاران و  كدرا  غرم و  رگج  بآ  ندیلام 
.دهدیم دوبهب  ار  اهجازمدرس  ءاعما  مخز  ریس  اب  وا  هدناشوج  ندروخ  ندیلام و 

.دوشیم روکذم  نآ  لیذ  رد  ناویح  ره  رگج  تیصاخ  دردرس و  كرحم  تیصاخلاب  زب  رگج 

لاهسا هفرس ، قد ، لس ، بت ، شراخ ، یق ، باهتلا ، یگنشت ، نوخ ، راشف  ضارما : جالع  وج 

.دشابیم اهجازم  مرگ ناور و  عیابط  دیفم  ضباق ، کشخ و  درس و  تعیبط  اب 
274 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم وا  هنهک  نآ  نیرتدب  هلاسکی و  ات  رثکا  دح  هزات  نآ  نیرتهب 

خلت هنهک  وج  یگنـشت و  ارفـص و  نوخ و  راشف )  ) نایلغ نکـسم  ریگولج و  هدننک و  عمج هدنهدالج و  هوق  اب  اما  مک ، تیئاذغ  اب  وج 
.دشابیم اهنغور  شحلصم  هناثم و  رضم  يرغال و  ثروم  معطدب 

.دشابیم لافطا  ياذغ  نیرتهب  رکش  يردق  اب  هداد  وب  وج  درآ 
هدعم باهتلا  یگنشت و  عفر  تهج  دنشونب  ناویل  کی  بشکی  زا  دعب  هدرک  لح  غود  رد  دوش و  شرت  ات  دنراذگب  ار  وج  ریمخ  نوچ 

.دشابیم لیدعیب  يوارفص  لاهسا  مرگ و  بت  شراخ و  یئارفص و  یق  و 
ترارح و نکسم  لوب و  هدننکزاب  رت ، درس و  عبط  رد  دنیوگ ، ریعـشلا ) ءام   ) ار دشاب  هدش  یـشالتم  هکیدحب  وج  بوکمین  هتخپ  بآ 
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مخز قد و  لس و  مرگ و  ياهرگج  دنت و  ياهبت  تهج  تبوطر و  اب  هزیکاپ و  نوخ  دلوم  رذگدوز و  نازوس و  طالخا  نوخ و  راشف 
اب رگم  دشابیم ، روآداب )  ) خافن اهنآ  يارب  درس و  ءاشحا  ءاعما و  رـضم  یتحاران و  بجوم  اما  عفان ، کشخ  مرگ  هفرـس  هیر و  هدور و 

زیاج ار  وا  برـش  دشاب  هتـسب  عبط  هک  یعقاوم  رد  و  دنناشوجب » لسع  اب  هدناشفا  وا  رب  بالگ  هک  لگ  گرب  هدیبوک   » دـنقلگ ندروخ 
.دشابیمن

یهایگ گنر  لگ   ) هفشاک لگ  اب  مزگ و  دردرس )  ) عادص عفار  دنزپب ، نان  لثم  هک  هدیبوک  شاخشخ  نآ  فصن  اب  وج  هتخپ  ندروخ 
ریگ و راد و  شراخ ياه  هناد شراخ و  جزل و  مغلب  عفر  .دننکیم ) وا  زا  نارفعز  هدافتـسا  اه  يزپ نان اه و  ینیریـش رد  هک  نارفعز  هیبش 

.دنکیم ددس 
.دشابیم برجم  هفرس  هنیس و  درد  عفر  رد  ناشوایسرپ  ناتسپس و  ریجنا و  بانع و  اب  وج  هدناشوج  ندیماشآ 

.دنکیم يوارفص  مرگ  لاهسا  عفر  دنشکب  هریش  هدیبوک  هدناسیخ و  هک  وج  هریش 
تخس  تفس و  دنچره  مرگ ، مرو  يور  رب  وج  درآ  مرگمین  ریمخ  نتشاذگ 

275 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم لمد  ندوشگ  ببس  لمد  يور  رب  شنتشاذگ  هدش ، وا  یمرن  لیلحت و  ثعاب  دشاب 

.دنکیم ولهپ  درد  بنجلا و  تاذ  نامرد  ولهپ  رب  شاخشخ  تسوپ  و  کنخان )  ) هدیبوک اب  دامض  نیمه  نتشاذگ 
.ددرگیم نآ  فیفخت  ثعاب  مرگ  سرقن  زب  بآ  اب  وج  درآ  هدرک  لح  ندیلام 

.دنکیم هکح  و  راد ) شراخ زیر  ياه  هناد  ) يرش شراخ و  برج و  عفر  هکرس  اب  هتخپ  وج  ندیلام 
مشچ و مرو  و  تخـس ) دردرـس   ) عادـص عـفر  ازجا  نیا  زا  کـی  ره  اـی  وهاـک  بآ  كاـیرت و  و  نانـشا )  ) اـب وـج  هدـناشوج  ندـیلام 

.دوشیم هدید  تفوک هتسکش و  وضع  ناوختسا و  هب  نداد  ماکحتسا  ثعاب  دنکیم و  خرس  داب  ینیب و  مشچ و  شزیر  بآ
.دنکیم ولگ  درد  مرو و  عفر  وج  هریش  هرغرغ 

.دنکیم یمغلب  مرگ و  ياهمرو  عفر  دنناشوجب ) بآ  ربارب  ود  اب  هک  ار  یلسع   ) لسع بآ  ای  ریجنا  اب  وج  هتخپ  هریش  ندیلام 
.دشابیم زازک  تسوپ و  یگنردب  سیپ و  کل و  عفار  دنشاب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هدیبوک  هک  هدنازوس  وج  نتشاذگ  ای  ندیلام 

يرامیب تخانش  ینوخ ، مک ریساوب ، درد  همضاه ، فعض  ضارما : جالع  ياچ 

.عیابط عاونا  قفاوم  لادتعا ، هب  رت  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم هدعم  رد  اذغ  نتخپ  هب  کمک  هدومن  همضاه  تیوقت  هداد ، تنیل  ار  جازم  ياچ  ندروخ 

276 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
درد نیکـست  دنراذگ  ریـساوب  رب  نوچ  مرن و  ار  هدش  تخـس  ياه  مرو دندنبب  هدروآرد  دامـض  تروصب  هتخپ  هدیبوک ، ار  ياچ  نوچ 

.دهدیم ریساوب 
ندیشون هزیکاپ و  نوخ  دلوم  نآ  ندیشون  دنکیم و  نآ  ررض  عفر  دنشونب  بارش  رکسم و  زا  دعب  نوچ  ریدخت و  یکدنا  ياراد  ياچ 

.دشابیم باهتلا  یگتفوک و  یگتسخ و  عفار  اه  یگتسخ رد  نآ 
ترفن يرازیب و  تمالـس و  هدنهد  ناشن نآب  تبغر  هدوب  یتسردنتان  تمالـس و  رایعم  تایناخد  دننام  هک  تسوا  صاوخ  زا  نینچمه 

.دشابیم ینطاب  ياهبت  يرامیب و  يایوگ  نآ  زا 
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غامد نوخ یکشخ ، سیپ ، کل و  شین ، ياج  نادند ، درد  مشچ ، مرو  وناز ، مرو  تسوپ ، ضارما : جالع  رانچ 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  ترارح ، یکدنا  اب  کشخ  درس و  تعیبط  اب 
.دهدیم الج  ار  تسوپ  رانچ  گرب  هدناشوج  بآ  ندیلام 

.دناشنیم ورف  ار  وناز  مرو  دندنبب  هدیبوک  هک  وا  هزات  گرب  دامض 
.دوشیم نآب  داوم  نتخیر  عنام  مشچ و  مرو  عفر  دنزادنا  مشچ  تشپ  رب  هدیبوک  هتخپ ، بارش  رد  هک  رانچ  هزات  گرب  نتشاذگ 

.دنکیم نآ  یمغلب  مرو  عفر  وضع ، رب  نآ  نتسب  بارش و  رد  وا  هتخپ  گرب  نتشاذگ 
.دناشنیم ورف  ار  نادند  درد  دنشاب  هتخپ  هکرس  رد  هک  وا  گرب  هضمضم 

.دنکیم رادرهز  روناج  شین  ياج  مخز  جالع  یناویح و  مومس  عفر  دشاب  هدش  هتخپ  بارش  رد  هک  رانچ  گرب  هتخپ  نتشاذگ 
277 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم صرب  سیپ  کل و  تسوپ و  یضراع  کل  عفر  دشاب  هدش  ریمخ  بآ  اب  هک  وا  گرب  رتسکاخ  دامض  نتسب 
.دنکیم نآ  نفعت  عفر  هتشگ  نآ  تابوطر  عفر  ثعاب  نفعتم  راد  بآ ياهمخز  يور  رب  رانچ  گرب  هتخوس  هدیئاس  ندیشاپ 

.دشابیم تسوپ  یکشخ  عفار  بآ  اب  وا  هتخوس  هدناسیخ  ندیلام 
.دهدیم شتآ  زا  یگتخوس  دوبهب  دشاب  هتفای  بیترت  هدش  بوذ  هیپ  اب  هک  رانچ  گرب  هدنازوس  ندیلام 

.دنکیم غامد  نوخ عفر  ینیب  رد  دنشاب  هدرک  رابغ  دننام  هدیئاس  هک  رانچ  گرب  هدنازوس  ندیمد 
.دشابیم تارشح  مرک و  هدنشک  وا  گرب  هدناشوج  بآ  ندیشاپ 

وا سرح  حالصا و  زا  سپ  هک  دنکیم  هزات  ریش  ارنآ  ررض  عفر  دشابیم و  هیر  هبصق  ادص و  زاوآ و  رضم  تیاغب  رانچ  گرب  يور  رابغ 
.دنوشب هتسش  اهتسد  دیاب 

زازک لیگز ، وضع ، یسحیب  هدعم ، مرک  ضارما : جالع  ریصح 

.دنناشوپیم نآ  اب  ار  هشیش  هبارغ و  هتخاس  رزیپ  نآ  زا  هک  تسا  رت  مرن ین  عون  دوصقم 
.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 

.دنازیریم هتشک  ار  هدعم  مرک  ماسقا  دنروخب  لسع  اب  زور  هس  ات  هدیئاس  هتفوک و  ارنآ  مرگ  جنپ  ات  نوچ 
هک نآ  راد  هملد ياهمخز  زازک و  تهج  دننک  رارکت  تبون  دنچ  هتـسش  رـس  نآ  اب  هدومن  بآ  لخاد  هدرک  مرن  هدنازوس و  ارنآ  نوچ 

.دروآیم حالصاب  ارنآ  دیفم و  دشاب  هدش  تفلک  دیفس و  نآ  يور 
278 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

غاد رتسکاـخ  نوچ  و  دوـشیم ، نآ  ندـش  داـیز  عناـم  هدرک و  نآ  عـفر  دـننازوسب  وا  هتخورفا  شتآ  رد  ياـه  هخاـش اـب  ار  لـیگز  رگا 
.دوشیم وضع  نآ  ندمآ  لاح  سح و  هب  ثعاب  هدومن ، مرو  عفر  دندنبب  سح  یب ياضعا  ياهمرو  رب  هتخیر  هسیک  رد  ار  وا  هدنازوس 

هقیقش درد  قتف ، داب  جرف ، دعقم و  برج ، هلبآ ، هناثم ، هیلک و  گنس  لاحط ، ناقری ، ماذج ، نخان ، یجک  ضارما : جلاعم  انح 
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.اهجازم مرگ لاح  دیفم  کشخ ، یمرگ و  يدرس و  نایم  لدتعم  تعیبط  اب 
نخان ياجب  یلـصا  نخان  ندیئور  ثعاب  زور  هد  ات  دسرب  مجنپ  کی  هب  ندیـشوج  زا  هکنادنچ  وا  هدناشوج  بآ  لاقثم  ود  ندـیماشآ 

لباق دوبهب  مدع  تروص  رد  دنا  هتفگ دوشیم و  ماذج  جنر  عفار  رکـش  اب  نآ  رادقم  نیمه  ندروخ  زور  یـس  ات  هدید و  برـض جـک و 
.ندوب یبلقت  ریغ  تمالس و  طرشب  دشابیمن  تاجلاعم  رگید 

هناـثم و گنـس  هیلک و  گنـس  لاـحط و  ناـقری و  دوبهب  رکـش  اـب  روکذـم  تروصب  هدـناشوج  ياـنح  زا  قشاـق  کـی  يزور  ندروخ 
.دهدیم دنب  شاش

كانرطخ و نآ  رادـقم  نیا  زا  رتدایز  نینج و  طقـس  ثعاب  وا  هدـناشوج  زا  یقـشاق  ای  کشخ و  زا  يروخ  ياچ قشاق  کـی  ندروخ 
.دشابیم هزرفسا  باعل  اریتک و  باعل  ندروخ  نآ  ررض  عفار  لامعتسا  تروص  رد  دوشیم و  لتاق  تیمومسم  ثعاب 

.دنکیم وا  مشچ  هب  هلبآ  زورب  زا  يریگولج  هتفرگ  هلبآ  رامیب  ياپ  فک  رب  انح  ندیلام )  ) دامض
.دوشیم نآ  یگتفر  تسوپ دوبهب و  ثعاب  یگتخوس  شتآ و  زا  حورجم  هدید و  تمحز ياپ  تسد و  هب  انح  نتسب 

.دوشیم لافطا  ناهد  کفرب )  ) تحارج و دوبهب  ثعاب  ناهد  رد  انح  هضمضم 
279 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم رثالا  عیرس  راد  بآ درز  تاحارج  مرگ و  ياه  مرو لیلحت  تهج  انح  ندیلام 
.دنکیم شراخ  برج و  عفر  نغور  اب  انح  ندیلام 

.دنکیم وناز  درد  و  جرف ) بل و  دعقم و  كرت   ) قاقش عفر  وا  کچوک  گرب  بآ  اب  انح  ندیلام 
.دوشیم وم  گنر  یخرس  يوم و  تسوپ و  تیوقت  ثعاب  رسب  هدناسیخ  يانح  نتسب 

.دنکیم دنشاب  هدرک  ریمخ  زینشگ  بآ  اب  هک  اصوصخ  مشچب ، دساف  داوم  نتخیر  عنم  اه  هقیقش یناشیپ و  رب  انح  ندیلام 
يوم ندیئور  بجوم  هدومن و  وم  شزیر  زا  يریگولج  دنشاب  هتخیمآ  نوتیز  نغور  و  نارطق )  ) اب ارنآ  هک  اصوصخم  رس  رب  انح  نتسب 

.دوشیم هزات 
.دناشنیم ورف  ار  قتف  داب  كزیت  هرت لگ  هدیئاس  اب  انح  ندیلام 

.دزاسیم كاپ  ار  رس  تحارج  شوج و  مخز و  ماداب ، ای  خرس  لگ  نغور  تفز و  اب  انح  ندیلام 
دردرـس هقیقـش و  درد  یناشیپ  رب  نآ  ندیلام  دیفم و  هضیب  جـنر  خـفن و  داب و  تهج  هفـصانملاب  ودرگ  گرب  هدـیبوک  اب  انح  ندـیلام 

.دنشاب هتخیمآ  کمن  اب  ارنآ  هک  هصاخ  دناشنیم ، ورف  ار  یمغلب  يداب و 
.دشخبیم دوبهب  هدرک  عمج  ارنآ  مخز ، يور  رب  کشخ  يانح  ندیشاپ 

.ددرگیم یغامد  ياوق  تیوقت  ثعاب  تبون  دنچ  رد  اریتک  لسع و  اب  دوخن  هس  ود  نزوب  انح  مخت  هدیبوک  ندروخ 
.دنکیم عمج  ار  رضم  تابوطر  هدومن و  دردرس  عاونا  اه و  هلزن عطق  لسع  بآ و  اب  وا  هدیئاس  لاقثم  مین  لدتعم و  فیطل و  وا  لگ 

.دهدیم تاحارج  مخز و  مایتلا  انح  ندیلام 
.دوشیم قلح  ضارما  قانخ و  دوبهب  ثعاب  ولگ  رب  انح  ندیلام 

280 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم ینابصع  یغامد و  ضارما  تمالس  ثعاب  یناشیپ  رس و  رب  نآ  ندیلام 

.دوشیم باصعا  تیوقت  ثعاب  ندب  رب  انح  ندیلام 
.دنکیم رس  درد  جالع  رس  رب  هکرس  اب  انح  ندیلام 
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.دنکیم عفر  ار  ءاضعا  یگتفوک  ولهپ و  درد  دننک » بوذ  نغور  رد  ار  موم  هک   » دجنک ای  خرس  لگ  نغور  موم و  اب  انح  ندیلام 
.دشابیم تیصاخ  نیمه  زین  ار  وا  گرب  دوشیم و  وا  ندز  تیب )  ) مرک عنام  یمشپ  سابل  رد  انح  نتشاذگ 

تسوپ یکشخ  مکش ، یگتسب  ریگ و  ناقفخ ، باهتلا ، سرت و  یلچک ، اهمرو ، حور ، بلق و  ضارما : جالع  كاخ 

.اه یمغلب اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ  درس و  تعیبط  اب  تسا ، تسر  ای  سر  كاخ  اهکاخ  نیرتهب 
.دنکیم ندب  لخاد  ياهمرو  عفر  دنروخب  هدرک  نیشن  هت بآ  رد  هک  هزیکاپ  كاخ  قشاق  مین  ندروخ 

ترارح ضرعم  رد  دایز  هک  یکاخ  هدروخ و  باتفآ  كاخ  اصوصخم  دـنکیم ، جراخ  ماروا  عفر  دـندنبب  هدرک  لگ هک  كاخ  نتـسب 
.دشاب هتفرگ  رارق  شتآ 

.دنکیم روبنز  یگدیزگ  عفر  هکرس  اب  هدروخ  باتفآ كاخ  ندیلام 
.دشابیم رثالا  عیرس  لافطا  رس  یلچک  عفر  رد  دنلامب  هتخیمآ  هکرس  اب  هک  کمن  روش و  كاخ 

.دنکیم سرت  باهتلا و  شغ و  عفر  یناسفن و  حور  بلق و  تیوقت  دننک  مامشتسا  هدیشاپ  وا  رب  بالگ  هک  لگهاک  يوب 
281 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مرگ هدـعم  بلق و  توق  بجوم  هدرک ، ناقفخ  عفر  دنـشکب  نآ  دـننام  بیط و  لبنـس  نابزواگ و  قرع  بالگ و  اـب  هک  كاـخ  قرع 
.دوشیم

.دشابیم نوسینا  ندروخ  شررض  عفار  ندب و  تنوشخ  یکشخ و  نوردنا و  یگتسب  ریگ و  بجوم  اهکاخ  عیمج 

نادند ناهد و  شوج ، مخز و  تسوبی ، مرک ، هوقل ، جلف و  هیلک ، گنس  هناثم ، درد  ءاب ، فعض  ضارما : جالع  کسخراخ 

.دنا هتسناد اهجازم  مرگ لاح  دیفم  رت  دایز  ارنآ  هک  لدتعم  یلوقب  کشخ و  درس و  یلوقب 
ار هناثم  درد  زاب و  ار  هتـسب  راردا  فاص و  ار  تسوپ  کـسخراخ  مخت  هدـیبوک  زا  يروخاـبرم  اـت  يروخ  ياـچ قشاـق  کـی  ندروخ 

.دزاسیم نکاس 
، هدوشگ ار  هتسب  هدعم  هتسب ، ار  ناور  مکش  هتخیر ، ار  هیلک  گنـس  هدوزفا ، ار  ینم  بآ ، اب  کسخراخ  مخت  تروص  نیمهب  ندروخ 

.دشابیم مرگ  درد ) مکش  ) جنلوق عفار  عبط و  نیلم 
عناـم مرگ و  ياـهمرو  عفار  وا  هتخپ  بآ و  دامـض  هدرک و  یمـس  ياـهاود  ررـض  عفر  بارـش  اـب  کـسخراخ  مخت  هدـیبوک  ندروخ 

.دشابیم ءاضعاب  دساف  داوم  نتخیر  عنام  نآ و  ثودح 
، دـنکیم هثل  درد  موقلح و  تالـضع  مرو  ناهد و  تنوفع  شوج و  مخز و  عفر  ناهد  رد  نآ  نتفرگ  لسع و  اب  کـسخراخ  هدـیبوک 

هناخ رد  کسخراخ  هدناشوج  بآ  ندیشاپ  دیفم و  رام  یعفا و  مس  عفر  تهج  بارش  اب  وا  هدناشوج  گرب  هراصع  یقشاق  ندیـشون 
.دوشیم کیک  ای  کک  نتخیرگ  ثعاب 

282 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رد دنروخب  هناد  دنچ  يزور  يا  هتفه زا  سپ  دـننک و  ضوع  بآ  راب  کی  يزور  ینعی  هدرورپ ، ررکم  وا  هزات  بآ  رد  ار  دوخن  نوچ 

.دشاب یم لیدعیب  ءاب  تیوقت 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دشابیم مرگ  ات 5  شفرصم  رادقم  تسوا و  قرع  بآ و  هزات و  دننام  لاعفا  رد  کسخراخ  مخت 
بآ ات  دنناشوجب  نادنچ  دـجنک  نغور  اب  ارنآ  بآ  دـننک و  فاص  هدـناشوج  الماک  بآ  رد  مزال  رادـقمب  ار  کسخراخ  مخت  نوچ 

ندرک وکین  رمک و  درد  لصافم و  درد  ءاب و  تیوقت  رد  دـننک  هلاما  هدروخ و  یقـشاق  دـنلامب و  نیتلآ  رب  دـنامب و  نغور  هدـش  مامت 
.دشابیم اتمه  یب راسخر  گنر 

ندـنازیر تهج  دـنلامب  فارطا  رمک و  تلآ و  رب  دـنناسرب و  الابب  هکیروطب  دـنناکچ  لیلها  رد  ناـکچ  هرطق اـب  نغور  نیمه  زا  نوچ 
.دشاب یم دنمدوس  هناثم  هیلک و  گنس 

.دشابیم دننامیب  ءاب  تیوقت  رد  دنروخب  فک  کی  يزور  دننک و  کشخ  هتخپ ، راب  هس  هزات  ریش  اب  ار  کسخراخ  مخت  نوچ 
.دنروخب نیریشومیل  رایخ و  زغم  ماداب و  دنک  ترارح  دیلوت  اهجازم  مرگ تعیبط  رد  رگا 

سرقن هنیس ، تحارج  مومس ، ادص ، یگتفرگ  تسوپ ، گنر  يدب  شراخ ، هبصح ، ظوعن ، همضاه ، ضارما : جالع  ریشکاخ  یشکاخ -

.هجزما عیمج  قفاوم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم دیفم  ار  درس  ياه  هدعم اصوصخم  هدومن ، کیرحت  ار  اهتشا  هدرک ، مضه  ار  اذغ  هداد ، توق  ار  هدعم  یشکاخ  ندروخ 
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تسوپ و شراخ  هبـصح و  هلبآ و  دیفم  یـشکاخ  دنکیم ، عفد  ار  عاخن  دـساف  داوم  هدـش  دـنمدوس  ياهداب  ظوعن و  بجوم  یـشکاخ 

.دنکیم قاچ  ار  ندب  هدوب  ءاعما  ءاشحا و  يدرس 
ار تسوپ  هداد  الج  ار  راسخر  گـنر  هدوزفا  ار  ندـب  نزو  دـنروخب  زور  هد  اـت  هدز  بآ  رد  رکـش  نآ  نزو  ود  اـب  ار  یـشکاخ  نوچ 

.دنکیم فافش  زیمت و  كاپ و 
رادرهز و تابورـشم  هیودا و  تیمـس  عفر  وا  يروخاذغ  قشاق  کی  زاب و  ار  هتفرگ  يادص  زاوآ و  تروص  نیمهب  یـشکاخ  ندروخ 

.دهدیم دوبهب  ار  هیر  هنیس و  تحارج  هنیس و  يزیرنوخ  دنشونب  شیالاب  بآ  يا  هعرج هتخیر  ناهد  رد  کشخ  هک  نآ  فصن 
.دهدیم دوس  ار  سرقن  ناطرس و  هدرک ، مرن  ار  تخس  ياهمرو  دنراذگب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هدیبوک  هک  یشکاخ  دامض 

ناتـسپ يالاب  رب  شنتـشاذگ  نامرد و  ار  شوگ  مشچ و  تحارج  شوگ  مشچ و  تشپ  رب  روکذم  قیرطب  یـشکاخ  دامـض  نتـشاذگ 
.دشابیم اهنآ  یتحاران  درد و  عفار  جرف  دعقم و  رب  شنتشاذگ  ناتسپ و  درد  عفار 

و اه ) هدند ریز  تسار  يولهپ   ) رگج لحم  رب  ارنآ  مرگمین  دنروخب و  هتخپ  زپ  مین نان  اب  هدرکریمخ  درآ  اب  ار  یـشکاخ  هدـیبوک  نوچ 
.دنادرگ فرطرب  ار  هنهک  هفرس  هنیس و  و  دبک )  ) رگج درد  دنراذگب  هنیس 

دنکیم و وا  لمح  نتـشاذگ  یتحار  هب  کمک  دریگرب  دوخب  هچراپ  رد  نتـشادرب ) دوخب   ) هدرک هجزرف  نز  ار  لسع  یـشکاخ و  نوچ 
.دهدیم دوبهب  ار  محر  ضارما  وا و  تحارج  مخز و  نآ  هجزرف  نینچمه 

.دشابیم اریتک  لاقثمکی  ندروخ  شررض  عفار  حلصم و 
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هناثم ظوعن ، اه ، شوج نایثغ ، هیلک ، گنس  هلزن ، مشچ ، مضه ، تسوپ ، قرع ، ریش و  لوب و  ضارما : جلاعم  هز  برخ 
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نیرتهب هدوب و  وا  فنص  زا  هزبرخ و  هداوناخ  زا  همه  وبنتسد  يرهش و  یبلاط و  گمرگ و  هزبرخ و  زا  نآ  عون  ره  لدتعم و  تعیبط  اب 
.دشابیم کمرگ  اهنآ  نیرترازآ  یب و 

دوشیم و همخت  مرک و  بجوم  ماـعط  زا  دـعب  ددرگیم و  نوردـنا  رد  هدـس  ریگ و  ثعاـب  رینپ  دـننام  فیثـک  هیذـغا  اـب  هزبرخ  ندروخ 
.دشاب هدش  مضه  هدعم  رد  لوا  ياذغ  هک  تسا  یتقو  رد  ینعی  اذغ  ود  نایم  نآ  ندروخ  تاقوا  نیرتهب 

رت يوـق ارنآ  دـشاب  هدرک  هبلغ  جازم  رد  ترارح  رگا  ینعی  دـناسریم  بلاـغ  طـلخ  هب  ار  دوـخ  تعرـسب  هک  تـسا  هزبرخ  تیـصاخ  زا 
.دزاسیم رت  هدنرازآ رتدنمورین و  ارنآ  دشاب  هدش  روآروز  تدورب  رگا  هتخاس و 

.دوشیم دنت  ياهبت  بجوم  اتشان  رد  نآ  ندروخ  اه و  یئادوس اه و  جازم يوارفص عبط و  قفاوم  رتدایز  هزبرخ 
.دشابیم ماعط  مضه  ببس  هدعم و  رد  اذغ  هدننک  مرن  تسوپ و  هدننک  فیطل قرع و  ریش و  ندش  دایز  لوب و  نایرج  ثعاب  هزبرخ 

.دهدیم نیکست  هدناشنورف  ارنآ  مرو  درد و  كاندرد  مشچ  يور  رب  هزبرخ  تشوگ  نتشاذگ 
.دنک یم تسوپ  یگنردب  صرب و  سیپ و  کل و  عفر  نآ  همادا  تسوپ و  تفاطل  الج و  ثعاب  نت  هب  هروب )  ) اب هزبرخ  تشوگ  ندیلام 

.دنکیم هنیس  طلخ  ینیب و  شزیر  بآ هلزن و  عفر  لافطا  رد  اصوصخ  دندنب ، هنیس  یناشیپ و  رب  هدیبوک  هک  وا  تسوپ  دامض 
.دنازیریم ار  هیلک  گنس  بآ  اب  زور  دنچ  ات  وا  هدیبوک  کشخ  تسوپ  زا  یتشم  ندروخ 

285 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا هدیسر  هبرجت  هب  هدش و  ماعط  تشوگ و  نتخپ  دوز  ببس  اذغ  گید  رد  هزبرخ  تسوپ  يا  هکت نتخادنا 

.دوشیم نایثغ  ثعاب  يوق و  روآ  یق بآ ، اب  وا  هدیبوک  هشیر  زا  مرگ  ات 10  ندروخ 5 
.دهدیم دوبهب  ار  راد  هبآ ریش  ياه  شوج مخز و  لسع  اب  وا  هشیر  هدیبوک  دامض 

یهبرف و ثعاب  هدوشگ  ار  رگج  ءاـعما و  ياـه  هّدـس هداد ، تنیل  ار  عبط  نآ  زغم  هدـیبوک  زا  یتشم  ندروخ  کـشخ و  مرگ و  وا  مخت 
.دوشیم ظوعن 

.دنک یم كاپ  ار  لوب  يراجم  هتسش  ار  هناثم  هیلک و  هدرک  دایز  ار  راردا  وا  مخت  زغم  هدیبوک  زا  یتشم  ندروخ 
ار نآ  شزوس  درد و  جالع و  دـشاب  هدیـسر  مهب هناثم  گنـس  نتـشذگ  زا  هک  ار  لوب  يراجم  تحارج  هزبرخ  مخت  ندروخ  نینچمه 

.دهدیم نیکست 
.دنک یم كاپ  ار  نآ گنردب  ياه  هکل هداد  الج  ار  تسوپ  دنلامب  دنشاب و  هدیبوک  تسوپ  اب  هک  وا  مخت  دامض 

.دشابیم وا  ررض  عفار  شرت  رانا  بآ  هکرس و 

هتخیر يوم  لصافم ، یکشخ ، لاحط ، رگج و  هیلک ، گنس  غامد ، ضارما  هدس ، ریگ و  تابوطر ، ضارما : جالع  لدرخ 

.اهجازمدرس اه و  یتبوطر لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
قـشاق تشگنارـس و  زا  هدایز  شفرـصم  رادـقم  هدـش  فرـص  نآ  لـثم  دـالاس و  باـبک و  هیذـغا و  اـب  دـیاب  هتبلا  هک  لدرخ  ندروخ 

.دشابیم اذغ  مضاه  هدش ، ندب  قامعا  زا  تابوطر  بذج  ثعاب  دشابیمن  یکچوک 
286 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدننازیر هدنروآرب و  رضم و  تالضف  ءاعما و  هدعم و  ياه  هدس هدننکزاب  ءاضعا و  ریاس  هدعم و  غامد و  تابوطر  هدنرب  لیلحت لدرخ 
.دشابیم هیلک  گنس 
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.دنکیم نامرد  ار  لاحط  رگج و  ياه  یتحاران درد و  هدرب ، نایم  زا  ار  يداب  یمغلب و  ياهدرد  لدرخ 
.دشابیم یتبوطر ) درس -  ) دراب یغامد  ضارما  یشومارف و  جلاعم  لدرخ 

.دوشیم ءاب  تیوقت  هلصوح و  رورس و  ثعاب  بارش  اب  لدرخ  مخت  زا  يدوخن  رادقم  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  تعیبط ) یکشخ   ) ادوس یمغلب و  بت  هدعم و  مرک  یتبوطر و  هفرس  درد و  هنیس لسع  اب  لدرخ  ندروخ 
.دنک یم جالع  ار  كرو  ءاسنلا و  قرع  لصافم و  درد  سرقن و  دندنبب  هدرکریمخ  بآ  اب  ارنآ  هدیبوک  هک  وا  دامض 

.دنکیم ندب  رهاظب  رضم  دساف و  داوم  بذج  عفر و  ار  لاحط  جنر  درد و  اه ) هدند ریز  ندب  پچ  فرط   ) لاحط لحم  رب  وا  دامض 
.ددرگیم نآ  يوم  ندیئور  ثعاب  هتخیر  وم  لحم  رب  لدرخ  هدناسیخ  ندیلام 

هدرک بوذ  شتآ  يور  رب  ندروخ  نغور  ای  ماداب  ای  دجنک  نغور  رد  هک  ار  یموم   » نغور موم  لسع و  اب  مرن  لدرخ  هتخیمآ  ندیلام 
.دنکیم دلج  ریز  هدرم  نوخ یگنردب و  هلازا  تسوپ و  هیفصت  هداد ، الج  ار  ور  گنر هرهچ  رب  دنشاب »

.دوشیم مشچ  کلپ  هناد  عفر  ثعاب  مشچ  تشپ  رب  دامض  نیمه  نتشاذگ 
دـشاب و هدـیود  ندـب  مظعا  تمـسق  رب  هک  هدـنکارپ  راد ) شراخ هناد  شوج و  ادوس - شراخ -  ) برج عفر  هکرـس  اب  لدرخ  ندـیلام 

.دنکیم نمزم  يدلج  ياهیرامیب  عاونا 
.دشابیم غامد  داب و  بوطر و  رس و  ياه  یتحاران هلزن و  ینیب و  شزیر  بآ عنام  رس و  درد  عفار  یناشیپ  رب  هکرس  لدرخ و  ندیلام 

دوبهب و ثعاب  هداتفاراک  زا  تسس  جلاف و  عضوم  رب  هکرس  لدرخ و  ندیلام 
287 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوشیم نآ  تکرح 
.دروآیم تخس  ظوعن  تلآ  رب  نغور  لدرخ و  ندیلام 

.دربیم لیلحت  ار  ریزانخ  يرمق  ملک  بآ  و  دوجوم ) تسا  یغمص   ) جنیبکس لدرخ و  ندیلام 
هیر و هبـصق  هنهک  یکـشخ  نابز و  ریز  مرو  تهج  دنـشاب » هدـناشوج  بآ  ربارب  ود  اب  ار  لسع  کی  هک  (- » لـسع بآ   ) اـب وا  هرغرغ 

.دشابیم دیفم  تیاغب  نادند  درد  نابز و  ینیگنس  یتسس و 
.دوشیم محر  یتحاران  یگفخ و  یشغ و  ندمآ  شوهب  عورصم و  دوبهب  ببس  روآ و  هسطع ینیب  هب  لدرخ  ندیشک 

.دنکیم شوگ  يادص  ینیگنس و  عفر  دننک  شوگ  رد  دننام  هلیتف دنشاب و  هدیبوک  ریجنا  اب  ار  وا  مرن  هک  ریجنا  اب  وا  هلیتف 
.دشابیم برجم  رثا  ياراد  کلپ  تنوشخ  یکشخ و  دیآیم و  مشچ  ولج  هک  يا  هدرپ تهج  لسع  بآ و  اب  وا  ندناکچ  ای  ندیشک 

.دوشیم تارشح  زیرگ  ثعاب  لدرخ  ندرک  دود 
.دنکیم نآ  درد  عفر  دشاب  هتشادن  مرو  هک  كاندرد  نادند  رب  لدرخ  ندیشاپ 

فرطرب ارنآ  یتحاران  یگفخ و  دنناسر  محر  هب  نوچ  عفر و  ار  نادند  درد  دنلامب  دننک و  ذـخا  ماداب  نغور  دـننام  هک  لدرخ  نغور 
.دنادرگ

.دنکیم عطق  ار  هنهک  درس  ياهبت  اهدرد و  نآ  نغور  زا  یقشاق  ندروخ 
.دزاسیم رود  ار  ءاضعا  هنهک  ياهدرد  لدرخ  نغور  ندیلام 

.دهدیم تخس  ياهمرو  لیلحت  نآ  ندیلام 
.دوشیم شوگ  ینارک  یسحیب و  شوگ و  درد  عفار  شوگ  رد  نآ  ندناکچ 

.دزاسیم مرن  ار  هدش  تخس کشخ و  تالضع  ءاضعا و  مادنا ، رب  نآ  ندیلام 
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ینساک بآ  قرع و  شررض  عفار  نایثغ و  یگنشت و  ثعاب  اه و  تعیبط مرگ رضم  اهجازمدرـس و  لاح  دیفم  دش  هتفگ  هکنانچ  لدرخ 
هکرس و ماداب و  نغور  و 
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.دشابیم رایخ  زغم  هناودنه و  بآ 

لیگز هدور ، هکح ، برج و  مشچ ، درد  یسح ، یب رس ، مخز  یگتخوس ، دردرس ، مرو ، بت ، يزیر ، نوخ یگنشت ، ضارما : جلاعم  هفرُخ 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت  درس و  تعیبط  اب  سرتسد  رد  لوادتم و  تسیا  هناد
.دنکیم عفر  ار  یگنشت  هدیناشنورف ، ار  ارفص  نوخ و  تدش  دنشونب  ار  وا  بآ  هدناسیخ  بآ  رد  یبش  زور و  ار  هفرخ  نوچ 

دوبهب ار  مرگ  ياهمرو  هدور و  هناـثم و  درد  رـس و  درد  مرگ و  ياـه  بت رگج و  درد  هدـعم و  ینیب و  يزیر  نوخ هفرخ  بآ  ندروخ 
.دشخبیم

.دنکیم عفر  دشاب  ترارح  زا  هک  ار  يرس  درد  دننک  دامض  یناشیپ  رب  هدرکریمخ  ماداب  ای  خرس  لگ  نغور  اب  هدیبوک  ار  وا  نوچ 
.دوشیم مرو  لیلحت  ثعاب  مرو  لحم  رب  نآ  ندیلام  هداد  مایتلا  ار  شتآ  یگتخوس  ماداب  نغور  هفرخ و  دامض 

.دشابیم رس  شوج  جلاعم  رس ، رب  بارش  اب  هفرخ  هدیبوک  ندیلام 
زورب عنام  سولقاقش )  ) دوشیم رهاظ  نآ  زا  یسح  یب مئالع  هک  يوضع  رب  نتـسب  وج و  درآ  بآ و  اب  هفرخ  هدیبوک  مخت  ندرک  ریمخ 

.دوشیم ضرم 
شراـخ و ادوـس و  هکح و  برج و  عـفر  ندـب  رب  نآ  ندـیلام  غاـمد و  مـشچ و  مرو  عـفر  غاـمد  مـشچ و  يـالاب  رب  ریمخ  نـیا  نتـسب 

.دنکیم دشاب  هدیسر  مهب  ترارح  زا  هک  لیبق  نیا  زا  هچنآ  نازوس و  خرس  ياه  شوج
.دنکیم مرگ  بت  عطق  دنویر )  ) اب ای  یئاهنت  هب  هفرخ  مخت  یقشاق  ندروخ 

289 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم دشاب  هدش  ضراع  یمرگ  زا  هک  ءاعما  هدور و  درد  محر و  درد  شور و  مکش  هاگنمیشن و  درد  عفر  هفرخ  مخت  بآ  هلاما 

.دنکیم لیگز  عفر  دنراذگ  دامض  لیگز  رب  هدیبوک  هک  ار  وا  هایگ  هشیر 
نآ زا  دـناوتیم  ضرم  جـنر و  هنوـگره  تلاـح و  ره  رد  هک  اـهجازم  مرگ ینعی  نیرورحم  تـهج  ررـض  یب هدـیافرپ و  یئوراد  هـناد و 

.دنربب هرهب  هدومن  هدافتسا 
انعن سفرک و  یکطـصم و  تابن و  شحلـصم  هدـش  مشچ  یکیراـت  ثروم  نآ  يداـیز  اهتـشا و  هدـننک  عطق جازم و  توهـش و  رـضم 

.دشابیم

ءاب تیوقت  یقاچ ، لاهسا ، هیلک ، گنس  بت ، رمک ، درد  ضارما : جالع  امرخ 

.اهجازمدرس لاح  قفاوم  کشخ  مرگ و  عبط  بحاص 
، هدوب رایسب  تیئاذغ  ياراد  هدرک ، هدیاف  ار  شش  هنیس و  دشخبیم و  ورین  هدرک  هبرف  ار  ندب  دیفم و  اهجازمدرس  تهج  امرخ  ندروخ 

.دزاسیم دنمورین  ار  رغال  ياضعا  هیلک و  دنکیم و  میالم  نوخ  دیلوت 
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هدیـشخب دوس  ار  رمک  درد  ءاسنلا و  قرع  كرو و  تالـضع و  جـنر  نابحاص  جـلاف و  هتخاس  مرن  ار  کشخ  لـصافم  اـمرخ  ندروخ 
.دنکیم جالع  دشاب  مغلب  يدرس و  زا  هک  ار  هدراب  ضارما 

.دنکیم عفر  ار  هیلک  گنس  یمغلب و  بت  هبلح )  ) اب امرخ  هتخپ  ندروخ 
درد ثعاب  رکف و  هدننک  کیرات روآدردرـس و  طالخا و  هدننک  نفعتم ادوس و  یکـشخ و  دلوم  نوخ و  هدننازوس  امرخ  دایز  ندروخ 

امرخ هک  يدالب  رد  دنکیم و  نیبجنکس  ماداب و  شاخشخ و  اهنغور و  ار  وا  ترضم  عفر  نادند و  درد  مشچ و 
290 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنروآ لمعب  كاسما  نآ  ندروخ  رد  دیاب  دیآیمن  لمع 
.دنکیم درس  لاهسا  عطق  وا  هدیئاس  زا  یقشاق  لماک و  ياوق  بحاص  امرخ  هناد 

كاپ هداد  دوبهب  ار  دـیلپ  یکرچ  تاـحارج  هدـش ، وا  تشوگ  ندـیئور  ببـس  هدـش  دوگ  تحارج  يور  رب  وا  مخت  هدـیئاس  ندیـشاپ 
.دنکیم

.دهدیم عفن  ار  مشچ  شزوس  شراخ و  ترارح و  هناد و  مخز و  وا  هدیئاس  ندیشاپ 
.دشابیم دننامیب  ءاب  تیوقت  ندب و  ندرک  قاچ  تهج  دنروخب  ریش  نآ  بقع  رد  دنشاب و  هدناسیخ  ریش  رد  ارنآ  هک  امرخ  ندروخ 

خرس داب  باهتلا ، درد ، هنیس هفرس ، هنهک ، لاهسا  يرغال ، یباوخیب ، ینم ، هیلک ، هناثم ، رگج ، فعض  ضارما : جالع  شاخشخ 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم رود  ار  مرگ  ضارما  هناثم و  شزوس  قد و  بت  يزیر و  نوخ رکش  شاخشخ و  مخت  ندروخ 

.دشابیم روآظوعن  روآداب و  لسع  اب  هدننک و  قاچ هیلک و  هناثم و  تشپ و  فیعض و  رگج  يوقم  رکش  شاخشخ و 
.دشاب یم یباوخیب  عفار  وا  هدادوب  ندیئوب  و  ینم )  ) ءاب عطق  شاخشخ  ندروخ  دایز 

.دنکیم يرغال  عفر  بوخ و  نوخ  دیلوت  ماداب ، شنزومه  اب  شاخشخ  ندروخ 
شزوس هنیـس و  درد  هفرـس و  دنروخب  صرق  هس  ود  يزور  هتخاس  اه  صرق اریتک  باعل  اب  هدـیبوک  تسوپ  اب  ار  هزات  شاخـشخ  نوچ 

ار یگنشت  هنهک و  لاهسا  لوب و 
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.دزاسیم فرطرب 
.دربیمورف ار  مرگ  مرو  شاخشخ  تسوپ  مخت و  هدیبوک  دامض 

.دنکیم هدور  باهتلا  یئارفص و  ینوخ و  لاهسا  عطق  ماش  حبص و  رد  وا  تسوپ  هدیبوک  زا  لاقثم  کی  ندروخ 
.دنکیم رس  درد  عفر  دندنبب  یناشیپ  هب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هدیبوک  هک  وا  دامض 

رب شندیلام  مرگ و  مشچ  درد  زا  يریگولج  درد  مشچ يادتبا  رد  مشچ  تشپ  رب  بالگ  اب  هلیلبنش  شاخشخ و  تسوپ  هتخپ  نتشاذگ 
.دنکیم خرس  داب  عفر  ندب 

لاـثما اـه  هلزن عنم  قشاـق  هس  ود  يزور  دـنروآ  ماوق  هدـناشوج  لـسع  اـب  ار  وا  هتخپ  ي  هدرک فاـص بآ  هک  شاخـشخ  بر  ندروـخ 
.دنکیم هنهک  لاهسا  هفرس و  هنیس و  رازآ  درد و  ینیب و  مشچ و  شزیر  بآ

.دنکیم هدعم  رضم  ظیلغ  طالخا  عفر  هدرک  لیلع  دبک )  ) رگج تیوقت  وا  هایگ  هشیر  هتخپ  بآ 
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، باصعا یتسس  باوخ و  ثعاب  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  دنروآ  ماوق  رکـش  اب  هدرک  فاص  هک  بآ  اب  شاخـشخ  تسوپ  هدناشوج 
.دوشیم لافطا  رد  اصوصخم 

ثروم همـضاه و  اهتـشا و  هدننک  بارخ ءاب و  هدـننک  عطق  ساوح و  شیوشت  بجوم  ءاضعا و  هدـننک  تسـس هدـناشوج  نیا  ندروخ 
.دشابیم يزیرغ  تابوطر  هدنرب  لیلحت  نوخ و  دسفم  نایسن و 

.دروآیم ماود  مک ینآ  طاشن  توخر و  باوخ و  هدوب ، کشخ  مرگ و  ياه  یتحاران اهدرد و  نکسم  هدناشوج  نیا 
.دشابیم كایرت  ینعی  وا  هریش  نآ  زا  رت  يوق

مخز شزوس و  روبث و  شوج و  عفر  وا  یفاص  بآ  ندناکچ  مشچ و  فارطا  تشپ و  رب  زینشگ  بآ  اب  شاخشخ  لگ  هدیئاس  ندیلام 
.دنکیم مشچ  کلپ 

نغور هتخوس  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دجنک  نغور  اب  دننک و  فاص  هدـناشوج  بوک  مین ارنآ  تسوپ  مخت و  هک  شاخـشخ  نغور 
یکچوک  قشاق  رادقمب  دنامب و 
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.دشابیم يوق  روآ  باوخ دنروخب 

.دهدیم راح  مرواو  درد  نیکست  نغور  نیمه  ندیلام 
.دنکیم عفر  ار  راح  هفرس  هلزن و  نغور  نیا  زا  يروخابرم  قشاق  کی  ندروخ 

.دنکیم رود  دشاب  یمرگ  زا  هک  ار  شوگ  مرو  درد و  شوگ رد  نغور  نیا  ندناکچ 
.دنکیم تایوقم  تاج و  ینیریش لسع و  ار  وا  كایرت  هراصع و  شاخشخ و  ررض  عفر 

تارشح ماوه و  لصافم ، مرو ، لمد ، زازک ، ریزانخ ، مخز ، هفرس ، يزیرنوخ ، لاهسا ، جنلوق ، دعقم ، هدور ، ضارما : جالع  یمطخ 

.اهجازم مرگ  لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب  فلتخم ، ياهگنرب  یئاهلگ  اب  انشآ  یهایگ 
.دهدیم الج  هدرک  كاپ  ار  هدور  دنروخب  رکش  اب  ناکتسا  مین  رادقمب  هدرک  فاص  هک  وا  هتخپ  بآ 

.دنکیم وراد  یمرگ  يدنت و  ررض  دعقم و  یتحاران  عفر  یمطخ  بآ  ندروخ 
مکـش ریگ  ندـش  زاب  ببـس  و  درد ) مکـش  ) جـنلوق عفد  بآ  اب  وا  هدـیئاس  کشخ  گرب  لـگ و  زا  مرگ ) جـنپ   ) لاـقثم کـی  ندروخ 

.دوشیم
لاهسا مرگ و  هفرس  يزیرنوخ و  هدور و  مخز  دوبهب  ببس  هدرکزاب  ار  هتـسب  ضیح  لوب و  روکذم  بیترتب  نآ  رادقم  نیمهب  ندروخ 

.ددرگیم ماخ  طلخ  يوادوس و  داوم  ندودز  هدور و  درد  و 
ياهمرو  دنراذگب  درد  عضومب  هدیبوک  دجنک  نغور  اب  هتخپ ، هک  وا  دامض 

293 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم مرن  ار  یمرگ  زا  تخس 

.دوشیم اهنآ  ندش  مرن  لمد و  رس  ندش  زاب  ببس  دعقم  ناتسپ و  مرو  لمد و  مرو و  زازک و  ریزانخ و  رب  دامض  نیمه  نتشاذگ 
.دوشیم نآ  ملا  درد و  دوبهب و  ثعاب  سرقن  لصافم و  ءاسنلا و  قرع  لحم  رب  نآ  نغور  یب هتخپ  نتسب 

.دنکیم شتآ  یگتخوس  تارشح و  ماوه و  یگدیزگ  عفر  نوتیز  نغور  اب  نآ  هتخپ  دامض  نتشاذگ 
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.دشابیم تاحارج  اهمرو و  عیرس  هدنرب  تیاغب  نوتیز  نغور  اب  نآ  دامض 
.دوشیم نآ  يوم  ندش  مرن  ثعاب  رس  رب  وا  هتخپ  بآ  ندیلام 

اهنآ میقع  مظنماـن و  رذـع  ناـنز  محر  جرف و  لـمع  یتحاراـن  میظنت و  ثعاـب  عـفر و  ار  دـعقم  مرو  درد و  نآ  هتخپ  بآ  رد  نتـسشن 
.دوشیم

.دنازیریم ار  هیلک  گنس  بآ ، اب  وا  هدیبوک  مخت  زا  فک  کی  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  مرگ  هفرس  رکش  اب  وا  هدیبوک  مخت  فک  کی  ندروخ 

.دنکیم سیپ  کل و  عفر  دننیشن  باتفآ  رد  نآ  زا  سپ  هک  ور  نتب و  دشاب  هدیشوج  هکرس  رد  هک  وا  هتخپ  ندیلام 
.دنکیم تارشح  یگدیزگ  یتحاران  شراخ و  شزوس و  عفر  ندبب  نوتیز  نغور  هکرس و  اب  وا  هتخپ  ندیلام 

.دشابیم رثؤم  تیاغب  مرو  عفر  رد  دنلامب  هکرس  اب  هدیبوک  هک  امرخ  هناد  وزج  ود  اب  وا  زا  وزج  کی  ندیلام 
.دزاسیم فرطرب  ار  هدور  مکش و  یتحاران  درد و  هچیپ و  لد لاهسا و  وا  هتخپ  ندروخ  للحم و  نیلم و  رایسب  وا  هشیر  تسوپ 

فاکش و ءاسنلا و  قرع  هناثم و  درد  هیلک و  گنـس  دنب و  شاش تلآ ) تشپ   ) راهز رب  دنـشاب  هتخپ  بارـش  اب  هک  وا  دامـض  نتـشاذگ 
.دنکیم عفر  ار  تالضع  شاعترا 

تالضع و ندش  لفق  ندش و  تخس  الاب  روتسدب  وا  هدناشوج  رد  نتسشن 
294 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دزاسیم فرطرب  ار  ءاضعا  یتحاران  یتخس  لصافم و 
.دنکیم عفر  ار  دشاب  یمرگ  زا  هک  نادند  درد  وا  هتخپ  بآ  هضمضم 

هدیئاس دوش ، کشخ  هتشگ  مامت  نآ  بآ  هک  دنراذگب  نادنچ  نامسآ  ریز  بآ ، فرظ  رد  هتسب ، هچراپ  رد  هدیبوک  ار  وا  هشیر  نوچ 
.دنکیم کلپ ) ندروخ  مهب  دایز   ) مشچ کلپ  جیهت  عفر  مشچ ، رد  دشاب  هدش  رابغ  لثم  هک  وا 

رثا نیمه  ياراد  زین  وا  هتخپ  بآ  ندـیماشآ  دـنکیم و  عـفر  ار  هنیـس  يزیرنوـخ  مرگ و  هفرـس  هدـیبوک  نیمه  زا  فـک  کـی  ندروـخ 
.دشابیم

.دشابیم يوارفص  یق  عفار  ناور و  عبط  هدنروآدنب  یگنشت و  نکسم  تیاغب  یمطخ  غمص  ندروخ 
.دوشیم هنایزار  لسع و  کشرز و  بآ  اب  شررض  عفر  هیر و  هدعم و  رضم  نآ  دایز  هدافتسا 

ءاب همضاه ، لاهسا ، باهتلا ، بت و  یگنشت ، يرامخ ، لمد ، تسوپ ، يالج  ضارما : جالع  شرتریمخ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دوشیم ندب  تسوپ  يالج  دلج و  ریز  یهایس  كرچ و  ندیشک  نوریب  ثعاب  ندب  رب  دشاب  هدش  قیقر  بآ  رد  هک  شرتریمخ  ندیلام 

.ددرگیم نآ  درد  نیکست  مرو و  ندرک  مرن  لمد و  رس  ندش  زاب  ثعاب  مرو  لمد و  رب  کمنرپ  هیامریمخ  دامض 
نارفعز یمک  ریـشابط و  يروخ  ياچ قشاق  کی  اـب  دنـشاب  هدرک  لـح  کـمن  مک هیاـمریمخ  قشاـق  کـی  نآ  رد  هکیبآ  ناویل  فصن 

بت  یگنشت و  يرامخ و  عفر  تهج 
295 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دروآیم دنب  ار  راد  شزوس یئارفص و  لاهسا  دننک  هفاضا  نآ  رب  زین  هکرس  یقشاق  نوچ  برجم و  باهتلا  و 
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.دناشنیم ورف  ار  قلح  رازآ  مرو و  دننک  هرغرغ  هدوزفا  وا  رب  ماداب  ای  هشفنب  نغور  نآ  عبر  هدرک  لح  بآ  رد  ار  ریمخ  نوچ 
مرن و ار  دشاب  هدش  رامیب  سأی  ثعاب  هک  ار  راوشد  ياه  یگ ) هدش تفس   ) تابالـص مرو و  کمن  نغور و  انح و  اب  هیامریمخ  دامض 

.دنکیم جالع 
بآ همه  ربارب  هد  رد  هدرک ، هفاـضا  هیاـمریمخ  همه  ربارب  هس  و  دوجوم » یئوراد  (- » بش  ) نآ مجنپ  کـی  لدرخ و  وزج  کـی  نوـچ 

هک تسیا  هبترمب همـضاه  تیوقت  تهج  دنروآ  ماوقب  لسع  نآ  نزو  فصن  اب  هدومن و  هفاضا  سپـس  دـسر و  فصن  هب  ات  دـنناشوجب 
.درک ناوتن  یگنسرگ  رب  ربص 

زا دـعب  هلـصافالب  نوچ  دـشابیم و  هدـننک  قاچ روآـظوعن و  مغلب و  عفار  هتخوس و  طـالخا  زا  هدـعم  هدـننک  كاـپ ریمخ  هیاـم  ندروخ 
.دنکیم عیرس  رثا  ءاب ، دیلوت  رد  دنروخب  اه  نوجعم

رارسا زا  هدوب  تارکسم  رمخ و  ماقم  مئاق دنهد  بیترت  نآ  لثم  نیبجنکـس و  نیریـش و  رانا  بآ  اب  هدیبوک  رایـسب  ار  ریمخ  هیام  نوچ 
.دشاب یم هموتکم 

.دشابیم مرگ )  35  ) ریس مین  ات  وا  كاروخ  رادقم  دنکیم و  اریتک  ار  شررض  عفر  لیلع و  ياه  هنیس رضم  ریمخ  هیام 

هدور شش و  مغ ، مه و  یئاز ، تخس رس ، درد  بت ، ناقری ، ارفص ، نوخ و  هدور ، یتحاران  ضارما : جالع  رایخ 

.اه تعیبط کشخ اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
296 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنک یم عفر  ار  یگنشت  هدور و  باهتلا  نوخ و  ارفص و  ترارح  وا  زغم  هصاخ  رایخ ، ندروخ 
.دنکیم كاپ  ار  هیلک  گنس هتسب و  لوب  زاب و  ار  هدور  هدعم و  ریگ  رایخ  زغم 

رس درد  ناقری و  دیدش و  ياهبت  تهج  عفار و  ار  دشاب  هدمآ  دوجوب  راح  دیدش  لاهسا  تالهسم و  ندروخ  زا  هک  یفعـض  رایخ  زغم 
.دنکیم دیدش  عفن 

یئاهنتب نآ  دوخ  بآ  الوصا  هدوب ، دشاب  هدور  هدـعم و  رد  هکیئارفـص  تیذا  ریگ و  لهـسم  رکـش  اب  مرگ  ات 200  راـیخ  بآ  ندروخ 
.دشاب یم اهجازم  یئارفص لهسم 

بآ لمع  هک  ینعم  نیا  رد  دشابیم ، رترثالا  يوق  هدیسر  رانا  بآ  زا  تالهسم  تهج  رد  درز  شرت و  رایخ  هصاخ  رکـش  رایخ و  بآ 
.دهدیم ماجنا  زین  ار  رانا 

ارنآ ترودـک  فاص و  ار  ور  گـنر دنـشونب  لـسع  بآ و  اـب  هدرک  فاـص  رگید  زور  هدـناسیخ  راـیخ  بآ  رد  لـفنرق  يردـق  نوچ 
.دزاسیم فرطرب 

.دنکیم عفر  زورکی  فرظ  رد  ار  ناقفخ  رود و  ار  جازم  مرگ ياهدادسنا  اهریگ و  رایخ  بآ  زغم و 
عفر و ار  تسوپ  راد  شزوس ياه  هناد شزوس و  شراخ و  برج و  وا  هدیبوک  ندیلام  شپـش و  روهظ  دـلوت و  عنام  رایخ  زغم  ندروخ 

.دزاسیم فرطرب  ار  يربز  تنوشخ و 
لیهـست رد  وا  کـشخ  تسوپ  زا  مرگ  ندروخ 12  دـیفم و  ار  مرگ  ياـهمرو  رـسدرد و  هدور و  هدـعم و  باـهتلا  راـیخ  زغم  ندروخ 

.دشابیم رثؤم  تیاغب  تدالو 
ورف ار  جازم  ترارح  اما  مضهرید  رایخ  یـشرت  .دهدیم  عفن  ار  مرگ  رـسدرد  هدـش  یناویح  حور  طاشن  يداش و  ثعاب  رایخ  ندـیئوب 
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.دناشنیم
.دنکیم جارخا  راردا  طسوت  ار  هتخوس  يارفص  هدنار  ار  لوب  رایخ و  زا  رتدرس  رایخ  مخت 

، دشاب ترارح  زا  هک  ار  نآ  مخز  شـش و  درد  لاحط و  دبک و  مرو  مرگ و  ياهبت  دنـشکب  هریـش  دـنبوکب و  هدـناسیخ  هک  رایخ  مخت 
.دهدیم دوبهب  تعرسب 

297 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دربیم لیلحت  ار  اهمرو  لسع  هروب و  اب  رایخ  مخت  دامض 

ماخ طلخ  دیلوت  دوش  دساف  اهجازم  مرگ هدعم  رد  نوچ  اهولهپ و  درد  ماخ و  طلخ  دلوم  اذغ و  هدننک  ماخ درس و  عیابط  جازم و  رضم 
.دشابیم لسع  مرگ و  ياه  نوجعم و  هاوخنان )  ) شحلصم هدرک ، یمس 

هناثم هیلک و  هدور ، هدعم و  درد  باهتلا ، هتسب ، لوب  هدعم ، ریگ  مکش ، داب  خفن و  ضارما : جالع  ربنچ  رایخ 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
.دشابیم ترارح  نکسم  هدناشن ، ورف  ار  یگنشت  ربنچ  رایخ  زغم 

.دهدیم نیکست  ار  رگج  هدور و  درد  هدعم و  باهتلا  هتخیر ، ار  هناثم  هیلک و  گنس  ربنچرایخ  زغم 
.دنکیم زاب  ار  هتسب  لوب  وا  مخت  مضهلا و  عیرس  ربنچ  رایخ  زغم 

الج ار  ندب  نطاب  تسوپ و  دشاب و  ترارح  زا  هک  جازم  هدعم و  ياهریگ  هدننکزاب  ینعی  حتفم  نآ و  دوخ  زا  رت  يوق ربنچ  رایخ  مخت 
.دهدیم

.دشابیم تنوفع  دعتسم  دسرمهب  وا  زا  هک  یطلخ  مضهرید و  درد و  مکش  خفن و  داب و  دلوم  وا  تشوگ  تسوپ و 
ندروخ .دـهد  یم دوـس  ار  يوارفـص  لاهـسا  وا  گرب  هدرک  کـشخ  ندروـخ  دـنکیم ، گـس  یگدـیزگ  مس عـفر  وا  گرب  ندروـخ 

.دشابیم هنایزار  زیوم و  لسع و  شحلصم  رضم و  شتسوپ  تشوگ و 
298 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دبک زغم و  ایلوخیلام ، همضاه ، سرت ، بلق ، شطع ، هفرس ، هلزن ، هرصاب ، تنوفع ، ضارما : جالع  نیچراد 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
تاـبن اـی  دـنقا  اـب  هدرک  هیهت  ياـچ  لـثم  هک  ندرک  مد  ندـناشوج و  هنوگب  هچ  اذـغ ، يور  ندیـشاپ  تروـصب  هچ  نیچراد  ندروـخ 

.دشابیم اهجازمدرس  اه و  یمغلب جازم  هدنهد  تنیل اذغ و  هدنزپ  هدور و  هدعم و  تالاکشا  ریگ و  هدننکزاب  دنماشایب 
یندب و مومـس  رـضم و  طالخا  تنوفع و  هدومن  یناویح  یناسفن و  ياهتوق  ظفح  هدـش ، لد  طاسبنا  حرف و  بجوم  نیچراد  ندروخ 

.دنکیم عفد  ار  یئاذغ 
بلق و طرفم و  شطع  جازم و  يدب  یتبوطر و  هفرـس  هلزن و  هدیـشخب ، توق  ار  هرـصاب  هداد ، الج  ار  ندب  تروص و  تسوپ  نیچراد 

.دزاسیم رود  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  ساره  سرت و  لد و  تشحو  یگتفرگ و 
دبک لد و  بلق و  زغم و  دننام  ندـب  هسیئر  ياوق  تیوقت  هدروآ  فیفخت  هب  ار  ایلوخیلام  نونج و  هدیـشخب ، توق  ار  همـضاه  نیچراد 
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.دنکیم
.دنکیم طقاس  ار  نینج  شندروخ  دایز  هدنار ، ار  هتسب  ضیح  لوب و  نیچراد 

تاماسم حالـصا و  ار  لاحط  رگج و  عفر و  ار  نورب  نورد و  ياضعا  مرو  مادـنا و  مکـش و  خـفن  داب و  دـننام  ظیلغ  ياهداب  نیچراد 
.دنک یم عفر  ار  دنب  شاش هیلک و  درد  زاب و  ار  قورع 

.دنکیم زاب  ار  ادص  توص و  عمج و  ار  یغامد  تابوطر  تیوقت و  ار  عامج  لیم  توهش و  رود و  ار  ناهد  یئوبدب  نیچراد 
.دزاسیم رود  ار  دشاب  ندب  بآ  يدایز  مغلب و  زا  هک  تبوطر  ره  هرجنح و  هیر و  هبصق  تابوطر  جزل و  تاعیام  نیچراد 

ار اپ  تسد و  مکش و  مرو  هضیب و  مرو  دننام  مرو ) داب -  ) قتف ماسقا  نیچراد 
299 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم رود  اهمخز  زا  ار  تنوفع  عفد و 
دـشاب و مغلب  تبوطر و  يدایز  زا  هک  ار  نونج  ایلوخیلام و  هسوسو و  سرت و  لایخ و  رکف و  دـننام  يزغم  یغامد و  ضارما  نیچراد 

.دنکیم عفر  ار  يدرس  زا  یگلصوحیب  یلمحت و  مک  تینابصع و  نینچمه 
.دنکیم اهجازم  یمغلب شراوگ  هاگتسد  تیوقت  عفر و  ارنآ  یتحاران  غورآ و  یکطصم  نیچراد و  هدناشوج  ندروخ 

رثا ندـیناسر  هرـصاب و  توق  تهج  دنـشکب  مشچب  لـیم  ود  یکی  همرـس  لـثم  هدـیئاس  راـبغ  دـننام  ارنآ  هک  مشچب  نیچراد  ندیـشک 
.دشاب یم عیرس  رثا  ياراد  مشچب  جلاعم  ياهاود 

.دزاسیم نادنچ  ار  عامج  تذل  تلآ  رب  وا  هدناسیخ  ندیلام 
هب التبم  تسوپ  رب  ندـیلام  کشخ و  ار  رادـبآ  ياه  شوج دـنراذگب  تحارج  يور  ای  دـنلامب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هک  نیچراد  دامض 

.دشابیم نآ  سیپ  کل و  عفار  صرب 
تالـضع شزرل  هشعر و  عفر  تهج  عفر و  ار  يوادوس  یمغلب و  ياهزرل  بت و  دنلامب  نتب  ردس  لاثم  هک  هدناسیخ  نیچراد  ندـیلام 

.دشابیم دیفم  هزادنا  یب
.دهدیم نیکست  ارنآ  مرو  درد و  هدش  ریساوب  نتفر  نایم  زا  فعض و  بجوم  ریساوب  رب  ریمخ  تروصب  نآ  ندیلام  نیچراد و  ندروخ 

.دنکیم مشچ  ندیرپ  عفر  نآ  فارطا  مشچ و  تشپ  رب  هدناسیخ  نیچراد  ندیلام 
دـننزب و مه  تصرف  ره  رد  دـنراذگب و  هتفه  کـی  هتخیر  دـجنک  نغور  مرگ  رد 300  ار  نـیچراد  مرگ  ره 50  هک  نیچراد  نـغور 

.دنکیم عفر  ار  نآ  لثم  جلف و  هوقل و  هشعر و  شزرل و  ندب  رب  شندیلام  دشابیم و  نیچراد  دوخ  دننام  لاعفا  عیمج  رد  دننک  فاص 
تـسوپ ندش  عمج   ) هریرعـشق عفر  هدروآ  نوریب  ارنآ  لثم  هنک و  لیتر و  برقع و  رهز  هدش ، هدیزگ  لحم  رب  نیچراد  نغور  ندیلام 

سرت و زا  هک  وم  ندش  تسار  و 
300 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم دشاب ) نآ  لثم  امرس و  بجعت و 
.دشابیم دشاب  هدیسرمهب  مغلب  طلخ  هبلغ  زا  هک  یمئاد  ياهبت  عطاق  ندب  رب  نیچراد  نغور  ندیلام 

ياهداب و  يدرز )  ) ناقری عفر  رد  رترثالا و  عیرـس  وا  دوخ  زا  دـننکیم  ذـخا  کشمدـیب  ینـساک و  دـیب و  قرع  لـثم  هک  نیچراد  قرع 
.دشابیم لیدعیب  دشاب  يدرس  تبوطر و  زا  هک  دعقم  محر و 

.دنکیم شوگ  ینیگنس  عفر  شوگ  رد  نیچراد  قرع  ندناکچ 
.دشابیم رایخ  زغم  نیریش و  يومیل  اریتک و  ندروخ  شحلصم  ناشیا و  هناثم  رضم  اه و  یئوارفص اهجازم و  مرگ لاح  رضم  نیچراد 
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ءاعما مکش و  زغم ، لد و  تالضع ، یتسس  يروکبش ، ضارما : جالع  دنفسوگ  لد  لد -

.اهجازمدرس لاح  دیفم  دشابیم ، هرب  لد  ناگدنرپ و  لد  نآ  نیرتهب  رذگرید و  مضهرید و  کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ عفر  لد و  تیوقت  هدش  هتخپ  بوخ  لد 

.دشاب یم برجم  دنکیم و  عفر  ار  يروکبش  دکچب  وا  ندرک  بابک  زا  هک  لد  هبانوخ  ندناکچ 
زغم اب  ار  زغم  لد و  ندروخ  اب  ار  بلق  یتحاران  هک  تروص  نیاب  دومن  جالع  دیاب  نآ  لثم  ندروخ  اب  ار  وضع  ره  دیوگ  انیـس  یلعوب 

هار نیرت  هداس نیا  نآ و  بآ  هچاپ و  ندروخ  اب  ار  اپ  تسد و  تالضع  یتسس  ناد و  گنس نادریش و  یباریس و  اب  ار  ءاعما  مکش و  و 
.دشابیم مادنا  ءاضعا و  جالع 

301 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ءاضعا ندیهج  اهتشا ، مضه و  یگتفوک ، کشخ و  تالضع ، باصعا و  ضارما : جلاعم  هبند 

تفـس و ياهمرو  یگدـننک  مرن تیـصاخ  رد  اهجازم ، کشخ )  ) يوادوس لاح  دـیفم  رت  مرگ و  تعیبط  اـب  تسا  دنفـسوگ  هبند  دارم 
.باصعا تنیل 

وـضع و  وضع ) ندیهج  ندیزرل و   ) جنـشت وضع و  جنر  یگتفوک و  یکـشخ و  جالع  دوش  نفعتم  ات  دندنبب  هدرک  هقرو  ار  هبند  نوچ 
.دشابیم تاماسم  تسوپ و  ندرک  مرن  ثعاب  مامحتسا  زا  لبق  ار  ندب  نآ  اب  ندرک  برچ  برجم و  ار  زازک  هدش و  کشخ

هک شحلصم  و  دروایب ، اجافم  گرم  اهجازمدرس  رد  نآ  ندروخ  رپ  هک  اسب  اهتشا و  هدننک  فیعض ماعط و  لیم  عنام  مضهرید و  هبند 
.دشابیم تعیبط  مرگ  هیودا  تاجیشرت و  هکرس و  دنکیم  نآ  ترضم  عفر 

فعض شغ و  یگنشت ، قد ، بت  لاهسا ، هدعم ، مس ، رهز و  نوخ ، راشف  ضارما : جالع  غود 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم اهجازم  مرگ ءاب  اهتشا و  کیرحت  هدیناشن  ورف  ار  نوخ  نایلغ  راشف و  دنشاب  هتفرگ  الماک  ارنآ  تسام  یبرچ  هک  هزات  غود 

.دنکیم عفد  ار  مرگ  مومس  تیذا  تدح و  هدیناشن  اهنآ  دوجو  جازم و  رد  ار  ترارح  هبرف و  ار  اهجازم  مرگ ندب  هزات  غود 
302 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم شوماخ  ار  دبک  باهتلا  راح و  هدعم  یگنشت و  قد  غود ، ندیشون 
رد هدیبات  شتآ  رد  ار  نهآ  گنس و  هک  وا  هدرک  غاد نهآ  گنـس و  اب  هداد و  توق  ار  هدعم  لفیرطا )  ) نهآ و گنز  اب  غود  ندروخ 

.دنکیم قاچ  ار  ندب  هدروآ ، دنب  ار  مرگ  لاهسا  دنروخب  ندش  درس  زا  سپ  هتخادنا  غود 
.دزاسیم عطق  ار  قد  بت  دنکن  زواجت  مرگ  زا 30  نآ  نان  دوش و  هدروخ  یفاک  رادقمب  نآ  غود  هک  کشخ  نان  اب  غود  ندروخ 

عفر نآ  زا  یکدـنا  ندروخ  دـننک ، کشخ  دـننک و  رارکت  هبترم  هس  هدرک ، کـشخ  هدـناسیخ ، غود  رد  هدـیبوک  ار  هفرخ  مخت  نوچ 
.دشابیم نیضاترم  رارسا  زا  نیا  دنکیم و  زور  دنچ  ات  بآ  بلط  یگنشت و 

ندروـخ ندرک و  یق  اـب ، نآ  حالـصا  ددرگیم و  نـفعتم  هدـعم  رد  دـشاب  هدوـب  طـالخا  زا  یکی  هـبلغ  زا  هـک  یطلخ  ياـهبت  رد  غود 
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ندروخ وا  حلـصم  فعـض و  شغ و  ثعاب  دوش  شرت  جازم  یتبوطر  هدـعم  رد  نوچ  دوشیم و  دـشاب  هدـش  هتخپ  هب  اـب  هک  نیبجنکس 
.دشابیم نآ  لاثما  لقاقش و  يابرم  لسع و  دننام  جازم  مرگ ياهابرم  اه و  ینیریش

باصعا ریساوب ، باهتلا ، هدور ، مخز  بلق ، ناقفخ  نایثغ ، یق و  سفن ، گنت یئاهتشا ، یب ضارما : جالع  روگنا  تخرد  زر -

.اه یمغلب اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ ، درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم طاقسا  زا  نینج  ظفح  عفر و  ار  نایثغ  یق و  هدیشخب  توق  ار  مرگ  ياه  هدعم وم  تخرد  گرب  هراصع  گرب و 

کیرحت  تهج  دنروآ  ماوقب  دنق  اب  دننک و  فاص  هدناشوج ، ار  زر  گرب  نوچ 
303 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

توـق ببـسب  هـک  دـشاب  هاـگ  عفاـن و  لاهـسا  ناـیثغ و  يوارفـص و  ناـقفخ  هدـعم و  هـقیقر  طـالخا  راـمخ و  ارفـص و  عـفر  اهتــشا و 
.دوشیم جازم  یگدوشگ  ثعاب  یگدنهدالج 

اب هاوـخ  دـهدیم ، عـفن  ار  لاهـسا  هدور و  مخز  زاـب و  ار  لوـب  هدـیاف و  ار  سفن  یگنت  عـفر و  ار  راـمخ  وـم  گرب  هراـصع  ندـیماشآ 
، ماروا باهتلا  اـضعا و  ریاـس  هدـعم و  مرگ  مرو  يادـتبا  رـس و  درد  تهج  وا  هقاـس  گرب و  دامـض  هلاـما )  ) هنقح اـب  هاوخ  ندیـشون ،

.دهدیم عفن  ار  لاهسا  هک  هدوب  سب  ای  هدنهدالج و  رایسب  روگنا  تخرد  دمجنم  بآ  غمص و  ندروخ  دیفم و  وج  درآ  اب  اصوصخ 
.دنکیم لاحط  جنر  عفر  جارخا و  ار  هناثم  گنس  بارش  اب  وا  غمص  ندیماشآ 

.دزاسیم لئاز  كزان و  ار  يوم  نوتیز  نغور  اب  شندیلام  رایسب  دیفم و  ار  هدنکارپ  شراخ  عفر و  ار  تسوپ  يرامیب  وا  غمص  دامض 
.دنکیم لیگز  عفر  دنک ، شوارت  نتخوس  نیح  رد  هک  زر  بوچ  بآ 

لاحط مرو  عفر  بادـس  هکرـس و  خرـسلگ و  نغور  اب  ریـساوب و  عفر  هکرـس  اب  دـشاب  هدـش  مرن  الماک  هک  وا  هشارت  بوچ و  رتسکاخ 
.دنکیم

بصع عفر و  ار  لصافم  یتسـس  هدروآ  مهب  ار  هتفاکـش  ناوختـسا  لسع  نوتیز و  نغور  هنهک و  هیپ  اب  وا  بوچ  هدیئاس  بوچ و  بآ 
.دزاسیم مکحم  ار 

گـس نادند  تارـشح و  یگدـیزگ  عفر  هکرـس  اب  هدرب و  ار  اهمخز  يدایز  تشوگ  ینمرا  هروب  اب  وا  بوچ  هتخوس  زا  هدـیکچ  بآ 
.دنکیم دننام  هدغ  مرو  هناوید و 

.دهدیم دوبهب  ار  هدور  مخز  نآ ، دوخن  ود  رادقم  ندروخ  هدیشخب ، دوس  ار  ریساوب  طولخم  نیمه  هدرک  مرگ ندیلام 
جراخ زا  ار  هدوشگ  نوخ  زاب و  ار  هتسب  لوب  هدرک ، لاهسا  سبح  لاقثم  ود  یلا  کی  رادقمب  ینابایب ، زر  هصاخ  زر ، هفوکش  ندروخ 

.دروآیم دنب  لخاد  و 
مشچ و مرو  هدـعم و  باهتلا  مرو و  عفر  وا  دامـض  هدـعم و  رد  ماعط  ندـش  شرت  عناـم  هدیـشخب ، توق  ار  هدـعم  وا  هفوکـش  ندروخ 

هثیبخ  تاحارج  شوج و  شراخ و 
304 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم
.دنک یم عطق  ار  يراج  ضیح  شنتشادرب  عفر و  ار  ندب  مرگ  داوم  وا  هفوکش  ندروخ 

هشوگ تحارج   ) کبرقع لسع  اب  فرطرب و  ارنآ  درد  دننک  مشچ  رد  هدیئاس  دننام  رابغ  دننازوسب و  یلافـس  رد  ار  زر  هفوکـش  نوچ 
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.دهدیم دوس  ار  وا  نوخ  نادند و  نب  یتسس  و  مالس ) هدنس  ) کلپ هناد  و  نخان )
.دشاب یم بادرز  تابوطر و  لهسم  رکش  يردق  اب  مرگ  ردقب 150  زر  هشیر  هتخپ  بآ 
.دشابیم برجم  هثل  نوخ  عطق  رد  دننک  كاوسم  هدیشک  نادندب  هک  زر  تسوپ  هدنازوس 

رود هدنالچ  زور  هس  زا  سپ  هتخیر  هفوکش  بترم   » دنیامن دیدجت  زور  هس  زا  دعب  هدرک  نوتیز  نغور  رد  ارنآ  هفوکش  هک  زر  نغور 
هدنود و تاحارج  هدروآ ، دنب  ار  قرع  شندیلام  خرـس و  لگ  نغور  ماقم  مئاق هدننک و  عنم هدننک و  عمج  هوق  اب  دـنزیرب » هزات  هتخیر 

.دنکیم جالع  ار  ناهد  ششوج 

لاهسا هچیپ ، لد دنب ، شاش هیلک ، لاحط ، هفرس ، ولگ ، قلح و  تسوپ ، یکشخ  هدروخ ، مس ضارما : جالع  یناویح  نغور  ندروخ - نغور 

هیلک هچرگا  دیازفایم ، شیتحاران  یکشخ و  یمرگ و  رب  دوشب  هنهک  هدنام و  هچره  و  یگزات ، طرشب  واگ ، نغور  اه  نغور نیرتفیطل 
.دشابیم دیفم  اهنآ  یگزات  ار  تاینبل 

اهرهز و مومس و  ربارب  رد  مواقم  اه و  هدش تخس ماروا و  هدنزپ  للحم و  نغور 
305 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم بلق  هب  یعفا  رام  مس  رهز  ندیسر  عنام 
.دشابیم اه  یهایس لوضف و  زا  دلج  ندش  كاپ  ثعاب  هتخاس ، مرن  ار  ندب  تسوپ  نغور  ندیلام 

.دنکیم كاپ  ارنآ  تفاثک  لوضف و  نآ  ندروخ  ینیب و  رد  نغور  ندناکچ 
.دنکیم هفرس  زا  يریگولج  قلح و  یکشخ  عفر  ولگ  رب  شندیلام  ندب و  تسوپ  یکشخ  تسوبی و  عفار  ندب و  یقاچ  ثعاب  نغور 

ار لوب  رسع  دنب و  شاش رکش  اب  وا  مرگ  ( 75  ) ریس کی  ات  ندیماشآ  هیلک و  گنس لاحط و  و  يدرز )  ) ناقری دیفم  واگ  نغور  هرک و 
.دنکیم اه  یندروخ مومس  عفر  ندرک  یق  مرگ و  بآ  اب  شندروخ  برجم و 

و درد ) چـیپ و  اب  لاهـسا  هچیپ - لد  ) ریحز عفر  نتفرگ ) ارنآ  يور  بآ  نتخیر و  بآ  رد  ار  رتسکاـخ   ) رتسکاـخ بآ  اـب  نغور  هلاـما 
هبنپ اب  دننک و  بوذ  دشاب  میالم  شتآ  يالاب  دزوسن و  هکیروطب  نغور  رد  ار  هیپ  هک  غرم  هیپ  اب  نغور  نتـشادرب  دنکیم - هدور  مخز 

.دنکیم قاقش  يزیرنوخ و  ریساوب و  عطق  كاپ و  تافاثک  زا  ار  محر  دنریگرب  دوخب  زیمت  هچراپ  ای 
.دشابیم مشچ  ندیبوک )  ) نابرض جلاعم  مشچب  يزیرجات  هدیئاس  اب  شغیب  صلاخ  هزیکاپ  نغور  ندیشک 

.دهدیم نآ  تحارج  درد و  قانخ و  نیکست  ولگ  جراخ  لخاد و  رب  نغور  ندیلام 
هناهد ندـمآ  مهب  زا  يریگولج  دـیایب  مهب  اهنآ  هناهد  دـشابن  مزال  هک  یتاـحارج  رب  شندـیلام  مرو و  عفر  ماروا  رب  وا  ررکم  ندـیلام 

.دنکیم مخز 
.دشابیم لیدعیب  راد ) شراخ ياهشوج  شراخ -  ) برج تهج  انح  اب  هنهک  نغور  ندیلام 

رد شحلـصم  همـضاه و  فیعـض و  هدـعم  هدـننک  تحاران  اهجازم و  مرگ رد  ارفـص  دـلوم  یبوطر و  ضارما  رـضم  نآ  دایز  ندروخ 
اهجازمدرس رد  اهیشرت و  اهجازم  مرگ

306 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم اه  ینیریش
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لاحط دبک و  ءاسنلا ، قرع  كرو ، درد  ءاضعا ، یتسس  نینج ، طقس  قرع ، ریش و  ضیح و  ضارما : جالع  سانور 

.دندرکیم هایس  وربا  رس و  يوم  گنر )  ) هارمه نآ  اب  میدق  رد  زین  نانز  هدوب ، نازرگنر  هدافتسا  دروم  هک  یهایگ  هشیر  هدیبوک 
زاب ار  هدور  هدعم و  دادسنا  ریگ و  نآ  دوخن  هس  ود  رادقم  ندروخ  .اهجازمدرـس  اه و  تعیبط رت  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 

.دزاسیم ناور  ار  راردا  قرع و  ریش و  ضیح و  هدرک 
.دوشیم نینج  طقس  بجوم  وا  نتشادرب  ندروخ و 

.دزاسیم فرطرب  ار  مادنا  ءاضعا و  یتسس  ءاسنلا و  قرع  كرو و  درد  وضعب  شنتسب  لسع و  اب  وا  نتخپ 
.دنکیم عفر  ار  جلف  ناقری و  لسع  اب  وا  هتخپ  ندیلام 

.دنکیم لاحط  دبک و  یتحاران  ینیگنس و  عفر  درد  لحمب  شدامض  ای  نیبجنکس  اب  وا  هتخپ  زا  یقشاق  ندروخ 
.دنکیم همیشم  نینج و  طاقسا  هدنار  ار  ضیح  شنتشادرب 

كرت رتـهب  تسا  هناـثم  رـضم  نوخ و  لوب  دـننام  داـیز  ررـض  ياراد  ندروـخ  رد  نوـچ  دورب و  ماـمح  هب  زور  ره  دـیاب  شا  هدـنروخ
.دشابیم نایداب  اریتک و  شررض  عفار  تسنآ و  كاروخ 

307 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لاهسا ایلوخیلام ، هرهلد ، سرت و  ناقفخ ، رامخ ، یتسم و  ارفص ، نوخ ، نایثغ ، یق و  ءاشحا ، رگج و  ضارما : جالع  سابیر 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  هدننک ) عمج  ) هضباق هوق  اب  کشخ ، درس و  تعیبط  اب 
.دشخبیم توق  ار  جازم  مرگ ءاشحا  رگج و  هدعم و  سابیر  ندروخ 

.دنکیم نایثغ  یق و  عطق  فرطرب و  ار  یگنشت  سابیر 
.دهدیم نیکست  ار  ارفص  نوخ و  تیذا  تدح و  سابیر 

رامخ یتحاران  یتسم و  عفر  ناسکی و  تارثا  رد  اذـغ  روطب  هچ  تبرـش و  تروصب  هچ  وا و  هداس  بآ  تروصب  هچ  ساـبیر  ندروخ 
.دنکیم

لک هراح و  ياهبت  ناقری و  لاهـسا و  ایلوخیلام و  ساوسو و  لد و  ناقفخ  ابو و  نوعاط و  هدیـشخب ، نیکـست  ار  مرگ  ریـساوب  سابیر 
.دشابیم جالع  دشاب  یمرگ  زا  هک  ار  هچنآ  راح و  ضارما 
.دنکیم کیرحت  اهجازم  مرگ رد  ار  اهتشا  سابیر  ندروخ 

.دنکیم نآ  لثم  كروک و  شراخ و  شوج و  لمد و  زورب  زا  يریگولج  سابیر  ندروخ 
.دنکیم نانآ  مشچ  دیفس  کل  عفر  دشابیم و  اهجازم  مرگ رد  رصب  رون  تیوقت  ببس  مشچ  رد  سابیر  بآ  ندناکچ 

.دنکیم خرس  داب  عفر  كروک و  شوج و  زا  يریگولج  دنلامب  ندب  رب  دنشاب و  هدیبوک  مه  اب  ار  ود  ره  هک  وج  درآ  اب  سابیر  دامض 
.دشابیم اهجازم  مرگ رد  یگتخوس  شزوس و  تاراخب و  نونج و  تالایخ و  تشحو و  عفان  سابیر  تبرش 

دوع و انعن و  تبرش  هدوب ، نانآ  مکش  جنر  درد و  جنلوق و  ثروم  اهجازمدرـس و  رد  باصعا  هدننک  عمج ءاب و  هنیـس و  رـضم  سابیر 
زا لسع و  کشمدیب و  ندروخ 
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.دنکیم نآ  تارضم  عفر  لیبق  نیا 

هناثم گنس  شغ ، بلق ، مرو ، هسطع ، قرع ، ضیح ، ظوعن ، عامج ، هدعم ، غامد ، لد و  ضارما : جالع  ناحیر 

.اهجازمدرس لاح  دنمدوس  دیفم ، تبوطر  هارمه  کشخ  مرگ و  تعیبط  رد 
.دروآ یم عامج  لیم  ظوعن و  هدرک  هدعم  مف  تیوقت  هدروآ  طاشن  يداش و  هداد ، غامد  لد و  هدعم و  توق  ناحیر  ندروخ 

رد هک  وا  هدـیبوک  ندـیئوب  دـهدیم و  لیلحت  هتخپ  ار  اه  مرو ناور و  ار  قرع  ضیح و  هتخاـس ، يراـج  داـیز و  ار  ناـنز  ریـش  ناـحیر 
.دروآیم هسطع  دنیوبب  هدرک  لامتسد 

عفد و ار  لاحط  ياهریگ  درـس و  دبک  فعـض  سفن و  گنت  شغ و  عفر و  ار  بلق  یگتفرگ  نیلم و  ار  جازم  مرن و  ار  تعیبط  ناحیر 
.دنازیریم ار  هناثم  گنس  تیوقت و  ار  هماش 

.دروآیم دنب  ار  غامد  نوخ  ینیب  رد  روفاک  هکرس و  اب  ناحیر  بآ  ندناکچ 
مـشچ توق  یئانیب و  ثعاب  دایز و  ارنآ  رون  عفر و  ار  مشچ  شزیر  بآ مشچ  رد  دـشاب  هدـش  رابغ  لـثم  هک  وا  هدـیبوک  درگ  ندیـشاپ 

.دوشیم
روبنز برقع و  یگدیزگ  لحمب  نآ  ندیلام  عفر و  ارنآ  يراج  تفاثک  بآ و  مشچ و  مرو  مشچ  یلاوح  تشپ و  رب  نآ  بآ  ندـیلام 

.دزاسیم یثنخ  ارنآ  رهز  نکاس و  ارنآ  درد  یبآ  رام  و 
ناتـسپ رب  نآ  دامـض  هدرب و  ار  مرگ  مرو  دنراذگب  هدرک  ریمخ  هک  هکرـس  ماداب و  ای  خرـس  لگ  نغور  وج و  درآ  اب  ناحیر  هدـیبوک 

.دنکیم ریش  دیلوت  هدش و  ناتسپ  مرو  عنام  دیفم و  ار  ناتسپ  مرو  درد و 
309 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم عفر  ار  شش  هنیس و  تبوطر  طالخا و  فرطرب و  ار  نادند  يدنک  وبشوخ و  ار  ناهد  نآ  ندیوج 
.دنکیم فرطرب  ار  شوگ  درد  دننک  شوگ  رد  هدرک  هلول  ار  ناحیر  گرب  نوچ 

.دشاب یم مکش  داب  خفن و  هدنربورف  دنب و  شاش دیفم  ادوس و  دلوت  عنام  وا  مخت  ندروخ 
.دوشیم ریش  يدایز  بجوم  دنراذگ  ناتسپ  رب  هدرکریمخ  بآ  اب  هک  وا  هدیبوک 
.دوشیم بلق  توق  ثعاب  دنروخب  دنق  تبرش  اب  هک  ار  ناحیر  مخت  زا  لاقثم  مین 

ات دنناشوجب  نادـنچ  نوتیز  نغور  ناکتـسا  کی  اب  ارنآ  دـننک و  فاص  دـنناشوجب و  هدـیبوک  یتشم  هک  ار  یتبرـش  مخت  مانب  وا  مخت 
.دنازیریم ار  هدعم  مرک  دنروخب  مرگ  بآ  اب  زور  هس  ارنآ  دنامب و  نغور  هدش  مامت  بآ 

دـشاب هدیـسر  مهب  تبوطر  یگدزامرـس و  يدرـس و  زا  هک  ار  مادنا  ياه  جنر درد و  دنلامب  دوش و  هیهت  تروص  نیمهب  هک  وا  نغور 
.دوشیم باصعا  تیوقت  ثعاب  هدرب ، لیلحت  ار  تابوطر  جالع و 

غامد نوخ يزیرنوخ ، تنوفع ، تاحارج و  دعقم ، جرف و  شراخ  ادوس ، برج و  هدش ، تفس ياهمرو  ضارما : جالع  جاز 

ناوارف ياه  هدافتـسا لحم  اب  زبس  هب  لیام  درز و  خرـس و  دیفـس و  ياهگنر  رد  گنـس  هیبش  تسیا  یندعم دامج  قاز  ای  كاذ  ای  جاز 
.دیآیم تسدب  هدش  مهارف  تلوهس  هب  اه  يراطع لثم  اج  همه زا  هک 
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.اهجازمدرس اه و  یتبوطر لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
خرس و داب  زینشگ  بآ  اب  دنشاب  هدرک  لح  بآ  رد  ار  وا  هک  جاز  بآ  ندیلام 

310 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار تسوپ ) جرف و  دعقم و  شراخ   ) هکح و  ادوس )  ) برج دشاب و  هدیبسچ  تشوگ  هب  هک  ار  هفعس )  ) مانب ریزانخ  هب  هیبش  تفـس  مرو 

.دنکیم عفر 
.دوشیم اهنآ  جالع  ندش و  عمج  دوبهب و  ثعاب  ینوفع  تاحارج  بارخ و  دب  ياهمخز  يور  رب  جاز  هدیئاس  ندیشاپ 

.دنکیم اهنآ  نوخ  نایرج  عطق  دشاب  هتشاد  نایرج  اهنآ  زا  نوخ  هک  یتاحارج  يور  رب  جاز  هدیئاس  ندیشاپ 
.دنکیم غامد ) نوخ  ) فاعر عطق  ینیب  رد  دشاب  هدش  مرن  رابغ  لثم  هک  هدیئاس  نیمه  ندیمد 

.دنکیم کشخ  جالع و  ارنآ  يراج  داسف  كرچ و  مشچ و  ياه  هشوگ مخز  همرس  لثم  شندیشک  ای  مشچ  رد  جاز  رابغ  ندیشاپ 
.ددرگیم نآ  جالع  دوبهب و  ثعاب  یکرچ ) ریساوب   ) ریصاون ریساوب و  رب  لسع  اب  جاز  هدیئاس  ندیلام 

.دنکیم نآ  كرچ  عفر  شوگ  رد  شندناکچ  هدیشخب و  دوبهب  ارنآ  تحارج  شوگ  تشپ  مخز  رب  لسع  جاز و  هدیئاس  ندیلام 
قیرط زا  هدنـشک  وا  دوخن  شـش  زا  هدایز  برجم و  هدعم  مرک  ماسقا  نتـشک  رد  دوخن  راهچ  رادـقم  ات  بآ  اب  جاز  هدرک  مرن ندروخ 

.دشابیم لس  ضرم 
مرگ باتفآ  رد  زور  لهچ  هتخیر  لافـس  فرظ  رد  هدـیئاس  هنهک  هکرـس  و  دوجوم ) یئوراد   ) ایمیلقا وزج  کی  اب  ار  وا  وزج  ود  نوچ 

.دنکیم كاپ  ار  تسوپ  تفاثک  گنردب و  کل  دنلامب  ندب  هب  دنراذگ و  ناتسبات 
.ددرگیم نآ  یفاضا  ندرب  ببس  دشاب  هدروآ  دایز  تشوگ  هک  یمخز  يور  رب  عیام  نیمه  ندیلام 

دننامیب دشاب  هدیبسچ  قلحب  هک  یئولاز  ندروآ  نوریب  نتخادـناورف و  رد  هکرـس  اب  دـشاب  عون  ره  گنر و  ره  ینعی  جاز  ماسقا  هرغرغ 
.دشابیم

يوم  ندرک  هایس  ثعاب  رس ، هب  دنشاب  هدرک  لح  وا  رد  جاز  هک  يا  هکرس ندیلام 
311 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوشیم رس 
نغور هزات و  ریش  ار  شررض  عفر  ندیماشآ و  ندروخ و  رد  اصوصخ  هدوب  اهجازم  مرگ روآ  نایز اهجازمدرس و  لاح  دیفم  جاز  ارثکا 

.دنکیم هزات 

هیلک گنس  سیپ ، کل و  صرب و  مرگ ، بت  ارفص ، نوخ و  باهتلا ، مکش ، ضبق  مرک و  ضارما : جالع  ولآدرز 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب  دشابیم ، نآ  هزات  زا  رتهب  وا  کشخ  تسنآ و  مرج  مک بآ و  رپ  نیریش  نآ  نیرتهب 
.دوشیم اه  یگتسب اه و  یتفس ندش  مرن  جازم و  نییلت  ثعاب  هدرک  زاب  ار  نورد  ياه  هدس ریگ و  ولآدرز  ندروخ 

.دنکیم باهتلا  یگنشت و  زا  يریگولج  دشاب  هدشن  دساف  هدعم  رد  ات  هداد  تنیل  ار  جازم  هک  اهجازم  مرگ قفاوم  نیریش  يولآدرز 
.دنکیم عفر  ار  غورآ  هک  وا  شرت  اصوصخ  هدناسر ، عفن  ار  ارفص  نوخ و  هداد ، نیکست  ار  یتحاران  نایلغ و  ولآدرز 

وا ندب  محازم  طالخا  دنکب  یق  دشونب و  نآ  زا  دعب  لسع  مرگ و  بآ  دروخب و  درس  مرگ و  بت  رامیب  هدناسیخ ، ار  وا  کشخ  نوچ 
.دوشیم عطق  وا  بت  هدرک  عفر  ار 
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.ددرگیم دیفس  کل  صرب و  ثعاب  نآب  تموادم  اذل  دوشیم و  هدهاشم  گنردیفس  نوخ  دریگب  نوخ  ولآدرز  ندروخ  زا  دعب  هاگره 
هیلک گنـس  هدننازیر  نیلم و  نکـشداب و  نآ  مسق  همه  نغور  رادداب و  رت و  مرگ و  وا  نیریـش  زغم  کشخ و  مرگ و  وا  خلت  هناد  زغم 

.دشابیم
ش  هرغرغ فرطرب و  ار  تسوپ  يربز  یکشخ و  ولآدرز  زغم  نغور  ندیلام 

312 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دزاسیم رود  ار  قلح  تنوشخ 

.دشابیم مرک  ندروآ  نوریب  يوق  لهسم  هتشک  ار  مرک  وا  خلت  زغم  نغور  زا  مرگ )  5  ) لاقثمکی ردقب  ندروخ 
یلخاد يرهاظ و  ریساوب  درس و  هچیپ  لد هتخیر و  ار  هیلک  گنس  مرن و  ار  دعقم  مرو  هلمج  زا  اهمرو  وا  زغم  نغور  ندیلام  ندروخ و 

.دنکیم عفر  ار 
رد رثالا و  عیرـس  هدرک  شوگ  درد  عطق  شوگ  رد  نآ  ندـناکچ  هدوب ، مادـنا  ياهدرد  عیمج  نکـسم  كایرت  اـب  نآ  نغور  ندـیلام 

.دشابیم خلت  ماداب  نغور  هب  کیدزن  لاعفا  ریاس 
یفک رادـقمب  وا  هدـیئاس  کشخ  گرب  ندروخ  هدرب ، لیلحت  ار  اـهمرو  شندـیلام  هتخیر ، ار  هدـعم  مرک  وا  هتخپ  گرب  بآ  ندروخ 

.دنکیم تاحارج  يزیرنوخ  عطق  مخز  رب  شندیشاپ  ینطاب و  يزیرنوخ  عطق  وا  هفوکش  هدیئاس  ندروخ  لاهسا و  عطق 
.دشابیم مرگ  لاقثم 10  ود  ات  وا  نغور  زا  كاروخ  رادقم 

نادند درد  مشچ ، رون  مخز ، شراخ و  اقستسا ، ناقری ، ضارما : جالع  هبوچدرز 

.اهجازمدرس اه و  یمغلب لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دهدیم عفن  ار  اقستسا  ناقری و  رگج و  هدس  مرو و  ریگ و  هبوچدرز 

عفار بارـش  اب  شندیلام  دنکیم و  عفر  ار  ندـب  هزوس  شوج و  ندـیلام » ای  ندراذـگ  بارـش و  اب  شندرک  ریمخ   » بارـش اب  وا  دامض 
.دشابیم شراخ 

.دنکیم کشخ  ار  مخز  تبوطر  نوخ و  وا  هدیئاس  ندیشاپ 
.دزاسیم رود  ار  نادند  درد  نآ  اب  ندرک  كاوسم  ندیوج و 

313 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنک یم مشچ  كدنا  يدیفس  رصب و  رون  تیوقت  دنشکب  هدیئاس  رابغ  دننام  هک  وا  همرس 

[13] .دهدیم عفن  ار  تاحارج  هداد ، حورق  ماروا  لیلحت  اهمهرم  رد  هبوچدرز  ندرک  لخاد 

ص313 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم گنلاب  نیریشومیل و  شرتومیل و  شحلصم  بلق و  رضم  تیا 

نایثغ بلق ، ناقفخ  یگتسب ، ضبق و  اهتشا ، فعض  اهمرو ، ءاعما ، ءاشحا و  مضه ، هدعم ، رگج ، بلق و  ضارما : جلاعم  کشرز 
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.اهجازم مرگ لاح  دیفم  هدنروآ .) مهب  ) ضباق کشخ و  درس و  تعیبط  اب 
اـضعاب دساف  داوم  نتخیر  عنام  هدـش ، ناشیا  هدـعم  رگج و  لد و  توق  ثعاب  دـیفم و  ار  اهجازم  مرگ اه و  یئارفـص کشرز  ندروخ 

.دشابیم
تهج مرگ  هیودا  اب  نوخ و  نایرج  ثعاب  دـبک و  هدـعم و  ترارح  نکـسم  یمئاد و  شطع  یگنـشت و  عفار  ارفـص و  عطاق  کـشرز 

یق و عفر  کشرز  بآ  همضاه و  تیوقت  تهج  دنروخب  هدرک  تبرـش  هک  یئوراد ) رثا  اب  دوجوم  یهایگ   ) نیتنـسفا اب  اهجازمدرس و 
.دنکیم نایثغ 

ار لاهـسا  هدـعم و  مخز  یئاهنت  هب  نآ  ندروخ  عفان و  ار  رگج  مرو  یتفـس و  دـنروخب  ابرم  تروصب  هک  نارفعز  اب  کـشرز  ندروخ 
.دنکیم نامرد  دشاب  ءاشحا  فعض  زا  هک  ار  یلاهسا  دیفم و 

تبرـش فاص و  دـشاب  هدـش  رهاظ  ءاضعا  رد  هک  ار  مرگ  ياهمرو  دـنراذگب  هدرک  دامـض  ریمخ  تروصب  هدـیبوک  ار  کشرز  نوچ 
هدنشک و مومس  تهج  دنروآ  ماوق  هب  رکش  اب  هدوب  بآ  وزج  کی  ومیل و  بآ  یمین  کشرز و  بآ  وزج  کی  هک  کشرز 

314 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم برجم  رثؤم و  اهتشا  فعض  نایثغ و  ناقفخ و  یعفا و  رام و  ندیزگ 

قایرت ماقم  مئاق لیدع و  یب ضارما  عیمج  رد  دنروخب  هدرک  هفاضا  کشرز  تبرـش  ای  ابرم  هب  ار  هدیئاس  دیراورم  جنرت و  بآ  هاگره 
.دشابیم

ضبق و عفر  يارب  هناد و  یب کـشرز  نآ  نزو  ود  شلدـب  نآ و  دوخ  زا  رت  فیطل رتیوق و  لاـعفا  رد  کـشرز  تبرـش  بآ و  هراـصع 
.دنروآرد ابرم  تبرش و  تروصب  ای  هدش  هدروخ  رکش  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  نآ  یگتسب 

محر و هیلک ، گنس  نامیاز ، رگج ، لاحط و  ریگ ، لقث و  عامج ، توهش و  لوب ، یگتسب  تنوفع ، یساوح ، مک یـشوهیب و  ضارما : جالع  نارفعز 
شزیر بآ دعقم ،

.اه یبوطرم اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم ساوح  مهف و  يوقم  هدروآ ، طاسبنا  حرف و  نارفعز  ندروخ 

.دنکیم طالخا  اذغ و  تنوفع  عفر  هدش  ماعط  لیلحت  نتخپ و  ثعاب  نارفعز 
.دروآیم دنب  ار  زاب  لوب  زاب و  ار  هتسب  لوب  هدرب  نایم  زا  ار  یمغلب  طالخا  نارفعز 

سفنت تالآ  ءاشحا و  رگج و  و  بضغ ) توهش و   ) یناویح حور  تیوقت  هدوب  ءاب  يوقم  عامج و  توهـش  كرحم  نارفعز  ندروخ 
.دنکیم

.دنکیم كاپ  ار  هیلک  هرشب و  تسوپ و  كرچ  هدروآ ، هکحضم  رورس و  هدنخ و  نارفعز  ندروخ 
.دشابیم رثؤم  ءاضعاب  هیودا  هوق  ندیناسر  لاحط و  رگج و  محازم  ياه  یگتسب ریگ و  ندرک  زاب  تهج  روآ و  باوخ نارفعز 

.دنکیم نآ  تمحز  عفر  هدش ، نامیاز  تعرس  بجوم  وا  دوخن  هس  ود  ندروخ 
315 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رامخ عفر  تبرـش  رد  وا  ندـیماشآ  لاحط و  يرامیب  عفر  نارفعز  وج ) راهچ  لداـعم   ) طاریق ره  طاریق   6 اـت 5 - زور  ره  رد  ندروخ 
.دنکیم
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.دنازیریم ار  هیلک  گنس  لسع  اب  زور  دنچ  رد  رادقم  نیمه ندروخ 
رـس و ولج  رب  شوگ و  مرو  عفار  شوگ  رب  شندـیلام  مشچ و  یخرـس  تاـبوطر و  شزیر و  بآ عفار  مشچ  تشپ  هب  نارفعز  ندـیلام 

.دشابیم اهجازمدرس  یباوخیب  رس و  درد  عفار  یناشیپ ،
.دنکیم اه  یمغلب اه و  یتبوطر دعقم  محر و  درد  عفر  هماج  ریز  رد  نآ  نتخیوآ  نتخیر و  کچوک  هسیک  رد 

یگدزرون و هدـید و  ولج  هدرپ  شزیر و  بآ عفر  هدـش ، رـصب  يالج  رون و  ثعاب  دنـشکب  مشچب  لـیم  اـب  هدـیئاس  هک  نارفعز  همرس 
.دنکیم نآ  تحارج  شراخ و 

.دنکیم نآ  ندمآ ) نوخ   ) نالیس زا  يریگولج  مخز  يور  رب  نارفعز  هدیئاس  ندیشاپ 
.دوشیم نآ  رازآ  عفار  سرقن  لصافم و  رب  دنشاب  هدرک  لح  بآ  اب  هک  دوجوم ) غمص ، یعون   ) نویفرف نارفعز و  هدیئاس  ندیلام 

.دنک یم عفر  ار  یباوخیب  رس و  درد  ینیب  رد  دنشاب  هدرک  لح  نارفعز  نآ  رد  هک  یبآ  ندناکچ 
عفر دزیوآ  دوــخب  نز  هدروآرد  یئودرگ  تروــصب  هدــیلام  باــعل  یمک  اــب  هدرک ، مرن  ارنآ  مرگ   30 رادـقم 25 ، نوچ  دـنا  هتفگ

ياراد شتدالو  لیهـست  تهج  زین  هلماح  نایدام  رب  نآ  نتخیوآ  دوشیم و  وا  تدالو  تلوهـس  تعرـس و  ثعاب  هدومن  وا  یئاز  تخس
.دشابیم رثا  نیمه 

بـصع رب  شندـیلام  دـننک ، فاص  رخآ  رد  دـننز و  مه  رب  زور  ره  هدـناسیخ ، زور  جـنپ  دـجنک  ای  نوتیز  نغور  رد  ار  نارفعز  نوچ 
.ددرگیم وا  مرو  یتفس و  خفن و  عفار  محر ، رب  نآ و  تیوقت  ثعاب  فیعض 

رد هدوب و  هدش  کشخ هدش و  تسس وضع  ره  هدننک  مرن نغور  نیا  ندیلام 
316 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم روآ  باوخ شندناکچ  ینیب 
.دشابیم بنجلا  تاذ  ولهپ و  درد  عفار  ولهپ  رب  نارفعز  نغور  ندیلام 

.دزاسیم كاپ  روبث  شوج و  تاحارج و  تافاثک و  لوضف و  زا  ار  محر  محر ، لخاد  رب  نآ  ندیلام 
مخز و ره  دریگرب  دوـخب  نز  هتـشغآ  نآـب  مرن  يا  هبنپ هچراـپ  اـی  یعیبـط  هبنپ  هک  ملق  ناوختـسا  زغم  موـم و  اـب  نغور  نـیا  نتـشادرب 

.دوشیم نآ  مایتلا  ببس  عفان و  ار  یمخز  ناطرس  سیلفس و  كازوس و  دننام  هثیبخ  تاحارج  جالع و  تخس  ینوفع  تحارج 
.دوشیم ندب  طاقن  رگیدب  تحارج  ندیسر  ندیود و  عنام  دوبهب و  ثعاب  دنشاپب  تاحارج  رب  هدیئاس  هک  نارفعز  هایگ  گرب 

بنجلا تاذ  ولگ و  جـنر  درد و  و  يرتفید )  ) قانخ عفر  رد  دـننک  وب  دـننک و  رپ  نارفعز  هدرک ، یلاخ  ارنآ  هک  بیـس  ناـیم  ندرک  رپ 
.دشابیم لیدعیب 

اه یمغلب لاح  دیفم  اه و  تعیبط کشخ  اهجازم و  مرگ  ینعی  نیرورحم  لاح  رـضم  نارفعز  رگید  لمع  عون  ره  ندیئوب و  ندروخ و 
رانا بآ  نیبجنکس و  شحلصم  روآ و  نایثغ اهتشا و  هدننک  فیعض ساوح و  ردکت  باصعا و  رضم  اه  يوارفص رد  اهجازمدرـس و  و 

.دشابیم نآ  لثم  ومیل و  بآ  رایخ و  زغم  ودک و  بآ  و 

ناهد تحارج  ولاز ، جرف ، دعقم و  كرت ، قاقش و  سیپ ، کل و  نخان ، کل  قلح ، هنیس و  یگدید ، برض یگدرم ، نوخ ضارما : جالع  تفز 

ره ابیرقت  تسا و  هدش  هتخانش  ریق  مانب  هک  تسا  یئایرد  تفز  یمود  عون  دنروآیم و  نوریب  ربونص  تخرد  زا  هک  لایـس  هایـس  یعیام 
، دشابیم ناسکی  تیصاخ  ار  ود 
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317 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.رت درس و  هجزما  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  دماج ، عیام و  تروصب 

.دنکیم كاپ  دروآیم و  رهاظب  دلج  ریز  زا  ار  دساف  نوخ  دننک  دامض  هدید  برض  هدرم و  نوخ لحم  رب  ار  تفز  نوچ 
.دزاسیم كاپ  طالخا  كرچ و  زا  ار  قلح  هنیس و  نآ  زا  دوخن  کی  رادقمب  ندروخ 
.دنکیم مومسم  هیذغا  هلاتق و  هیودا  تیمس  عفر  رکش  اب  وا  زا  رادقم  نیمه  ندروخ 

.دوشیم یهبرف  ببس  تعاس  ود  یکی  شنتشادهاگن  ندب و  رب  نآ  ندیلام 
.دروآیم دوبهب  هدش ، روناج  نآ  رهز  عفر  ثعاب  روناج  یگدیزگ  لحم  رب  کمن  اب  ریق  نتشاذگ 

.دنکیم نخان  يور  يدیفس  کل و  عفر  نخان  يور  رب  دنشاب  هدرک  لح  موم  اب  هک  تفز  نتشاذگ 
.دنکیم تسوپ  دیفس  هایس و  سیپ  کل و  یتخس و  مرو و  عفر  ندبب  موم  تفز و  ندیلام 

تسد رب  شندیلام  هناثم و  ناهد  تحارج  عفار  نینچمه  هدش ، اهنآ  دوبهب  ثعاب  جرف  دعقم و  قاقش  رب  موم  تفز و  دامـض  نتـشاذگ 
.دشابیم اهنآ  كرت  عفار  اپ  و 

.دوشیم نآ  نتشک  وکین  نخان  هشیر  يور  رب  مخز و  كرچ  ندش  كاپ  ثعاب  مخز  يور  رب  لسع  اب  نآ  ندیلام 
.دوشیم هدیبسچ  قلحب  يولاز  ندمآ  نوریب  ثعاب  ندیشارت  زا  سپ  رس  طسو  رب  موم  تفز و  ندنابسچ 

نآ ضرم  جالع  تاناویح  راد ) شراخ شوج  تحارج و   ) برج رب  دیفم و  دشاب  هک  مسق  رهب  هروخ ، مخز  رب  رکـش  اب  نآ  نتـشاذگ 
.دنکیم

.دشابیم ءاسنلا  قرع  عفار  باصعا و  ددمت  ثعاب  ندب  رب  رکش  اب  تفز  ندیلام 
318 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ار طاـقن  نآ  هتخیر  يوـم  دـنوشیم ) وـم  شزیر  ضرمب  ـالتبم  هـک  شیر  رـس و  زا  یئاـه  هـطقن  ) بـلعثلا ءادرب  رکـش  تـفز و  ندـیلام 
.دنایوریم

.دوشیم نآ  دوبهب  ببس  ریزانخ  رب  وج  درآ  تفز و  نتشاذگ 
.دنکیم هشفنب  اریتک و  ار  شررض  عفر  شش و  رس و  رضم  نآ  ندروخ 

لاهسا ناقری ، لوب ، ریطقت  لصافم ، هوقل ، غامد ، قلح و  رگج ، هدعم ، اهداب ، هظفاح ، نهذ و  ضارما : جالع  لیبجنز 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم تابوطر  هدننک  عمج  ءاعما و  هدعم و  ظیلغ  ياهداب  هدنرب  لیلحت  روآظوعن و  ینعی  یهبم  لیبجنز  ندروخ 

.دنکیم یناویح  مومس  عفد  هدوب  هظفاح  رگج و  هدعم و  يوقم  یمغلب و  یگنشت  عفار  لیبجنز 
.دنکیم عفر  ار  ینیب  قلح و  غامد و  تابوطر  عفد و  ار  ظیلغ  طالخا  لیبجنز 

.دوشیم نآ  تدورب  تیذا  عنام  درس  ياوه  رد  لیبجنز  ندروخ 
.دنکیم هدیاف  ار  اهقاس  درد  لصافم و  هوقل و  جلاف و  لیبجنز  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  دشاب  مومسم  ياذغ  زا  هک  یلاهسا  و  راردا ) ندمآ  هرطق  هرطق   ) لوب ریطقت  ناقری و  هدعم و  مرک  لیبجنز 
.دشابیم هدعم  تبوطر  هزات و  ياه  هویم ترضم  عفار  تابن  اب  لیبجنز  ندروخ 
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.دنکیم شیب  ار  عامج  لیم  دایز و  ار  ینم  نآ  ندروخ  یلسع و  غرم  مخت يور  رب  هدیبوک  لیبجنز  ندیشاپ 
.دشابیم دننامیب  ءاب  تیوقت  رد  هتسپ  و  ناجنلوخ )  ) اب لیبجنز  ندروخ 

319 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم عفر  ارنآ  هناد  يدیفس و  مشچ و  هدرپ  دوشب  رابغ  یمرنب  ات  هدیئاس  نادنچ  ارنآ  هک  لیبجنز  همرس 

.دوشیم باصعا  تیوقت  ثعاب  دنشاب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هک  لیبجنز  هدیبوک  دامض 
.دشابیم لیدعیب  ریساوب  مرو  داب و  عفر  رد  عفر و  ار  زازک  تحارج  دنراذگب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هدیبوک  هک  لیبجنز  دامض  نتشاذگ 

.دنکیم دشاب  هدیسرمهب  مغلب  هبلغ  زا  هک  یشطع  یگنشت و  عفر  لیبجنز  نتشاد  ناهد  رد 
.دشابیم دننامیب  مغلب  ندرب  نایم  زا  ناریپ و  همضاه  تیوقت و  تهج  اهجازمدرس و  ءاب  كرحم  لیبجنز  يابرم 

اـبرم و هنوگب  ندروخ و  دـنق  اـی  تاـبن  اـب  ندـناشوج و  نیچراد  اـب  ندـناشوج و  ندرک و  بوکمین  دـننام  هفلتخم  تروصب  لـیبجنز 
.دوشیم لامعتسا  هدرورپ  تروصب 

اه و یتبوطر دـنم  هدـیاف لابق  رد  دـنیوج و  زارتحا  نآ  زا  دـیاب  هک  هدوب  اه  تعیبط کـشخ اـهجازم و  مرگ اـه و  يوارفـص لاـح  رـضم 
.دنکیم ماداب  نغور  لسع و  شررض  عفر  قلح و  رضم  شندروخ  دایز  دشابیم و  اه  یمغلب اصوصخم  اهجازمدرس 

سیلفس یسنج ، روما  شش ، هنیس و  نخان ، کل  یگتخوس ، رس ، هروش  یباوخیب ، يرغال ، ضارما : جالع  نوتیز 

.اهجازمدرس اه و  یمغلب لاح  دیفم  ضباق ، لادتعاب و  مرگ  تعیبط  اب 
هداد و توق  ار  هدـعم  نآ » زا  دـعب  لـبق و  رد  هن  اذـغ ، اـب  هتبلا  ، » دـشاب هدـش  هدرورپ  کـمن  رد  هک  نوتیز  هدیـسر  زبـس  هناد  ندروخ 

کیرحت  بجوم  هدروآ ، تیلاعفب 
320 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوشیم اهتشا 
.ددرگیم يرغال  یباوخیب و  ثروم  هتسب ، ار  جازم  نوتیز 

.دوشیم اهجازمدرس  ظوعن  ثعاب  یهبم و  نوتیز 
.دنکیم رس  هروش  هسوبس و  عفر  رس ، رب  نوتیز  هناد  هدیبوک  دامض 

.دنکیم نآ  جالع  شتآ  یگتخوس  رب  نوتیز  سران  دامض 
.دنکیم نخان  کل  عفر  مدنگ  درآ  هیپ و  اب  وا  هناد  هدیبوک  ندیلام 

عفر رد  دنناسرب  هنیس  رسب و  ارنآ  راخب  هتخادنا  رـس  رب  هچراپ  هتفرگ  نآ  رب  رـس  هدناشوج  بآ  رد  هک  هتـسه  اب  وا  هدیـسر  هایـس  روخب 
.دنکیم نآ  یتحاران  هفرس و  عفد  دیفم و  شش  هنیس و  ضارما 

عفر هدـش  تاـحارج  دوبهب  ثعاـب  راد  شزوس ياهـشوج  رب  شندـیلام  نآ و  لـثم  کـشتآ و  مخز  رب  وا  هزاـت  گرب  هدـیبوک  داـمض 
.دنکیم ضرم  شرتسگ  عنم  تسوپ و  ياه  یتحاران ششوج و  شزوس و 

.دزاسیم فرطرب  ار  مشچ  یتحاران  مرو و  یکشخ و  مشچ  تشپ  رب  وا  گرب  هدیبوک  نتشاذگ 
هتـسوپ و شزوس و  شراـخ و  درد و  رـس ، رب  شنتـسب  دـیفم و  ار  تسوپ  رازآ  ماروا و  وا  گرب  هدـیبوک  دامـض  نتـشاذگ  ندـیلام و 

.دهدیم مایتلا  ار  ددنبب  هملد  ای  هدوب  بوطرم  هک  رس ، شوج 
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.دنکیم نآ  تحارج  جالع  نخان ) ای  تشگنا  هشوگ  محازم  تحارج   ) کبرقع رب  لسع  اب  وا  هزات  هدیبوک  گرب  ندرک  دامض 
.دروآیم دنب  ار  لاهسا  فان  ریز  رب  وج  درآ  اب  نوتیز  هزات  گرب  هدیبوک  دامض 

زا ثعاب  هدروخ  مرک نادند  رب  دـسرب  ماوقب  هکیدـحب  هروغ  بآ اب  وا  هتخپ  نتـشاذگ  نامرد و  ار  نادـند  مخز  وا  هزات  گرب  ندـیوج 
.دوشیم نآ  نداتفا  یتسس و  عنام  مرک و  ندرب  نایم 

.دنکیم عفر  ار  لصافم  درد  سرقن و  بارش ، رد  وا  هزات  گرب  هتخپ  ندیلام 
321 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم هدروخ  مرک نادند  درد  عفر  ناهد  رد  وا  بآ  هضمضم 
.دهدیم دوبهب  ار  محر  دعقم و  هدعم و  هدور و  مخز  دننام  ینطاب ، ياهمخز  نوتیز  هزات  گرب  هتخپ  بآ  هلاما 

.دنکیم نآ  تابوطر  هبازیل و  يزیرنوخ و  عطق  محر  هب  نوتیز  نغور  هیقنت  تسوا و  گرب  لثم  لاعفا  رد  نوتیز  نغور 
کلپ هروخ  مشچب و  رـضم  داوم  نتخیر  عطق  عفان و  مشچ  هقدـح  یگدـمآرب  تهج  مشچ  تشپ  رب  نوتیز  هزات  گرب  هدـیبوک  دامض 

.دنکیم
.دهدیم نیکست  ار  رس  درد  دننک  هضمضم  هدناشوج  وا  گرب  اب  ار  نوتیز  تخرد  هشیر  نوچ 

.دنکیم غامد  تاراخب  تابوطر و  زا  يریگولج  هدناشوج  نیمه  بآ  ندناکچ 
.دشابیم هدومزآ  نآ  تحارج  دوبهب  برقع و  رهز  ندیشک  رد  برقع  شین  ياج  رب  وا  هدیبوک  هشیر  هدرک  ریمخ  نتشاذگ 

هبترم ود  دنـشاپب و  بارـش  هدروآ ، نوریب  دزوسب و  ات  دـنباتب  رونت  رد  هتخیر  لافـس  هزوک  رد  ار  وا  گرب  كزان و  ياـه  هخاـش نوچ 
.تسا هدش  هتخانش  ایتوت  زا  رتهب  مشچ  هرابرد  شا  همرس دنرادهاگن ، هدیئاس  دننام  رابغ  دننازوسب و 

تهج دـندنبب  ءاسنلا  قرع  تحاران  لصفم  قورع و  يـالاب  تشگنا  راـهچ  رادـقمب  هک  هکرـس  اـب  وا  گرب  بوچ و  رتسکاـخ  داـمض 
.دشابیم تابرجم  زا  تلع  عفر  نتخاس و  حورجم 

.دنا هتسناد برجم  رما  نیا  رد  دنراذگب  هدرک  ریمخ  هک  ار  وا  خاش  گرب و  هدیئاس  دامض  زین  رگید  نینچمه 
ياهـشوج عفر  رد  رثالا و  عیرـس  بلعثلا ) ءاد   ) هتخیر وم  لحم  تهج  نوتیز  هناد  بآ  لـسع و  اـب  وا  گرب  بوچ و  رتسکاـخ  داـمض 

.دشابیم رثؤم  بوطرم  راد و  شراخ راد و  شزوس راد و  هبازیل
شراخ  رب  دنریگب و  دکچیم  شرگید  رس  زا  هک  یبآ  دننازوسب و  ار  وا  هخاش  نوچ 

322 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم وا  ضرم  جالع  دنلامب  رس  هروش  و 

.دنکیم عادص  راود و  رس و  هقیقش و  درد  عفر  هویم  هخاش و  گرب و  زا  وا  ءازجا  همه  هتخپ  بآ  اب  رس  نتسش 
.دوشیم تارشح  ندنازیرگ  ثعاب  هناخ  رد  هدناشوج  نیمه  ندیشاپ 

.دهدیم نادند  هثل و  ماکحتسا  دنشاب  هدناسیخ  نآ  رد  نوتیز  هک  یکمن  بآ  هضمضم 
.دشابیم دننامیب  دنوجب  هتفرگ  ناهد  رد  هک  مغلب  جارخا  نمزم و  هفرس  عفر  نهذ و  تیوقت  رد  ردنک و  زا  رت  يوق نوتیز  غمص 

.دوشیم تشوگ  ندیئور  ببس  اهمهرم  لخاد  تحارج و  دوبهب  ثعاب  مخز  يور  رب  نوتیز  غمص  هدیبوک  ندیشاپ 
ءاسنلا و قرع  لصافم و  درد  نکسم  اهجازمدرس و  يوق  لهـسم  ریعـشلا ) ءام   ) وج هدناشوج  بآ  اب  نوتیز  نغور  مرگ  ندیماشآ 40 

.دشابیم رمک  درد 
.دشابیم عیرس  رثا  اب  یتبوطر  ياهدرد  تهج  وا  ندیلام  تاحارج و  مایتلا  ثعاب  نوتیز  نغور  اب  اهمهرم  نتخاس 
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عبط و نیلم  اذـغ و  للحم  شندـیلام  ندروخ و  نآ و  هزات  زا  رترثؤم  رتمرگ و  دـشاب  هتـشذگ  وا  رب  لاس  دـنچ  هک  هنهک  نوتیز  نغور 
.دشابیم تسوپ  هدنهدالج  هرشب و  هدننک  كاپ

.دنکیم درس  ياوه  یگدزامرس و  ررض  زا  يریگولج  نآ و  ندش  کشخ  دومج و  عنام  اضعا  رب  هنهک  نوتیز  نغور  ندیلام 
.دنکیم مشچ  کل  يدیفس  عفر  رصب و  تیوقت  مشچب  نغور  نیا  ندیشک 

.دنکیم هدعم  مرک  جارخا  هدور و  چیپ  درد و  عفر  مرگ  بآ  بارش و  اب  نوتیز  نغور  مرگ  ات 40  ندروخ 
.دنکیم یمس  تاجاود  تیمس  عفر  مرگ  بآ  نوتیز و  نغور  ندروخ  هلیسو  ندرک  یق 

323 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهدیم دوبهب  هدرک  عفر  ار  يداب  درد ) مکش  ) جنلوق وا  مرگمین  هلاما 

.دشابیم اهنیریش  ندروخ  اب  شررض  عفر  هدوب ، هنیس  شش و  رضم  يرغال و  یباوخیب و  ثروم  نآ  نغور  نوتیز و  دایز  ندروخ 

سفن گنت لاحط ، ندروخ ، لاغذ  لگ و  درد ، مکش غورآ ، زاگ ، خفن و  ضارما : جلاعم  هریز 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  فیطل ، کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم يراج  ضیح  ناور و  تعیبط  سبح  هدنار ، ار  اهجازمدرس  قرع  ریش و  راردا و  لوب و  هریز  ندروخ 

.دنکیم عفد  ار  هدعم  زاگ  خفن و  نکشداب و  تارشح و  مومس  عیمج  اود ) نیرتهب   ) قایرت هریز 
.دروآیم غورآ  هدش  اذغ  مضه  ثعاب  هریز 

يداب و درد  مکـش درد و  لد هدعم و  مرک  سفن و  گنت عفر  تخپ و  تخـس تفـس  ياهتـشوگ  یتشوگ و  ياهاذغ  هدننک  فیطل هریز 
.دنکیم نآ  لاثما  ندروخ و  لاغذ  لگ و  لیم 

.دزاسیم فرطرب  ار  لاحط  يداب  مرو  یتبوطر و  هکسکس  هریز 
رد ضباق و  رایـسب  دنهدب ) وب   ) دننک هتـشرب  نآ  زا  دعب  هک  هریز ) یـشرت   ) وا هدرورپ  هکرـس  اب  عفان و  ار  یتبوطر  لاهـسا  هدادوب  هریز 

.دشابیم رثالا  يوق  هدعم  تابوطر  لاهسا و  عطق 
.دزاسیم فرطرب  ار  زاگ  خفن و  نکشداب و  هریز  هتخپ  هلاما 

عطق  دریگرب » دوخب  نز  هچراپ  رد  هک   » نوتیز نغور  اب  هدیبوک  هریز  نتشادرب 
324 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم ضیح 
.دهدیم هنوپ  اب  لاصوصخ  اه ، هلزن نادند و  درد  نیکست  وا  هتخپ  هضمضم 

مشچ درد  غرم  مخت هدیفـس  اب  دزاسیم و  فرطرب  ار  مشچ  شراخ  تحارج و  دنـشاب  هدناسیخ  نآ  رد  ار  هریز  هک  هریز  بآ  ندناکچ 
.دنکیم عفر  ار  هرشب  یگ  هریت شندیلام  و  مرگ )  ) راح

.دزاسیم فرطرب  ار  کلپ  هئخان  شوج و  کمن  اب  مشچ و  کل  وا  هدناسیخ  هدرشف  بآ 
مرو هنوگره  یلقاب  درآ  اب  شدامض  لاحط و  مرو  نوتیز  نغور  اب  وا  ندیلام  دنکیم و  عطق  ار  غامد  نوخ هکرس  اب  هریز  بآ  ندناکچ 

.دربیم لیلحت  ار 
.دشابیم ناما  رد  نآ  دلوت  شپش و  زا  رمعلا  مادام  دنلامب  دازون  ندب  رب  ار  هریز  بآ  نوچ 
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دنناـمیب نآ  رد  هدـش  هتـسب  نوخ  هناـثم و  گنـس  جارخا  و  راردا ) ندـمآ  هرطق  هرطق   ) لوب ریطقت  رد  شندروخ  عبط و  نیلم  زبس  هریز 
.دشابیم

.دنکیم عفر  ار  هدعم  مرک  هکسکس و  هکرس  هریز و  ندروخ 
.دشابیم نآ  مرو  دلج و  ریز  هدرم  نوخ گنر  عفار  لسع  نوتیز و  نغور  هریز و  دامض 

.دشابیم دوخن  ود  یکی  ات  شکاروخ  رادقم  هکرس و  شحلصم  گنر و  يدرز  ثعاب  هیر و  رضم  هریز  دایز  ندروخ 

شپش ماکز ، لصافم ، برقع ، رام و  یگدیزگ  مرو ، ناتسپ ، درد  هنیس ، یکشخ  هفرس ، ضارما : جلاعم  سوبس  مدنگ - سوبس 

325 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.کشخ مرگ و  كدنا  تعیبط  اب  تسا  مدنگ  سوبس  دارم 

نارامیب نیهقان و  دـیفم  ياذـغ  هداد ، دوبهب  ار  سفن  گنت هنیـس و  یکـشخ  هفرـس و  لـسع ، رکـش و  اـب  سوبـس  هتخپ  بآ  ندـیماشآ 
.دشابیم

دشاب هدیـسرمهب  ریـش  ندش  هتـسب  زا  هک  نآ مرو  لیلحت  ناتـسپ و  درد  نیکـست  نآ  لاثما  هریـش و  هکرـس ای  بارـش  رد  وا  هتخپ  دامض 
.دهدیم

.دوشیم وضع  مرو  لیلحت  ثعاب  مروتم  ياضعا  رب  نتسب  نآ و  عفان  یعفا  رام و  یگدیزگ  لحم  رب  مرگ  کمن  سوبس و  نتسب 
.دنکیم عفر  ار  مرگ  ياهمرو  تسوپ و  شراخ  هدنود و  برج  هدنوش و  رشتنم  يرسم و  ياهشوج  شندیلام  هکرس و  رد  وا  نتخپ 

.دنکیم لصافم  نابرض  عفر  هتخپ  نوتیز  نغور  هکرس و  رد  سوبس  نتشاذگ 
.دشاب یم نآ  درد  عفار  برقع  یگدیزگ  لحم  رب  برت  بآ  رد  وا  هتخپ  نتشاذگ 

.دهدیم عفن  ار  ماکز  هکرس  رد  وا  هدناسیخ  روخب 
.دنکیم عفر  ار  ندب  شراخ  وج ، هتخپ  سوبس  ندیلام 

.دنکیم ناتخرد  هفوکش  رس و  يوم  نتخیر  زا  يریگولج  یلقاب  سوبس  شپش و  کشر و  عفر  سدع  سوبس  روخب 

لمد اه ، بت هدور ، مخز  ادص ، یگتفرگ  قلح ، یکشخ  لوب ، شزوس  شطع ، کشخ ، هفرس  قلح ، هنیس و  ضارما : جلاعم  ناتسپس 

.اهجازم مرگ هصاخ  هجزما ، مامت  دیفم  رت ، لدتعم و  تعیبط  اب  دنشورف ، اهشورفرذب  اهراطع و  هک  دوجوم  ناوارف  یئوراد 
شوج  بآ  یناکتسا  رد  ارنآ  زا  یقشاق  هک  ناتسپس  باعل  یناکتسا  ندروخ 

326 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهدیم نآ  ملا  درد و  نیکست  هتخاس ، هدوسآ  ار  کشخ  هفرس  مرن و  ار  تحاران  نشخ  قلح  هنیس و  دنزیرب 

.دزاسیم فرطرب  ار  شطع  ارفص و  ناتسپس  باعل  ندروخ 
.دنکیم فرطرب  ار  لوب  شزوس  هدرک ، هدور  هدعم و  تیوقت  ناتسپس  باعل 

.دنکیم نآ  لاثما  لهسم و  ياهاود  تیذا  حالصا  عفر و  دشاب  هدیسر  مهب  دنت  ياود  ندروخ  زا  هک  ار  يا  هدور مخز  ناتسپس  باعل 
.دنکیم عفر  ار  روش  مغلب  عطق و  ار  مرگ  ياهبت  ناتسپس  باعل  ندروخ 
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.دهدیم دوبهب  هدوشگ ، ار  لمد  رس  دنراذگ  لمد  رب  هتخپ  امرخ  هریش  رد  ار  ناتسپس  نوچ 
رد خرـس و  لگ  اهجازمدرـس  رد  شحلـصم  رگج و  رـضم  نآ  هدایز  دنیوگ  مرگ و   30 ات 20 - ددع  یـس  زا  ناتـسپس  ندروخ  رادقم 

.دشابیم بانع  اهجازم  مرگ

اه مرو تالضع ، باصعا و  وم ، شزیر  زرپس ، اقستسا ، لخاد ، يزیرنوخ  هدعم ، هدور و  مخز  ضارما : جالع  ردس 

.اه یتبوطر اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ ، درس و  تعیبط  اب  دشابیم ، وا  گرب  هدیئاس  دوصقم  وا  زا  رانک و  رگید  مان  اب 
ات رارکت  راب  کی  زور  دنچره  اب  دیفم و  ار  ءاشحا  هدعم و  هدور و  مخز  دننک ، هیقنت  هدرک  لح  مرگمین  بآ  رد  ار  ردـس  یتشم  نوچ 

.دنکیم نآ  جالع  راب  دنچ 
هدعم فعض  زا  لاهسا  ءاشحا و  ءاعما و  مخز  یلخاد و  يزیرنوخ  عفار  بآ  اب  نآ  يروخ ) ياچ قشاق   ) دوخن هس  ود  رادقمب  ندروخ 

.دشابیم
.دنکیم زرپس  يرامیب  ءاقستسا و  ضرم  شطع و  عفر  نآ  رادقم  نیمه  ندروخ 

327 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهدیم دوبهب  هدروآ ، مهب  ار  تاحارج  مخز و  تاحارج  يور  رب  وا  ندیشاپ 

.دوشیم نآ  توق  یگزیکاپ و  ثعاب  هدرب  ار  ندب  تفاثک  كرچ و  ندب ، رب  بآ  اب  وا  هدناسیخ  ندیلام 
.دنکیم نآ  شزیر  زا  يریگولج  تیوقت و  ثعاب  وم  رس و  رب  نآ  نتسب  ندیلام و 

.دوشیم تالضع  باصعا و  تیوقت  ثعاب  مامح  رد  ندبب  وشتسش  ره  زا  دعب  ردس  ندیلام 
.دهدیم مرگ  ياهمرو  لیلحت  دنشاب  هدناسیخ  بارش  رد  ارنآ  هک  وا  دامض 

ندش و مرن  دساف و  هدام  ندـش  هتخپ  ثعاب  رثا و  نیمه  ياراد  دـنراذگب  مرو  رب  ریمخ  دـننام  هدـناشوج  هک  وا  هتخپ  دامـض  نینچمه 
.دوشیم مرو  ندش  فاص 

نوجعم هدناشوج  رکش  ای  لسع  اب  دنشاپب و  بالگ  هدیبوک  هک  یخرـس  لگ   ) دنقلگ اب  شررـض  عفر  دروخب  جازمدرـس  ار  وا  هچنانچ 
.دروخب نیبجنکس  دیاب  شررض  عفر  يارب  دروخب  جازم  مرگ دوش  مزال  نوچ  دشابیم و  دنزاس )

نوخ داقعنا  مومس ، سفن ، یگنت ارفص ، لاحط ، اهتشا ، مضه ، رضم ، طالخا  ءاضعا ، درد  ضارما : جالع  هکرس 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  ضباق ، کشخ و  درس و  تعیبط  اب 
.دشابیم ندبب  وراد  هوق  هدنناسر  ءاضعا و  رد  ذوفن  تعرس  اب  هدننک و  عمج هکرس 

.دنکیم عفر  ار  رضم  ظیلغ  طالخا  فیطل و  ار  تسوپ  هکرس  ندروخ 
.دشابیم اذغ  مضه  کمک یگنشت و  عفار  هکرس 

کیرحت  هدرک ، يریگولج  جراخ  لخاد و  رد  ار  مادنا  يزیرنوخ  هکرس  ندروخ 
328 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم اهتشا 
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.دنکیم لاحط  حالصا  هتشادهاگن  دیفم  دح  ات  ار  مغلب  هکرس 
.دزاسیم عفر  ار  هدعم  ریگ  ارفص و  یمغلب و  بهتلم و  مارآان  ياه  هدعم قفاوم  هکرس 

.دشابیم هدعم  مرک  لتاق  اتشان  مکش  اب  هکرس  تموادمب  ندروخ 
.دنکیم عفر  ارنآ  یگنت  ندز و  سفن  سفن و  ریگ  لسع  اب  مرگ  هکرس  ندروخ 

.دنکیم ناتسپ  رد  هدنامریش  نوخ و  داقعنا  عفر  عفد و  ار  هدنشک  هیودا  مومس  دننکب  یق  دنروخب و  هدرک  مرگ ار  هکرس  نوچ 
.دنکیم ندنام  هنسرگ  ررض  عفر  کمن  اب  هکرس  ندروخ 

.دشابیم راه  گس  ندیزگ  رازآ  رهز و  عفار  هکرس 
.دزاسیم ادج  سحیب و  ار  هدیبسچ  قلحب  يولاز  نآ  ندروخ  جیردتب  هکرس و  ندروخ  مک  مک

.دنکیم عفر  ار  یتبوطر  هنهک  هفرس  جیردتب  هکرس  ندیکم 
.دوشیم اه ) هزول  ) تاهل مرو  هزول و  نداتفا  قانخب و  التبم  قلحب  رضم  لوضف  نتخیر  عنام  هکرس  مرگمین  هرغرغ 

رد دنـشاب و  هدرک  لح  نآ  رد  جاز )  ) نوچ دروآیم و  دنب  دنـشاب  هدنک  هک  ار  نادـند  نوخ  نکاس و  ار  نادـند  درد  هکرـس  هضمـضم 
.دنکیم عفر  ارنآ  یتسس  هثل و  نوخ  دنریگ  ناهد 

.دوشیم نآ  ندیود )  ) راشتنا عنام  دب  ياهمخز  فارطاب  هکرس  ندیلام 
شخپ عنام  تسوپ و  ياه  یتحاران شراخ و  شزوس و  شوج و  عفر  عفد و  هدش ، خرـس  داب  رازآ  يدایز و  عنام  ندبب  هکرـس  ندیلام 

.دوشیم ندب  طاقن  رگیدب  راد ) شراخ راد  هتسوپ تاحارج  شوج و   ) ادوس و 
عنام عفر و  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياهمرو  شندروخ  ندـیلام و  دـنکیم و  نآ  تیذا  درد و  عطق  عمج و  ارنآ  ریـساوب  رب  هکرـس  ندـیلام 

.دوشیم هزات  تاحارج  مرو 
329 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم عفر  ار  یمس  تاناویح  ترشح و  ندیزگ  جنر  ندب و  شراخ  مرگ و  رس  درد  هکرس  ندروخ 
.دشابیم نآ  يروف  جلاعم  دیفم و  یگتخوس  رب  هکرس  ندیلام 

.دوشیم نات  ندب طاقن  ریاس  زا  رضم  رامیب و  داوم  نتخیر  عنام  ندب  ملاس  لحمب  هکرس  ندیلام 
.دنکیم نآ  نوخ  عطق  يزیرنوخ  لحم  رب  نآ و  مس  عفر  یمس  تاناویح  یگدیزگ  ياج  رب  هکرس  هدناشوج  ندیلام 

.دوشیم مکشب  رضم ) دساف  داوم   ) لوضف نتخیر  عنام  نیرتررض و  یب دشاب  هدش  هتخپ  هکرس  اب  هکیئاذغ 
.دنکیم نآ  یتحاران  یکشخ و  تنوشخ و  كانزوس و  وضع  شزوس  عفر  دنراذگب  هدیبوک  هتخپ  هکرس  رد  ار  ریجنا  نوچ 

.دنکیم سرقن  جالع  تموادم  اب  درگوگ  هکرس و  ندیلام 
.دنکیم کلپ  ریز  هدرم  نوخ امندب و  راثآ  عفد  عفر و  ار  مشچ  ریز  هسیک  لسع  اب  هکرس  ندیلام 

.دنکیم دشاب  نآ  لثم  باتفآ و  ترارح و  امرگ و  زا  هک  يرسدرد  عفر  یناشیپ  رس و  رب  نآ  یب خرس و  لگ  نغور  اب  هکرس  ندیلام 
.دنکیم شوگ  تشپ  مرو  عفر  شوگانب  رب  ناتسپ و  مرو  عفر  ناتسپ  رب  شندیلام  قانخ و  عفر  ولگ  رب  وج  درآ  هکرس و  ندیلام 

.دهدیم اهنآ  لیلحت  اهمرو  رب  هدغ و  عفر  هدغ  رب  دنشاب  هدرک  مرگمین  هدز  من هدیشاپ ، نآ  رب  هکرس  هک  يرتسکاخ  نتسب 
زازک نامرد  زازک  رب  لصافم و  فیعض و  وضع  فعض  یتسس و  ومخ و  عفر  دنـشاب  هدرک  ریمخ  هکرـس  اب  هک  دنفـسا  هدیبوک  نتـسب 

.دنکیم
مامح و تاراخب  نوخ و  ارفـص و  زا  هک  يرـسدرد  جالع  دنراذگب  رـس  رب  هدرک  رت  وا  اب  هچراپ  هدناشوج ، بالگ  اب  ار  هکرـس  نوچ 
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.دنکیم دشاب  نآ  لثم 
330 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اب اه و  هلزن هنهک و  دردرـس  دنریگب  نآ  راخب  رب  رـس  هتخادنا  رـس  رب  هچراپ  هتخادـنا ، هکرـس  رد  هدرک  مرگ  شتآ  رد  ار  گنـس  نوچ 
نآ جلاعم  تموادم  اب  يروف و  نکسم  دنهدب  روخب  هتفرگ  ار  ریـساوب  نوچ  راخب  نیمه  رب  دنکیم ، عفر  ار  هنهک  هفرـس  سفن  ندیـشک 

.دشابیم
.دنکیم لاحط  جنر  جالع  دنشاب  هدناسیخ  هکرس  رد  هک  يزیوم  ریجنا و  ندروخ 

دننامیب هثل  تحارج  دوبهب  رد  هداد  نادند  درد  نیکـست  دننک  هضمـضم  هتفرگ  ناهد  رد  هتخپ ، هکرـس  رد  ار  هنوپ  ای  انعن  هریز و  نوچ 
.دشابیم

.دنکیم دشاب  یمرگ  زا  هک  يدرد  شوگ عفر  شوگ  رد  هکرس  ندناکچ 
.دشابیم نآ  يادص  نینط  عطاق  عفر و  ارنآ  ینیگنس  دنریگب  هکرس  راخب  رب  ار  شوگ  نوچ 

.دنکیم عفر  ار  غامد  سفنت و  يارجم  تارضم  ینیب و  ياهتنا  ریگ  نآ  ندیشک  الاب  هکرس و  راخب  رب  ینیب  نتفرگ 
.دشاب یم نایذه  ماسرس و  عفان  نآ  قاشنتسا  ماداب و  نغور  بالگ و  هکرس و  روخب 

کی اتشان  زور  ره  دننک و  فاص  هتشاذگ  باتفآ  رد  هتفهکی  ات  دوش و  هتخپ  ات  دنناشوجب  هکرـس  رد  هدرک  هقرو  ار  یهوک  زایپ  نوچ 
.دنکیم عفر  دشاب  هدعم  يدب  زا  هک  ار  ناهد  دب  يوب  دنروخب  يروخاذغ  قشاق 

اه و ینابـصع اهجازم و  فیعـض کشخ و  هفرـس  هزات و  هفرـس  نابحاص  اـهجازم و  يوادوس ناریپ و  ناراـمیب و  هکرـس  ندروخ  داـیز 
.دشابیم رضم  ار  مشچ  رون  لصافم و  هیر و  شش و  ءاعما و  ءاشحا و  نینچمه 

هک ظیلغ  تشوگ  بآ  برچ و  بآ  تشوگ  شررـض  عفار  هدعم و  داب  اقـستسا و  ندـب و  يرغال  راسخر و  گنر  يدرز  ثعاب  اضیا 
.دشابیم اهنیریش  دشاب و  خرس  تشوگ  زا 

ماداب و نغور  دیاب  نآ  اب  هکرس  ررض  عفر  يارب  هک  يا  هفرس رامیب  نینچمه 
331 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لثم راد  باعل ياهزیچ  دیاب  هدور  مخز  مرگ و  هیودا  لسع و  دیاب  هکرس  اب  هک  فیعض  باصعا  بحاص  دروخب و  ترارح  مک  هیودا 
.دروخب نآ  دننام  هنادهب و  باعل 

نخان کل  سیپ ، کل و  تابوطر ، تاحارج ، هناثم ، دنب ، شاش ضارما : جالع  ورس 

زا رتمرگ  وا  غمص  ءازجا و  رگید  زا  رتمرگ  ورـس  تخرد  رمث  اهجازمدرـس ، لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  فورعم  تسیتخرد 
.رمث

.دنکیم دنب  شاش عفر  هناثم و  تیوقت  مرگ )؟؟؟  2 / 5  ) لاقثم مین  اب  وا  هدیئاس  گرب  زا  مرگ )  10  ) لاقثم ود  ات  ندیماشآ 
.دوشیم نآ  دوبهب  ثعاب  دنلامب  شتآ  یگتخوس  رب  هدیئاس  بآ  رد  هدنازوس  ار  ورس  گرب  نوچ 

.دهدیم تحارج  دوبهب  هدرک ، نآ  تبوطر  عفر  راد  بآ تاحارج  رب  وا  گرب  کشخ  هدیئاس  ندیشاپ 
.دنکیم غامد  تحارج  عفر  ینیب  رد  وا  هزات  هویم  بآ ندناکچ 

.دنکیم نخان  دیفس  هایس و  سیپ  کل و  راثآ  علق  القاب  درآ  هکرس و  رد  ورس  گرب  هتخپ  دامض 
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.ددرگیم مرو  نتسشن  ورف  ثعاب  اهمرو  رگید  رب  قتف و  داب  عفر  هضیب  رب  وا  گرب  هتخپ  نتسب 
.دنکیم عفر  ار  شتآ  یگتخوس  تسوپراخ و  هزوس و  شوج و  وج  درآ  اب  ورس  گرب  هتخپ  ندیلام 

332 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم نامرد  ار  هثل  یتسس  یتحاران و  كرچ و  تحارج و  عفر و  ار  نادند  درد  وا  هتخپ  بآ  هرغرغ 

.دنازیرگیم ار  هشپ  اصوصخ  تارشح  ورس ، دود  روخب و 
.دنکیم هدعم  تیوقت  هنهک و  هفرس  عفر  لسع  اب  وا  گرب  هدناشوج  بآ  ندیشون 

.دنکیم هدعمب  دساف  داوم  نتخیر  عنم  هدور و  تحارج  مخز و  جالع  یلخاد و  يزیرنوخ  عطق  بارش  اب  وا  هدیئاس  ندیماشآ 
.دنکیم ینیب  تحارج  نامرد  شندیشک  ینیب  رد  هدش و  نآ  دوبهب  ببس  ریساوب  تحارج  رب  شغمص  هدیئاس  ندیشاپ 

.دنکیم تحارج  نامرد  هدش  نآ  تبوطر  عفار  راد  بآ تاحارج  رب  رانلگ )  ) اب ورس  غمص  هدیئاس  ندیشاپ 
.دنکیم ناهد  شزیر  بآ عفر  غمص ، ندیوج 

، دنناشوجب دجنک  نغور  اب  سپـس  دوش و  یـشالتم  هتخپ و  الماک  هکنادنچ  دنزپب  هکرـس  بآ و  و  هلمآ )  ) اب ار  وا  گرب  هویم و  نوچ 
نتخیر عنام  هدش و  وم  يدنلب  تیوقت و  گنر و  یهایـس  بجوم  وم  رب  نآ  نتـسش  زا  سپ  شنغور  ندـیلام  يوم و  رب  وا  لقث  نتـسب 

.ددرگیم نآ 
.دوشیم نآ  تیوقت  ببس  هدعم  رب  نوتیز  نغور  موم و  اب  وا  هدیبوک  هویم  گرب و  هتخپ  دامض 

.دشابیم اریتک  باعل  ندروخ  شحلصم  هیر و  رضم  نآ  ندروخ 

جازم تسوبی  یتفس و  ولهپ ، درد  تاحارج ، ضیح ، هیلک ، گنس  دعقم ، ءاب ، اهداب ، ضارما : جالع  شیرس 

333 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مرگ و تعیبط  رد  دننابـسچیم ، نآ  لثم  اوقم و  ذغاک و  نآ  اب  هک  دیآیم  تسدـب  یباعل  وا  هدـناسیخ  زا  هک  تسیهایگ  هدـیئاس  ضرغ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ 
محر دـعقم و  مرو  درد و  عفر  هتـسکش  ار  نطاب  رهاظ و  ياهداب  هدرک  ءاـب  تیوقت  بآ  اـب  وا  هدـیبوک  دوخن  هس  ود  رادـقمب  ندروخ 

.دنکیم
ضیح لوب و  ندشزاب  ببـس  ینطاب و  ياهمخز  عفار  هدوب ، هیلک  گنـس  نتخیر  ندرک و  مرن  ثعاب  روکذم  رادقمب  شیرـس  ندروخ 

.دوشیم
.دروآیم عبط  تنیل  عفان و  ار  تالضع  درد  ولهپ و  درد  هفرس و  شیرس  ندروخ 

.دنکیم برقع  شین  رهز  عفر  شندیلام  بارش و  اب  نآ  ندروخ 
.دنکیم ناقری  عفر  دنشاب  هتخپ  نوتیز  نغور  هکرس و  اب  رگا  اصوصخ  نآ  هزات  هقاس  ندروخ 

.دشابیم دننامیب  شتآ  یگتخوس  دوبهب  تهج  رد  غرم  مخت هدیفس  بآدیفس و  اب  شیرس  باعل  ندیلام 
.دنکیم عفر  ار  ندب  شراخ  یلقاب  درآ  اب  هایس و  سیپ  کل و  درگوگ  اب  شیرس  باعل  ندیلام 

.دنکیم تارشح  ندیزگ  شزوس  شراخ و  عفر  ندبب  شیرس  ندیلام 
لمد و هضیب و  مرو  ناتـسپ و  مرو  دـیلپ و  ياـهمخز  جـالع  دـنراذگب  تحارج  عضوم  رب  ریمخ  دـننام  ارنآ  هک  شیرـس  هتخپ  داـمض 
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.دنکیم راد  كرچ تاحارج 
ارنآ نوچ  دیفـس و  سیپ  کل و  اقـستسا و  عفر  لسع  اب  هتخیر و  يوم  ندنایور  تسوپ و  ضارما  تهج  ندبب  شیرـس  باعل  ندـیلام 

.دنایوریم ار  هتخیر  يوم  دنلامب  هتسپ  ای  لیگران  ای  ودرگ  نغور  اب  هدنازوس 
.دنکیم مشچ  دیفس  کل  عفر  دنشکب  مشچب  هدیئاس  رابغ  دننام  ارنآ  هک  شیرس  هتخوس  همرس 

مشچ تابوطر  شزیر و  بآ عفر  دنناکچ  مشچب  هرطق  دنچ  هدرک  فاص هتخیمآ و  نارفعز  و  رم )  ) بارـش و اب  هتخپ  ار  شیرـس  نوچ 
کلپ  شزوس  شوج و  و 

334 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم

شوگ كرچ  دنناکچ  شوگ  رد  دننک و  لح  هدیئاس  نآ  رد  ار  ردنک  هک  بارـش  و  رم )  ) لسع و ردنک و  اب  شیرـس  باعل  ندـناکچ 
.دنکیم کشخ  ار 

عفر ار  لـیلع  شوگ  درد  دـنکیمن  درد  هک  یـشوگ  رد  دنـشاب  هتخپ  نوـتیز  نغور  رد  ار  شیرـس  هک  شیرـس  هتخپ  باـعل  ندـناکچ 
.دنکیم

ار شتآ  زا  یگتخوس  نامرد و  ار  هدیسر  مهب  امرس  زا  یگدیکرت )  ) قاقش دنشاب  هتخپ  نوتیز  نغور  رد  هک  یشیرس  ندیلام  نینچمه 
.دنکیم جالع 

نوکـس ثعاب  كاندرد  نادند  لباقم  نادند  رب  شندیلام  نامرد و  ار  هعماس ) لقث   ) شوگ نیگنـس  شوگ  رد  نغور  نیمه  ندناکچ 
.دوشیم لیلع  نادند  درد 

.دشابیم یکطصم  شررض  عفار  هیلک و  رضم  شیرس 

سیپ کل و  صرب و  تسوپ ، يربز  یکشخ ، شراخ و  مخز ، مرو  هنیس ، يزیرنوخ  ضارما : جالع  هلژ )  ) مشیرس

.اهجازمدرس اه و  یمغلب لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  دیآیم ، تسدب  تاناویح  تسوپ  ندناشوج  زا  هک  تسیا  هلژ
.دنکیم عفر  ار  هنیس  يزیرنوخ  هیر و  مخز  یقشاق  رادقمب  مشیرس  ندروخ 

.دوشیم مخز  ندرگ  مرو  عنام  دنراذگب  هتخاس  ریمخ  دننام  هک  وا  دامض 
.دهدیم شوج  هدروآ  مهب ارنآ  هتسکش  ناوختسا  رب  شنتسب  دهدیم و  نآ  تاحارج  مایتلا  یگتخوس  رب  نآ  ندیلام 

يربز یکشخ و  شراخ و  روثب و  شوج و  لیبق  زا  يدلج  ضارما  هدرک  عفر  ار  سیپ  کل و  صرب و  ندبب  هدرک  لح مشیرس  ندیلام 
.دنکیم عفد  ار  تسوپ 

335 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
قیرط دشابیم ، ایتوت  فیدرمه  مشچب ، هدیاف  توق و  زا  دنناکچ  مشچب  دننک و  فاص  وکین  هتخیر  بآ  رد  هدنازوس  ار  مشیرـس  نوچ 

هدافتسا زرط  هب  هتسب  نآ  تظلغ  تقر و  تسا ، نآ  ندز  مهرب  ندراذگ و  میالم  شتآ  يور  نتخیر و  بآ  رد  مشیرس  زا  يریگ  هرهب
.دشابیم نآ  زا 

دعقم ریساوب ، دردرس ، همضاه ، عادص ، ناقفخ ، بلق و  شین ، رهز و  هیلک ، گنس  تنوفع ، قرع  ضارما : جالع  دعس 
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دـنیوگ و نیمز  کـشم  یـسرافب  هک  رطعم  يوبـشوخ و  دیفـس ، لـخاد  هریت و  یگنر  اـب  نآ ، زا  رتـگرزب  نوـتیز و  ردـقب  تسیا  هشیر
.دنشورف وبشوخ  روخب  فیدر  رد  اهراطع 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم زاب  ار  هیلک  گنس  هتسب و  ضیح  رکش  اب  نآ  دوخن  هس  ود  هدیبوک  ندروخ 

.دنکیم قرع  اب  ندب  تانوفع  عفد  زاب و  ار  قورع  يراجم  وا  ندروخ 
.دشابیم برقع  شین  رهز و  جلاعم  یگدیزگ  رب  شنتشاذگ  ندروخ و 

.دنکیم توهش )  ) ءاب کیرحت  باصعا و  تیوقت  وا  ندروخ 
.دنکیم بوخ  ار  ور  گنر دایز و  ار  لقع  مهف و  اه  تبرش رد  وا  ندیماشآ 

ینیب و تحارج  دـعقم و  ریـساوب  و  دردرـس )  ) عادـص و  يدرز )  ) ناقری و  یگتفرگ ) بلق  ) ناـقفخ عفر  هدـعم و  تیوقت  وا  ندـیماشآ 
.دنکیم همضاه  تیوقت 

.دنکیم اهنآ  يرامیب  جنر و  درد و  عفر  هناثم  هیلک و  رمک و  رب  هتسپ  ای  زقس  نغور  اب  وا  هدیئاس  ندیلام 
لوب  ریطقت  عفار  هدنار  ار  لوب  مکش  ریز  راهز و  تشپ  رب  نغور  نیمه  ندیلام 

336 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم

.دنکیم نایثغ  یق و  عطق  هنهک و  ياهبت  عفر  ندب  مامت  رب  نغور  نیمه  ندیلام 
.دنکیم جرف  محر و  یخارف  تبوطر و  يدرس و  عفر  نغور  نیمه  ندیلام  ندروخ و 

نایم زا  تشوگ  ندیئور  ثعاب  عفر و  ار  نآ  تاحارج  وبـشوخ و  ار  ناهد  مکحم و  ار  هثل  نادـند و  دعـس  هدـیئاس  اب  ندرک  كاوسم 
.دوشیم هثل  هتفر 

.دوشیم نآ  دوبهب  ثعاب  یبوطر  نمزم  تاحارج  رب  دعس  هدیئاس  ندیشاپ 
.دنکیم یبوطر  يداب و  درس و  تاحارج  اهدرد و  عفر  نآ  ندرک  دامض  ندیشاپ و  ندروخ و 

.دنکیم نآ  ینیگنس  عفر  شوگ  رد  دنشاب  هدناسیخ  بآ  رد  زور  دنچ  ارنآ  هدیئاس  هک  وا  بآ  ندناکچ 
.دنکیم رس  شوج  جالع  عفر و  رس  رب  تفز  اب  وا  هدیبوک  ندیلام 
.دوشیم تروص  هنوگ و  ندش  خرس  ثعاب  وا  اب  تروص  نتسش 

.دنازیریم ار  هدعم  مرک  دنشاب  هدناشوج  نآ  رد  وا  بوکمین  زا  یتشم  هک  یبارش  ندیماشآ 
هکرـس رد  زور  هس  شررـض  عفار  حلـصم و  ماذـج و  دـلوم  نوخ و  تظلغ  هیر و  ادـص و  قلح و  رـضم  نآ  داـیز  یکاروخ  لامعتـسا 

.دشابیم نآ  ندناسیخ 
.دشابیم يروخیاچ  قشاق  کی  لداعم  دوخن  شا 6  هدیبوک زا  كاروخ  رادقم 

جرف دعقم و  نخان ، یجک  هفرس ، ناقفخ ، یگدید ، برض یگتسکش و  تسوپ ، یکشخ  ینطاب ، تاحارج  ضارما : جالع  زقس 

337 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
، کشخ مرگ و  تعیبط  اب  دننکیم » تسرد  نآ  دننام  سمادآ و  هک  نآ یکیتسالپ  یعونـصم  هن   » دـشابیم نآ  یعیبط  صلاخ و  ضرغ 
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.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم 
.دوشیم مضه  توق  ندب و  هلخاد  تسوپ و  تفاطل  ثعاب  زقس  ندیوج 

.دشابیم جالع  ار  یلخاد  ینطاب و  تاحارج  لسع  اب  وا  دوخن  راهچ  هس  ندروخ  هدنار ، ار  هتسب  لوب  زقس 
.دنکیم نآ  یتحاران  ملا و  عفر  تعرسب  هدوب ، یئایموم  زا  رتهب  یگتسکش  رب  غرم  مخت هدرز  و  سوردنس )  ) اب زقس  نتشاذگ 

جالع رد  دـنروخب  دوخن  ود  باوخ  تقو  بش  هس  هتخادـگ  میالم  شتآ  رب  زب  رمک  هیپ  نآ  ربارب  ود  اـب  ار  زقـس  دوخن  ود  یکی  نوچ 
.دشابیم دننامیب  یتبوطر  هفرس  ناقفخ و 

.دزاسیم تسار  تسرد و  ارنآ  دننک  دامض  جک  نخان  يور  رب  ار  زقس  نوچ 
يردق هک  هصاخ  دوشیم ، جالع  تمالـس و  ثعاب  تسوپ  جرف و  دعقم و  دـننام  ءاضعا  نمزم  كرت  كاندرد و  وضع  رب  زقـس  دامض 

.دنیامن لخاد  نآب  زین  فرجنش 
.دنایوریم تشوگ  هتخاس  كاپ  تافاثک  كرچ و  زا  ار  مخز  تاحارج  رب  زقس  دامض 

.دروآیم نوریب  ار  هتسشنورف  ناکیپ  راخ و  زقس  نتسب  نتشاذگ و 
.دروآیم مهب  ار  ناوختسا  فاکش  هدروآ ، لیلحت  هب  ار  اهمرو  دنزادگب  میالم  شتآ  رد  هک  نوتیز  نغور  اب  زقس  دامض  ندیلام و 

.دوشیم نآ  تیوقت  ثعاب  بصع  رب  نوتیز  زقس و  ندیلام 
.دنکیم جزل  طالخا  زا  قلح  هیقنت  ندب و  مغلب  غامد و  تبوطر  بذج  وا  ندیوج 

.دشابیم نیبجنکس  شحلصم  اهجازم و  مرگ رضم 
338 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

شوگ كرچ  شراخ ، شوج و  نادند ، هثل و  جراخ ، یلخاد و  يزیرنوخ  ءاشحا ، ءاعما و  مکش ، هدعم و  هنهک ، لاهسا  ضارما : جالع  قامس 

.اه یتبوطر اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ ، درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم راح  ءاشحا  ءاعما و  مرگ و  ياه  هدعم تیوقت  قامس  ندروخ 

.دوشیم یئارفص  نایثغ  یق و  لاهسا و  ناور و  ياه  هدعم مکش و  دنب  یگتسب و  ثعاب  قامس  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  یجراخ  یلخاد و  يزیرنوخ  قامس  ندروخ 

.دوشیم ءاشحا  ءاعما و  هب  رضم  داوم  ارفص و  نتخیر  عنام  نامرد و  ار  هدنرازآ  هنهک و  لاهسا  قامس  ندروخ 
.دوشیم هناثم  میظنت  تفاظن و  ثعاب  دایز و  ار  لوب  قامس 

.دنکیم هدننک  باتیب رازآرپ  یق  عفر  هریز  اب  قامس  بوکمین 
.دنکیم لاهسا  عطق  زینشگ  غرم و  مخت هدرز  اب  اهتشا و  جیهم  قامس 

.دوشیم تعیبط  ضبق  ثعاب  ضباق و  دنشاب  هتخپ  قامس  اب  هک  یتشوگ 
.دنکیم نیئاپ  الاب و  يزیرنوخ  عطق  درس  بآ  اب  وا  هدیئاس 

.دنکیم محر  يزیرنوخ  عطق  هچراپ  رد  شنتشادرب  قامس و  يور  درگ  ندیئاس 
.دنکیم ناهد  فارطا  هثل و  ناهد و  دب  مخز  تحارج و  عفر  نادند و  هثل و  تیوقت  وا  هدیئاس  اب  كاوسم 

شوج و هناد و  مشچ و  شزیر  بآ زا  يریگولج  مشچ  رد  اریتک  باعل  یمک  اب  اـصوصخ  بآ ، بـالگ و  رد  وا  هدـناسیخ  ندـناکچ 
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.دنکیم نآ  رد  هلبآ  روهظ  زورب و  عنم  شراخ و 
.دنکیم نآ  هباکرچ  نایرج  كرچ و  عطق  شوگ  رد  هدناسیخ  نیا  بآ  ندناکچ 

339 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم نآ  تیذا  هعسوت  زا  يریگولج  درد  يادتبا  رد  مشچ  رد  دنشاب  هدناسیخ  بآ  رد  ار  قامس  اهنت  هک  قامس  بآ  ندناکچ 

.دوشیم یگتفوک  هبرض و  مرو  عنام  نآ  رد  نتسشن  هدناسیخ و  نآ  بآ  رد  هچراپ  نتشاذگ  ندیلام و 
.دنکیم یعضوم  مرو  عفر  دنشاب  هتشاذگ  مرو  لحم  رب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هتفوک  ارنآ  هک  قامس  دوخ  دامض 

.دشابیم ریساوب  دیفم  بآ  طولب و  بوچ  لاغذ  هدیبوک  اب  وا  مرن  دامض 
تبوطر عطق  دریگرب  دوخب  نز  هتـشغآ  نادـب  هچراپ  دـسرب و  لسع  ماوقب  ات  دـنناشوجب  مه  اـب  گرب  بوچ و  هویم و  ار  قامـس  نوچ 

.دنکیم نآ  يزیرنوخ  محر و 
ناهد رد  دوشیم و  نآ  دوبهب  ندش و  کشخ  ندمآ و  مهب  ثعاب  راد  بآ ياهمخز  اصوصخم  تاحارج ، رب  هدناشوج  نیمه  ندـیلام 

.دنکیم هثل  یتسس  یتحاران و  تحارج و  جالع  شندنادرگ 
.دنکیم مشچ  کلپ  لخاد و  ضارما  مرو و  عفر  مشچ  رد  هدناشوج  نیمه  ندناکچ 

.دنکیم هدور  مخز  جالع  وا  هتخپ  بآ  هلاما  نوخ و  ضارما  دنمدوس  وا  گرب  هتخپ  بآ  ندروخ 
دـننامیب و يدرـس  و  ندروآ ) مهب   ) ضبق رد  دوش  اـبرم  تروصب  اـت  دـنناشوجب  نادـنچ  ندرک  فاـص  زا  سپ  هک  وا  گرب  هتخپ  بآ 

.دشابیم نآ  لثم  تابوطر و  تاحارج و  هدعم و  ندرک  عمج  تهج  ندیلام  ندروخ و  ياود  نیرتهب 

طولخم ياهبت  هنیس ، درد  کشخ ، هفرس  ایلوخیلام ، يرغال ، ینوخ ، مک ضارما : جالع  ونمس 

340 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ات دنزادنا  نآ  گید  رد  خـی  يا  هعطق تاعفدـب  دـنزپب و  رایـسب  هتفرگ  ار  وا  زبس  هریـش  هدرک ، زبس  ار  مدـنگ  هک  تسنآ  شنتخپ  قیرط 

.اهجازمدرس دیفم  لدتعم  یکشخ  رد  مرگ و  تعیبط  اب  ددرگ ، نیریش  ظیلغ و 
.دنکیم قاچ  هدومن  هزیکاپ  نوخ  دیلوت  يوق  ياه  هدعم رد  اما  لیقث ، مضهرید و  ونمس 

.دنکیم عفر  ار  هنیس  درد  کشخ و  هفرس  ایلوخیلام و  هدرک  يوادوس  تاراخب  مغلب و  لیدعت  ونمس 
.دشابیم نیبجنکس  شحلصم  دشابیم و  رترازآ  مک  دنهد  بیترت  ودرگ  ماداب و  اب  هچنآ  طولخم و  ياهبت  ثروم  شندروخ  دایز 

مشچ يزمرق  ناقفخ ، نایثغ ، اهتشا ، داب ، خفن و  هدعم ، ریساوب ، ضیح ، لوب و  ضارما : جالع  بیط  لبنس 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم زاب  ار  ضیح  لوب و  هدرک و  درس  رگج  هدعم و  مف  تیوقت  بیط  لبنس ندروخ 

نآ عون  عفد  هدش ، هدعم  ءاعما و  رد  هدام  ندـش  مکحم  عنام  كاپ و  ار  یغامد  تافاثک  عمج و  ار  هنیـس  هدـعم و  تابوطر  بیط  لبنس
.دنازیریم ار  هیلک  گنس  هدومن و 

.دشخبیم دوبهب  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  يریساوب  ناقری و  هتسب و  ار  ناور  جازم  عبط و  بیط  لبنس 
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341 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهدیم لیلحت  ار  اقستسا  خفن و  عفر و  ار  هنیس  لاحط و  درد  هفرس و  بیط  لبنس

هدافتـسا ارنآ  هدرک  مرن هدـیئاس و  هدیـشارت ، ناهوس  اـب  ار  لدنـص   » لدنـص و  نیتنـسفا )  ) اـب هدرک و  ینطاـب  ياـهمرو  عفر  بیط  لـبنس
.دشابیم هدعم  يوقم  روآاهتشا و  تیاغب  دننکیم »

.دوشیم نت  یئوبشوخ  ثعاب  قرع و  عطاق  دنلامب  ندب  رب  هک  شدامض  ناقفخ و  نایثغ و  عفار  درس  بآ  اب  بیط  لبنس ندروخ 
.دنایوریم ار  هتخیر  هژم  هدرک و  هرصاب  تیوقت  مشچ و  یخرس  عفر  دنشاب  هدناسیخ  زینشگ  رد  هک  وا  بآ  ندناکچ 

.دوشیم ضیح  ندش  زاب  ثعاب  هدرک و  كاپ  ار  محر  دریگرب  دوخب  هچراپ  رد  هدیبوک  نز  هک  بیط  لبنس نتشادرب 
.دشابیم تیصاخ  نیمه  ياراد  محر  ندرک  كاپ  ضیح و  ندوشگ  رد  وا  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن 

.دوشیم تحارج  مایتلا  ثعاب  تاحارج  يور  رب  وا  هدیئاس  ندیشاپ 
.دوشیم رس  يوم  ندش  دنلب  یهایس و  ثعاب  رس  رب  وا  هدناشوج  ندیلام 

دوخن و راهچ  هس  ات  شا  هدیئاس زا  كاروخ  ردق  دـنکیم و  هدافتـسا  هدـیئاس  تروصب  ياچ و  دـننام  هدرک ، مد تروصب  ار  بیط  لبنس
هناودـنه رایخ و  زغم  دـننام  ياه  یتبوطر اه و  یکنخ اریتک و  باعل  شحلـصم  هیلک و  رـضم  نآ  رب  هدایز  ناـجنف و  کـی  شا  هدرک مد

.دشابیم

هدعم وم ، یتسس  شزیر و  ءاضعا ، یتسس  لصافم ، درد  زازک ، جلف ، اقستسا ، ارفص ، ضارما : جالع  دجنس 

342 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.اه یتبوطر اهجازم و  مرگ اه و  یمغلب لاح  دیفم  ضباق ، کشخ و  درس و  تعیبط  اب  تسنآ ، نیریش  هزادنا و  گرزب  نآ  نیرتهب 

.دشابیم لافطا  جازم  قفاوم  كدنا و  تیئاذغ  اب  دجنس 
.دوشیم هدعمب  ارفص  نتخیر  عنام  هدومن  هدعم  درک  لمع تیوقت  هدیشخب ، توق  ار  هدعم  دجنس 

لثم یغامد  ضارما  هیر و  مخز  هفرـس و  دننام  هنیـس ، ضارما  ناقری و  اقـستسا و  لثم  رگج  ضارما  عفر و  ار  درـس  زرل  بت و  دـجنس 
.دهدیم عفن  ار  زازک  نینچمه  جلف و 

ار وضع  یتسس  لصافم و  درد  دنامب  نغور  هدش  راخب  نآ  بآ  هک  يدح  ات  نوتیز  نغور  رد  شنتخپ  بآ و  رد  دجنس  هتخپ  ندیلام 
.دنکیم عفر 

.دوشیم وم  تیوقت  يزارد و  ثعاب  وم  رب  نغور  نیمه  ندیلام 
.دشابیم نآ  دوخ  دننام  لاعفا  رد  دنکیم و  عفر  ار  هدعم  ياهداب  دجنس  لگ  قرع 

.تسا لاقثم  مین  ات  شنغور  زا  و  ددع )  50  ) تشم کی  ات  دجنس  دوخ  زا  كاروخ  رادقم 

تسوپ یگنردب  لاحط ، يدرز ، ناقری ، اقستسا ، یق ، هفرس ، هنیس ، درد  درد ، مکش جنلوق و  هنیس ، طلخ  ضارما : جالع  زینوش  هناد - هایس

.اهجازمدرس اه و  یتبوطر لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم زاب  ار  هتسب  لوب  ضیح و  هناد  هایس دوخن  هس  ات  ندروخ 
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.دزاسیم عفد  دشاب  هدیسر  تعیبط  درس  هیذغا  تبوطر و  زا  هک  یمومس  عمج و  هتخپ و  ار  هدعم  هنیس و  طالخا  هناد  هایس
343 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم يداب  جنلوق  جالع  نینج و  طاقسا  هناد  هایس
.دوشیم تارشح  نتخیرگ  ثعاب  وا  دود  روخب و 

.دنکیم عفر  ار  نایثغ  یق و  هنیس و  درد  هفرس و  رکش  اب  دوخن  کی  ات  هناد  هس  هدیبوک  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  لاحط  درد  و  يدرز )  ) ناقری و  طرفم ) یگنشت   ) اقستسا هناد  هایس دوخن  کی  ندروخ 

.دوشیم ور  گنر هنوگ و  یخرس  تروص و  تسوپ و  یفاص  ثعاب  تروصب ، نوتیز  نغور  اب  هدیبوک  هناد  هایس حبص  ره  ندیلام 
.دنازیریم ار  هدعم  مرک  ماسقا  هکرس  اب  همخت  هایس دوخن  هس  ندروخ 

.دنکیم لیتر  رهز  هدیزگ و  گس يرامیب  نامرد  مرگمین  بآ  اب  زور  هس  ات  نآ  رادقم  نیمه  ندروخ 
.دنکیم عطق  ار  یمغلب  بت  نایم و  رد  زور  دنچ  بت  نیبجنکس  اب  همخت  هایس ندروخ 

.دنازیریم ار  هناثم  گنس  هیلک و  گنس  عفر و  ار  هدور  هدعم و  هدس  ریگ و  لسع  بآ  اب  هناد  هایس ندروخ 
، دنشاب هدروآرد  مهرم  تروصب  هتشرس و  هدناسیخ ) بآ  رد  زور   4 - 3 دروم ، گرب   ) دروم بآ  رد  هک  وا  هدنازوس  هدیئاس  ندـیلام 

.دشابیم برجم  ندب  ندش  هتسوپ  هتسوپ  لاخ و  عفر  لیگز و  عفر  رد  لیدعیب و  ریساوب  رازآ  هناد و  عفر  رد 
.دنکیم عفر  ارنآ  خیب  مرو  ینیب  رب  يدرس و  زا  رسدرد  یناشیپ  رب  لصافم و  درد  وضع  رب  هتخیمآ  نیمه  ندیلام 

.دوشیم نآ  لیلحت  ثعاب  مرو  رب  لافطا  لوب  اب  هناد  هایس هدنازوس  هدیئاس  ندیلام 
.دنکیم تسوپ  ضارما  جالع  كاپ و  ار  دوبک  خرس و  دیفس و  هایس و  سیپ  کل و  هکرس  اب  وا  هدنازوس  ندیلام 

344 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنازیریم ار  ودک  مرک  فان ، رود  رب  لهجوبا ) هناودنه   ) لظنح بآ  اب  وا  هدنازوس  ندیلام 

.دوشیم تسوپ  يالج  یگدنشخرد و  ندش و  نشور  ثعاب  فاطخ  شافخ و  نوخ  رام و  نوخ  اب  وا  هدنازوس  هدیئاس  ندیلام 
.دنکیم محر  درد  عفر  سافن  نیح  رد  اصوصخم  محر  رب  دجنک  نغور  لسع و  اب  وا  هدنازوس  هدیئاس  ندیلام 

.دنکیم دشاب  يدرس  زا  هک  نت  شراخ  عفر  ماداب  ای  خرسلگ  نغور  اب  وا  هدنازوس  ندیلام 
.دوشیم نآ  ندنایور  رس و  يوم  نتخیر  عنام  رس  رب  انح  نغور و  موم و  اب  وا  هدنازوس  نتسب 

.دنکیم قاس  درد  عفر  اپ  قاس  رب  نآ و  شراخ  مخز و  جالع  راد  شراخ ياهمخز  رب  بالگ  اب  وا  هدنازوس  ندیلام 
.دنکیم ماکز  هلزن و  عنم  رس و  رادبآ  ياهشوج  جالع  رس  رب  لوب  اب  وا  هدنازوس  ندیلام 

.دشابیم ینیب  ياهتنا  ریگ  یگدوشگ  ثعاب  هنهک و  دردرس  عفر  وا  ندیئوب  ینیب و  رد  هناد  هایس هدناسیخ  بآ  ندناکچ 
.دنکیم تروص  رایتخا ) یب ياه  ندیبنج تاکرح و   ) هوقل ماکز و  عفر  ینیب  رد  شبآ  ندناکچ  ندیئوب و 

عفر دندنبب  رس  رب  هدرکریمخ  مرگ  بآ  اب  هدیبوک  ای  دنراذگ ، رس  رب  مرگ  مرگ يا  هچراپ رد  هدیبات  یفرظ  رد  هکرس  رب  وا  مرگ  دامض 
.دنکیم دشاب  هسطع  نآ  اب  هک  یماکز 

.دهدیم نآ  یتحاران  درد و  داب و  عیرس  لیلحت  وضع  ره  رب  وا  نتسب  دامض و  مسق  نیمه 
ارنآ هک  هرطق  راهچ  هس  رادقمب  نوتیز  نغور  اب  وا  هداد  وب  ندناکچ  نینچمه 

345 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم راد  هسطع ماکز  عفر  دنشاب  هدیلام  نوتیز  نغور  رد  هدیئاس  وکین 
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.دنکیم عفر  ار  درس  نادند  درد  هکرس  اب  وا  هدناشوج  هضمضم 
.دشابیم نآ  يادص  داب و  شوگ و  درد  عفار  شوگ  رد  دنشاب  هدناشوج  زقس  نغور  اب  هدرک  فاص  هک  وا  هدناشوج  ندناکچ 

هدش هدرمـش  تابرجم  زا  اه ) هدش مورحم توهـش  ندنادرگرب   ) نیـسویأم ءاب  هداعا  تهج  ردـنک  نوتیز و  نغور  اب  وا  نغور  ندروخ 
.تسا

هدـش راخب  بآ  هک  دـح  نآ اـت  نوتیز  نغور  رد  شندـناشوج  ندرک و  فاـص  تسا و  نآ  رایـسب  ندـناشوج  وا  نغور  هیهت  روتـسد 
.دشاب هدنام  نغور 

.دوشیم کیرحت  تیوقت و  ثعاب  لسانت  تالآ  رب  نغور  نیمه  ندیلام 
.دنکیم وضع  یتسس  عفر  نینچمه  دشاب و  هدیسر  يدرس  زا  هک  بعص  ياهدرد  عفار  اضعا  رب  نغور  نیمه  ندیلام 

.دشاب هدمآ  لمعب  نآ  رد  لادتعا  تیاعر  هک  یطرشب  اما  دشابیم  رثالا  عیرس  یناوهش  روما  رد  زین  دوخ  هناد  هایس ندروخ 
دننام اه  یکنخ تاجیشرت و  اریتک و  هکرس و  نیبجنکـس و  شحلـصم  ءاضعا و  مکـش و  ندش  هتـسب  قانخ و  ثعاب  نآ  دایز  ندروخ 

.دشابیم نیریشومیل  رایخ و  زغم 
.دشابیم نآ  فصن  شنغور  زا  دوخن و  ات 3  نآ  دوخ  زا  كاروخ  رادقم 

کشخ هفرس  شطع ، فعض ، شغ و  سفن ، گنت ناقفخ ، غامد ، بلق و  ضارما : جالع  بیس 

.دشابیم لدتعم  تدورب  ترارح و  رد  وا  نیریش  شرت و  کشخ و  درس و  وا  شرت  رت و  مرگ و  تعیبط  اب 
346 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم سفن  گنت و  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ عفر  هداد  رگج  غامد و  لد و  توق  بیس  عومجم 
.دوشیم ارفص  طلخ  لخاد  تعرسب  هدوب و  یناویح  حور  يوقم  فیطل و  حرفم و  هک  تسا  نیریش  بیس  نآ  نیرتعفان 

یلاـحیب ندـب و  فعـض  شغ و  عفر  تشوگ ) هراـصع   ) بآ تشوگ  بارـش و  اـب  وا  بآ  هدرک و  عفر  ار  کـشخ  هفرـس  هتخپ  بیس 
.دنکیم

قفاوم شطع و  نکـسم  هدـنروآدنب و  ینعی  ضباـق  وا  شرت  هدوـب و  اـهنآ  لـمع  توـق  ثعاـب  روآ و  حرف اـه  نوـجعم رد  بیـس  بآ 
.دشابیم يوارفص  مرگ و  ياه  هدعم

طلخ دیلوت  وا  هزمیب  سران  دیفم و  ياوق  ینعی  حلاص  طلخ  دلوم  نآ  نیریش  شرت و  هدیناشنورف و  ار  نایثغ  یق و  شرت  بیس  ندروخ 
.دنکیم رضم  ماخ 

اه و بیس مامت  بآ  ینعی  هراصع  همه و  زا  رت  ضباق خلت  بیـس  عفان و  مرگ  ياهمرو  يادتبا  رد  دندنبب  هدیبوک  ارنآ  هک  بیـس  دامض 
.دنک یم مومس  عفر  اهبیس  همه  گرب  هراصع 

رتدایز طاشن  حیرفت و  بالگ  کشمدـیب و  دـننام  حرفم  ياه  یندروخ اب  دـنکیم و  هنیـس  نفعتم  طالخا  عفر  بیـس  هفوکـش  ندروخ 
.دروآیم

.دشابیم اهجازم  مرگ لاح  دیفم  هک  ینعم  نیا  رد  دنکیم  نآ  عفد  دسرب  مرگ  طلخ  هب  ندب  رد  نوچ  بیس  عونره  دنیوگ 
نوخ و نایلغ  عفر و  رد  لدتعم و  تسوبی  رد  تبوطر و  اب  درس و  دنشاب  هدروآ  ماوقب  لسع  رکـش و  اب  ارنآ  بآ  هک  شرت  بیـس  بر 

.دشابیم شش  ینوخ و  لاهسا  رضم  عفان و  يوادوس  ملا  مغ و  عفر  و  نآ ، یق  يوارفص و  لاهسا 
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بلق و حرف  هدرک و  رثا  یب ار  یئابو  ياوه  ابو و  داسف  مومـس و  بیـس  تبرـش  شرت و  بیـس  زا  رت  يوق لاـعفا  رد  نیریـش  بیـس  بر 
.دروآیم طاشن 

.دشابیمن ترضم  هنوگچیه  ار  شندروخ  هدوب و  نآ  بر  بآ و  ماخ و  دننام  نآ  ماسقا  ریاس  زا  رتهب  بیس  يابرم 
347 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

و جنربریش )  ) جنرب ریش و  دننام  فیطل  ياهاذغ  شحلصم  زاگ و  داب و  دلوم  یشومارف و  طولخم و  ياهبت  ثعاب  بیـس  ندروخ  دایز 
.دشابیم نیچراد  دنقلگ و  شحلصم  قورع و  مرو  داب و  هیرلا و  تاذ  ثروم  هنیس و  رضم  وا  شرت  دشابیم و  اولحرت  ینرف و 

دعقم درد  هدعم ، مخز  هنهک ، ياهبت  عامج ، توهش و  ولهپ ، درد  زاگ ، داب و  نوخ ، لصافم ، قرع ، ضیح و  ضارما : جالع  ریس 

.اهجازمدرس لاح  قفاوم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 
ندب و تاماسم  ندرک  زاب  قرع و  ضیح و  ندش  زاب  ببـس  نز  رد  لوب و  نایرج  اذغ و  لیلحت  ثعاب  دروخب  نآ  زا  جازمدرـس  نوچ 

.دوشیم تسوپ  يالج 
ار نوخ  عفر و  ار  لصافم  درد  عمج و  ار  هدعم  تابوطر  لادـتعا  دـح  تیاعر  جازم و  نامز و  نتـشاد  تبـسانم  طرـشب  ریـس  ندروخ 

.دنکیم رامیب  یئابو  ياوه  ملاسان و  ياهبآ  ترضم  عفر  تحص و  ظفح  هدرک  فیطل  قیقر و 
لاحط و درد  سفن و  گنت هفرس و  نایسن و  يداب و  درد  مکش كاپ و  ار  نوردنا  هنیس و  ظیلغ  طالخا  فاص و  ار  ادص  ریس  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  ولهپ 
.دوشیم عامج  جیهم  ینم و  دلوم  توهش و  يوقم  ءاب و  كرحم  اهجازم  یتبوطر رد  ریس  ندروخ 

هک یئولاز  هدـعم و  مرک  لصافم و  ریـساوب و  دـعقم و  درد  نوردـنا و  تاحارج  هنهک و  ياهبت  عفار  ریـس  ندروخ  اهجازمدرـس  يارب 
.دنکیم ءاعما  هدعم و  هنیس و  ياه  ینیگنس لقث و  ریگ و  یگنشت و  عفر  دشاب و  هدنام  قلحب 

ار سفن  گنت مضه و  ار  اذغ  فیطل و  ار  تسوپ  وکین و  ار  راسخر  گنر  ریس 
348 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم ناگدنزگ  رام و  مس  ررض  عفر  بارش  اب  هدنازیر و  ار  هیلک  گنس  مرن و  ار  مرو  نامرد و  ار  هشعر  جلاف و  عفر و 
.دزاسیم نادنچ  ار  نآ  دیاوف  ودرگ  اب  نآ  ندروخ  هدینایور و  هایس  يوم  هتخیر ، ار  دیفس  يوم  ریس  ندروخ  رد  تموادم 

لیدـعیب ءاب  کیرحت  رد  لسع  هزات و  نغور  دنفـسوگ و  ریـش  اب  نادـند و  تیوقت  تهج  ربونـص  گرب  هریز و  اـب  ریـس  هتخپ  ندروخ 
.دشابیم

.دروآیم نوریب  ار  هدنز  هدرم و  همیشم  هدرک  نینج  طقس  هدوشگ  ار  ضیح  وا  هتخپ  هقاس  گرب و  بآ  رد  نتسشن 
مخز و عفر و  ار  تسوپ  ياهیرامیب  هدـیدرگ  نآ  دوبهب  ببـس  رادـبآ  تاحارج  يور  رب  لسع  اـب  وا  قاـس  گرب و  هتخپ  بآ  ندـیلام 

.دروآیم دوبهب  هب  ار  رس  ياه  هروک هزوس  شوج و  مخز و  نامرد و  ار  راد  بآ راد و  كرچ تاحارج 
رهز ندیـشک  تهج  نوتیز  نغور  و  دغج )  ) اب دنک و  یگدیزگ  نامرد  تهج  هریز  هایـس و  ریجنا  گرب  اب  وا  قاس  گرب و  هدناشوج 

.دهدیم دوس  ار  اضعا  ياهمرو  ندب و  تابوطر  هکرس  اب  برقع و 
ریز رد  دمجنم  نوخ  ندش  كاپ  تهج  دنشاب  هتخیمآ  لسع  اب  هک  ریس  هدنازوس  دامض  لمد و  ندش  زاب  ثعاب  ریـش  اب  وا  هتخپ  دامض 

.دروآیم نوریب  ار  هدنام  قلحب يولاز  یشرتریس  هکرس  اب  وا  هدناشوج  بآ  هرغرغ  تسوپ و 
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نابحاص هدریـش و  هلماح و  نانز  ریـساوب و  رـضم  نوخ و  هدـننازوس  ناکم  لصف و  نس و  جازم و  تیاـعر  مدـع  نآ و  ندروخ  داـیز 
اهجازم و یتبوطر  هچره  شـش و  رـضم  هتفخ و  ضارما  هدننک  رادـیب  مشچ و  رون  هدـننک  فیعـض  رایـسب و  يارفـص  دـلوم  ریزانخ و 

.دوشیم گرمب  رجنم  كانلوه  ضارما  بجوم  یهاگ  هکلب  رضم و  ار  اهجازم  مرگ اه و  يوارفص اه و  تعیبط مرگ دیفم ، ار  اه  یمغلب
اب هک  تسا  مزال  رارطضا  تروص  رد  هدیشخب ، شرش  هب  ارنآ  ریخ  هدرک  رظنفرص  نآ  زا  هک  تسا  رتهب  ار  اهجازم  مرگ تروص  ره  رد 

نیبجنکس و زینشگ و  ندروخ 
349 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنیامن نآ  ترضم  عفر  نآ  بر  ای  شرت  رانا  بآ 

یگدیزگ نابز ، ناهد و  ناقری ، تسوپ ، شراخ ، هکح و  تافاثک ، طلخ و  نایثغ ، هنهک ، بت  هدعم ، ارفص ، نوخ و  ضارما : جالع  هرتهاش 

.اه یمغلب لاح  دیفم  کشخ ، لدتعم  تعیبط  اب 
.دنکیم زاب  ار  راردا  لوب و  هدش ، نآ  تیوقت  بجوم  زاب و  ار  رگج  هدس  ریگ و  هرتهاش  ندروخ 

.دنکیم فاص  ار  نوخ  هدوب ، ارفص  هلمج  زا  هدننازوس ، مرگ  داوم  ادوس و  اصوصخ  ارفص ، ادوس و  مغلب و  طالخا  لهسم  هرتهاش 
.دنکیم هدعم  تیوقت  رتیوق و  نآ  کشخ  هدش  اهتشا  کیرحت  ثعاب  هرتهاش  ندروخ 

ار یمغلب  نایثغ  یئارفص و  یق  هکرس  اب  نآ  ندروخ  هنهک و  ياهبت  ندب و  ياه  یتحاران روثب و  شوج و  مغلب و  ادوس و  دیفم  هرتهاش 
.دنکیم عفد 

.دزاسیم كاپ  طالخا  تافاثک و  زا  ار  هدور  هدعم و  يدنهرمت  اب  هزات  هرتهاش  بآ  ندیشون 
.دزاسیم فرطرب  ار  ناقری )  ) يدرز هکح و  تسوپ و  رازآ  شراخ و  يدنهرمت  اب  هرتهاش  هزات  بآ  ندروخ 

.دوشیم هرصاب  تیوقت  ثعاب  شراخ و  عفار  مشچ  رد  هرتهاش  بآ  ندناکچ  ندیشک و 
، دنشاب هدنک  هک  بلقنم  يوم  ندیئور  عنام  غمص  هدیئاس  اب  هرتهاش  بآ  ندیلام 

350 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم کلپ  رد  دئاز  يوم  ندیئور  لثم 

.دنکیم هثل  تیوقت  نابز و  ناهد و  ماک و  شزوس  ترارح و  عفر  هرتهاش  بآ  هضمضم 
نازوس و هناد  روثب و  شوج و  شراخ و  هکح و  برج و  دـنلامب  نتب  هک  مامح  رد  انح  اب  دنـشاب ، هدـیبوک  هک  هرتهاش  کشخ  دامض 

.دهدیم دوبهب  ار  هدنرازآ 
.دوشیم کشر  شپش و  ندرب  نایم  زا  علق و  ثعاب  هرتهاش  بآ  اب  رس  نتسش 

.دوشیم نآ  درد  رهز و  جنر و  عفار  رثؤم و  رایسب  روبنز  ندیزگ  تهج  وا  هزات  دامض 
رادـقم و  دومن ، هدافتـسا  وا  مخت  زا  ناوتیم  وا  دوخ  هب  سرتسد  مدـع  تروص  رد  نآ و  کشخ  هزات و  گرب و  زا  رتیوق  هرتهاـش  مخت 

.دشابیم مرگ )  10  ) لاقثم ود  ات  وا  مخت  زا  مرگ و  ( 75  ) ریس کی  ات  نآ  بآ  زا  كاروخ 

مرو شوگ ، درد  یگتسخ ، تلاسک و  تقامح ، نهذ و  يدنک  ساوح ، رکف و  ضارما : جالع  گنب  هنادهاش -
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دیفم کشخ ، درس و  تعیبط  هناگراهچ و  ياوق  اب  دنناوخ ، سرچ  ارنآ  هفوکـش  رابغ و  شیـشح و  گنب و  شگرب  هک  هنادهاش  تابن 
.اه یتبوطر اهجازم و  مرگ لاح 

.دروآ یم بذاک  ظوعن  اهتشا و  حرف و  هدروآ ، يدوخیب  رکس و  سرچ  گنب و  لامعتسا 
ینهذدـنک و ینعی  تدالب  اقـستسا و  يرامیب  دـساف و  ار  ور  گنر  هدرک ، فیعـض  ار  هدـعم  رگج و  ساوح و  رکف و  گـنب  سرچ و 

.دروآیم نونج  رکف و  ردکت  تلاسک و  تقامح و 
351 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ناصقن هب  ار  یغامد  یندب و  تیلاعف  تکرح و  سح و  شبنج  هدرب ، نایم  زا  ندرک  کشخ  اب  ار  عامج  توهـش  ءاب و  گنب  سرچ و 
.دروآیم

.دشابیم شوگ  مرک  هدنشک  شوگ  رد  هنادهاش  هراصع  ندناکچ 
.دنکیم زاب  ار  غامد  وا  هراصع  قاشنتسا 

.دنکیم علق  ار  شپش  کشر و  هنادهاش  تابن  تسوپ  هتخپ  اب  رس  نتسش 
.دشابیم نآ  درد  نکسم  مرگ و  ياهمرو  عفار  وا  هشیر  هتخپ  دامض 

ارنآ هدادوب  ینم و  هدننک  عمج ناور و  تعیبط  هدنروآدنب  لوب و  هدـننکزاب  نایثغ و  نکـسم  داب و  هدننکـش  کشخ ، مرگ و  هنادـهاش 
.دشابیم شاخشخ  نیبجنکس و  شحلصم  هدور و  مخز  ثعاب  شندروخ  دایز  دشابیم و  رتمک  ررض 

.دشابیم برجم  هدروآ  مهب  ار  تاحارج  وا  هدیسوپ  هقاس  تسوپ  هدیئاس  ندیشاپ 
ياه مرو شوگ و  درد  ینیگنـس و  باصعا و  درد  نیکـست  تهج  کشخ و  مرگ و  دـنریگب  ماداـب  نغور  دـننام  هک  هنادـهاش  نغور 

.دنکیم ءاب  عطق  وا  ندروخ  عفان و  تخس 
.دشابیم رت  فیفخ نآ  ررض  ندیشک  ناخدرد و  دشابیم و  هدنشک  نیا  رب  هدایز  داتعم  ریغ  يارب  دوخن و  ود  ات  وا  كاروخ  رادقم 

مکش خفن  محر ، تلآ و  لسانت ، هاگتسد  ریش ، ضیح ، هکسکس ، مغلب ، همضاه ، ضارما : جالع  دیوش )  ) تبش

.اهجازمدرس اه و  یمغلب لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم وا  دوخ  زا  رت  يوق صوصخ  نیا  رد  وا  مخت  ریش و  ضیح و  لوب و  داب و  هدننکزاب  ماعط و  هدنزپ  تبش  ندروخ 

352 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم يوق  مضاه  ریگ و  هدننکزاب  هدور و  مکش و  درد  نکسم  تبش 

.دنکیم عفر  ار  لاحط  رگج و  هدعم و  فعض  هکسکس و  یمغلب و  ضارما  و  تسوپ ) يدرز   ) ناقری تبش  ندروخ 
.دهدیم دوبهب  ار  سفن  گنت هفرس و  تبش  ندروخ 

ندناسر راهز و  تشپ  نیتضیب و  بیـضق و  هب  نآ  ندیلام  بآ و  مخت و  دوخ و  ندروخ  دیفم و  لسانت  هاگتـسد  ضارما  تهج  تبش 
.دنکیم لثم  دیلوت  کمک  عامج و  تلآ و  تیوقت  ثعاب  محر  هب  نآ 

.دوشیم بارخ  ماعط  رازآ  زا  یگدوسآ  یق و  ثعاب  لسع  اب  تبش  بآ  ندروخ 
دـشاب هدش  هدروخ  اذغ  دایز  یگنـسرگ  زا  دعب  هک  مکـش  خفن  عفار  هدور و  مکـش و  درد  نکـسم  وا  مخت  دوخ و  هتخپ  بآ  ندروخ 

.دشابیم
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.دنکیم دساف  ياذغ  نایثغ  یق و  هکسکس و  عفر  تبش  هتخپ  بآ  ندروخ 
.دنکیم هناثم  هیلک و  تشپ و  درد  عفر  وا  هتخپ  بآ  ندیشون 

.دنکیم ریساوب  تلع  عفر  دنراذگ  عضوم  رب  دنروخب و  هک  لسع  اب  کشخ  تبش  هتخوس  هدیئاس 
هیلک و گنـس  نتخیر  ثعاب  دشاب  هدش  رابغ  دننامب  ندیئاس  نتفوک و  زا  هک  هشیـش  یکدنا  هدـیئاس  لسع و  اب  تبـش  هتخوس  ندروخ 

.دوشیم دنب ) شاش  ) لوب رسع  عفار 
لیدـعیب رکذ  مخز  دوـبهب  تهج  رد  دـنکیم و  کـشخ  هدروآ  مـهب  ار  راد  كرچ تـحارج  مـخز و  تبـش  کـشخ  هدـیئاس  ندیـشاپ 

.دشابیم
.دنکیم شوگ  ضارما  عفر  شوگ  رد  تبش  بآ  ندناکچ 

لسع اب  دشاب  هدش  تفس  نتخپ  ندیشوج و  زا  هک  وا  هتخپ  دامض  دننامیب و  مخز  ضارما  دوبهب  رد  تبـش  هدناشوج  بآ  رد  نتـسشن 
.دوشیم عبط  تنیل  ثعاب  دعقم  رب 

.دنکیم اذغ  زا  دعب  هدعم  ندرک  شرت  عنم  هدعم و  حالصا  اهیشرت  هیذغا و  همعطا و  رد  وا  مخت  ندوزفا 
353 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

شحلصم اهجازم و  مرگ رضم  ینم و  هرصاب و  فعض  ببـسم  نآ  فرـص  رد  تموادم  يوق و  نایثغ  یق و  ثعاب  تبـش  بآ  ندروخ 
.دشابیم مرگ )  4  ) دوخن ات 12  وا  مخت  زا  و  مرگ )  60  ) ات وا  هزات  زا  كاروخ  رادقم  نآ و  لثم  ومیل و  بآ 

ولهپ هدعم و  لاهسا ، لصافم ، درد  تاحارج ، هناثم ، اقستسا ، مومس ، جازم ، تسوبی  یکشخ و  ضارما : جالع  ردبش 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  شگرب ، رب  نآ  مخت  رتدایز  رثا  اب  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دهدیم تنیل  ار  عبط  الج و  ار  تسوپ  هزات  ردبش  ندروخ 

.دنکیم هدنشک  مومس  عفر  بارش  اب  وا  مخت  زا  يروخابرم  قشاق  کی  هدیبوک  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  اقستسا  ناقری و  جنلوق و  مکش و  درد  بارش  اب  ردبش  هدیبوک  مخت  ندیشون 

.دنکیم نامرد  ارنآ  تحارج  حابشا و  مشچ و  ولج  هدرپ  مشچب  ردبش  بآ  ندیشک 
درد دـنلامب  دوش و  مامت  بآ  ات  دـنناشوجب  نادـنچ  دـجنک  نغور  اب  دـننک و  فاص  هدـناشوج  هدـیبوک ، ارنآ  مخت  هک  ردبـش  نغور 

.دزاسیم رود  ار  لصافم 
.دشاب یم هدش  مک ریش  هتسب و  ضیح  لوب و  هدننکزاب  وا  مخت  هدناشوج  گرب و  بآ 

هرطق  ) لوب ریطقت  درس و  دردرس  مکش و  اب  ولهپ و  هدعم و  درد  و  لاهـسا ) یعون  هدعم - هتـسویپ  مک و  مک تباجا   ) هضیح هجنی  قرع 
.دنکیم عفر  ار  هناثم  يدرس  و  راردا ) ندمآ  هرطق 

354 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم رثؤم  تیاغب  هدرک  نآ  ررض  مس و  درد و  عفر  هدیزگ  برقع لحمب  شا  هتخپ نتشاذگ  نآ و  هدناشوج  بآ  نداد 

.دوشیم نآ  درد  ثعاب  ملاس  وضع  رب  ردبش  هتخپ  ای  هدیبوک  نتسب 
.دوشیم وا  نداتفا  هارب  تکرح و  ببس  ردبش  هدناشوج  بآ  رد  تکرح  مک لفط  ندناشن 

.دوشیم وا  یکریز  هار و  تکرح و  ببس  لافطا  ياپ  تسد و  رب  هجنی  نغور  ندیلام 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دنکیم نونج  عرص و  دردرس و  عفر  ینیب  رد  وا  بآ  ندناکچ 
.دوشیم تسوپ  یتحاران  شراخ و  ناشیا و  دردرس  ثعاب  اهجازم و  مرگ لاح  رضم  اما  هرشب ، هدننک  كاپ تروصب  ردبش  بآ  ندیلام 

دـشاب هتـشاد  هبلغ  رتدایز  مغلب  يدرـس و  تبوطر و  هچره  باهتلا و  ولگ و  درد  ثعاب  اـهجازم  مرگ تهج  هصاـخ  وا  هدافتـسا  ترثک 
.دشابیم ینساک  وهاک و  زینشگ و  اه  یترارح رد  شررض  عفار  حلصم و  دهدیم و  عفن  رتدایز 

غامد نوخ سیپ ، کل و  تاحارج ، شوج و  جلف ، تالضع ، لاحط ، رگج و  ماکز ، هفرس و  یسنج ، روما  ضارما : جالع  رتش 

.اهجازم درس  لاح  قفاوم  دشابیم ، نآ  هلاس  ود  ات  وا  نیرتهب  کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم عفر  ار  لوب  شزوس  ناقری و  ءاسنلا و  قرع  یمئاد و  بت  تیوقت و  ار  ءاضعا  عامج و  تالآ  ءاب و  رتش  تشوگ  ندروخ 

لاحط  رگج و  مرو  ماکز و  هفرس و  بادرز و  عفار  اهجازمدرس و  لهسم  رتش  لوب 
355 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم مرو  جلف و  تالضع و  یتسس  و 
.دنکیم اقستسا  ضرم  عفر  دنشاب  هتخیمآ  وا  لوب  اب  هک  اصوصخم  رتش  ریش 

.دوشیم ضارما  نآ  جالع  ثعاب  دلج  راد  شراخ تاحارج  شوج و  مخز و  برج و  رب  وا  هدنازوس  تشوگ  هدیئاس  ندیلام 
.دنکیم كاپ  ار  سیپ  کل و  دشاب  مرگ  زونه  هک  وا  هزات  شش  نتشاذگ 

.دهدیم لمح  هب  تناعا  رهط  زا  دعب  مشپ  اب  وا  قاس  زغم  نتشادرب 
.دنکیم غامد  نوخ عطق  ینیب  رد  وا  نیگرس  هدیئاس  ندیمد 

.دروآیم لیلحت  هب  ار  ریزانخ  مرو  وا  هزات  دامض 
.دهدیم روثب  شوج و  دوبهب  وا  هزات  نیگرس  ندیلام 

.دنکیم كاپ  ار  لیگز  لیگز ، رب  نآ  نتشاذگ 
.دنکیم جالع  ار  قاقش )  ) كرت هدومن  نآ  نوخ  عطق  نامرد و  ار  ریساوب  دزاسیم و  كاپ  تافاثک  زا  ار  محر  رتش  ناهوک  یبرچ 

[14] .دنکیم مخز  يزیرنوخ  زا  يریگولج  نآ  ندیشاپ  ینیب و  نوخ  عطق  وا  يوم  هتخوس  هدیئاس  ندیمد 

ص355 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم تحارج  ندش  عمج  ببس  مخز  رب  وا  هتخوس  يوم  هدیئاس  ندیش 

.دنکیم عامج  جییهت  هدرک  دایز  ار  توهش  توق  رتش  هیامرینپ 
.دنکیم روک  نآ  ندروخ  دایز  فیعض و  ار  یئانیب  وا  شش  ندروخ 

.دوشیم نونج  ثعاب  یتسم  عقوم  وا  ناهد  فک  ندیناروخ 
.دنکیم رود  وا  زا  ار  یتسم  تسم  رتش  ینیب  رد  هنوپ  بآ  ندیناکچ 

.دشابیم رثا  نیمه  ياراد  زین  وا  ناهد  فک  دوشیم ، رویط  یشوهیب  ثعاب  دنناروخب  رویطب  هدرک  رت  رتش  قرع  اب  ار  مدنگ  نوچ 
! دنکیم وا  قشع  عفر  دندنبب  قشاع  نیتسآ  رب  دشاب  هدنز  هک  ار  رتش  هنک  نوچ  دنا  هتشون

لباق  هدافتسا  رد  اهجازم و  مرگ لاح  رضم  رتش  ياضعا  تشوگ و  ندروخ 
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356 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم سوکعم  تارثا 

جازم فعض  بت ، هدور ، مخز  باصعا ، ساره ، تشحو و  بصع ، مضه ، دردرس ، یئوبدب ، ضارما : جالع  بارش 

نشور اجنیا  رد  شروضح  لیلد  ات  یلو  دشابیم  ملـسم  زین  نآ  یفن  هدوب ، تامرحم  هلمج  زا  مالـسا  نیئآ  رد  بارـش  هک  تسا  حضاو 
هدروآ ارنآ  هتـشذگ  نیفلؤم  ناینیـشیپ و  هک  ءایـشا  راضم  صاوخ و  لـماش  یبط  یملع و  تسیا  هعومجم شخب  نیا  تفگ  دـیاب  دوش 

هک دوش  مولعم  هدش  نشور  نآ  دـسافم  بیاعم و  هک  تهج  نآ  زا  رتدایز  مرواین و  زین  نم  هک  دوب  همجرت  خاسنتـسا و  تناما  فالخ 
.دشابیم رکذلا  قوف  عفانم  ياراد  هچرگا  تسا ، هدرک  عنم  تهج  هچ  هب  ارنآ  مالسا  سدقم  تعیرش 

الاب تماقتـسا و  يارب  نآ  زا  اه  یحارج رد  امکح  دوبن  نآ  دننام  اه و  یـشوهیب رد  يزورما  لئاسو  اهوراد و  هک  اجنآ  زا  نیا  رب  قباس 
لاثما ضراوع  اه و  فعض رد  ایلوخیلام و  نونج و  قشع و  دننام  یحور  ياه  یتحاران رد  دندرکیم و  هدافتـسا  ضیرم  تمواقم  ندرب 

نیکست همضاهءوس و  نمزم و  ياهدردرس  ندب و  ناهد و  یئوبدب  عفر  دننام  نآ  زا  زین  یصاوخ  دندومنیم و  اهوراد  همیمض  ارنآ  نآ 
ياـهوراد هک  هزورما  یلو  دوـب ، هدـش  ناـحتما  جازم  فعـض  اـه و  بت زا  یـضعب  هدور و  مخز  ساره و  هرهلد و  سرت و  باـصعا و 
.مینکب افتکا  نآ  دسافم  رکذب  دیاب  اجنیا  رد  زین  ام  دیآیمن و  راکب  يا  هدام نینچ  هک  تسا  ملسم  هدمآ  دوجوب  نآ  زا  رتهب  رترثؤم و 

ياه يریلد هدوب ، نآ  تاقتـشم  بارـش و  زا  داسف  اشحف و  هحنج و  تیانج و  رثکا  هک  تسا  هدـش  مولعم  هدـمآ  تسدـب  ياـهرامآ  زا 
ياه  تریغ اه و  تماهش دروم و  یب

357 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دارفا اـب  ار  دـنلب  نتفگ  نخـس  تئرج  یتح  نآ  لامعتـسا  زا  لـبق  هک  ینیتم  مارآ و  دارفا  هچ  هدـمآ  دوجوب  تارکـسم  فرـص  زا  ینآ 

اـه و یبدا یب اـه و  تراـسج نـینچمه  هـب  تـسا و  هدرک  مارآاـن  ار  يا  هـلحم شا  هدـبرع هـک  هدـش  يریـش  نآ  زا  سپ  دـنا و  هتــشادن
.تسا هدروآ  روهظب  نآ  زا  هک  یئاهیراک  تشز

ببس نوچ  درک و  عانتما  میکح  دومن  نآ  فرص  هب  رارصا  مکاح  هچره  اما  دندرب  یمکاح  بارش  لحمب  ناوارف  تزع  اب  ار  یمیکح 
نم رگا  هکیتروـص  رد  دـیتسنادیم  يدرخ  لـقع و  بحاـص  ارم  هک  هدوـب  تهجنآ  زا  نمب  مارتـحا  تّزع و  هـمهنیا  تـفگ  دندیـسرپ ؟

.دوب دهاوخ  درخ  لقع و  نامه  دوشیم  لئاز  نم  زا  هک  يزیچ  لوا  منک  نیا  فرص 
ای رکذ  ندرک  هرا  دننام  هدـمآ  دوجوب  بارـش  فرـص  زا  دـیدش  لامعا  عیجف و  تایانج  رتشیب  هک  هداد  ناشن  ریـس  خـیرات و  نینچمه 

بذاک روهت  هک  نآ  دـننام  یناهج و  يا و  هقطنم ياهگنج  زورب  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  لتق  ناـمرف  حـلاص و  رتش  ندرک  یپ  ربمغیپ و 
هب باکترا  ناردارب و  ناتسود و  ياهیراک  ناشیرپ تاعزانم و  یگداوناخ و  تافالتخا  تروص  نیمهب  تسا و  هتـشگ  اهنآ  ثعاب  نآ 

.تسا هدوب  رکسم  فرص  زا  ابلاغ  هک  تایانج  اه و  هحنج زادنارب  نامناخ لامعا 
رد دـشابیم ، ضراوع  اـسب  هارمه  رذـگدوز و  ینآ و  دـئاوف  نآ  هک  میئوگب  دـیاب  مینادـب  شا  هدـیاف دـیفم  یلوـقب  ار  بارـش  رگا  سپ 
رب هدوب  سمـشلا  نم  رهظا  شدسافم  هچ  میـسانشب  دیدرت  نودب  عطاق و  لماک و  یمالک  ارنآ  دـیاب  میناوخب  شداسفلا  ما  رگا  هکیلاح 

یئوربآ یب يرس و  کبس یفلج و  هیرگ و  یضعب  رد  اجیب و  تاعقوت  تیبصع و  ترارـش و  هلمج  زا  دوب ، دهاوخن  هدیـشوپ  سکچیه 
فعـض یقلخ و  جـک دردرـس و  دوشیم و  رهاظ  تعاس  راهچ  هس  زا  سپ  هک  شا  ینآ ضراوع  زا  فاـفع و  یتسـس  ینماد و  كرچ و 

دننام لاتق و  لادـج و  هب  رجنم  ینآ  نونج  باصعا و  کـیرحت  شدـسافم  نیرتگرزب  زا  نآ و  دـننام  یلبنت و  ساره و  لوه و  بلق و 
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هحیرق  شوخ رعاش  ياه  هتفگ زا  لیذ  هعطق  هب  عوجر  ماتخ  نسح  تهج  هنیمز  نیا  رد  هک  نآ 
358 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: منکیم کلامملا  لالج 
ار رب  رس و  یبیهم  لکش  اب  هتسارآ  یناوج نیلاب  هب  تفر  یبش  سیلبا 

ار رطخ  هس  نیا  زا  یکی  ینیزگب  دیابراهنز  یهاوخ  رگا  گرم و  منم  هک  اتفگ 
ار رس  هنیس و  دوخ  ردام  زا  ینکشب  ایراز  یشکب  ار  تدوخ  ریپ  ردپ  نآ  ای 

ار رطخ  عفر  نم  وت  میامن ز  هکنآ  اترغاس  هس  ود  یشونب  بان  یمز  دوخ  ای 
ار رن  مغیض  نت  هب  هزرل  دتف  سرت  زک  تشاداج دوخ و  رب  ناوج  میب  نیا  زا  دیزرل 

ار ررض  عفر ، منک  بان  یم  نکیلراکنیا ز  مردام  ردپ و  اب  منکن  اتفگ 
ار ردپ  تشک  مه  دز و  ار  دوخ  ردام  مه  یتسم هریچ ز  دش  وچ  دروخ و  یم  هس  ود  یماج 

ار  رشب  عون  دنک  ظفح  رش  هیام  نیزدنوادخ  كات و  نب  کشخ  دوش  شاک  يا 
یغامد و ضارما  قانخ و  اـجافم و  گرم  ثعاـب  هدوب  عفاـنم  رب  هداـیز  تارـضم  ياراد  زین  نآ  لامعتـسا  فرـصم و  هک  تیاـغ  رد  و 

مرو ینوخ و  لاهـسا  نابز و  نادند و  ناهد و  ینیب و  شوگ و  درد  مشچ و  درد  هشعر و  ماسرـس و  نونج و  جلف و  عرـص و  هتکس و 
ياهتوق فعـض  مضه و  داسف  اه و  شوج هلکآ و  كانرطخ و  ماروا  ءاب و  نالطب  فعـض و  سفن و  گنت ناقفخ و  لاـحط و  رگج و 

هیلک گنس  دلوم  ریذپان و  جالع  ياقستسا  شغ و  هبکرم و  نازوس  ياهبت  ثروم  ینامسج و  یسنج و  تالیامت  یناویح و  یغامد و 
تارضم و رگید  باصعا و  فعض  لوب و  شزوس  هناثم و  و 

359 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رتش و ریش  هن  دیشخب و  شرش  هب  دیاب  ار  شریخ  تفگ  ناوتیم  هک  دح  نآ  رد  دوشیم ، تسین  روصتم  اهنآ  رب  يدح  هک  یضارما  ریاس 

.دنکیمن ناربج  ار  شراضم  شدیاوف ، هک  شکرت  تیولوا  برع و  رادید  هن 

تسوپ یتحاران  هدور ، مخز  لیگز ، اپ ، مرو  مشچ ، کل  مشچ ، مرو  ضارما : جالع  دیفس  رگج  شش -

هنیـس و یتحاران  نآ  ندروخب  تموادم  دنیوگ  نیهقان و  لاح  دیفم  تسا ، هلاسکی  ات  ههام  شـش  جـنپ  هلاغزب  هرب و  شـش  نآ  نیرتهب 
.دنکیم نآ  اب  یشرت  هکرس و  ندروخ  ار  شررض  عفر  دروآیم و  لس  رخآ  رد  شش و 

دنکیم و عفر  دـشاب  هدـش  رهاظ  مشچ  يدیفـس  رد  هک  ینوخ  کل  مشچ و  مرو  دـنزادنا  مشچ  تشپ  رب  هتفاکـش  ار  مرگ  شـش  نوچ 
.دشابیم برجم 

دشاب هدیسر  مهب  نآ  لاثما  دایز و  هار  گنت و  شفک  زا  اپ  رد  هکیمرو  هدور و  مخز  تهج  رامیب  وضع  رب  نآ  مرگ  هتفاکـش  نتخادنا 
.دشابیم يروف  رثا  ياراد  دیفم و 

دلج یتحاران  یکـشخ و  تسوپ و  رد  نآ  تارثا  لیگز و  دشاب  هدمآ  تسدب  هلاسکی  ات  هرب  زا  هک  وا  کمن  یب بابک  هبانوخ  ندیلام 
.دشابیم برجم  هدور  مخز  تهج  وا  هتخوس  رثؤم و  تیاغب  ار 

360 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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حور هناثم ، رمک ، تشپ و  هدعم ، داب  خفن و  ضارما : جالع  لقاقش 

.اه تعیبط کشخ اهجازمدرس و  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
هدور هدعم و  ياه  هدس ندش  زاب  ظوعن و  کیرحت و  دـیفم و  خـفن  ثعاب  نآ  زا  هدافتـسا  دوشیم  هدروخ  ابرم  تروصب  رتدایز  لقاقش 

.دوشیم
.دنکیم رگج  هناثم و  هدعم و  تشپ و  رمک و  تیوقت  هدومن ، تبوطر  مغلب و  عطق  لقاقش 

.دنکیم یناسفن  ینامسج و  حاورا  تیوقت  مرگ و  ار  هناثم  لقاقش 
.دشابیم لسع  اب  اصوصخم  وا  ندرک  ابرم  اب  شررض  عفر  دردرس و  ثعاب  اهتشا و  يوارفص و  مرگ و  عیابط  رضم 

هناثم نوخ و  مکش ، خفن  داب و  هدعم ، باهتلا  درد ، هنیس هفرس ، ضارما : جالع  رکش 

.اه تعیبط کشخ اهجازمدرس و  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
كاـپ ار  هناـثم  هزیکاـپ و  ار  نوخ  فیطل و  ار  ندـب  تروص و  تسوبی  زاـب و  ار  نوردـنا  ددـس  ریگ و  هبرف و  ار  ندـب  رکـش  ندروـخ 

.دنکیم
.دنکیم کیرحت  ار  ءاب  عفر و  ار  هفرس  هنیس و  یکشخ  تنوشخ و  هدنار ، ار  هتسب  لوب  رکش 

راضم نیا  هک  دنـشاب  هداد  شوج  هس  ود  هتخپ  ارنآ  رگم  دروآیم ، داب  خفن و  نکیل  هدعم ، باهتلا  عطاق  یق و  جـیهم  عبط و  نیلم  رکش 
.دوشیم رود  وا  زا  زین 

361 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رـضم و ار  ناریپ  دـساف و  ار  اهتـشا  وا  هتخپن  اما  اهنآ ، حلـصم  اهوراد  رد  كاـپ و  ار  هدـعم  رکـشین  بآ  اـی  رکـشین  بآ  اـب  ندرک  یق 

.دشابیم نایداب  شحلصم 

زاوآ ادص و  هفرس ، ولگ ، قلح و  هنیس ، درد  جازم ، یکشخ  ضارما : جالع  راغت  رکش 

رد دوخ  هدـینت ، رات  ناهد  باعل  زا  دوخ  رودـب  توبکنع  دـننام  توزنا  مانب  يا  هتوب راـخ  رد  هک  سگمب  هیبش  تسیناویح  فـالغ  نآ 
.دوشیم هفخ  نآ  نایم 

.دشابیم دنمدوس  ار  عیابط  همه  هک  لدتعم  تبوطر  ترارح و  رد  یعبط  اب 
تجوزل و باعل و  اب  دشابیم ، ندرک  لح  بآ  رد  يو  فالغ  هدیبوک  نآ و  نایم  روناج  نتخادنا  نوریب  نتسکش و  وا  هدافتـسا  قیرط 

.رایسب تنیل 
نآ رازآ  هنوگره  هنیـس و  درد  تدـح و  نیکـست  دنـشونب  قشاق  دـنچ  زور  رد  هک  رکـش  یمک  اب  راغت  رکـش  هدـیبوک  باـعل  ندروخ 

.دهدیم
عفر ار  هنیـس  تنوشخ  یکـشخ و  هفرـس و  هتخاس ، فرطرب  ار  ولگ  قلح و  يارجم  یتحاران  شراـخ و  شزوس و  راـغت  رکـش  ندروخ 

.دنکیم
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.دوشیم جازم  تنیل  زاوآ و  ادص و  یفاص  ثعاب  عفر و  ار  ادص  هنیس و  یگتفرگ  راغت  رکش 
.دنربب ورف  ارنآ  بآ  جیردتب  هتخیر  ناهد  رد  ارنآ  زا  يرادقم  هک  تسا  باوخ  ماگنه  بش  نآ  زا  يرو  هرهب قیرط  نیرتهب 

.دنکیم وا  ررض  عفر  رکش  نیبجنرت و  و  نایثغ ، ثعاب  شندروخ  دایز 
362 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

قاقش سرقن ، ءاعما ، ءاشحا و  دنب ، شاش لاحط ، هیلک ، گنس  عامج ، توهش و  ضارما : جلاعم  مغلش 

.اه تعیبط کشخ اهجازمدرس و  لاح  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم ناوارف  تنیل  اب  رایسب و  تیئاذغ  ياراد  مغلش 

.دروآیم عامج  لیم  ظوعن و  هدومن  جییهت  ار  توهش  ءاب و  هدنار و  ار  هتسب  لوب  مغلش  ندروخ 
.دنازیریم ار  هیلک  گنس  هداد ، توق  ار  مشچ  مغلش 

.دنکیم زاب  ار  هتسب  عبط  هدش ، هنیس  یتحاران  هفرس و  عفار  مغلش 
.دنکیم دنب  شاش لاحط و  یتحاران  جالع  لسع  اب  مغلش  كزان  ياه  هشیر هدیئاس  ندروخ 

.دوشیم مرو  درد  لیلحت و  ثعاب  مرو  رب  هتخپ  مغلش  دامض 
.دشابیم رتیوق  مغلش  دوخ  زا  لاعفا  رد  روآاهتشا و  ءاشحا و  يوقم  تابوطر و  لدعم  خفن و  یب فیطل و  مغلش  یشرت 

.دهدیم دوبهب  ار  قاقش  سرقن و  مغلش  هتخپ  بآ  ندیلام  دامض و 
.دشابیم رتیوق  نآ  زا  تاجلاعم  رد  مغلش و  دوخ  دننام  مغلش  مخت 

.دشابیم اهیشرت  نیبجنکس و  ندروخ  شحلصم  دردرس و  ثعاب  شندروخ  دایز  هدعم و  داب  دلوم  مضهرید و  اهجازم و  مرگ رضم 

ءاشحا غامد ، لد و  تسوپ ، یگنردب  سیپ ، کل و  ناهد ، شزیر  بآ هدعم ، دعقم ، لصافم ، ضارما : جالع  داشمش 

363 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  رد 

.دوشیم وم  تیوقت  یهایس و  ثعاب  هدوب  بوخ  رایسب  باضخ  ددنب  رسب  انح  اب  هدیبوک  ار  داشمش  گرب  نوچ 
.دنکیم مکحم  ار  لصافم  غرم  مخت هدیفس  اب  داشمش  گرب  هدیبوک  دامض  نتسب 

نکاـس ارنآ  درد  هدرب  دوـخ  ياـجب  ار  هدـمآ  نوریب  دـعقم  دـسرب  عـضومب  نآ  دود  هک  يروـطب  اـپ  ریز  وا  کـشخ  گرب  ندرک  دود 
بآ عطاق  نآ و  تابوطر  ندرک  عمج  ثعاب  هدروآ  دـنب  ار  ناور  هدـعم  بآ  اب  وا  مخت  زا  يدوخن  رادـقم  هدرک  مرن ندروخ  .دزاـسیم 

.دوشیم ناهد  شزیر 
نآ زا  لسع  دننام  هبازیل  هک  یئاه  شوج راد و  بآ ياه  شوج خرـس و  داب  دنلامب  دـسرب و  ماوق  دـحب  هکنادـنچ  وا  گرب  هتخپ  دامض 

.دنکیم جالع  دوشیم  جراخ 
.دنکیم تسوپ  یگریت  یگنردب و  یکرچ و  سیپ و  کل و  راثآ  عفر  نت  هب  لسع  اب  وا  کشخ  گرب  هدیبوک  ریمخ  ندیلام 

.دهدیم ءاعما  ءاشحا و  غامد و  لد و  توق  یقشاق  رادقمب  دنشاب  هدرک  ابرم  رکش  اب  هک  وا  هفوکش  ندروخ 
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محر نینج و  سفن ، گنت ریساوب ، هفرس ، هنیس ، درد  ضیح ، یسنج ، ياوق  فعض  ضارما : جالع  هلیلبنش 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم روآظوعن  هیر و  يوقم  ضیح و  هدننکزاب  اذغ و  للحم  عبط و  نیلم  هلیلبنش 

364 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم عفر  ار  هنیس  رد  هدنام  هدش  سبح  داوم  كاپ و  ار  ءاشحا  ءاعما و  هدوب  لدتعم  یلهسم  هلیلبنش  هتخپ  ندروخ 

.دنکیم جارخا  هتخپ  ار  هنیس  طلخ  کشخ و  هفرس  هنیس و  درد  طلخ و  دیفم  هلیلبنش 
.دنکیم عفر  ار  وا  ینطاب  مرو  درد و  ریساوب و  هلیلبنش  هتخپ  بآ  اب  ندروخ 

هنیس درد  تهج  دنروخب  شوایـسرپ  ي  هدناشوج بآ  اب  هدروآ  ماوقب  لسع  اب  ارنآ  بآ  هک  زیوم  ریجنا و  يدنهرمت و  هلیلبنـش و  هتخپ 
.دشابیم جالع  سفن  گنت نآ و  مخز  نمزم و 

.دنکیم تافاثک  زا  محر  هیقنت  نینج و  طاقسا  تدالو و  رما  لیهست  هلیلبنش  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن 
دنریگرب و هدرک  هچراپ  رد  هک  محر  مرو  تهج  هدناشن و  ورف  ار  لاحط  مرو  مرن و  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياهمرو  هلیلبنـش  هتخپ  دامض 

نخان تمالـس  دوبهب و  ببـس  هدـش  جـک نخان  رب  شنتـشاذگ  رـس و  يوم  نتخیر  عنام  رـس  رب  نآ  نتـسب  نامرد و  دـنراذگ  نآ  رب  ای 
.ددرگیم

امرس زا  هک  دشاب ) هدیسر  مهب  نآ  لثم  جرف و  تسد و  بل و  رب  هک  كرت  ره  دعقم و  كرت   ) قاقش رب  هلیلبنش  هتخپ  دامض  نتـشاذگ 
.دروآیم مهب  هداد  دوبهب  ارنآ  دشاب 

دننام و لیگز  روبث  شوج و  رادبآ و  درز  ياهشوج  نینچمه  هدش ، نآ  تمالس  ثعاب  شتآ  زا  یگتخوس  رب  هلیلبنش  دامض  نتشاذگ 
.دنکیم كاپ  ار  تسوپ  رد  هدنام  راثآ  یگنردب و  سیپ و  کل و 

.دنکیم عفر  دشاب  هدش  ضراع  تبوطر  يدرس و  مغلب و  زا  هک  ار  هدعم  یتحاران  هچیپ و  لد نآ  هدناشوج  بآ  هلاما 
.دنک یم نآ  یتحاران  درد و  كرچ و  عفر  شوگ  رد  نآ  بآ  زا  هرطق  دنچ  ندناکچ  ور و  زا  نآ  ندیلام 

365 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
الج هب  هتخاس  مرن  فیطل و  ار  ندـب  تروص و  تسوپ  هدـش  راسخر  گـنر  یبوخ  ثعاـب  هتخپن  هچ  هتخپ و  هچ  هلیلبنـش  بآ  ندـیلام 

.دروآیم
.دنکیم شپش  دلوت  عنم  حزیوم )  ) اب هلیلبنش  بآ  ندیلام 

یخرـس و کـلپ و  شوـج  شراـخ و  مـشچ و  شزیر  بآ عـنم  دـنناکچ  مـشچ  رد  هدرک  طوـلخم  بـالگ  اـب  ار  هلیلبنــش  بآ  نوـچ 
.دنکیم نآ  مرو  یگنر و  نوخ

ثعاب لمد  رب  هدیبوک  ریجنا  اب  لاحط و  مرو  عفر  اه ) هدند ریز  پچ  يولهپ   ) لاحط لحم  رب  هروب )  ) اب هلیلبنش  هدیبوک  ریمخ  نتشاذگ 
.دوشیم لمد  رس  ندش  زاب 

ببس لسع  اب  مرگ و  مرو  لیلحت  ببس  مرو  يور  رب  وج  درآ  ماداب و  نغور  هکرس و  اب  نآ  کشخ  ای  هزات  هلیلبنش  هدیبوک  نتـشاذگ 
.دوشیم درس  مرو  لیلحت 

دیلوت ندب و  یهبرف  ثعاب  دنـشاب  هدرک  نوجعم  هک  لسع  رکـش و  مدنگ و  درآ  ماداب و  شاخـشخ و  اب  هلیلبنـش  ندروخ  رد  تموادم 
.دشابیم رثؤم  تیاغب  هیلک  حالصا  نوخ و 
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هتـسب و لوب  ندـش  زاب  تهج  راهز  تشپ  رب  دـشاب و  هدـمآ  دردـب  يدرـس  زا  هک  يا  هناـثم رگج و  رمک و  درد  تهج  وا  هتخپ  داـمض 
.دشابیم رثؤم  رس  يوم  شزیر  زا  يریگولج  تهج  رس  رب  محر و  درد  عفر  تهج  محر  يالاب  رب  نآ و  ندمآ  هرطق  هرطق

بآ ات  دنناشوجب  نادـنچ  دـجنک  نغور  اب  هدرک  فاص  هک  نآ  مخت  هدـیبوک  هدـناشوج  بآ   » دـنریگب وا  مخت  زا  هک  هلیلبنـش  نغور 
تروص تسد و  رب  نوچ  دنروخب و  ای  هدیلام  اجره  رب  هک  نیلم  هدننک و  فیطل هدـننک و  مرن دـنت و  مرگ و  دـنامب ) نغور  هدـش  مامت 

.دنکیم نآ  هدیسر  روهظب  دئاوز  هلاخن و  شوج و  تحارج و  يربز و  یکشخ و  تنوشخ و  عفر  دنلام 
اب قاقـش و  عفر  دـنلامب  دوش و  مامت  بآ  اـت  دـنناشوجب  دـجنک  نغور  موم و  اـب  ارنآ  هدـناشوج  هدرک  فاـص بآ  هک  نآ  نغور  موم 

.دوشیم کل  زا  تروص  تسوپ  ندرک  كاپ  ثعاب  بآدیفس 
شحلصم  ررض و  عفار  ظیلغ و  طلخ  دلوم  نایثغ و  یق و  ثعاب  نآ  دایز  ندروخ 

366 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم شرت  ومیل  بآ  تبرش  نیبجنکس و 

هیر لس و  بت ، ماذج ، شراخ ، هکح و  یکشخ ، غامد ، رکف و  مضه ، لاهسا ، مکش ، یگتسب  ضارما : جالع  ریش 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت  درس و  تعیبط  اب 
بسا و غالا و  ریـش  زا  رتهب  هک  رتش  وهآ و  دنفـسوگ و  زب و  ریـش  نآ  زا  دـعب  واگ  ریـش  ناسنا  ریـش  هب  یکیدزن  تهج  زا  ریـش  نیرتهب 

.دوشیم هدش و  رکذ  اهنآ  صاوخ  رد  کیره  ریش  هک  هریغ  كوخ و  رخروگ و 
یلهسم هفولع  اب  تعیبط و  یگتسب  ضبق و  بجوم  ضباق  هفولع  اب  هدش  فلتخم  تعیبط  ياراد  زین  ناویح  ریش  هیذغت  رثا  رد  نینچمه 

.ددرگیم لاهسا  یناور و  بجوم 
رتـهب سپ  ددرگیم ، لـیاز  وا  زا  تیـصاخ  نآ  ندـش  درـس  رد  دـشابیم و  فیطل  ترارح  ياراد  هک  تسنآ  مرگمین  هزاـت  بوـخ ، ریش 
هیذغا نیرتهب  دنب  مین غرم  مخت تشوگ و  زا  دعب  هک  تسا  واگ  ریش  ناسنا  تهج  نیرت  قفاوم دنـشونب و  هدرک  مرگ ار  ریـش  هک  تسنآ 

.دشابیم وا 
زا ریـش  هکیمادام  هچ  دننادیمن ، زیاج  نآ  لاثما  زایپ و  یهام و  هزات و  ياه  هویم ندروخ  نآ  هارمه  اهیـشرت و  زا  دعب  ار  ریـش  لامعتـسا 

اـسب ثعاب  هک  رـضم  طالخا  زا  یطلخ  هبلغ  رد  اصوصخم  ندـب ، داـسف  ببـس  دـنباوخب  دـنروخب و  نآ  يـالاب  يزیچ  هتـشذگن  هدـعم 
رامیب رازآ  ثعاب  رتدـب  ارنآ  هدرکن ، زیوجت  مغلب  ماکز و  رد  هصاخ  اه ، يراـمیب رد  ار  ریـش  ور  نیا  زا  دـشابیم  کـلهم  هتـشگ  ضارما 

.دنا هتسناد
ناتسمز  رد  هصاخ  دازون  ندمآ  یکیدزن  رد  هک  رادراب  نانز  تهج  نینچمه 

367 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لامعتسا تقو  نیرتهب  دنا و  هتسنادن دیفم  وا  يارب  ار  ریش  زین  نامیاز  زا  زور  لهچ  ءاضقنا  زا  لبق  هدرک و  عنم  وا  يارب  ار  ریش  ندروخ 

.دشابیم ناتسبات  طساوا  ات  راهب  طساوا  زا  دناسریم  رایسب  هدیاف  مه  هدوب و  یتحاران  ترضم و  زا  رود  مه  هک  ریش 
تایناخد دود و  لها  اه و  تعیبط کشخ اه و  سبی قفاوم  فیعض و  ياه  هدعم رضم  شپش و  دلوم  اه و  بت ثروم  ریش  ندروخ  دایز 

.دشابیم ناشیا  نویفا  دود و  ررض  عفر  ثعاب  هک  ار  اه  ینویفا هصاخ  هدوب 
هتخوس و طالخا  عفار  هدنهدالج و  هدننک و  فیطل اهریـش  عیمج  رثا و  ياراد  جازم  تنیل  تهج  شدایز  دیفم و  اذغ  رد  ریـش  كدـنا 
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.دشاب یم لسانت  ءاضعا  قفاوم 
نینچمه ماعط و  ندـش  هتخپ  ندـب و  یهبرف  ثعاـب  هدوب ، روآـظوعن  روآداـب و  دنـشونب  هدـشن  درـس  هدـناشوج  هک  ار  واـگ  هزاـت  ریش 

.دشابیم راسخر  گنر  هدنهدالج  ماعط و  هدننک  مضه
.دزاسیم دایز  ار  غامد  رکف و  رهوج  عفر و  ار  هدعم  ندب و  لوضف  دایز و  ار  ینم  هدوب ، رایسب  تیئاذغ  ياراد  ریش  هنوگنیا 

.دهدیم جازم  تنیل  هدرک  ظفح  ار  ندب  مزال  تابوطر  ور  نیا زا  یق و  هلیسوب  تسا  مومس  هدننک ) عفد هدننک - كاپ  ) قایرت ریش 
ضارما یطلخ و  بت  یب لس  هیر و  مخز  هداد ، توق  ار  ندب  فرطرب و  ار  ساوسو  مغ و  نایسن و  دیفم و  ار  هدور  مخز  ریش  ندروخ 

.دزاسیم فرطرب  ار  کشخ  ینعی  سبی 
.دوشیم عفان  ار  ماذج  شراخ و  هکح و  تسوپ و  ضارما  ریش  ندروخ 

.دروآیم رمع  لوط  جنربریش )  ) جنرب اب  ریش  ندروخ 
.دنکیم هبرف  ار  هیلک  ندب و  امرخ  ودرگ و  اب  ریش  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  لاهسا  دنزادنا ) ریش  رد  هدرک  غاد  شتآ  رد  ار  گنس  نهآ و   ) هتفت نهآ  گنس و  اب  ریش  هدرک  غاد
یتح  رود ، ار  مشچ  ضارما  رثکا  هتفرگ  هیور  هدناشوج  ریش  ندناکچ 

368 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشخبیم دوبهب  تموادم  اب  ار  جالعلا  سویأم 

.دنکیم راح  سرقن  عفر  نوتیز  نغور  موم و  كایرت و  اب  برجم و  ار  مرگ  ماروا  سرقن و  علق  بادیفس  اب  ریش  ندیلام 
نادند عرص و  رسدرد و  باصعا و  فعض  رگج و  هدور و  مرو  لاحط و  ضرم  نابحاص  رضم  ناکتسا و  هس  ات  ریـش  كاروخ  رادقم 

طلخ هب  ندـش  لخاد  صرب و  شپـش و  دـیلک و  هناثم و  گنـس  ثروم  وا  راثکا  یتبوطر و  یناقفخ  ناراـمیب  نتـسبآ و  ناـنز  رـضم  و 
هدعم رد  یتروصب  نوچ  اما  دشابیم ، وا  دامجنا  عنام  رکش  لسع و  اب  وا  ندروخ  ینعی  برش  لسع و  رکش و  شحلـصم  هدعم و  بلاغ 

یق و نآ  عفار  ددرگیم و  قانخ  لقع و  لالتخا  ندب و  يوم  ندش  تسار  تلاح و  رییغت  درـس و  قرع  شغ و  زرل و  ثعاب  دوش  هتـسب 
.دشابیم دنروآرد  نوجعم  تروصب  هک  لسع  سفرک و  هدیبوک  مخت  هنوپ و  بآ  اب  جوزمم  هکرس  یلسع و  نیبجنکس  ندروخ 

درس و هدیئاز  رتخد  نز  ریش  هک  نز  ریش  نآ  زا  سپ  ظیلغ و  نآ  زا  واگ و  ریش  تیصاخ  رد  هک  تسا  دنفسوگ  ریـش  واگ  ریـش  زا  دعب 
نز نآ  دنامب  ریش  ریز  رد  ای  دریمب و  شپش  دنشودب و  شپـش  يور  رب  ار  هلماح  ریـش  هاگره  دنا  هتفگ دشابیم و  مرگ  هدیئاز  رـسپ  ریش 

! دشابیم نز  ریش  تعیبط  مه  تیصاخ و  مه  هک  غالا  ریش  نآ  لدب  رسپ و  هب  نآ  سکعرب  دوب و  دهاوخ  هلماح  رتخد  هب 

هدعم دبک ، تسوپ ، یکشخ  بت ، هفرس و  جازم ، یکشخ  ناهد ، ماک و  ضارما : جالع  تشخ  ریش 

شوشغم یبلقت و  رد  دزاسیم و  کنخ  ار  ناهد  ماک  دـنراذگ  ناهد  رد  نوچ  ار  صلاخ  تشخ  ریـش  هکنآ  هناشن  لدـتعم و  تعیبط  اـب 
تسرد  نآ  لاثما  وج و  درآ  اب  هک  نآ

369 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیمن رثا  نیا  دننک 

.دهدیم توق  ار  ءاشحا  هدعم و  رگج و  هدوب ، هتخوس  طالخا  لهسم  عبط و  هدنهد  تنیل تسوپ و  هدنهدالج  تشخ  ریش 
.دنکیم عطق  ار  مرگ  بت  هفرس و  هتشادرب و  ار  قلح  هنیس و  تنوشخ  یکشخ و  تشخ  ریش  ندروخ 
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.دشابیم هیودا  هیذغا و  نیرتهب  زا  ریعشلا  ءام  اب  تشخ  ریش  مرگ  ياهضرم  نامرد  جالع  رگج و  ترارح  ندناشنورف  تهج 
.دوشیم هنوگ  توارط  يالج و  یبوخ و  تسوپ و  یمرن  ثعاب  تشخ  ریش  هدرک  لح ندیلام 

نآ فرـصم  رادـقم  هنایزار و  ماداـب و  نغور  شحلـصم  جـنلوق و  رـضم  هدـعم و  رغرغ  ثعاـب  ندروخ  داـیز  تروص  رد  تشخ  ریش 
.دشابیم مرگ  ربارب 75  لاقثم ، ات 16  لاقثم  ود  زا  ندب  توق  فعض و  نس  قباطم 

ارفص هلبآ ، هبصح و  جازم ، یکشخ  شش ، هنیس و  ضارما : جالع  هریش 

.اهجازم درس  لاح  دیفم  کشخ  هب  لیام  مرگ  تعیبط  اب  دشابیم  روگنا  بآ  هدناشوج  ضرغ 
.دهدیم تنیل  ار  جازم  هدرک  کیرحت  ار  ءاب  هریش  ندروخ 

.دشابیمن اه  ینیریش رگید  ترضم  ياراد  هنیس  نارامیب  تهج  شش و  هنیس و  دیفم  قفاوم و  هریش 
دلوم اهجازم  مرگ رد  نآ  ندروخ  نکیل  هدیشخب ، دوس  ار  هبصح  هلبآ و  هریش 

370 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم هزاترت  ياه  هویم شحلصم  ظیلغ و  يارفص 

تروصب هکرـس  اـب  نآ  ندـناشوج  دـشابیم  ررـض  یب هداد  عفن  ار  تعیبط  ره  بساـنم و  ار  هجزما  همه  هک  هریـش  ندروخ  عون  نیرتهب 
.دشابیم صاوخ  عاونا  ياراد  هدوب  نمضتم  ار  هکرس  هدیاف  مه  نآ و  دوخ  هدیاف  مه  هک  تسا  هریش  هکرس

جنلوق مکش و  یگتسب  رس ، مخز  نمزم ، لصافم  درد  ءاسنلا ، قرع  وناز ، درد  لمد ، ضیح ، كروک ، شوج و  ضارما : جالع  نوباص 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دربیم لیلحت  هتخپ  ار  روثب  شوج و  مرو و  لمد و  مخز و  هنوگره  هدوب ، یگدنروخ  یگدننک و  عطق تلاح  ياراد  نوباص 

.دوشیم تسوپ  يالج  یمرن و  ثعاب  نوباص 
.دشابیم رثالا  يوق  رما  نیا  رد  دوشیم و  هتسب  ضیح  ندش  زاب  ثعاب  نوباص  نتشادرب 

.دنکیم عفر  ار  سیپ  کل و  زیر و  ياه  شوج ءاسنلا و  قرع  وناز و  درد  انح  نآ  لثم  اب  نوباص  دامض 
.دشابیم نمزم  لصافم  درد  عفار  هویج  نوباص و  دامض 

رـس مخز  ندش  کشخ  ثعاب  دننک  رارکت  دنراذگب و  لافطا  رـس  تحارج  رب  دـنزیمایب و  هدـیلام  وکین  هک  خرـسلگ  نغور  نوباص و 
.دوشیم رادبآ  تاحارج  دوبهب  اهنآ و 

رس دنشاب  هدرک  مرن  هدیبوک  بآ  یمک  اب  هک  رتوبک  نیگرس  نوباص و  نتشاذگ 
371 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم زاب  ار  لمد 
.دشابیم شپش  کشر و  لاثما  ناروناج  عفاد  هسبلا و  نت و  رس و  تفاظن  ثعاب  نوباص 

یخرـس و شوج و  راثآ  شراخ و  برج و  هکح و  نآ  ندـیلام  اریتک و  جـنرب و  هتـساشن و  باعل  دـننام  اهباعل ، رد  نوباص  هدرک  لـح
.دنکیم عفر  ار  دلج  رازآ  هتسوپ و 
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.دشابیم دیدش ) درد  مکش  ) جنلوق عفار  رثالا و  عیرس  لهسم  نوباص  فایش 
.دنکیم زاب  ار  هتسب  لوب  هدرک ، دعقم  مرک  جارخا  نوباص  نتشادرب 

.دشابیم نآ  درد  ءاعما و  ءاشحا و  مخز  اب  هدنشک  بآ  اب  وا  لاقثم  ود  ات  ندروخ 

سفن گنت مومس ، لیتر و  رهز  دساف ، طلخ  هدعم ، مرک  سیپ ، کل و  دنب ، شاش هیلک ، گنس  ضارما : جالع  فدص 

.دهدیم عفن  ار  هیلک  گنس  دنب و  شاش وا  دوخن  هس  ات  هدیئاس  ندروخ 
سیپ کل و  یگنردب و  تسوپ و  راثآ  کل و  كرچ و  دـنلامب  دـنزیرب و  شرت  ومیل  بآ  رد  هدـیئاس  رداشون  اب  هک  وا  لولحم  دامض 

.دنکیم كاپ  ار  دلج 
مومـس لیتر و  برقع و  یگدـیزگ  رازآ  داـب و  هدـساف و  طـالخا  هدـعم و  لوضف  مرک و  ماـسقا  روکذـم  رادـقمب  هدـیئاس و  ندروخ 

.دهدیم عفن  ار  طولخم  ياهبت  سفن و  گنت  كرو و  درد  هدور و  درد  هکسکس و  تاعیام و  یتبوطر و 
.دشابیم لسع  شحلصم  هیر و  رضم 

372 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

باهتلا سرت و  روثب ، شوج و  اه و  هناد دنت ، ياه  بت شغ ، فعض و  بلق ، ناقفخ  ینوخ ، لاهسا  ضارما : جالع  ریشابط 

يدـنت و دـنزیم و  يروش  كدـنا  هب  لیم  نآ  یبلقت  دـشاب و  هتـشاد  هدـنزگ  دـنت و  كدـنا  معط  هک  تسا  ریدتـسم  دیفـس  نآ  نیرتهب 
.دشابیم سوسحمان  زین  شیگدنزگ 

.اه یتبوطر اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ ، درس و  تعیبط  اب 
زور رد  قشاـق  هس  ود  هتخیر  لافـس  هزوک  بآ  رد  اـی  دـنروخب ، هدرک  لـح بآ  رد  دـنبوکب و  هک  دوـخن  هس  ود  اـت  ریـشابط  ندروـخ 

.دنکیم ترارح  زا  ینوخ  لاهسا  يوارفص و  یق  عطق  مرگ و  رگج  هدعم و  بلق و  يوقم  دنماشایب ،
.دنکیم شغ  بلق و  ناقفخ  عفر  هدرک ، عمج  ار  بلق  هدعم و  تابوطر  ریشابط  ندروخ 

.دنکیم دشاب  ترارح  زا  هک  فیعض  ءاضعا  تیوقت  ریشابط 
.دنک یم ندب  هناد  شوج و  دنت و  ياه  بت عفر  ندب  رب  ریساوب و  عفر  ریساوب  رب  ریشابط  ندیلام 

.دنکیم باهتلا  تشحو و  سرت و  مه و  مغ و  عفر  نیبجنکس  اب  ریشابط  ندیشون 
.دوشیم هرصاب  تیوقت  ثعاب  هشفنب  نغور  اب  نآ  ندناکچ 

.دشابیم بانع  لسع و  یکطصم و  شحلصم  هیر و  ءاب و  رضم  وا  تموادم 

ضیح فعض ، یتسس و  هوقل ، جلف و  سفن ، گنت هقیقش ، درد  دردرس ، ضارما : جلاعم  ناینظ 

373 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.اهجازم درس  لاح  دیفم  فیطل ، للحم و  و  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  تسا  ینابایب  نمسای 
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.دنکیم هقیقش  درد  دردرس و  عفر  ناینظ  ندیئوب 
گنت هفرس و  درس و  ياهدرد  اه و  تلع عفر  دنلامب  دوش و  مامت  ات  دنناشوجب  دجنک  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج ، هک  وا  نغور 

.دنکیم هوقل  جلف و  نمزم و  سفن 
سفن گنت رکـش  اب  دسر  فصن  هب  ندیـشوج  رد  هک  وا  هخاش  هشیر و  هدناشوج  زا  زور  رد  راب  هس  ود  يا  يروخابرم قشاق  ندیماشآ 
هتفرگ يادص  زور  رد  هدش  هتفگ  رادقم  هب  تبرش  نیا  ندیشون  نینچمه  دزاسیم ، رود  ار  ءاضعا  نمزم  یتسس  جلف و  هنهک و  هفرس  و 

.دنکیم زاب  ار 
.دزاسیم طقاس  ار  نینج  هدوشگ ، ار  ضیح  درادرب  دوخب  نز  دنشاب و  هتشغآ  وا  هدناشوج  بآ  اب  ار  هچراپ  هک  وا  زا  يزرپ  نتشادرب 

.دنکیم عفر  ار  نادند  درد  هکرس  اب  وا  هشیر  هدناشوج  هضمضم 
.دشابیم سیپ  کل و  صرب و  ياود  نیرتهب  تسوپ و  هدنرازآ  هدننازوس و  وا  هدناشوج  ندیلام 

.دنکیم عفر  ارنآ  لاثما  جلف و  لصافم و  ءاسنلا و  قرع  وا  هدناشوج  ندیلام 
.دشابیم جلاف  عفان  تیاغب  تشذگ » شرکذ  هک  یقیرطب   » دنشاب هتفرگ  وا  هشیر  زا  هک  ینغور 

ماداب نغور  شحلـصم  هدور و  مکـش و  درد  یقاب و  هدنـشک  نآ  لاقثم  کی  ندروخ  دوخن و  هس  ات  نآ  کـشخ  زا  كاروخ  رادـقم 
.دشابیم

374 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ناتسپ مرو  جرف ، دعقم و  كرت  هنیس ، درد  هفرس و  هدعم ، تاحارج ، قانخ ، خفن ، بت ، ضارما : جلاعم  سدع 

.اهجازمرت لاح  دیفم  کشخ ، لدتعم  تعیبط  اب 
.دهدیم الج  ار  تسوپ  وا  هدناشوج  بآ  ندیلام  ندیشون و 

.دوشیم تعیبط  ضبق  ثعاب  سدع  مرج  هتخپ  ندروخ 
.دشابیم میالم  لهسم  وا  هتخپ  بآ 

.دنکیم بت  یناوتان  فعض و  زورب  زا  يریگولج  بت  عفر  زا  دعب  ماداب  نغور  اب  وا  هدادوب  ندروخ 
.دشابیم روآ  خفن هکرس  نودب  خفن و  یب هدعم و  يوقم  هکرس  اب  وا  هتخپ  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  مرگ  هنیس  درد  هفرس و  وا  هتخپ  بآ  ندروخ 
.دنکیم جالع  ار  قانخ  تحارج و  شوج و  وا  هتخپ  بآ  هرغرغ  هضمضم و 

.دنکیم بارخ  هدعم  حالصا  هکرس  رد  وا  هتخپ  زا  ددع  یس  ندرب  ورف 
تحاراـن هدـنبوک  تاـحارج  مخز و  ناـمرد  لـسع  اـب  وا  هـتخپ  نتـسب » عـضوم  رب  اـی  ندـیلام و  تـحارج  رب  ندـیبوک و  مرن   » داـمض

( اـپ تسد و  تشپ  جرف و  دـعقم و  كرت   ) قاقـش راد و  شزوس راد و  شراـخ روثب  شوـج و  عـفر  غرم  مخت هدیفـس  اـب  و  راد ) قز قز )
.دنکیم

.دزاسیم ناور  زاب و  ار  هتسب  ریش  دربیم و  لیلحت  ارنآ  مرو  ناتسپ  رب  ملک  گرب  اب  وا  هتخپ  دامض 
.دربیم ماروا  رگید  ریزانخ و  مرو  لیلحت  هکرس  رد  وا  هتخپ  نتشاذگ 

.دنکیم مشچ  مرگ  مرو  دعقم و  مرو  عفر  خرس  لگ  نغور  اب  شا  هتخپ نتشاذگ 
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.دنکیم هرشب  يدرز  عفر  هزیکاپ و  ار  تسوپ  هزبرخ  مخت  اب  شا  هتخپ ندیلام 
مشچ و شزیر  بآ هلزن و  عفر  دنلامب  هدروخ و  هک  هب  بآ  کنخان و  اب  وا  هتخپ 

375 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم ینیب 

.دزاسیم دیفس  ار  نادند  وا  هدنازوس  ي  هدیئاس اب  ندرک  كاوسم 
.دنکیم فرطرب  ار  مشچ  کلپ  یتحاران  شراخ و  دشاب  هدش  رابغ  لثم  هک  وا  هدیئاس  هدنازوس و  زا  يدرگ  ندیشاپ 

ثروم اه  ینیریـش اب  نوخ و  تظلغ  نتخوس و  اـیلوخیلام و  ماذـج و  ناطرـس و  دـلوم  مشچ و  یکیراـت  ثعاـب  سدـع  ندروخ  داـیز 
هبرف و تشوگ  ردنغچ و  گرب  اب  وا  نتخپ  دـجنک و  نغور  اب  رگم  ضیح  ندـشدنب  دـنب و  شاش ریـساوب و  رـضم  جـنلوق و  اقـستسا و 

.دشابیم هکرس 

هوقل جلف و  ظوعن ، عامج و  هفرس ، مرو ، درد  دردرس ، مکش ، خفن  جزل ، طالخا  ضارما : جلاعم  لسع 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
نآ رب  هدایز  هچ  دشاب ، هتشذگن  وا  رب  لاسکی  زا  هدایز  هک  نآ هزات  هصاخ  تسنآ ، موم  یب گنرشوخ  خرس  هب  لیام  درز  لسع  نیرتهب 

.تسا هدش  مولعم  کلهم  نونج و  ثروم  هلمج  زا  ررضرپ ، هدیاف و  یب
.دنکیم عفر  ار  هدعم  جزل  طالخا  دشاب  هدیدن  شتآ  هک  هزات  ماخ  لسع 

.دوشیم مکش  رتدایز  خفن  هفرس و  تدش  ثعاب  نآ  ندروخ  هچ  تسا  هدعم  خفن  هفرس و  هب  نایالتبم  رضم  لسع 
.دشابیم نآ  ياذغ  نیرتهب  نآ و  یتحاران  مرو و  درد و  درس و  ياه  هدعم اصوصخم  هدور ، هدعم و  قفاوم  لسع 

عامج  کیرحت  هدش  ندب  بذج  رتهب  هتفرگ  فک لسع  یق و  كرحم  لسع 
376 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم رتررض  مک هفرس  رد  رت و  خفن یب هتفرگن  فک  زا  دروآیم و  ظوعن  هدرک 
اـهگر و ناـهد  هدـننکزاب  يزیرغ و  ترارح  رهوج  يوقم  تاـبوطر و  مغلب و  عطاـق  تسوپ و  هدـعم و  هدـنهدالج  لـسع  عومجم  رد 

.دشابیم ءاضعاب  وراد  هوق  ظفاح  دراب و  مومس  هدننکرود 
هوقل جلاف و  دنب و  شاش هیلک و  گنـس  ناقری و  اقـستسا و  لاحط و  رگج و  هدـعم و  هیر و  جـنر  دـیفم  هتخیر  ار  یغامد  لوضف  لسع 

.دهدیم عفن  ار  مرو  داب و  عاونا  هدوب ، نآ  لاثما  اهجازمدرس و 
.دنکیم تیوقت  ار  اهجازمرت  ءاب  اهتشا و  لسع 

.دنکیم كاپ  ار  هناثم  مخز  هدنار  ار  هتسب  لوب  هدناسر  تبوطر  ار  ءاضعا  نآ  هداد  شوج  دنچ  هصاخ  بآ  اب  جوزمم  لسع 
.دنکیم عفر  ار  یگنشت  هدور و  مکش و  درد  لسع 

نآ لاثما  رایخ و  تسام و  هناودـنه و  زا  ندرک ) يدرـس   ) دـننام یتبوطر  مومـس  كایرت و  ررـض  عفر  دـننکب  یق  هدروخ  لسع  نوچ 
.دنکیم

.دنکیم تیوقت  ار  ءاب  هتخاس  رود  ار  لصافم  جنر  همخت  هایس لسع و  ندروخ 
.دشابیم راه  گس  نادند  رهز  یگنسرگ و  ررض  عفار  دنناشوجب » هریز  نآ  رد  هک  یبآ   » هریز بآ  لسع و  ندروخ 
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.دنکیم عفر  ار  نآ  شزیر  بآ شراخ و  يدیفس و  مشچب  لسع  ندیشک 
.دزاسیم كاپ  ارنآ  تفاثک  كرچ و  رود و  ار  شوگ  تبوطر  داب و  گنس  کمن  هدیئاس و  غمص ) یعون   ) تورزنا لسع و  ندناکچ 

.دنکیم عفر  ار  هایس ) سیپ  کل و   ) قهب صرب و  رد  رداشون  اب  لسع  ندیلام 
.دنکیم یگدیسوپ  زا  وا  دسج  ظفح  تیم  ندبب  رداشون  لسع و  ندیلام 

.دشابیم داسف  زا  اهنآ  هدنرادهاگن  ءایشا  رگید  رب  اهنآ و  نفعت  عنام  نآ  لاثما  هبند و  تشوگ و  هب  لسع  ندیلام  نینچمه 
هام   » فلک عفر  دربیم و  لیلحت  ار  اهمرو  کمن  هکرس و  لسع و  ندیلام 

377 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم دازردام » ضراع و  عون  ود  رد  دوشیم ، هایس  هک  دلج  زا  یئاه  هعطق یگتفرگ 

.دنکیم رود  ار  ناشیا  سافن  ضراوع  نانز و  محر  ياه  تلع لسع  نتشادرب 
.دزاسیم رود  يوق  دنچره  ار  شپش  کشر و  رس  نت و  رب  لسع  ندیلام 

.دوشیم نآ  ظوعن  شبنج و  تیوقت و  ثعاب  دننک  داض  بترم  هک  تلآ  رب  مامح  زا  دعب  لسع  ندیلام 
.دوشیم مرو  لیحت  ثعاب  مرو  يور  رب  نآ و  ندرکزاب  رس  نتخپ و  ثعاب  لمد  يور  رب  لسع  هب  هدولآ  هچراپ  نتشاذگ 

.دشابیم هثل  نادند و  یتسس  مخز و  دیفم  اهینیریش  فالخرب  لسع 
.دوشیم نآ  دوبهب  نیکست و  ثعاب  هبرض  لحم  يور  رب  هتخپ  تبش  اب  لسع  نتشاذگ 

.دشابیم تسوپ  ياه  یتحاران يوراد  جلاعم و  ندب  رب  لسع  ندیلام 
.دنکیم كاپ  ار  نیتزول  قلح و  تاحارج  كرچ و  لسع  اب  هرغرغ 

.دنکیم جالع  ار  هدور  مخز  زور  هس  ات  گنهراب  بآ  اب  لسع  هلاما 
رد دوشیم ، ناشیا  درد  لد ثعاب  دـنروخب  لسع  نآ  زا  دـعب  هدیـشون  بآ  هلماـح  ناـنز  نوچ  هک  تسا  لـسع  هدـش  هبرجت  صاوخ  زا 

.دشاب هدوب  لمح  ندوبن  ندوب و  رب  يا  هناشن دناوتیم  نیا  دوخ  دشابیمن ، رثا  نیا  نیریاس  يارب  هکیلاح 
رکف و داسف  ثعاب  ورنیا  زا  هتـشگ  ناشیا  يوارفـص  هب  هفاضا  لخاد و  اروف  هک  يوق  تروصب  اه  يوارفـص اهجازم و  مرگ رـضم  لسع 

رانا بر  هروغ ، بر  لاثما  شرت  ياه  بر زینشگ و  هکرس و  شررـض  عفار  ینعی  حلـصم  ددرگیم و  رگید  ياه  یتحاران اسب  دردرس و 
.دشابیم رانا  بآ  هناودنه و  رایخ و  زغم  لاثما  اه  یکنخ و 

378 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یگتسکش هروخ ، شراخ ، شزوس و  دعقم ، رگج ، هناثم ، هیلک و  نوخ ، راشف  قلح ، هنیس و  طالخا ، ضارما : جالع  بانع 

تبوطرب و لیام  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  وا و  هزات  زا  رتهب  وا  کشخ  تسنآ و  راد  تشوگ گنرـشوخ و  هدیـسر و  وا  نیرتهب 
.دشابیم لصاحیب  نآ  زا  هدایز  تسا و  یقاب  لاس  ود  ات  شتوق 

.دشابیم قیقر  طالخا  لهسم  هداد  هدور  تنیل  بانع 
.دنکیم ادص  قلح و  هنیس و  تنوشخ  یکشخ و  عفر  هتخپ  ار  هدعم  ظیلغ  طالخا  بانع 

.دنکیم هزیکاپ  نوخ  دیلوت  هدرک و  فاص  ار  نوخ  بانع 
.دزاسیم رود  ار  نوخ  راشف  یگنشت و  هدناشن ، ورف  ار  باهتلا  بانع 
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.دزاسیم فرطرب  ار  هنیس  هناثم و  هیلک و  تشپ و  درد  سفن و  گنت هفرس و  بانع 
.دنکیم عفر  ار  رگج  جازم  داسف  دعقم و  ضارما  بانع 

.دنکیم رود  ار  ندب  راد  شراخ زوس و  محازم  ياه  هناد نیبجنکس  اب  بانع  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  ندب  شراخ  زور  جنپ  رد  رکش  اب  ناکتسا  کی  زور  ره  وا  گرب  هدناشوج  بآ  ندیشون 

ندیلام زا  دعب  نوچ  اصوصخ  دـشابیم ، برجم  هدرک  نامرد  ار  دـیلپ  تاحارج  و  هروخ )  ) هلکآ تحارج  وا  کشخ  هدـیئاس  ندیـشاپ 
.دنشاپب لسع 

.دنکیم جالع  ار  ثیبخ  ياه  مخز بادیفس  اب  وا  تخرد  هخاش  تسوپ  هدیئاس 
.دنکیم دلج ) شراخ  يرامیب  ادوس -  ) برج شراخ و  عفر  بآ  اب  دوخن  هس  ود  رادقمب  وا  هدیئاس  ندروخ 

379 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم دیفم  تارثا  ياراد  وضع  ندش  اجباج  ءاضعا و  یگتسکش  ياج  رب  وا  بوچ  هدناشوج  ندیلام 

.دنکیم هدور  مخز  جالع  وا  هناد  اب  هدیبوک  بانع  ندروخ 
.دنک یم تسوپ  یتحاران  هناد و  شراخ و  رازآ و  عفر  هکرس  رد  وا  غمص  هدرک  لح ندیلام 

.دشابیم مشچ  ضارما  جلاعم  مشچب  وا  غمص  هدرکرابغ  ندیشاپ 
ياه یندروخ ار  شررض  عفر  ینم و  هدننک  مک نینچمه  زیوم و  رکش و  شحلصم  مضه و  لیطعت  خفن و  بجوم  بانع  ندروخ  دایز 

.دنکیم ءاب  دلوم 

ناقفخ سفن ، گنت مضه ، لوب ، ءاعما ، ءاشحا و  باصعا ، نوردنا ، یگتسب  ریگ و  هدعم ، فعض  ضارما : جلاعم  دوع 

هایـس و هک  تسا  يدوع  يرامق و  دوع  نآ  نیرتهب  دـیآ و  تسدـب  رگید  دالب  یـضعب  نیچ و  دـالب  رد  هک  تسا  یتخرد  بوچ  دارم 
لاـح دـیفم  کـشخ  مرگ و  تعیبـط  اـب  دـشابیم ، نآ  دـساف  دتـسیاب  بآ  يور  رب  هچره  دنیـشن و  بآ  هـت  رد  هدوـب و  قارب  تـخس و 

.اه یمغلب اهجازمدرس و 
.دهدیم توق  ار  هدعم  هدرب  نایم  زا  ار  مغلب  مسق  ره  دنروخب  هدیئاس  هدیشارت ، ناهوس  اب  ارنآ  هک  دوع  ندروخ 

ءاشحا ساوح و  رگج و  رکف و  غامد و  بلق و  هب  هدنهد  توق  داب و  هدنهد  عفد اه و  هدس ریگ و  هدـننکزاب  فیطل و  شخب و  حرف دوع 
.دشابیم باصعا  و 

.دشابیم هدعم  تبوطر  ندش  عمج  ناور و  عبط  سبح  ثعاب  دوع  ندروخ 
هناثم  فعض  تدورب و  تبوطر و  زا  هک  ار  لوب  ندوب  ناور  هدعم و  تنوفع  دوع 

380 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم نامرد  دشاب 

.دوشیم اهنآ  نینج  هلماح و  نانز و  تحص  ظفح  اذغ و  مضه  ثعاب  دوع  ندروخ 
بارش اب  وا  هتخپ  عفان و  ءاب  تیوقت  لاحط و  نایثغ و  شغ و  و  اقـستسا )  ) هزادنایب شطع  سفن و  گنت ناقفخ و  هفرـس و  تهج  دوع 

.دشابیم یناویح  یئاذغ و  مومس  اهرهز و  عیمج  جلاعم  دنناشوجب ) نآ  رد  هدرک  زیر  دوع  هک  یبارش  )
ار غامد  لد و  هداد ، غامد  زغم و  رـس و  تابوطر  لیلحت  دـنریگب  نآ  راخب  رب  رـس  دـنناشوجب و  هتخیر  بآ  رد  هدـیئاس  هک  دوع  روخب 
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.دنکیم تیوقت 
.دزاسیم وبشوخ  ار  ناهد  هدروآالج  هب  ار  نادند  دننک  كاوسم  نآ  اب  هک  وا  هدنازوس  هدیئاس 

دعقم و و  هدعم ) لخاد  ياذـغ   ) لفـس رـضم  دـنکیم و  نیبجنکـس  روفاک و  ار  شررـض  عفر  اه و  يوارفـص اهجازم و  مرگ لاح  رـضم 
.دشابیم بالگ  یبرع و  غمص  ندروخ  شحلصم 

اهنوجعم و لخاد  شمرن  رایـسب  هدـیئاس  بآ و  اب  شندـناشوج  وا  كاروخ  تروص  نیرتهب  دوخن و  ات 4  رثکا  دح  شکاروخ  رادـقم 
.دشابیم اهتبرش 

لاهسا باهتلا ، راد ، شراخ ياه  هناد ناهد ، یئوب  دب  یگتسخ ، مغلب ، ارفص و  نوخراشف ، ترارح ، ضارما : جالع  هروغ 

.دشابیم اهجازم  مرگ لاح  دیفم  هدوب ، لامعتسا  دروم  نآ  بآ  هک  کشخ  درس و  تعیبط  اب 
ارفص و هدینادرگ  نکاس  ار  نوخراشف  نایلغ و  هدیناشن  ورف  ار  ترارح  هروغ 

381 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم عطق  ار  مغلب 

.دروآیم دنب  ار  جازم  عبط و  ناشیا و  رگج  يوقم  اهجازم و  مرگ هدعم  يوقم  هروغ 
.دشابیم یگنشت  یگتسخ و  یتسس و  عفار  مادناب و  مغلب  دننام  جزل  داوم  نتخیر  عنام  هروغ 

راد شراخ ياه  هناد شراخ و  روثب و  شوج و  زا  يریگولج  وبـشوخ و  ار  ندب  دنلامب  هتخاس  ریمخ  بآ  اب  ارنآ  هک  هروغ  درگ  دامض 
.دنکیم

.دشابیم برجم  يوارفص  راد  چیپ درد و  لاهسا  تهج  هدعم و  باهتلا  ترارح و  نکسم  یگنشت و  عطاق  هروغ  بر 
تارکـسم دود و  رامخ  عفر  يوارفـص و  نایثغ  زا  يریگولج  ءاعما و  ءاشحا و  تیوقت  نینج و  ظفح  هتخیگنارب ، ار  اهتـشا  هروغ  بر 

.دنکیم
.دنکیم غامد  نوخ ینیب و  ینطاب و  يزیرنوخ  هرجنح و  مرو  قانخ و  جالع  ندبب و  دساف  داوم  لوبق  عنم  نآ  بر  هروغ و 

.دنکیم عفر  ار  کچوک ) نابز  هزول   ) تاهل یگتخیوآ  نیتزول و  مرو  وا  بر  ای  هروغ  اب  هرغرغ 
حورجم و جزل و  تحاراـن و  محر  حالـصا  محر  هب  نآ  هـیقنت  اـی  نتـشادرب  دوـخب  عـمج و  ار  ریـساوب  هرت  بآ  هروـغ و  بر  ندـیلام 

.دنکیم كاندرد 
دنچ ندناکچ  فرطرب و  ارنآ  جنر  دیایب ) كرچ  وا  هشوگ  زا  هک  یمـشچ  یکرچ و  ریـساوب   ) ریـصاون هب  هکرـس  هروغ و  بر  ندیلام 

.دشابیم هدومزآ  ناهد  قلح و  ضارما  تهج  وا  هرغرغ  شوگ و  كرچ  تهج  شوگ  رد  شا  هرطق
.دشخبیم دوبهب  ار  هدور  هدعم و  مخز  هروغ  بآ  هلاما 

.دزاسیم فرطرب  ار  محر  تبوطر  هبازیل و  تاحشرت و  شزیر و  بآ محر  هب  نآ  هیقنت 
یتحاران  تنوشخ و  يربز و  عفر و  ارنآ  شزیر  بآ مشچب  هروغ  بآ  ندناکچ 

382 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشخبیم تمالس  ار  اهکلپ 

.دزاسیم رثؤم  تیاغب  مشچ  تیوقت  يارب  ارنآ  لعف  دنناسیخب  يدنچ  هروغ  بآ  رد  ار  ایتوت )  ) نوچ
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تیوقت ار  اهجازم  مرگ همـضاه  وا  ندیـشون  نآ  زا  سپ  دنراذگب  لاسکی  هدروآ  ماوق  لسع  ای  رکـش  اب  هدـناشوج  ار  هروغ  بآ  نوچ 
.دنادرگ عفر  ار  دشاب ) ماعط  نتشذگن  ریگ و  زا  هک  يدرد  مکش  ) یلقث جنلوق  هدرک 

خرس لگ   ) دنقلگ شحلصم  هفرس و  هنیس و  ررضب  نآ  ندروخ  دایز  ضباق و  هدننک و  عمج ینعی  هکـسام  هوق  ياراد  نآ  بر  هروغ و 
.دشابیم دنق  تبرش  شاخشخ و  تبرش  و  دنشاب ) هداد  شوج  دنچ  ای  هدرک  جوزمم  لسع  اب  هدیشاپ  وا  رب  بالگ  هک  هدیبوک 

باصعا فعض  تینابصع ، لوب ، ریطقت  نوخ ، ءاب و  مکش ، هدور و  داب  ءاشحا ، تسوپ ، مضه ، يدب  ضارما : جالع  لفلف 

.اهجازم مرگ اه و  یمغلب لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دروآیم الج  هب  هدرک  زیمت  ار  ءاشحا  تسوپ و  هدعم و  هدرک ، ماعط  مضه  لفلف  ندروخ 

.دنکیم كاپ  ار  مغلب  هدوب ، جازم  درس  هیذغا  تیمس  ینعی  دراب ، مومس  مامت  جالع ) اود -  ) قایرت لفلف 
.دهدیم عفد  ار  هدور  مکش و  داب  سفن و  گنت درس و  هفرس  لفلف 

.دنکیم زاب  ار  ددس  ریگ و  هدیشخب ، توق  ار  هظفاح  لفلف 
قیقر  اهجازمدرس  رد  ار  نوخ  تیوقت و  ار  ءاب  رکش  ریش و  اب  لفلف  ندروخ 

383 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دزاسیم

.دزاسیم فرطرب  ار  شرت  غورآ  عفر و  ار  ظیلغ  طلخ  فیطل و  ار  ظیلغ  هیذغا  لفلف 
.دزاسیم دنمورین  ربز و  ار  هدعم  جاع  هدیشخب  توق  ار  دبک  لفلف 

.دهدیم عفن  ار  راردا ) ندمآ  هرطق  هرطق   ) لوب ریطقت  دجنس  وزام و  دننام  هضباق  هیودا  اب  لفلف 
.دنکیم باصعا  ءاضعا و  فعض  تینابصع و  هلمجنم  تلع  ره  جلاعم  لفلف  ندروخ 

.دوشیم لمح  عنام  عامج  زا  دعب  دنکیم و  نینج  جارخا  لفلف  نتشادرب 
.دربیم لیلحت  ار  ریزانخ  مرو  تفز  اب  لفلف  دامض 

.دنکیم كاپ  ار  نخان  لاخ  عفر و  ار  ءاضعا  شبنج  تفز  لفلف و  دامض 
.دنکیم خرس  ار  راسخر  گنر  هداد  الج  ار  تسوپ  هدرک ، كاپ  ار  هایس  سیپ  کل و  هروب  لفلف و  ندیلام 

.دنایوریم ار  دوشیم ) دیفس  هتخیر  هک  ور  رس و  زا  یئاه  هکت  ) شیر رس و  هتخیر  يوم  کمن  زایپ و  اب  لفلف  ندیلام 
بت زرل  يدرـس و  زا  ضراع  ضارما  وضع و  یگداتفا  راک  زا  جلف و  ودرگ  دجنک و  نوتیز و  نغور  دننام  اهنغور  رد  لفلف  هدناشوج 

.دنکیم جالع  ار  درس 
.دنکیم کلپ  هناد  شوج و  يدیفس و  رصب و  یکیرات  عفر  مشچ  رد  وا  زا  يرابغ  نتخیر  ای  همرس 

ار نادند  درد  ناهد  رد  شنتفرگ  عفر و  دشاب  يدرـس  زا  هک  ار  ینیب  مشچ و  شزیر  بآ بالگ  رد  وا  هدناشوج  ندـیئوب  ندـناکچ و 
.دنناشوجب شاخشخ  تسوپ  اب  هک  هصاخ  دنکیم ، عطق 

.دنکیم نادند  یگدروخ  مرک  عفر  تعرسب  لفلف  هدیئاس  اب  ندرک  كاوسم 
.دهدیم عفن  ار  غامد  هدعم و  تابوطر  زیوم  اب  وا  ندیوج 

384 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دنکیم کشخ  عمج و  ار  ینم  لفلف  ندروخ 
ناشیا نوخ  هک  اهنآ  راح و  دبک  هیلک و  رضم  قلح و  هنیس و  یکـشخ  تنوشخ و  دردرـس و  ثعاب  اهجازم و  مرگ مرگ و  رگج  رـضم 

هرک و دننام  درس  ياه  نغور شحلـصم  دنـشاب و  هتـشاد  لوب  يراجم  جنر  ینطاب و  تاحارج  هک  اهنآ  دشاب و  هتـشادن  دیلوت  روفو و 
.دشابیم رانا  هناودنه و  رایخ و  زغم  دننام  هزات ، رادبآ  ياه  هویم اه و  یکنخ واگ و  نغور 

هفرس رگج ، لاهسا  وم ، گنر  يرغال ، لوه ، سرت و  بلق ، شپط  هنیس ، ظوعن ، رکف ، زغم و  ضارما : جالع  قدنف 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.ظوعن هدش و  فیعض  ياه  هدعم رکف و  زغم و  تیوقت  یگدننک و  قاچ هدیاف  اب 

.دنکیم نمزم  هفرس  عفر  بآ ) ود  لسع و  کی  هدناشوج   ) لسع بآ  اب  ماخ  قدنف  ندروخ 
جنر درد و  هنیس هدنهددوبهب  نامرد و  ار  درس  ياه  دشاب ) هدش  ضراع  ماکز  زا  دعب  هک  يدرد  هنیس  ) هلزن لفلف  یمک  اب  قدنف  هدادوب 

.دشابیم شش 
.دنکیم قاچ  ار  رغال  ياه  ندب هدومن ، عفر  ار  ساره  لوه و  بلق و  شپط  ناقفخ و  دوجوم ] یئوراد  ( ] نوسینا  ) اب قدنف  ندروخ 

هدیبوک دنـشاب  هدرک  بآ  ارنآ  هک  گرگ  هیپ  اب  ار  هتخوس  قدنف  زغم  نوچ  هدرک و  یثنخ  ندب  رد  ار  مومـس  رثا  برقع و  رهز  قدـنف 
.دوشیم نآ  تیوقت  دشر و  ببس  هتشگ  وم  شزیر  عنام  دننک  رارکت  دنلامب و  رس  رب 

لفط  جالم  رب  هتخیمآ  نوتیز  نغور  اب  هدرک  مرن  ارنآ  هتخوس  هک  قدنف  نغور 
385 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هایـس ارنآ  دـنلامب  خرـس  يوم  رب  نوچ  دـهدیم و  رییغت  هریت  گنر  هب  ار  وا  مشچ  یقرزا  دـنهد  تموادـم  دـنلامب و  راوخریـش  دازون و 
.دزاسیم

دنـشاب هدرک  توواق  هدیبوک  رکـش  اب  ارنآ  هک  رکـش  اب  نآ  ندروخ  هدرک و  هیذغا  مومـس  عفر  اذغ  ره  زا  دعب  ریجنا  قدنف و  ندروخ 
.دوشیم دشاب  هدش  ضراع  تعیبط  يدرس  زا  هک  يدرد  هنیس دوبهب  ثعاب 

.دوشیم نآ  ندیزگ  عنام  برقع و  لوخد  عنام  هناخ  اهقاطا و  هشوگ  راهچ  رد  قدنف  یتشم  نتشاذگ 
.دروآیم دنب  ار  هنهک  لاهسا  وا  يور  زبس  تسوپ  هدیبوک  زا  يدوخن  رادقمب  ندروخ 

درد هفرس  دنروخب  هدرک  تسرد  سدع  هزادناب  اه  بح نآ  دوخ  نغور  اب  هدیبوک  نوچ  دشاب  قدنف  هب  هدیبسچ  هک  وا  كزان  تسوپ 
.دنکیم عفر  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  يرگج  درد  هنیس و  درد  و 

.دوشیم دوبهب  بجوم  هتخاس  رثا  یب ارنآ  رهز  لیتر  برقع و  یگدیزگ  لحمب  قدنف  نغور  ندیلام 
.دشابیم تاج  هویم ندروخ  شررض  عفار  هدش  هدعم  يدب  ثعاب  قدنف  ندروخ  دایز 

هتکس جلف و  هفطن ، فان ، یگدمآرب  هضیب ، مرو  هدور ، درد  هچیپ ، لد لاهسا ، مشچ ، فعض  ضارما : جالع  چراق 

وب و یب هایـس و  هچنآ  لوکأـم و  یمـسریغ و  دـیورب  بوـخ  نیمز  زا  کـچوک و  هریت و  هب  لـیام  دیفـس  هچنآ  هک  یمـسریغ ، یمس و 
، لوکأمریغ یمس و  تجوزل  یب
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386 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تاناویح عوفدم  نیگرس و  لحم  رد  ودرگ و  تخرد  ریز  هلبزم و  رد  نوتیز و  تخرد  ریز  رد  دیفس و  خرس و  هک  یچراق  اصوصخم 

.دشابیم هدنشک  دیور 
.هدوب وا  خرس  جلاعم  ای  رهزداپ  وا  دیفس  دنیوگ 

.دشابیم اهجازم  کشخ اهرگج و  مرگ  لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب  وا  یکاروخ 
بآ اب  ار  همرس  هک  اصوصخم  دنکیم ، نآ  شزیر  بآ  عنم  رـصب و  کلپ و  تیوقت  مشچ و  دیفـس  کل  عفر  نآ  دیفـس  بآ  ندناکچ 

.دنشاب هداد  بیترت 
.دنکیم هدور  درد  چیپ و  لاهسا و  عفر  وا  هدیئاس  زا  یقشاق  ندروخ 

مرو  ) قتف دنراذگب  دـننک و  ریمخ  هدـیلام  نآ  رد  هکرـس  اب  ار  چراق  هدرک  بوذ  ار  مشیرـس  هک  هکرـس ، یهام و  مشیرـس  اب  وا  دامض 
.دنکیم عفر  ار  فان  یگدمآرب  مرو و  عاونا  و  هضیب )

.دنکیم عطق  ار  هدنروخ  هفطن )  ) لسن چراق  ندروخ  تموادم 
هدعم و درد  و  دیدش ) درد  مکـش  ) جـنلوق نوخ و  هدور و  هدـعم و  رد  عنام  ریگ و  هدـننکدیلوت  ظیلغ و  نوخ  دـلوم  مضهرید و  چراق 
انعن و نوتیز و  دجنک و  نغور  هنوپ و  تبش و  کمن و  اب  وا  نتخپ  لدرخ و  تالآ و  تبرش شررض  عفار  نیرتهب  هدوب ، هتکـس  جلاف و 

.دشابیم رضم  تیاغب  وا  زا  دعب  درس  بآ  ندروخ  اه و  ینیریش هدرورپ و  لیبجنز  شا  هقردب رد  ندروخ  لفلف و 
.دشابیم یگناخ  غرم  نیگرس  نیبجنکس و  وا  یکاروخریغ  یمس و  جالع 

.ناسرم رش  تسین  دیما  وت  ریخب  ارم  تفگ  ناوتیم  رتالوا و  ندروخن  ار  یکانشیدنا  شنک  دب  كاروخ  نینچ  هدنراگن  رظنب 
387 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هظفاح و یمک  هلماح ، یگنردـب  سیپ ، کل و  تاحارج ، مخز و  مشچ ، شزیر  بآ تالایخ ، ساوسو و  رکف ، مهف و  ضارما : جـالع  لواـقرق 
یشومارف

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تیصاخ  اب  ورذت  ای  گنروت  ای  لواقرق 
.دنکیم تالایخ  ساوسو و  عفر  رکف و  غامد و  مهف و  تیوقت  هدومن ، كاپ  نوخ  دیلوت  لواقرق  تشوگ  ندروخ 

.دنکیم كاپ  ارنآ  دیفس  ياه  هکل عفر و  ار  مشچ  شزیر  بآ دنشک  مشچب  همرس  لثم  هدیئاس  هدرک  کشخ  هک  لواقرق  هرهز  همرس 
.دروآیم مهب  هدیشخب  دوبهب  ار  تاحارج  مخز و  وا  ناوختسا  هدیئاس  ندیشاپ 

.دوشیم هلماح  نانز  یگنردب  سیپ و  کل و  عفار  تروصب ، لواقرق  هلضف  ندیلام 
.دنک یم عفر  ار  یشومارف  هدومن  هظفاح  تیوقت  عفر و  ار  ینیب  یکشخ  ریگ و  ینیب  رد  وا  هرهز  ندناکچ 

.دشابیم نیبجنکس  اب  شررض  عفر  ارفص و  ثعاب  لواقرق  تشوگ  دایز  ندروخ 

ماکز هناد ، شوج و  مشچ ، دید  تسوبی ، یکشخ  يرغال و  هفرس ، تسوپ ، شش ، هنیس و  ضارما : جالع  رکش  ین رکش - تابن - دنق -

.اهجازمدرس اهجازم و  کشخ دیفم  رت ، لادتعاب و  مرگ  تیبط  اب 
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دوبهب تسوپ و  يالج  ثعاب  شش و  هنیس و  هدننک  مرن عبط و  نیلم  رکش  ین بآ 
388 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم نآ  یکشخ  هفرس و 
.دنکیم بوخ  نوخ  دیلوت  عفر و  ارنآ  يارجم  لوب و  شزوس  رکش  ین بآ  ندیشون 

.دشابیم رصب  رون  مشچ و  هدنهدالج  دوشیم  رهاظ  رکشین  رب  کمن  لثم  هک  یغمص  هدیئاس  ندیشاپ 
: دشابیم ریز  دیاوف  ياراد  هدوب  رکش  ین فنص  زا  یگلمج  هک  تابن  دنق و  دننام  نآ  عاونا  رکش و  نآ  زا  سپ 

اهداب هدننکـش  رگج و  حور و  توق  سفنت و  ءاضعا  یمرن  عبط و  تنیل  ندـب و  تسوپ  يـالج  یهبرف و  ثعاـب  رکـش  تاـبن و  دـنق و 
.دروآیم یهبرف  هدوب ،

.دوشیم يریپ  عنام  هدوب ، بوخ  نوخ  هدننکدیلوت  ندبب و  ذوفن  تعرس  ياراد  وا  ماسقا  رکش و 
.دشابیم ناوختسا  باصعا و  ماکحتسا  ثعاب  وا  ماسقا  رکش و 

.دشابیم نآ  ضارما  کشخ و  ادوس و  طلخ  عفار  رکش 
تهاقن فعـض و  عفر  تعرـسب  هک  جـنرب  درآ  ماداب و  نغور  مرگ و  بآ  اب  اصوصخم  هدوب ، ناراـمیب  نیهقاـن و  ياذـغ  نیرتهب  رکش 

.دنکیم ناشیا 
.دشابیم نآ  لثم  ریگ و  داب و  جنلوق و  عفاد  عفر و  ار  ادص  یتفلک  یکشخ و  ماداب  نغور  مرگمین و  بآ  رکش و  ندیماشآ 

زا نانز  ندرک  كاپ  رد  عفر و  ار  ینطاب  ياه  هدـس نورد و  لاکـشا  ریگ و  ماداب  نغور  نآ  فصن  مرگ و  مین  بآ  اب  رکـش  ندیـشون 
.دشابیم دننامیب  لوب  ندنار  سافن و 

شزرل سرت و  لوه و  ناقفخ و  هشعر و  ادص و  هنیـس و  درد  یکـشخ و  هفرـس و  عفر  اذغ  زا  دعب  زور  ره  رد  تابن  يرادقم  ندروخ 
.دنکیم دشاب  عامج  ترثک  زا  هک 

دیراورم رامسوس و  نیگرس  اب  يدایز و  تشوگ  يدیفس و  عفار  رون و  ثعاب  دنـشکب  مشچب  دشاب و  هدش  رابغ  لثم  هک  تابن  هدیئاس 
.دنکیم نآ  شراخ  هناد و  شوج و  عفر 

389 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم نآ  تیوقت  مشچ و  شراخ  عفر  مشچب  وا  هدنشخرد  دیفس و  هصاخ  تابن  ره  هدیئاس  ندیشک 

ضارما ریاس  سیپ و  کل و  دیفس و  هایس و  کل  عفر  يواسم » روطب   » رداشون سوردنس و  نارطق و  درگوگ و  تابن و  هدیبوک  دامض 
.دشابیم رثالا  عیرس  هدرک  تسوپ 

.دوشیم نآ  حلاص  تشوگ  ندیئور  ثعاب  عفر و  ارنآ  يدایز  تشوگ  مخز  يور  رب  تابن  هدیئاس  ندیشاپ 
.دشابیم رثؤم  تیاغب  ماکز  عفر  تهج  تابن  دنق و  رکش و  روخب 

ررـض عفار  دننکب و  هدافتـسا  هنـسرگ  مکـش  رد  هک  اصوصخم  نوخ ، هدننازوس  اهنآ  هنهک  رتهب و  رتدیفم و  هزات  رکـش  تابن و  دـنق و 
.دنکیم نآ  لاثما  وهاک و  رانا و  بآ  اهیشرت و  هزات و  ریش  شندروخ  دایز 

لاهسا هدعم ، فعض  نوخ ، راشف  ارفص ، شراخ ، هبصح ، ضارما : جالع  هوهق 

.اه یتبوطر اهجازمدرس و  دیفم  رت ، بلاغ یکشخ  اب  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
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ياهجازم رد  و  دنکیم ، دنب  ار  تعیبط  هدنار و  ار  لوب  عمج و  ار  تابوطر  دنروخیم  ياچ  دننام  هدناشوج  تروصب  هک  هوهق  ندیـشون 
.دوشیم محازم  لاهسا  ثعاب  يوارفص 

.دهدیم نوخ  نایلغ  نیکست  هدومن  یمغلب  تالوزن  مغلب و  عطق  اهجازمدرس  رد  هوهق  ندیشون 
.دهدیم عفن  ار  نوخ  يدایز  زا  شراخ  هبصح و  هلبآ و  عفر و  ار  یگتسخ  هوهق 

390 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم غامدب  تاراخب  دوعص  عنم  هدرک ، هدعم  تیوقت  هوهق 

.دشابیم اهجازم  يوادوس جازم  رضم  اهجازمدرس و  ءاب  فعضم  یباوخیب و  ثروم  هوهق  دایز  لامعتسا 
.دنکیم اهجازمدرس  لاهسا  عطق  دنروخب  هدیئاس  دوشن و  هایس  هک  دننک  هتشرب  كدنا  دوخن  دننام  ار  هوهق  هناد  نوچ 

.دشابیم اه  ینیریش هتسپ و  ماداب و  نغور  شررض  عفار 

ضیح لوب و  دعقم ، محر و  یلچک ، مخز  شوج و  دب ، ياهمخز  غامد ، نوخ یگدید ، برض لاهسا ، هچیپ ، لد ضارما : جلاعم  جاک 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  دیفم  ضباق ، کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم عفر  ار  هچیپ  لد لاهسا و  بآ  اب  وا  هشیر  تسوپ  هدنبوک  زا  مرگ )  5  ) لاقثمکی ات  ندروخ 

.دنکیم نآ  لثم  مرگ و  ياذغ  غاد و  بآ  یگتخوس  عفر  دنشاب  هدیبوک  هدرک  کشخ هک  وا  هشیر  تسوپ  هدیئاس  ندیشاپ 
زا وضع  هدید و  برـض لحم  درد  عفر  دندنبب » هدرک  كزان  ریرح  لامتـسد  رد  هک   » هدید برـض لحم  رب  جاک  تسوپ  هدیبوک  نتـسب 

.دنکیم هداتفا  يدنلب 
.دزاسیم رود  ار  رگج  شش و  تحارج  درد و  بآ  اب  وا  تسوپ  هدیبوک  زا  لاقثم  کی  ات  ندروخ 

.دروآیم دنب  ار  ینیب  نوخ  ینیب  رد  وا  هدیئاس  رابغ  زا  يا  هدرگ ندیمد 
.دنکیم نآ  نوخ  نایرج  عطق  تحارج  رب  وا  تسوپ  هدیئاس  ندیشاپ 

دجنک نغور  رد  هک  دروم  گرب  هدناسیخ  بآ   » دروم نغور  اب  وا  هدیئاس  ندیلام 
391 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نامرد دنـشاب  هدـیئاس  مه  نزومه  هک  خرـس  جاز  اـب  شندیـشاپ  یحطـس و  تاـحارج  جـالع  دـشاب » هدـش  ماـمت  نآ  بآ  هدـناشوج 
.دنکیم ینوفع  تاحارج  زازک و  سیلفس و  مخز  دننام  ثیبخ ، ياهمخز 

ياه تلع اهمرو و  دشاب ) هدش  فصن  هدیـشوج ، بآ  نآ  ربارب  ود  اب  هک  یلـسع   ) لسع بآ  اب  وا  هدـیبوک  تسوپ  لاقثم  مین  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  رگج  نمزم 

.دنکیم یلچک  شوج و  مخز و  عفر  رس  رب  وا  هتخپ  ندیلام 
.دنکیم تسوپ  یکشخ  قرع و  تنوفع  یئوبدب و  عفر  ندبب  جاک  تسوپ  هتخپ  ندیلام 

.دشابیم دعقم  محر و  ضارما  جلاعم  وا  هتخپ  بآ  رد  نتسشن 
.دنکیم عفر  ار  نادند  درد  هکرس  اب  وا  هتخپ  هضمضم 

.دنکیم ضیح  لوب و  راردا  همیشم و  جارخا  جرف  رب  وا  روخب 
يریگولج دنایوریم و  ار  وربا  هژم و  هتخیر  يوم  دننک  ذخا  ارنآ  هدود  هتفرگ  نآ  يالاب  يزیچ  هدنازوس  هک  مشچب ، وا  هدود  ندیـشک 
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.دنکیم نآ  یتحاران  شراخ و  رصب و  فعض  مشچ و  شزیر  بآ کشا و  زا 
.دوشیم مادنا  باصعا و  تیوقت  ماعط و  ياهتشا  یهبرف و  ظوعن و  بجوم  دشاب  جاک  هویم  نایم  هناد  هک  ربونصلا  بح 

یسحیب جلاف و  هوقل و  هدوشگ  ار  ءاشحا  ءاعما و  هدس  ریگ و  دنروخب  رکش  اب  یکچوک  قشاق  رادقمب  هدیبوک  هک  هناد  نیمه  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  نآ  لاثما  هشعر و  وضع و 

درـس لصافم  درد  هناثم و  هیلک و  اقـستسا و  رگج و  ضارما  ناقری و  زازک و  دوبهب  تهج  روکذم  قیرطب  جاک  هویم  ندروخ  نینچمه 
.دشاب یم لیدعیب 

.دنکیم یتبوطر  ضارما  هنهک و  هفرس  جلف و  عفر  لسع  اب  يروخاذغ  قشاق  کی  زور  ره  وا  هدناشوج  بآ 
یضعب  نایم  رانچ  هویم  تروصب  هک  يا  هناد  ) رانچ مخت  اب  جاک  هویم  ندروخ 

392 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم هیلک  شزوس  عنام  لوب و  هدننکزاب  دشابیم ) وا  ياهگرب 

محر دعقم و  شزوس  نیکـست  هفرخ  مخت  اب  دـشابیم » وا  لکـش  يورـس هویم  طسو  هناد  نامه  دوصقم   » رانچ هویم  فک  کی  ندروخ 
.دهدیم

.دنکیم هیلک  هیر و  هنیس و  ظیلغ  طالخا  عفر  روگنا  هریش  اب  جاک  هویم  ندروخ 
ینیب و مشچ و  شزیر  بآ عنم  هتسب و  لوب  ندش  زاب  اذغ و  مضه  بجوم  دنـشاب  هتخیر  وا  رد  جاک  هویم  هدیبوک  هک  یبارـش  ندروخ 

.دشابیم هفرس 
.دنکیم اقستسا  یبوطر و  لاهسا  عطق  بارش  نیمه  ندروخ 

.دنکیم یکنخ  نیبجنکس و  ار  شررض  عفر  اهجازم و  مرگ لاح  رضم  جاک 

تبوطر تنوفع و  جازم ، لقث  ناقری ، لوب ، يارجم  هدس ، ریگ و  یگنشت ، نوخ و  ضارما : جالع  ینساک 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
باهتلا ارفص و  یگنـشت و  نوخ و  ترارح  هداد ، توق  ار  رگج  هدرک  زاب  ار  نورد  ياه  هدس ریگ و  ینـساک  هدناشوج  بآ  ندیـشون 

.دهدیم نیکست  ار  هدعم 
.دنکیم نآ  تمحازم  ریگ و  هدس و  عفر  درس و  رگج  قفاوم  مه  مرگ و  رگج  قفاوم  مه  ینساک 

يا هدس ناقری  ياود  نیرتهب  هنایزار  بآ  اب  وا  گرب  بآ  هدناشوج  هدرک ، كاپ  ار  راردا  لوب  يراجم  ینساک  هدناشوج  بآ  ندروخ 
.دشابیم دیآ  دوجوب  جازم  هدعم و  ریگ  لقث و  زا  هک 

.دننکیم تابوطر  نفعت  عفر  هدعم و  تیوقت  هنهک و  ياه  بت عفر  دنشونب  نیبجنکس  اب  دنریگب و  فک  هدناشوج ، ار  ینساک  نوچ 
393 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دـنناشوجب و توشک )  ) هنایزار و يرادـقم  اب  ارنآ  نوچ  عفر و  ار  نایم  رد  زور  راهچ  تعاس و  راهچ  بت  دـنقلگ  ینـساک و  ندروخ 
.دنکیم لمع  هتفای  لهسم تروص  دنروخب 

.دنکیم عفر  دشاب  یمرگ  زا  هک  ار  مشچ  مرو  درد و  دننک  تفایرد  يا  هلیسو اب  ای  هدیبوک  هک  ینساک  بآ  ندیلام 
قلح و مرو  ربنچ  رایخ  بآ  اب  وا  هرغرغ  دـننامیب و  یتحارج  ناطرـس  تهج  دـنلامب  دـنیاسب و  وا  رد  برـس  هک  ینـساک  بآ  ندـیلام 
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.دنکیم مامت  ار  قانخ 
.دنکیم رود  ار  راح  ماروا  مرگ و  سرقن  هکرس  وج و  درآ  هشفنب و  نغور  اب  عفر و  ارنآ  درد  مشچ  تشپ  رب  وا  هدیبوک  نتشاذگ 

.دشابیم ناکتسا  ود  ات  وا  بآ  زا  كاروخ  رادقم  رکش و  شحلصم  يا و  هفرس رامیب  رضم 
عیرس رگج  ضارما  عادص و  دردرس و  ناقفخ و  ناقری و  یلقث و  يوارفص و  ياهبت  تهج  رد  ترارحب و  لیام  کشخ  ینـساک  مخت 

.دشابیم لاقثم  کی  ات  شکاروخ  رادقم  رثالا و 
.دنکیم ینطاب  يزیرنوخ  لاحط و  تشپ و  فعض  یبرش و  یئاذغ و  مومس  عفر  لدنص  هنایزار و  اب  ینساک  هتخپ  ندروخ 

.دروآیم نایثغ  ینساک  مرگمین  هدناشوج  ندروخ  کیرحت و  ار  اهتشا  هتخپ  نیمه  ندروخ 
هنهک ياهبت  زاب و  ار  هتـسب  لوب  كاپ و  ار  اذـغ  يراجم  ظیلغ و  طالخا  فیطل و  هدـننکزاب و  تیاغب  کشخ و  مرگ و  ینـساک  هشیر 

.دنکیم عفر  ار  طولخم 
.دنکیم عفد  هتخپ  ار  دساف  داوم  هدرب  نایم  زا  ار  اقستسا  لصافم و  درد  عفر و  ار  هدور  مرو  فاص و  ار  نوخ  ینساک  هشیر  هدناشوج 

394 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یلخاد يزیرنوخ  لاهسا ، قد ، هصغ و  هیر ، مخز  باهتلا ، غامد ، نوخ ضارما : جلاعم  روفاک 

.کشخ درس و  تعیبط  اب  تسا ، یتخرد  غمص  روفاک 
.دنکیم ناشیا  ینیب  نوخ  ینطاب و  يزیر  نوخ عطق  هدروآ  حرف  ار  اهجازم  مرگ نآ  زا  رتدایز  یسدع و  رادقم  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  رگج  باهتلا  یگنشت و  دنب و  ار  قرع  عطق و  ار  لاهسا  روفاک  ندروخ 
.دروآیم دنب  ار  اهجازم  مرگ غامد  نوخ ینیب  رد  روفاک  ندیمد 

و دشاب ) هدش  ضراع  هصغ  زا  هک  یبت   ) قد دنمدوس و  ار  هنیس  هیر و  مخز  هداد  نیکـست  ار  رگج  باهتلا  ینیگنـس و  روفاک  ندروخ 
.دهدیم عفن  ار  ترارح  یمرگ و  زا  ضراع  ضارما  عیمج  لوب و  شزوس 

.دنکیم عفد  ار  راح  مومس  تیوقت و  ار  اهجازم  مرگ ساوح  روفاک 
.دنکیم اهجازمدرس  یناویح  حور  تیوقت  ربنع  کشم و  اب  روآ و  باوخ تیصاخ  رد  هداد ، ورین  ار  اهجازم  مرگ غامد  روفاک 

.دنکیم اهجازم  مرگ یباوخیب  عفر  وهاک  بآ  اب  عطق و  ار  غامد  نوخ زینشگ  بآ  اب  روفاک  ندناکچ 
.دربیم لیلحت  ار  مرگ  ياهمرو  ماداب  ای  لگ  نغور  اب  روفاک  ندیلام 

.دهدیم دوبهب  ار  اهجازم  مرگ ناهد  مخز  هتشک  ار  نادند  مرک  روفاک  اب  كاوسم 
.دوشیم اهنآ  ندش  عمج  دوبهب و  ثعاب  هدنود  دیلپ و  تاحارج  رب  روفاک  ندیشاپ 

.دهدیم نیکست  ار  تاحارج  درد  هدومن  اهنآ  نوخ  عطق  دنمدوس و  ار  هزات  تاحارج  روفاک  ندیشاپ 
395 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دزاسیم نکاس  ار  مشچ  درد  مشچب  همرس  دننام  شندیشک  ای  وا  زا  يا  هدرگ ندیشاپ 
.دنکیم عفر  دشاب  ترارح  زا  هک  ار  يدردرس  يوارفص و  رس  درد  یناشیپ  رب  روفاک  بآ  ندیلام 

.دنکیم غامد  نوخ عطق  دردرس و  عفر  اه  هقیقش یناشیپ و  رب  شندیلام  هتساک  ار  ینطاب  یغامد و  ترارح  تدش  روفاک  ندروخ 
.دوشیم وم  يدیفس  ثعاب  دنکیم و  اهتشا  لسن و  عطق  هناثم و  گنس  دیلوت  هدیناسر ، ررض  ار  ءاب  توهش و  روفاک  راثکا 
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.دشابیم مرگ  هیودا  تایرطع و  کشم و  ربنع و  لگ و  نغور  شحلصم  یباوخیب و  بجوم  وا  ندیئوب  رایسب 

شغ رکف ، غامد و  لمد و  قاس ، مخز  تسوپ ، یتسس ، مرو ، یگدزامرس ، ضارما : جلاعم  هاک 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  کشخ  درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم نآ  مرو  یگدزامرس و  رازآ  عفر  نتفرگ  نآ  راخب  هب  عضوم  ندب و  ای  هاک  هدناشوج  مرگمین  بآ  رد  نتسشن 

.دنکیم ندب  یتسس  عفر  هاک  هدناشوج  بآ  اب  ندب  نتسش 
.دزاسیم ضیرم  هرهچ  دننام  ار  تروص  هرشب  هب  نآ  ندیلام  درز و  ار  تسوپ  گنر  هاک  هدناشوج  بآ 

.دنکیم نامرد  ار  اپ  قاس  مخز  هکرس  کمن و  اب  هاک  رتسکاخ  دامض 
.دوشیم وا  تمالس  نتشگزاب  ثعاب  وج  هاک  رد  یترارح  ضیرم  ندیباوخ 

396 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ثعاب جازم  مرگ شغ  نتفرگ  ینیب  ریز  دـهدیم و  توق  ار  وا  رکف  غاـمد و  لد و  دـننک  وب  هدیـشاپ  وا  رب  بآ  هک  هنهک  لـگ  هاـک يوب 

.دوشیم وا  ندمآ  شوهب 

ایلوخیلام مادنا ، باصعا و  یتسم ، رامخ و  ناگدنزگ  سیپ ، کل و  صرب و  مشچ ، رون  ضیح ، ضارما : جالع  وهاک 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  رد 
ضیح ندـش  زاب  ثعاب  دوارتیم  نوریب  وا  هقاس  نتـسکش  گرب و  ندـنک  زا  هک  وهاک  ریـش  يروخ  ياچ قشاـق  کـی  رادـقمب  ندروخ 

.دوشیم
.دشابیم مغلب  طلخ  لهسم  بآ  هکرس و  اب  وا  رادقم  نیمه  فصن و  ندروخ 
.دنکیم دردرس  عفر  دجنک  نغور  ای  خرس  لگ  نغور  وهاک و  ریش  ندیلام 

.دوشیم رصب  رون  مشچ و  تیوقت  ببس  دشاب و  تبوطر  زا  هک  مشچ  شزیر  بآ ندش  كاپ  ثعاب  وا  ندرک  مشچ  رد 
كاپ ببس  تسوپ  رب  شندیلام  مشچ و  کل  ندش  كاپ  ثعاب  عفر و  ار  درد  مشچ هدیئازرتخد ) نز  ریـش   ) رتخد ریـش  اب  وا  ندناکچ 

.دوشیم صرب  ندش 
.دنکیم لیتر  برقع و  شین  رهز و  درد و  عفر  شندیلام  ندروخ و  روآ و  باوخ رتخد  ریش  اب  نآ  ندیماشآ 

.دشابیم یئابو  ياوه  بآ و  يدب  عفار  وهاک  ندروخ 
.دنکیم زیمت  نوخ  دیلوت  زاب و  ار  هتسب  لوب  مکش و  ریگ  هدس و  عفار و  ار  ارفص  نوخ و  نایلغ  راشف و  وهاک  ندروخ 

.دنکیم مادنا  باصعا و  یتسس  رامخ و  عفر  هدیناشن  ورف  ار  مرگ  مرو  باهتلا و  یگنشت و  وهاک 
397 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ناقری ایلوخیلام و  هکح و  شراخ و  ماذج و  نونج و  ارفص و  هدومن ، فرطرب  ار  تسوبی  یکـشخ و  هداد  تنیل  ار  عبط  وهاک  ندروخ 
.دهدیم دوبهب  ار 

.دزاسیم فرطرب  ار  هناثم  لوب و  يارجم  شزوس  مرگ و  ياهبت  ناتسپ و  مرو  درد و  وهاک  ندروخ 
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.دنکیم عفر  دشاب  یکشخ  یمرگ و  زا  هک  ار  يا  هفرس ماکز و  هلزن و  رس و  درد  وهاک 
رایتخا یب  ) ینم نالیـس  لوب و  ندـماین  درد و  هنیـس ماکز و  هلزن و  تهج  مالتحا و  عنام  باوخ و  يداـیز  ثعاـب  وهاـک  مخت  ندروخ 

.دشابیم دیفم  هزادنا  یب ریش  ندرک  دایز  برقع و  شین  درد  مرگ و  دردرس  و  یگشیمه ) ندز  تبوطر  ینم و  ندمآ 
.دزاسیم فرطرب  ار  مشچ  مرو  درد  باهتلا و  دنزادنا  مشچ  تشپ  رب  هدرک  ریمخ  هک  وهاک  مخت  هدیبوک 

.دوشیم اهتشا  کیرحت  ثعاب  هکرس  اب  وهاک  ندروخ 
نایالتبم دنکیم و  داب  دیلوت  هدعم  رد  هداد ، ناصقن  ناشیا  رد  ار  عامج  لیم  توهـش و  اهجازمدرـس  رد  اصوصخم  وهاک  ندروخ  دایز 

.دوشیم نهذ  مشچ و  فعض  یشومارف و  ثعاب  هدومن ، دیدشت  ار  هفرس  هدنرازآ و  ار  لس  هب 
.دنکیم تابن  هریز و  ار  شررض  عفر  هدرورپ و  هلیله  سفرک و  عانعن و  شحلصم 

هدعم فعض  زغم ، رکف و  فعض  ندب ، فعض  ضارما : جالع  بابک 

تشوگ نوچ  دشابیم و  اهنآ  بآ  اب  هدش  هتخپ  عون  زا  رت  يوقم وهیت  کبک و  غرم و  ات  واگ  دنفـسوگ و  بابک  زا  معا  بابک  مسق  ره 
بابک  شتآ  رب  ناسنادب  ار  غرم  ای 

398 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يرکف و نیگنـس و  لغاشم  ياراد  هک  اـهنآ  ناـشک و  تضاـیر لاـح  دـیفم  دـشاب  هدـشن  کـشخ  هتخوس و  مه  هتخپ و  مه  هک  دـننک 

.دشابیم رثالا  يوق  ناشیا  ندب  تیوقت  رد  دنشاب و  یم یضایر 
صاخشا هنوگنیا  رضم و  ار  ناوتان  فیعض  ياه  هدعم وس  نآ زا  هدوب  رترثؤم  رتدیفم و  نآ  دوخ  زا  فیعـض  ياه  هدعم رد  بابک  بآ 

اب دنـشاب و  هتخاس  ظیلغ  هدـناشوج  هک  یبارـش  هصاخ  نیریـش  بارـش  اـب  دـنروآ و  لـمعب  تقد  تشوگ  تفاـطل  یگزاـت و  رد  دـیاب 
.دنروخب تابن  لقن و  دننام  تاج  ینیریش

لصافم ولهپ ، درد  شراخ ، شوج و  رس ، تحارج  مکش ، مرو  یتسس ، هشعر و  هوقل ، جلف و  ینم ، تشپ و  ضارما : جالع  رتوبک 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشابیم ینم  نوخ و  دلوم  هیلک و  تشپ و  يوقم  وا  هدروآرد  لاب  رپ و  هزات  اصوصخ  رتوبک  تشوگ  ندروخ 

دـشاب هدرک  هلبط  مکـش  هک  یمرو  ياقـستسا  هشعر و  هوقل و  جلاف و  تهج  كاپ و  ار  هرـضم  طالخا  هبرف و  ار  ندـب  رتوبک  تشوگ 
.دشابیم اه  یندروخ نیرتهب 

.دنکیم دشاب  غامد  هدرپ  زا  هک  فاعر )  ) ینیب نوخ  عطق  یناشیپ  رب  رتوبک  نوخ  ندیلام 
نآ لـثم  همق  وقاـچ و  دراـک و  رثا  رد  هکرـس  تحارج  رب  وا  مرگ  نوخ  نتخیر  وا و  هدـش  تفـس نوـخ  زا  يدوـخن  رادـقمب  ندروـخ 

.دوشیم نآ  مایتلا  ثعاب  دشاب  هدیسر  ناوختساب  هدیسرمهب 
ياراد  نآ  یتحاران  شراخ و  هناد و  شوج و  تهج  مشچب  رتوبک  نوخ  ندیشک 

399 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب هدش  هتفرگ  وا  لاب  زا  هکینوخ  اصوصخ  دشابیم ، يوق  رثا 
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هکرـس اب  شتآ و  یگتخوس  تهج  نوتیز  نغور  اب  تخـس و  ياهمرو  ندـش  مرن  ثعاـب  وج  درآ  اـب  وا  نیگرـس  هدـناسیخ  نتـشاذگ 
.ددرگیم ریزانخ  نتسشن  ورف  ندش و  مرن  ثعاب 

.دوشیم اهمخز  هدنام  کشخ هشیر  علق  لمد و  رس  ندش  زاب  ثعاب  ناتک  مخت  هدیبوک  لسع و  اب  رتوبک  هلضف  هدناسیخ  نتشاذگ 
لصافم ولهپ و  درد  نمزم و  دردرـس  هقیقـش و  درد  سرقن و  ضرم  جنر و  عفار  لدرخ  كزیت و  هرت بآ  اب  وا  هدناسیخ  هلـضف  ندیلام 

.دشابیم
.دوشیم تفس  ياهمرو  ندش  مرن  ثعاب  زاب و  ار  لمد  رس  لسع  هکرس و  بآ و  وج و  درآ  اب  رتوبک  هلضف  هتخپ  دامض 

مامت نوچ  دنکیم و  صرب  عفر  ندب  رب  دنـشاب  هدرک  مهرم  هک  نارطق  يردق  مدنگ و  درآ  اب  رتوبک  هلـضف  بش  هس  زور و  هس  ندیلام 
.دنیامن دیدجت  تسا  مزال  دشاب  هدشن 

.دنکیم دوشیم » جراخ  اهنآ  زا  لسع  دننام  یبآ  هک  یئاهشوج   » کنیریش شوج  عفر  هکرس  اب  رتوبک  هلضف  ندیلام 
اب نآ  رادـقم  نیمهب  ندروخ  برجم و  یبوطر  ياقـستسا  تهج  نیبجنکـس  اب  رتوبک  هدـیئاس  هلـضف  ود  ات  کـی  هدرک  لـح ندیـشون 

.دوشیم هیلک  گنس  نتخیر  ثعاب  نیچراد 
.دوشیم تحارج  دوبهب  ببس  تاحارج  رب  وا  هیپ  ندیلام  زاب و  ار  درس  دنب  شاش رتوبک  نیگرس  هدناشوج  بآ  زا  نتسشن 

دـیآیم و مشچ  ولج  هک  یئایـشا  هدرپ و  یتحاران  عفر  دنـشک  مشچب  دنـشاب و  هدرک  رابغ  لـثم  هدـیئاس  هدـنازوس  هک  رتوبک  رـس  همرس 
.دنکیم مشچ  یکیرات 

.دنکیم برقع  رام و  یعفا و  مس  عفر  دنراذگب  مرگ  مرگ هتفاکش  ار  وا  مکش  هک  هچبرتوبک  نتسب 
400 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب یم دننامیب  غامد  نوخ عطق  رد  ینیب  فارطا  رس و  رب  بآ  اب  وا  هدنازوس  نیگرس  ندیلام 
.دشابیم رثؤم  تیاغب  ءاب  کیرحت  تهج  لیلحا  رب  كوخ  هیپ  اب  رتوبک  مخت  زا  ددع  جنپ  نتشاذگ  دامض  ای  ندیلام 

.ددرگیم ناشیا  ندمآ  نخس  هب  دوز  ثعاب  لافطا  هب  لسع  اب  رتوبک  مخت  ندناروخ 
گنر یگدنـشخرد  یئوکین و  ثعاـب  تروص  رب  ندـیلام  عفر و  ار  هنیـس  یکـشخ  شراـخ و  تنوشخ و  رتوـبک  مخت  ماـخ  ندروـخ 

.دوشیم راسخر 
.دوشیم عامج  تبغر  ندب و  یقاچ  ثعاب  رتوبک  هتخپن  مخت  ندروخ 

اب ترواجم  رامیب و  هلبآ  يافش  ببس  تیصاخلاب  دنـشاب  نآ  يالاب  رد  ای  ریز  رد  نارتوبک  هکیئاج  رد  ار  يا  هلبآ رامیب  نداد  تنوکس 
.دوشیم نوعاط  وضع و  یتسس  هتکس و  جلاف و  زا  رواجم  صخش  ظفح  نما و  ببس  نارتوبک 

.دنازیریم ار  هناثم  هیلک و  گنس  لاحلا  یف  دنروخب  هتخپ  کمن  بآ و  نودب  دجنک  نغور  اب  ار  رتوبک  نوچ 
.دوشیم مشچ  ولج  حابشا  لاکشا و  ندش  ادیپ  ندیرپ و  مشچ و  شزیر  بآ عنام  مشچب  رتوبک  هرهز  ندیشک 

روطب رتوبک  هچب و  رتوبک  ندروخ  دوشیم و  لد  تشحو  سرت و  ثروم  تنوکـس و  ياوه  داسف  ثعاـب  رتوبک  نتـشادهاگن  یفرط  زا 
.ددرگیم تسوپ  یگنردب  سیپ و  کل و  صرب و  ببس  موادم 

نوخ و هدـننک  تفـس هدـنازوس و  روآدردرـس و  اهجازم و  مرگ رـضم  عومجم  رد  یلها و  زا  رت  کـشخ رت و  مرگ و  یئارحـص  رتوبک 
.دشابیم رایخ  زغم  ینساک و  قرع  بآ و  ندروخ  هکرس و  هروغ و  بآ اب  وا  نتخپ  شحلصم 

401 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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هناثم هیلک و  هدور ، ولگ ، یکشخ  هفرس و  يزیرنوخ ، یلخاد ، ياهمرو  شش ، هنیس و  درد ، مشچ ضارما : جالع  اریتک 

.اهجازم مرگ دیفم  لادتعاب  لیام  کشخ  درس و  تعیبط  اب 
.دربیم لیلحت  هدرک  مرن  ار  ینطاب  ماروا  تابالص و  اریتک  باعل  ندروخ 

.دهدیم مشچ  تحارج  درد  مشچ و  یتحاران  نیکست  هدرک  ظیلغ  ار  قیقر  داوم  اریتک 
.دروآیم دنب  ار  يرهاظ  ياه  يزیر نوخ شندیمد  ندیشاپ و  شش و  هنیس و  دننام  ینطاب  يزیرنوخ  اریتک  هدیئاس  ندروخ 

یکشخ و هفرـس و  اریتک  باعل  ندروخ  .دنکیم  عفد  نداد  نوریب  اب  ار  هیودا  تدح  یتحاران و  یمـس و  ياهاود  ررـض  اریتک  ندروخ 
اه هدور تیوقت  فرطرب و  ار  هدور  ياـه  یتحاراـن هناـثم و  هیلک و  درد  لوب و  شزوس  زاوآ و  یگتفرگ  هیر و  مخز  هنیـس و  تنوـشخ 

.دنکیم
نآ رد  هک  يریـش  نآ  زا  دعب  هک  هصاخ  هدننک ، هبرف تیاغب  رکـش  هتـساشن و  ماداب و  مادـکره ، زا  نآ  لثم  اب  نآ  ندـیماشآ  تموادـم 

.دنا هدرمش هبرجم  رارسا  زا  دنشونب و  دنشاب  هتخپ  لیگران 
ریظن یب نآ  تنوشخ  یکشخ و  عفر  وم و  تسوپ و  ندرک  مرن  رد  فرطرب و  ار  خرـس  دوبک و  دیفـس و  هایـس و  کل  وا  باعل  ندیلام 

شیرس هتساشن و  باعل  اب  دیفس و  هایس و  سیپ  کل و  هکرس  اب  عفد و  ار  هکح  برج و  یبجاو )  ) هرون اب  اریتک  باعل  ندیلام  .دشابیم 
.دنکیم يریگولج  وم  ندش  هقشود )  ) قش زا 

ياذغ  ) لقث رضم  رثؤم و  درس  مرگ و  ياه  مخز تهج  ارثکا  دنکیم و  جالع  ارنآ  ضارما  مشچ و  درد  مشچ رد  اریتک  باعل  ندناکچ 
.دشابیم نایداب  شحلصم  و  هدنام ) هدعم  رد 

402 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

جازم یکشخ  هفرس ، هیلک ، هدور و  ارفص ، نوخ ، يدایز  یگنشت ، لوب ، قرع و  تالایخ ، نونج و  ضارما : جالع  ودک 

لوب قرع و  عفر و  ار  هدور  هدعم و  یگتـسب  ریگ و  ودک  .اهجازم  کشخ اه و  سبی اهجازم و  مرگ دـیفم  نیلم ، رت و  درـس و  تعیبط  اب 
بشکی هدرک  ریمخ  درآ  نآ  زا  كاروخ  کی  رادقم  هک  ار  وا  هتخپ  بآ  تیئاذغ و  مک ودک  .دهدیم  نیکست  ار  یگنـشت  يراج و  ار 

.دشابیم ارفص  لادتعاب  لهسم  دنروخب  هروب  یکدنا  لسع و  اب  دنراذگ و  میالم  رف  ای  رونت  شتآ  رد 
.دشابیم لیدعیب  نوخ ) يدایز   ) ینوخ يوارفص و  ياهبت  عفر  تهج  هشفنب  يابرم  نیبجنرت و  ربنچ و  رایخ  سولف و  اب  ودک  ندروخ 

درد و مشچ تـالایخ و  نونج و  ساوسو و  غاـمد و  ترارح  هتخوس و  يارفـص  تعرـسب  رکـش  يدـنهرمت و  اـب  ودـک  بآ  ندروـخ 
.دنکیم عفر  ار  هیلک  هدور و  یتحاران  دشاب و  مرگ  تاراخب  زا  هک  يرسدرد 

.دنکیم عفر  ار  دبک  یتحاران  غامد و  جازم و  یکشخ  مرگ و  هفرس  هراح و  ياهبت  یبرچ  یب تشوگ  اب  ودک  بآ 
[15] .دنکیم طالخا  تیمس  عفر  عطق و  ار  راح  ياهبت  شغ  دشاب  هدش  هتخپ  ودک  مخت  زغم  ای  سورخ  هجوج  اب  هک  ودک  ندروخ 

ص402 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
یندروخ نیرتهب  دنکیم و  ندب  رد  حلاص  طلخ  دیلوت  غامد و  رکف و  تیوقت  فرطرب و  ار  یکشخ ) ضبق و   ) يوادوس داوم  ودک  ياب 

.دشاب یم اهجازم  مرگ يارب  ینیریش  و 
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.دشاب یم ارفص  نوخ و  راشف )  ) تدح نکسم  مضاه و  هدننک و  فیطل ودک  یشرت 
ندناشنورف  رد  اه  يوارفص اهجازم و  مرگ تهج  لوکأم  نیرتدیفم  نیرتهب و 

403 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
بجوم اهنآ  رد  هک  اه  یمغلب .اهجازمدرـس و  لاح  رـضم  راـح و  مرگ و  ضارما  عیمج  یگنـشت و  باـهتلا و  بت و  ترارح و  نوخ و 

نآ ررـض  عفار  مرگ  هیودا  هریز و  و  دـنیامن ، باـنتجا  نآ  زا  دـیاب  هدـش  تبوطر جـنلوق و  هدور و  رد  مغلب و  يداـیز  اهتـشا و  طوقس 
.دنناسر فرصمب  ومیل  بآ  هکرس و  هروغ و  اب  ارنآ  هک  تساهجازم  مرگ اه و  يوارفص رب  دشابیم و 

رب شنتـسب  هدناشن ، ار  ءاشحا  هدعم و  باهتلا  هدرب ، لیلحت  ار  مرگ  ياهمرو  دـنراذگب  عضوم  رب  هدـیبوک  ار  وا  هتخپن  هک  ودـک  دامض 
.دنکیم عفر  ار  غامد  یگتسخ  یباوخیب و  مرگرسدرد و  یناشیرپ 

رـس و رب  هدـیئازرتخد  نز  ریـش  اب  شندـیلام  فرطرب و  ار  مرگ  شوگ  درد  یئاهنت  هب  ماداب و  اـی  لـگ  نغور  اـب  ودـک  بآ  ندـناکچ 
.دزاسیم فرطرب  تعیبط  مرگ رد  ار  یباوخیب  نایذه و  ماسرس و  یناشیپ 

عفر ار  ولگ  درد  ارفـص و  باهتلا و  درد و  هنیـس هفرـس و  وا  کشخ  هدیئاس  ندروخ  دـنمدوس و  ار  يرتفید )  ) قانخ ودـک  بآ  هرغرغ 
.دنکیم

.دنکیم جالع  ار  نآ  درد  مشچ و  مخت  يدرز  رادلگ  تخرد  بآ  ای  لگ  بآ  اب  ودک  بآ  ندناکچ 
.دنکیم جازم  مرگ ياهمخز  هلکآ و  مخز  عفد  هدروآ ، دنب  ار  وا  نوخ  تحارج  رب  وا  کشخ  تسوپ  هدیئاس  ندیشاپ 

.دنکیم عفر  ار  درز  خرس و  دیفس و  هایس و  سیپ  کل و  هکرس  اب  شتآ و  یگتخوس  تهج  هزات  نغور  اب  وا  تسوپ  هدیئاس  ندیشاپ 
.دهدیم عفن  ار  یلخاد  يزیرنوخ  ریساوب و  هکرس  اب  وا  هدیبوک  کشخ  تسوپ  ندروخ 

وم باضخ  نیرتگنررپ  نیرتهب و  دـندنبب  هتـشرس  انح  اب  ار  وا  بآ  هتفه  شـش  زا  سپ  هدرک  رپ  نهآ  گـنز  زا  ار  ودـک  لـخاد  نوچ 
.دوشیم وم  هشیر  تیوقت  ببس  هدوب و 

404 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مرگ و ياهبت  هیر و  هنیس و  يزیرنوخ  هنیس و  یتحاران  یکـشخ و  هناثم و  مخز  هیلک و  يرغال  لوب و  شزوس  ودک  مخت  زغم  ندروخ 

.دنکیم نامرد  ار  هدور  مخز  هفرس و  یگنشت و 
.دشابیم دننامیب  مرگ  ياهبت  لس و  دشاب و  ترارح  زا  هک  مکش  درد  غامد و  تسوبی  یباوخیب و  عفر  رد  ودک  مخت  نغور  ندروخ 

.دنا هدرمش هبرجم  رارسا  زا  دنشونب و  دنشاب  هتخپ  لیگران  نآ  رد  هک  يریش  نآ  زا  دعب  هک  هصاخ  هدننک ، هبرف تیاغب 
ریظنیب نآ  تنوشخ  یکـشخ و  عفر  وم و  تسوپ و  ندرک  مرن  رد  فرطرب و  ار  خرـس  دوبک و  دیفـس و  هایـس و  کل  وا  باعل  ندـیلام 

.دشابیم
قش زا  شیرس  هتساشن و  باعل  اب  دیفس و  هایـس و  سیپ  کل و  هکرـس  اب  عفر و  ار  هکح  برج و  یبجاو )  ) هرون اب  اریتک  باعل  ندیلام 

.دنک یم يریگولج  وم  ندش 
ياذغ  ) لقث رضم  رثؤم و  درس  مرگ و  ياهمخز  تهج  ارثکا  دنکیم و  جالع  ارنآ  ضارما  مشچ و  درد  مشچ رد  اریتک  باعل  ندناکچ 

.دشابیم یمرگ  زا  ياه  يرامیب عیمج  جلاعم  یمرگ و  هدنناشنورف  زبس  يودک  بآ  .دشابیم  نایداب  شحلصم  و  هدعم ) رد 

مشچ مرو  خرس ، داب  لصافم ، سرقن ، يدرس ، ضیح ، ءاضعا ، قورع و  هدعم ، ریگ  لقث و  ضارما : جالع  کچرک 
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.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و 
.دشابیم هدافتسا  دروم  وا  نغور  رتدایز  هک  ینغور  تسیا  هناد کچرک 

.دشابیم هناد  هد  ات  رثکا  دح  وا  هناد  زا  ندروخ  رادقم  هک  کچرک  ندروخ 
هدعم و لقث  ریگ و  للحم  کشخ و  باصعا  هدننک  مرن درس و  طلخ  يوق  لهسم 

405 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم مادنا  ءاضعا و  يوقم  قورع و  هدننک  كاپ نوردنا و 

.دروآیم نوریب  ار  هدشدقعنم ) هفطن   ) همیشم زاب و  ار  ضیح  کچرک  ندروخ 
.دهدیم دوس  دشاب  هدش  ضراع  يدرس  مغلب و  تبوطر و  زا  هک  ار  دراب  ضارما  جلاف و  هوقل و  کچرک  ندروخ 

.دنکیم جالع  ار  لصافم  سرقن و  عفر و  ار  یمغلب  ياهدرد  اهمرو و  لیگز و  سیپ و  کل و  دنراذگب  هدیبوک  هک  وا  دامض 
.دنکیم مرن  ار  هدش  کشخ هدش  تفس مادنا  ءاضعا و  کچرک  هدیبوک  نتسب  نتشاذگ و 
.دوشیم نآ  مرو  نتسشنورف  یمرن و  ثعاب  ناتسپ  رب  هکرس  اب  کچرک  هدیبوک  نتشاذگ 

.دوشیم دوبهب  تعرس  نآ و  ضراوع  زا  يریگولج  ثعاب  خرس  داب  رخاوا  رد  ندب  رب  هکرس  اب  کچرک  هدیبوک  ندیلام 
.دنکیم ءاضعا  ریاس  مرو  ولگ و  ریز  مرو  مشچ و  مرگ  ياهمرو  عفر  مشچ  تشپ  رب  وج  درآ  اب  کچرک  گرب  هدیبوک  دامض 

درـس ياهدرد  عفر  نوتیز  نغور  اب  دـناشنیم و  ورف  ار  لصافم  درد  دنـشاب  هدرک  مرن  بآ  اب  هک  انح  اب  کچرک  گرب  هدـیبوک  نتـسب 
.دنکیم

ءاضعا و یمغلب  جزل  بآ و  مغلب و  عفار  بلق و  درد  نکـسم  يروخاذغ ) قشاق  کی   ) لاقثم ود  ندـیماشآ  روآ و  یق کچرک  نغور 
.دشابیم نوردنا 

.دنکیم مرن  ار  تالضع  اه ) یتفس  ) تابالص هدش و  تخس هدش و  کشخ مادنا  ءاضعا و  کچرک  نغور  ندیلام 
.دهدیم دوس  ار  هشعر  جنشت و  کچرک  نغور  ندیلام 

.دوشیم مکش  بالقنا  درد و  مرو و  عفن و  عفر  ثعاب  هدعم  يالاب  رب  نآ  ندیلام 
مخز و رـس  تحارج  رب  نآ  ندیلام  هدش و  نآ  دوبهب  ببـس  هدنناود )  ) هدنکارپ راد  شراخ تحارج  شوج و  برج و  رب  نآ  ندـیلام 

ار رس  راد  بآ تحارج  شوج و 
406 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم جالع 
.دنکیم تسوپ  يدوبک  راثآ  عفر  دلج  رب  کچرک  نغور  ندیلام 

.دشابیم شوگ  درد  عطاق  شوگ  رد  کچرک  نغور  ندناکچ 
.دوشیم نآ  يوم  ندنایور  ثعاب  هتخیروم  لحم  رب  ایرد ) فک   ) هدیئاس اب  کچرک  نغور  ندیلام 

.دنکیم ریساوب  نامرد  کشخ  هدیبوک  هرت  درآ و  اب  کچرک  نغور  ندروخ  ندیلام و 
هتسوپ هتسوپ عفر  نآ  هدرک  فاص ندیلام  لدرخ و  دشاب و  هتخادنا  راهب  رد  رام  دوخ  ارنآ  هک  رام  تسوپ  اب  کچرک  نغور  هدناشوج 

.دنکیم نآ  لثم  سیپ و  کل و  زازک و  یتسوپ و  راثآ  عیمج  دلج و  ندش 
عانعن یکطـصم و  اریتک و  شحلـصم  تحاران و  ار  دوجو  بلقنم و  ار  جازم  طـقاس و  ار  اهتـشا  نآ  نغور  کـچرک و  داـیز  ندروخ 

.دشابیم
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غامد نوخ زازک ، ریساوب ، دعقم ، وم ، شزیر  ضارما : جلاعم  کشک 

.اهجازم مرگ دیفم  ضباق ، مضهرید و  کشخ و  درس و  تعیبط  اب 
غامد نوخ عفر و  ار  رس  يوم  شزیر  دننک  رارکت  رابود  یکی  يا  هتفه دنهد و  وشتسش  یتعاس  زا  سپ  هتسب  رسب  نوچ  ار  عیام  کشک 

.دشابیم دیفم  ار  ریساوب  جنر  نآ  هلاما  دعقم و  رب  نآ  ندیلام  عفان و  ار 
رـسب ماداب  ای  خرـس  لـگ  نغور  اـب  رـس  ندرک  برچ  زا  سپ  هدرک  ریمخ  کـشک  اـب  مه  رادـقمب  ار  هتخوس  وج  هتخوس و  مشپ  نوچ 

.دشابیم برجم  زازک  ضرم  تهج  دنلامب 
407 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم وا  ترضم  عفر  کشک  ندروخ  زا  سپ  تاج  ینیریش ندروخ 

زرل بت و  گر ، درد و  هبصح ، ینم ، ءاب و  مکش ، ياهریگ  يرغال ، عامج ، نینج ، ضیح و  ضارما : جالع  سفرک 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم زاب  ار  راردا  لوب و  عفر و  ار  جزل  طالخا  سفرک  ندروخ 

.دشابیم رثؤم  ياهاذغ  اهوراد و  زا  نینج  جارخا  ضیح و  ندرک  زاب  رد  سفرک 
.دشابیم مواقم  مومس  ربارب  رد  فرطرب و  ار  هدور  هدعم و  خفن  سفرک 

.دشابیم حتفم  نورد و  ياه  هدس ریگ و  هدننکزاب  تیاغب  عامج و  کیرحت  ظوعن و  یهبرف و  بجوم  سفرک  ندروخ 
.دزاسیم فرطرب  ار  وراد  تیذا  فرطرب و  ار  ولهپ  مکش و  درد  سفرک 

.دشخبیم تیوقت  ار  یلهسم  تاجاود  لمع  یق و  اهتشا و  ءاب و  كرحم  سفرک 
.دنکیم عفر  ار  نوردنا  ءاشحا و  يدرس  تبوطر و  غورآ و  سفن و  گنت  هفرس و  ولگ و  هنیس و  شراخ  سفرک  ندروخ 

.دزاسیم فرطرب  ار  هدور  درد  یگنشت و  ءاسنلا و  قرع  مغلب و  زا  زرل  هبصح و  كرو و  درد  فارطا و  تشپ و  درد  سفرک 
.دوشیم نآ  نتفر  نایم  زا  ثعاب  هدرک  بوذ  ار  هناثم  گنس  سفرک 

.دربیم لیلحت  ار  اهمرو  سفرک  دامض 
.دنکیم عفر  ار  مشچ  مرو  دندنبب  مشچ  يور  رب  مهرم  تروصب  هک  وج  درآ  اب  سفرک  هدیبوک 

هکح  و  ادوس )  ) برج ماداب  ای  لگ  نغور  اب  هتفهکی  ات  سفرک  بآ  ندیلام 
408 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب هدش  لح  هروب )  ) درگوگ و نآ  مهد  کی  وا  رد  هک  اصوصخم  دزاسیم ، رود  ار  شراخ ) )
.دزاسیم كاپ  ارنآ  راثآ  فرطرب و  ار  لیگز  نآ  اب  سفرک  لفث  هدیبوک  نتشاذگ  ای  لسع  رداشون و  سفرک و  بآ  ندیلام 

رد يدـنچ  هدرک  زیر  ار  ود  نآ  هک  یمـسق  دوشیم  لـمع  تروص  ود  هب   » دنـشاب هدرورپ  لـسع  رد  هک  سفرک  گرب  هشیر و  ندروخ 
.دروآیم دنب  ار  نایثغ  یق و  هدرک ، هدعم  تیوقت  دنروآیم » ماوقب  لسع  اب  هداد ، شوج  دنچ  هدرک ، درخ  هک  یمسق  دنناباوخیم و  لسع 

.دنکیم عفر  ار  هدور  هدعم و  لاکشا  ریگ و  هدیشخب  توق  ار  ءاشحا  هدعم و  بلق و  سفرک  یشرت 
.دشابیم نآ  هشیر  دننام  لاعفا  ریاس  رد  اذغ و  مضاه  هدش و  محر  هدعمب و  بذج  تعرسب  نآ و  دوخ  زا  رت  يوقم سفرک  مخت 
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کیرحت هدعم و  تیوقت  رد  دننک  لامعتـسا  هام  هس  زا  دعب  هدومن  طولخم  هدـیبوک  سفرک  مخت  مرگ   2 بارش 5 / لطر  ره  رد  نوچ 
.دشابیم رثالا  يوق  دنب  شاش عفر  رد  رثؤم و  اهتشا 

هدعم و تیوقت  رد  دننک  لوانت  هک  رکش  مرگ )  5  ) لاقثم کی  و  هاوخنان )  ) رادقم نامه  ای  سفرک  مخت  مرگ   2 لاقثم 5 / مین  ندروخ 
.دشابیم برجم  داب  عفر 

ریـش و دـسفم  روآدردرـس و  عدـصم و  نینچمه  هدریـش و  نانز  اه و  هلماح لاح  رـضم  دـننامیب و  توهـش  کیرحت  تهج  زا  سفرک 
.دشابیم اریتک  و  نایداب )  ) شررض عفار  لقع و  ندش  مک  دولوم و  دردرس  ثعاب 

409 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

وناز رمک و  درد  نمزم ، هفرس  لصافم ، درد  غامد ، فعض  تبراقم ، لمع  یتسس  ضارما : جالع  طیبنق  ای  يرمق  ملک 

.ظیلغ تبوطر  اب  هناگراهچ و  ياوق  اب 
.دربیم لیلحت  ار  اذغ  زاب و  ار  جازم  ياهریگ  وا  هتخپ  ندروخ 

.دنکیم زاب  ار  لوب  هدنروآظوعن ، طیبنق 
.دنکیم ادوس  دیلوت  هدروآ ، يرامخ  طیبنق 

بوخ و شحلـصم  گرب و  ملک دـننام  تاهج  عیمج  رد  دوشیم و  غامد  فعـض  ثعاب  هدـعم و  زا  رذـگرید  درگ  ملک  اـی  طـیبنق  ملک 
.تسا نآ  ندرک  خبط  فیطل  هیودا  نغور و  اب  نتخپ و  رادبآ 

ینم وا  مخت  ندروخ  نکیل  دشابیم ، دیفم  لصافم  درد  تهج  وضع  رب  وا  هتخپ  نتـسب  هدرک ، لیاز  ار  یتسم  ملک  دوخ  بآ و  ندروخ 
وا هتخپ  بآ  عفر و  ار  نمزم  هفرـس  ادص و  یگتفرگ  لاحط و  جنر  مرگ  رادقمب 100  يرمق  ملک زا  زور  ره  ندروخ  دنکیم ، دـساف  ار 

تاراخب و ببـس  زا  هک  مشچ  یکیرات  ءاشحا و  باـجح و  مرو  وناز و  رمک و  درد  رـسدرد و  يراـج و  ار  قرع  كاـپ و  ار  نوردـنا 
.دنکیم نامرد  ار  دشاب  تابوطر 

یباوخیب همضاه ، هدعم و  تسوپ ، رس ، درد  نونج ، هناثم ، هیلک و  يرغال ، عامج ، ضارما : جالع  هلک 

نیرتهب  ندب و  يوقم  هداعلا و  قوف  تیئاذغ  اب  تسا ، تاناویح  رس  زغم  هلک و  ضرغ 
410 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.فیعض ياهندب  ياذغ 
.دنکیم دایز  ار  عامج  لیم  هدومن  ینم  دیلوت  هلک  ندروخ 

.دشابیم ناوج  دنفسوگ  هلک  وا  نیرتهب  ندب و  یهبرف  ثعاب  هلک 
.دنک یم مرن  هدیناسر  تبوطر  ار  هدش  کشخ یغای  تالضع  باصعا و  هچاپ  هلک و  بآ  اب  هلاما 

.دزاسیم مرن  ار  ینطاب  ياهمرو  شراوگ و  هاگتسد  هداد  تنیل  ار  هناثم  هیلک و  هدور و  هدعم و  هچاپ  هلک و  بآ  اب  هلاما 
.دوشیم اهنآ  تسوپ  یمرن  ثعاب  اپ  تسد و  رب  نآ  ندیلام  یباوخیب و  رس و  درد  نونج و  عفان  ینیب  رد  هچاپ  هلک  بآ  ندناکچ 

نیچراد و ار  شا  يدرس ررض  عفار  ناناوتان و  همضاه  هدعم و  هدننک  فیعض هدننک و  تحاران رـضم و  نادنمورین و  لاح  دیفم  یئاذغ 
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.دنکیم شرت  ومیل  بآ  تاجیشرت و  ار  شا  یلک ررض  عفر 

كروک شوج و  رس ، يوم  بصع ، یگتخوس ، ریساوب ، هیلک ، هدعم ، لقث ، خفن و  ادص ، هنیس و  ضارما : جالع  دجنک 

يادص هدوشگ  ار  ءاعما  هدعم و  لقث  دنبوریگ و  دـجنک  اهجازم ) کشخ  ) اه يوادوس اهجازمدرـس و  لاح  دـیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم رود  ار  هتخوس  طالخا  ادوس و  هدرک ، زاب  ار  هتفرگ  هنیس  هتسب و 

رام یگدیزگ  عفر  بارش  اب  نآ  ندروخ  دعقم و  یتحاران  عفان  ماروا و  للحم  ندب و  هدننک  قاچ بوخ ، اما  كدنا ، تیئاذغ  اب  دجنک 
.دنکیم یعفا  و 

، هتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  هداد  وب  هدرا و  اولح و  دننام  فلتخم  تروصب  دجنک 
411 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم ناسکی  صاوخ  رثا و  رد  دنک  ندب  تیافک  هک  يدح  رد  نآ  تروص  رهب  ندروخ 
دیلوت ریظن و  یب ندرک  هبرف  تهج  زور  همه  رد  ماداب  یلیلق  تشم  غرم و  مخت ددع  کی  شاخشخ و  رکش و  اب  دجنک  یتشم  ندروخ 

.دنکیم ندب  یبرچ  هیلک و  تشپ و  هیپ 
.دوشیم يرم  ولگ و  يان و  هدعم و  شزوس  عفر  ثعاب  تابن  اب  دجنک  هدیبوک  هریش  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  هدعم  تبوطر  یشرت و  دجنک  هریش  ندروخ 
.دزاسیم رود  ار  جازم  مرگ تابورشم  شزوس  یمرگ و  دجنک 

.دنکیم ریساوب  نوخ  عطق  هتخوس  يودرگ  نآ  فصن  اب  نآ  هریش  اصوصخم  دجنک ، لاقثم  ود  ندروخ 
.دشابیم تسوپ  یهایس  راثآ  عفار  ندب و  تسوپ  هدننک ) مرن  ) نیلم ماروا و  هدننک  مرن دجنک  دامض 

.دنکیم عفر  ار  بصع  یکشخ  گنرزبس و  یبوک  لاخ تسوپ ، رب  دجنک  ررکم  هدیبوک  دامض 
هک خارف  يا  هدور  ) نولوق درد  مکش و  درد  جنلوق و  عفر  مکش  رب  شتآ و  یگتخوس  جلاعم  یگتخوس  لحم  رب  دجنک  هدیبوک  دامض 

.دنکیم تسا ) هتفر  نیئاپ  پچ و  الاب و  فرطب  تروص  هس  هب  مکش  رد 
.دشابیم تسوپ  روثب  شوج و  عفار  هدش و  وم  یهایس  يزارد و  توق و  ثعاب  وم  رب  وا  نغور  ای  هریش  ندیلام 

.دهدیم مرو  لیلحت  دنکیم و  نآ  نابرض  عفر  مشچ  تشپ  رب  بارش  اب  دجنک  هدیبوک  هتخپ  دامض 
.دشاب یم نینج  طقسم  ضیح و  هدننکزاب  دوخن  اب  دجنک  هدناشوج  بآ  ندیشون 

مین  کی و  زیوم و  هدناشوج  بآ  نآ  لثم  اب  وا  هدناشوج  بآ  وزج  ود  ندیماشآ 
412 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم قاقش  كرت و  تسوپ و  يربز  یتشرد و  شراخ و  عفر  دنشونب  اتشان  هک  نوسینا )  ) نآ فصن  دجنک و  نغور  نآ 
سفن و گـنت  عفد  رد  نآ و  لـصا  لـثم  لوب  شزوس  طـالخا و  نتخوس  عفر  رد  نآ و  دوخ  زا  رتهب  رتیوق و  لاـعفا  رد  دـجنک  نغور 

.دشابیم وا  دوخ  زا  رت  جالعلا عیرس  رتدیفم و  هیر  مخز  کشخ و  هفرس 
.دشابیم نیرتررض  یب ضیرم  ياذغ  رد  دجنک  نغور 

.دنکیم طرفم  يرغال  عفر  هدش ، یهبرف  ثعاب  هریغ  دالاس و  اذغ و  رد  دجنک  نغور  موادم  تروصب  ندروخ 
.دشابیم اه  مرو هدننک  مرن  ءاضعا و  ياه  یتخس هدننک  مرن غرم  مخت هدیفس  اب  دجنک  نغور  ندیلام 
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.دشابیم مشچ  درد  عفار  غرم ، مخت هدرز  نوتیز و  نغور  اب  دجنک  نغور  ندناکچ 
هرون زا  هک  یتحارج  شتآ و  یگتخوس  عفر  شندـیلام  ندـب و  جراـخ  لـخاد و  ياـه  تنوشخ عفر  هزرفـسا  باـعل  اـب  نغور  ود  نیا 

.دنکیم دشاب  هدیسرمهب  ادزوم ) يوراد  یبجاو  )
.دنکیم زاب  ار  شوگ  لخاد  شوج  لمد و  مرو و  یکطصم  دیفس و  لفلف  اب  دجنک  نغور  هدناشوج  ندناکچ 

ارفصب و لوخد  دوز  فیعض و  غامد  دسفم  و  اهجازم ) کشخ   ) يوادوس رضم  هدعم و  هدننک  تخـس مضهرید و  نآ  نغور  دجنک و 
نآ لاثما  اه و  یـشرت ومیل و  بآ  ریمخ و  نان  یمک  اب  وا  ندروخ  اب  وا  نغور  ررـض  عفار  لسع و  نآ و  نداد  وب  دـجنک  دوخ  حلـصم 

.دشابیم
413 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

خرس داب  ینیب ، دب  يوب  هچیپ ، لد یق ، حور ، غامد ، نوخ هدعم ، همضاه و  ضارما : جالع  ردنک 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دشاب یم نآ  نوخ  عطاق  مخز  يور  رب  وا  هدیئاس  ندیشاپ  هتسکش  ار  اهداب  ردنک  ندروخ 

.دنکیم غامد  نوخ سبح  ینیب  رد  ردنک  هدیئاس  ندیمد 
.دهدیم توق  ار  هظفاح  همضاه و  هدعم و  لد و  ردنک  زا  زور  رد  يدوخن  رادقمب  ندروخ 

.دوشیم مغلب  ندش  عمج  ثعاب  ردنک  ندروخ 
.دشاب یم عامج  لیم  توهش و  ینعی  یناویح  حور  يوقم  ظوعن و  ثعاب  رادداب و  ردنک 

.دشابیم زاوآ  ادص و  ندش  فاص  ثعاب  بلق و  ناقفخ  عفار  هدش  غامد  رکف و  تیوقت  ثعاب  ردنک  ندروخ 
اب وا  دوخن  کـی  دـنکیم و  عفر  ار  یتـبوطر  لاهـسا  فرطرب و  ار  ناـیثغ  یق  عفر و  ار  یغاـمد  تاـبوطر  یکطـصم  اـب  ردـنک  ندروخ 

.دشابیم مکش  شچیپ  عفار  هاوخنان )  ) نآ نزومه 
غمـص اب  دشاب و  هدش  نمزم  هک  ناوختـسا  يدرـس  عفر  دنروخب  هدومن  طولخم  هدرک  مرن هک  لسع ، نوتیز و  نغور  اب  ردـنک  ندروخ 

.دنکیم هفرس  یبوطر و  هنهک  هفرس  سفن و  گنت  ینیب و  دب  يوب  عفر  یبرع 
.دنکیم عفر  ار  خرس  داب  یشومارف و  نایسن و  هتسکش ، ار  ظیلغ  ياهداب  هداد ، توق  ار  فیعض  هدعم  رکش  لسع و  اب  ردنک  ندروخ 

.دزاسیم فرطرب  ار  نابز  ینیگنس  لقث و  هنوپ  و  حزیوم ) اب   ) ردنک ندروخ 
414 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم دشاب  هدش  هدروخ  ودرگ  اب  هک  اصوصخم  عامج ، توهش  تیوقت  ینم و  دیلوت  زپ  مین غرم  مخت هدرز  اب  ردنک  ندروخ 
.دنکیم عفر  ار  نآ  رد  هدرم  نوخ مشچ و  تحارج  هدش  رصب  يالج  ثعاب  دنشک  مشچ  رد  هدیئاس  رابغ  دننام  هک  ردنک  همرس 

عفر لسع  اب  لاصوصخ  ارنآ  يدیفـس  یتحاران و  شوج و  شراخ و  فعـض و  یکیرات و  شزیر و  بآ مشچب  ردـنک  همرـس  ندیـشک 
.دنکیم

.دوشیم نآ  نامرد  دوبهب و  ثعاب  فیثک  ودب  دنچره  تحارج ، رب  وا  هدیئاس  ندیشاپ 
.ددرگیم نآ  دوبهب  ثعاب  دعقم  مخز  رب  اریتک  باعل  اب  وا  هدرک  مرن ندیلام 

لیگز و عفار  ندـب  رب  شندـیلام  دـعقم و  مخز  عفار  دـعقم  رب  مشچ و  رون  يدایز  ثعاب  مشچ  تشپ  رب  اریتک  باعل  اب  ردـنک  داـمض 
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.دوشیم تسوپ  ياه  یتحاران رازآ و 
.دنکیم دشاب  هدیسر  مهب  یگدزامرس  زا  هک  كرت )  ) قاقش شتآ و  یگتخوس  تحارج  عفر  یبآ  غرم  هیپ  اب  ردنک  هدیئاس  ندیلام 

.دربیم لیلحت  ار  تابالص  مرو و  دجنک  نغور  اب  ردنک  هدیئاس  ندیلام 
نآ بآ  ات  دنناشوجب  نادـنچ  دـجنک  نغور  رد  هدرک ، فاص  هتخپ  ار  دروم  هک  تروصنیاب  دروم )  ) نغور اب  ردـنک  هدـیئاس  ندـیلام 

.دنکیم يریگولج  وم  شزیر  زا  دنامب  نغور  هدش  مامت 
.دنکیم عفر  ار  هوقل  هشعر و  لسع  اب  ردنک  هدیبوک  ندیلام 

.دوشیم نآ  تمالس  هتسکش و  وضع  ندمآ  مهب  بجوم  یگتسکش  لحم  رب  لسع  ردنک و  نتسب  نتشاذگ و 
.دنک یم نآ  درد  عفر  كاندرد  شوگ  رد  دنشاب  هدرک  لح  ردنک  نآ  رد  هک  یبارش  ندناکچ 

.دوشیم تارشح  ندنازیرگ  ثعاب  تسوپ و  روثب  شوج و  ینوفع  دض  یتبوطر و  هفرس  یئابو و  ياوه  ابو و  عفر  ردنک  دود )  ) روخب
415 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوشیم نادند  هثل و  تیوقت  ثعاب  دنکیم و  یتبوطر  هفرس  عفر  ردنک  ندیوج 
.دوشیم یشومارف  یشوه و  مک عفر  ثعاب  دننک  تموادم  دنشونب و  اربآ  نآ  هدناسیخ  بآ  رد  ار  ردنک  مرگ  زور 3  ره  نوچ 

اب نآ  دایز  رکـش و  جـنرب و  شحلـصم  هایـس و  کل  ماذـج و  نونج و  ثعاب  مغلب و  نوخ و  هدـننازوس  نآ  ندروخ  رب  داـیز  هدافتـسا 
.دشابیم دوخن  ود  یکی ، نآ  كاروخ  رادقم  هدنشک و  هکرس  بارش و 

مئاد شطع  اقستسا ، هدعم ، فعض  غامد ، نوخ اه ، بت مومس ، هناثم ، گنس  ضیح ، لوب و  ضارما : جلاعم  رگنک 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
گنـس زاب و  ار  هتـسب  ضیح  لوب و  زاب و  دشاب  هدیـسر  مهب  يدرـس  یکـشخ و  زا  هک  ار  هدور  هدعم و  ياهدنب  ریگ و  رگنک  ندروخ 

.دروآیم لیلحت  هب  ار  ءاشحا  ءاعما و  ياه  یگتفرگ هتخیر و  ار  هناثم 
نمزم ياهبت  هنهک و  لاهـسا  ینیب و  نوخ  وا  هشیر  زا  هناد  دنچ  هتخپ  ندروخ  هتفای ، تمواقم  مومـس  لباقم  رد  ندب  رگنک  ندروخ  اب 

.دروآیم دنب  ار 
هدش فعض  راچد  تبوطر  يدرس و  زا  هک  ار  فیعـض  ياه  هدعم هدناشن  ورف  ار  ادوس  مغلب و  هدرک  تارـشح  ندیزگ  مس  عفر  رگنک 

.دنک یم عفر  ار  ناقری  و  مئاد ) شطع   ) اقستسا تیوقت و  دشاب 
رود ار  كرو  درد  رمک و  رـس و  درد  عفر و  ار  مادنا  ءاعما و  هدـعم و  ياهداب  زازک و  دـیفم  یکچوک  قشاق  رادـقمب  وا  مخت  ندروخ 

.دنکیم
.دوشیم وم  تیوقت  ثعاب  جالع و  ار  وم  شزیر  رسب  وا  هزات  هقاس  بآ  ندیلام 

416 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مرو رب  نآ  نتسب  هدش ، نآ  تحارج  رس  ندش  زاب  ثعاب  هدرک  كرچ نادند  لحم  رب  وا  دامض  عفر و  ار  نادند  درد  وا  هتخپ  هضمضم 

.دوشیم نآ  نتسشن  ورف  ثعاب  تبوطر  مغلب و  زا 
هناخ نآ  زا  تارشح  ماوه و  دنزیوایب  هناخ  رد  نوچ  هک  تسوا  صاوخ  زا  عفان و  یگنشت  عفر  تهج  وا  هزات  بآ  زا  یقشاق  ندیـشون 

.دنوشیم رود 
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یگدیزگ سیلفس ، لاحط ، ءاب ، توهش و  ودک ، مرک  اه ، مخز اهدرد ، ینیب ، نوخ  راردا ، يدرز ، ناقری و  ضارما : جلاعم  واگ 

.لادتعا هب  لیام  رتدرس  تعیبط  اب  تسا  هلاس  کی  هلاسوگ  نآ  نیرتهب 
اهنآ ناشک و  تمحز ناشک و  تضایر لاح  دـیفم  هدـننک ، قاچ ندـب و  مامت  يوقم  مضه  زا  دـعب  ادوس و  ثروم  مضهرید و  ظیلغ و 

.دنشاب هتشاد  قاش  ياه  تیلاعف اهراک و  هک 
.دشابیم اجافم  گرم  ثعاب  نآ  راثکا  یلصافم و  سرقن و  نارامیب  رضم  نوخ و  نفعت  ببس  نآ  ندروخ  دایز 

نارفعز نیچراد و  دننام  تعیبط  مرگ  هیودا  اب  هکنآ  رگم  دروآیم ، ینیگنـس  ریگ و  لقث و  هتـسب  ار  نانز  ضیح  واگ  تشوگ  ندروخ 
.دشاب هدش  هدروخ  امرخ  زا  ریغ  ياه  ینیریش نآ  بقع  رد  دنزپب و  بوخ  هتخپ و  نآ  لثم  و 

.دنکیم وا  دنیآ  شیپ جنر  درد و  زا  يریگولج  عفان و  هدعم  یتحاران  رازآ و  نابحاص  تهج  هکرس  اب  وا  یبرچ  یب تشوگ  بآ 
هدنـشک شوگ  رد  وا  تشوگ  بابک  هبانوخ  ندناکچ  لوب و  هدننک  ناور راردا و  يراجم  هدننکزاب  ناقری و  ضرم  دیفم  واگ  تشوگ 

.دشابیم نآ  مرک 
417 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم دوس  ارنآ  ترارم  درد و  دیفم  ار  شتآ  یگتخوس  نآ  ندیلام  واگ و  تشوگ  بابک  هبانوخ 
بارـش اب  نآ  رادـقم  نیمه  ندروخ  هدروآ و  دـنب  ار  ینیب  نوخ  ینعی  درـس  بآ  اب  واـگ  خاـش  هدـنازوس  زا  یکچوک  قشاـق  ندروخ 
هدنهد مایتلا نادند و  يالج  دیفم  ینیب و  نوخ عطاق  راب  ره  رد  دوخن  نزو 2  هب  ینعی  رادقم  نیا  فصن  هدرک  ناهوس عطق و  ار  لاهسا 

.دشاب یم تاحارج  اه و  مخز اهدرد و  نکسم  و 
اب هدـنازیر و  ار  ودـک  مرک  تبوـن  ره  رد  لـسع  اـب  يروخاـبرم ) قشاـق   ) یقـشاق ندروـخ  رثا و  نیمه  ياراد  زین  وا  هتخوـس  ندروـخ 

.دشابیم ءاب  تشپ و  توهش و  تیوقت  ثعاب  تموادم  يریگ و  یپ
.دشاب یم لاحط  جنر  جلاعم  زور  دنچ  ات  نیبجنکس  اب  وا  خاش  هتخوس  زا  لاقثم  مین  ندروخ 

برقع یگدیزگ  سیلفس و  تحارج  شخبدوس  نآ  ندیلام  عفر و  ار  دعقم ) جرف و  شراخ   ) هکح ضرم  لسع  اب  واگ  هرهز  ندروخ 
هداد دوبهب  ار  هیـصخ  تلآ و  فـالغ  جرف و  مخز  نآ و  جـنر  درد و  نکـسم  تحارج  مخز و  ره  رب  ناـمرد و  ار  هیذوم  ناروناـج  و 

.دزاسیم كاپ 
جـلاعم و ار  رـس  هروش  هسوبـس و  راد و  هشیر ياه  هزوس شوج و  رثؤم و  ادوس  برج و  شراخ و  تهج  هروب )  ) اب واگ  هرهز  ندـیلام 

.دوشیم جرف  ندش  كاپ  نآ و  نایرج  ضیح و  نوخ  ندمآ  دنب  ثعاب  جرف  رد  نآ  نتشادرب 
كرچ ینیگنس و  عفار  شوگ  رد  نز  ریش  اب  نآ  ندناکچ  عفر و  ار  مشچ  ضایب  دیفس و  ياه  هکل مشچب  لسع  اب  واگ  هرهز  ندیـشک 

.دوشیم شوگ  یتحاران  و 
قلح و جنر  قانخ و  دوبهب  ثعاب  جراخ  زا  نآ  ندـیلام  لسع و  اب  نآ  هرغرغ  نآ و  ندرک  كرچ  عنام  اه  مهرم رد  واگ  هرهز  ندوزفا 

.دنکیم قاچ  وا  نالبند )  ) هضیب ندروخ  نآ و  درد  عفار  دعقم  رب  نآ  ندیلام 
زور ره  زور  دنچ  دسرب و  محر  لخادب  دود  هکیروطب  وا  خاش  اب  جرف  نداد  دود 

418 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم نینج  طقس  ثعاب  دنهد  تموادم  راب  ود  یکی 

هدروآ و مهب  ار  تاحارج  نآ  رتسکاخ  ای  هدـیئاس  ندیـشاپ  هدرک و  مرن  ار  اه  مرو وا  قاس  زغم  هدـنازیرگ و  ار  تارـشح  وا  خاـش  دود 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دنکیم مرن  هدروآ  مهب  ار  ریساوب  و  یگدیکرت )  ) قاقش وا  ياپ  ملق  زغم  ندیلام  کشخ و 
رب وا  کشخ  نوخ  هدـیئاس  ندیـشاپ  هدیـشخب  دوبهب  ار  لـصافم  درد  سرقن و  دـشاب  هدـش  طولخم  ضیح  نوخ  اـب  هک  وا  هزاـت  نوخ 

.دنکیم وا  نوخ  نایرج  زا  يریگولج  تاحارج 

يزیرنوخ ضیح و  تاحارج ، یگدیزگ و  ناتسپ ، مرو  جلف ، لفط ، یتسس  هفرس ، جازم ، یکشخ  ضارما : جالع  ودرگ 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم نیلم  بوطرم و  مرن و  ار  عبط  ودرگ  ندروخ 

.دوشیم مرک  دیلوت  دوجو و  عنام  هداد ، يرای  ار  ظوعن  هدش ، اذغ  لیلحت  بجوم  ودرگ  ندروخ 
.ددرگیم جازم  تنیل  ببس  مارآ و  یلهسم  ریجنا  وا  نزومه  اب  ودرگ  مرگ  هاجنپ  ندروخ 

عفر دـنروخب  هدروآ  نوریب  ار  وا  زغم  دـننک و  شتآ  ریز  وا  يور  میخـض  تسوپ  اـب  ناـنچمه  ار  وا  هک  تسوـپ  اـب  ودرگ  هدرک  ناـیرب
.دنکیم دشاب  هدش  ضراع  درس  ياوه  زا  هک  يا  هفرس

.دهدیم دوبهب  ار  لفط  يوناز  یتسس  شزرل و  دنلامب  هدیوج  اتشان  ار  هنهک  يودرگ  نوچ 
رثا رد  هکیمرو  لفط و  هدید  همدص هلضع  درد  هدیوج  نیمه  ندیلام  نینچمه 

419 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دناشنیم ورف  دشاب  هدیسر  وا  وضعب  ندروخ  نیمز  ای  تشم و  بوچ و 

ار دوشیم ) رهاـظ  تسوپ  هتخیر  ناـهگان  هک  وم  زا  یتمـسق  نتخیر   ) ور رـس و  زا  هتخیر  يوم  ـالاب ، تروصب  ودرگ  هدـیوج  نینچمه 
.دنکیم عفر  ار  بصع  یتسس  جلف و  نامرد و 

.دهدیم عفن  ار  ناتسپ  مرو  درد و  زین  هدیوج  نیمه 
هدـعم مرک  نتخیر  ثعاـب  مه  تورزنا و  دوخ  ررـض  عفر  مه  دوجوم ) غمـص  یعون   ) تورزنا یقدـنف  رادـقم  اـب  ودرگ  زغم  ندروـخ 

.دشابیم دننامیب  هراب  نیا رد  دوشیم و 
.دنکیم نآ  تحارج  یگدیزگ و  نامرد  دنراذگب  راه  گس  تحارج  رب  هک  کمن  زایپ و  اب  ودرگ  هدیبوک 

.دنکیم نآ  لثم  ضیح و  يزیرنوخ  عنم  دریگرب  هتشغآ  نادب  هچراپ  نز  هتخاس  جوزمم  بارش  اب  هدیئاس  هدنازوس و  ار  ودرگ  نوچ 
.دوشیم یق  تلوهس  ثعاب  اتشان  ودرگ  زغم  ندروخ 

.دنکیم نآ  رثا  عفر  مس  رهز و  زا  دعب  نآ  ندروخ  مس و  ریثأت  مدع  بجوم  بادس  یمک  ریجنا و  ودرگ و  ندروخ 
.دنازیریم ار  ودک  مرک  زور  دنچ  يارب  ودرگ  زغم  ندروخ  رد  تموادم 

نآ رد  دروـم  گرب  هک  یبآ   ) دروـم بآ  یناکتـسا  هارمه  دنـشاب  هدـنازوس  تسوـپ  اـب  ارنآ  هـک  هتخوـس  يودرگ  یقـشاق  ندـیماشآ 
.دشابیم برجم  ریساوب  عطق  تهج  دنشاب ) هدناسیخ 

.دنکیم مشچ  شزیر  بآ شراخ و  عفر  دنشکب  مشچب  همرس  دننام  دننک و  رابغ  هدیئاس  هدیبوک ، هدنازوس ، تسوپ  اب  ار  ودرگ  نوچ 
یلچک جالع  رـس و  مخز  عفر  دـندنبب  رـسب  هدیـشک  هچراپ  رب  هدرک  تفز  لخاد  هدـیئاس  ار  ودرگ  هک  هدـنازوس  يودرگ  زغم  داـمض 

.دنکیم
.دنکیم نآ  دب  يوب  عفر  دنناشوجب  بوک  مین يودرگ  وب  معط و  دب  ياذغ  نغور و  رد  نوچ 
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420 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هرغرغ ای  دنلامب  دننک و  بر  هدـناشوج  روگنا  بآ  لسع و  اب  دـنناشوجب و  هدـیبوک  تشرد  تسوپ  اب  نانچمه  ار  زبس  يودرگ  نوچ 

.دشابیم دننامیب  هثل  مرو  یتسس و  نادند و  نب  یتسس  ناهد و  شوج  مخز و  قانخ و  تهج  دننک 
هقیقـش و درد  هنهک و  هلزن  نمزم و  عادص  دردرـس و  عفر  تهج  دندنبب  هدرک  ریمخ  انح  اب  هدـیبوک  وا  گرب  اب  ار  هزات  يودرگ  نوچ 

.دشابیم لیدعیب  دشاب  هدیسرمهب  تدورب  زا  هک  یئاهدرد  لک 
.دشابیم تالضع  مادنا و  اهدنب و  یتسس  جلف و  سرقن و  جلاعم  يوادم و  انح  اب  هزات  يودرگ  گرب و  هدیبوک  دامض  نینچمه 

.دناشنیم ورف  ارنآ  درد  هتشک  ار  شوگ  مرک  دننکب  مرگ  هک  ودرگ  گرب  بآ  ندناکچ 
دنب ار  یمحر  يزیرنوخ  درادرب  دوخب  نز  يا  هچراـپ رد  هدـیئاس  هدـنازوس و  ار  ودرگ  یناوختـسا ) درز  تسوپ   ) وا مود  تسوپ  نوچ 

.دروآیم
.دهدیم دوبهب  هدروآ  مهب  ار  تاحارج  وا  مود  تسوپ  هدنازوس  رتسکاخ  هدیئاس  ندیشاپ 

.دنکیم كاپ  هدینادرگ  وکین  ار  یکرچ  ثیبخ  مخز  ره  ودرگ  هدیئاس  غمص  ندیشاپ 
.دوشیم نآ  رد  مرک  روهظ  عنم  مکحم و  ارنآ  هثل  هشیر و  دیفس و  ار  نادند  ودرگ  مود  هدنازوس  تسوپ  هدیئاس  اب  ندرک  كاوسم 

.دنکیم ءاب  کیرحت  هدیشخب  توق  ار  هناثم  هیلک و  دنروخب  لسع  اب  هدرک  مرن  هک  ودرگ  مود  تسوپ  هدنازوس 
.دنکیم حالصا  ار  هدروخ  چیپ هدور  مرن و  ار  تعیبط  ابرم  نیمه 

.دشخبیم دوبهب  ار  لوب  ندمآ  هرطق  هرطق جنر و  دنب و  شاش زور  ره  يروخابرم  قشاق  رادقمب  وا  مود  تسوپ  هدیئاس  ندروخ 
رپ گنررپ  دامض  هکرس  رد  شندناشوج  نهآ و  گنز  اب  ودرگ  تسوپ  ندیبوک 

421 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوشیم نآ  ماکحتسا  ثعاب  شیر و  رس و  يوم  تهج  ماود 

.دشابیم تسوپ  ضارما  جلاعم  دنراذگب  ای  دنلامب  هدیبوک  هک  وا  زبس  تسوپ  دامض 
رثؤم لفاسا  مکش و  درد  هدنام و  هدعم  رد  ياذغ  تهج  روآ و  یق ندیماشآ  ناویل  کی  رادقمب  ودرگ  تخرد  تسوپ  هدناشوج  بآ 

.دشابیم يوق 
نغور اب  دننک و  فاص  هدـش  یـشالتم  مه  زا  ات  دـنناشوجب  نادـنچ  ارنآ  هک  ودرگ  تخرد  تسوپ  هدـناشوج  بآ  ندیـشون  نینچمه 

.دنک یم نآ  ضارما  دعقم و  درد  جالع  عطق و  ار  ریساوب  دنلامب  دنامب و  نغور  هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  نوتیز 
.دشابیم یشومارف  عفار  طالخا و  زا  غامد  هدننک  كاپ  هبترمکی  زور  جنپ  ره  ودرگ  تخرد  هشیر  تسوپ  هدیئاس  اب  ندرک  كاوسم 

.دنکیم نادند  هثل و  تیوقت  وا  درز  تسوپ  هدیئاس  اب  ندرک  كاوسم 
.دوشیم راسخر  گنر  یخرس  بجوم  تروص  رب  وا  هدیشارت  تسوپ  ندیلام  ندناشوج و 

.دنکیم درم  هدش  تسس  تلآ  تیوقت  تفز  اب  وا  تسوپ  هدناشوج  هشارت  دامض 
لاحط جـنر  جـلاعم  وا  هدـناشوج  بآ  ندیـشون  شپـش و  عطق  ندـیلام  نوتیز و  نغور  رد  زور  دـنچ  ودرگ  تسوپ  هشارت  ندـناسیخ 

.دشابیم
ار تعیبط  درـس  مدرم  ینورب  ینورد و  ضارما  ارثکا  برجم و  كرو  درد  تهج  هتفهکی  ات  ودرگ  نغور  قشاق  کـی  يزور  ندروخ 

.دشابیم شخب  هدیاف
.دنکیم عفر  ار  یکرچ ) مشچ  درد   ) مشچ ریساوب  ودرگ  نغور  ندیلام 
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جنر یکشخ و  تروص و  تسد و  هتـسوپ  درـس و  ياهدرد  عفر  مرن و  ار  هدش  تفـس  هدش و  لفق  تالـضع  باصعا و  ودرگ  نغور 
.دنکیم تسوپ 

.دشابیم جنشت  جلاف و  هوقل و  عفار  ندبب  نآ  ندیلام  هدنایور و  ار  هدش ) هتخیر  هلگ  هب  هلگ   ) ار رس  هتخیر  يوم  ودرگ  نغور 
زا هچ  جالع و  دشاب  هدش  ضراع  تبوطر  يدرس و  زا  هک  ار  يدرد  لد ودرگ  زغم 

422 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشخبیم دوبهب  ار  تاحارج  مخز و  ندیلام  قیرط  زا  هچ  ندروخ و  قیرط 

اـه و يوارفـص جازم  رد  اـصوصخم  محازم  ترارح  دـیلوت  ناـهد و  شوج  مخز و  ولگ و  درد  مرو و  بجوـم  ودرگ  ندروـخ  داـیز 
.دشابیم شاخشخ  رانا و  بر  رانا و  بآ  شررض  عفار  هدرک و  اه  تعیبط مرگ

شزوس شوج و  درد ، مشچ یئاز ، تخس هدعم ، مرک  هدعم ، یگنشت ، ییاهتشا ، یب ضارما : جالع  زینشگ 

.اه یتبوطر اهجازم و  مرگ لاح  دیفم  کشخ ، درس و  تعیبط  اب 
.دزاسیم عطق  ار  ظوعن  ءاب و  زینشگ  لامعتسا  ترثک 

.دوشیم گرم  ثعاب  جازم  یتحاران  اب  هدنشک و  زینشگ  بآ  مرگ  ندروخ 150 
غامدب هدعم  تاراخب  دوعص  هدعم و  رد  مرک  دلوت  عنم  دشاب و  یم روآ  باوخ روآاهتشا و  رکـش  اب  زینـشگ  بآ  قشاق  هس  ود  ندروخ 

.دوشب هدروخ  قامس  هکرس و  اب  هک  اصوصخ  دنکیم ،
ثعاب هلماح  نز  نار  رب  نآ  نتسب  هدعم و  هبازیل )  ) قالزا عفار  یق و  سباح  یگنـشت و  هدعم و  باهتلا  ارفـص و  نکـسم  زینـشگ  دوخ 

.دوشیم وا  تدالو  تعرس 
.دنکیم خرس  داب  ماروا و  عفر  شندیلام  محازم و  مرگ  داوم  عفر  زینشگ  دامض 

اب شنتشاذگ  تسوپ و  روثب  شوج و  شراخ و  هکح و  برج و  هداد  دوبهب  ار  هدنور  تاحارج  کشخ  نان  اب  زینـشگ  هدیبوک  دامض 
.دزاسیم رود  ار  وا  یتحاران  مشچ و  درد  مشچ تشپ  رب  وج  درآ 

.دنکیم كاپ  ار  ریزانخ  یلقاب و  درآ  اب  مرو و  لیلحت  مرگ  مرو  ریزانخ و  رب  زینشگ  دامض 
423 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم مشچ  يدرز  نآ و  رد  هلبآ  روهظ  زا  يریگولج  مشچ  رد  زینشگ  بآ  ندناکچ 
.دشابیم برجم  ریساوب  عفر  ندرک و  عمج  رد  دنلامب  ماداب  نغور  اب  دنیاسب و  زینشگ  بآ  رد  ار  برس  نوچ 

.دنکیم عفر  ار  نابز  ناهد و  شزوس  شوج و  زینشگ  بآ  هضمضم 
زا يریگولج  ثعاب  غامدـب و  تاراخب  دوعـص  عنام  مرگ و  ياه  بلق يوقم  حرفم و  دـنکیم  لمع  وا  مخت  ياـجب  هک  کـشخ  زینـشگ 

رامخ تالایخ و  ساوسو و  و  رادقم ) مک یپ  رد  یپ  لاهسا   ) هضیه و  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ هک  نآ  هدادوب  اصوصخ  ینوخ ، لاهسا 
.دنکیم عفر  ار  دردرس  و 

.دنکیم غورآ  عفر  تیوقت و  ار  هدعم  نایداب  لدنص و  هدیئاس  اب  کشخ  زینشگ  ندروخ 
.دوشیم مرک  دیلوت  نیوکت و  عنام  دزاسیم و  طاقسا  ار  هدعم  مرک  ینم و  دلوم  هدناشوج  بارش  اب  هدرک  مرن کشخ  زینشگ  ندروخ 

.دزاسیم رود  ارنآ  لاثما  ندب و  شراخ  شوج و  کشراخ و  نوتیز  نغور  اب  کشخ  زینشگ  هدیبوک  ندیلام 
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.دشابیم اهنآ  نوخ  عطاق  تاحارج  رب  وا  هدیئاس  ندیشاپ 
مرگ و دردرـس  دـنروخب  قشاق  راهچ  هس  يزور  دـنروآ و  ماوق  هدـناشوج  رکـش  اب  دـننک و  فاص  هدـناشوج  ارنآ  هک  زینـشگ  تبرش 

.دنکیم رود  ار  بارش  قرع و  رامخ ، هجیگرس و 
یتسم تدش  بارش و  يوب  عفر  وا  ندروخ  نینچمه  تیصاخ و  نیمه  ياراد  دنـشاب  هدناسیخ  هکرـس  رد  هک  زینـشگ  هدیئاس  ندروخ 

.دنکیم
ضیح یمظن  یب ظوعن و  عامج و  توهش  هدنناشنورف  سفن و  گنت  درد و  هنیس هفرس و  نابحاص  اهجازمدرس و  رضم  زینـشگ  ندروخ 

هدرک و نیریش بارش  دنب و  مین غرم  مخت شحلصم  نهذ و  ناصقن  و  یشومارف )  ) نایسن ثروم  وا  دایز  و 
424 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم قشاق  هس  ود  ات  شبآ  زا  هخاش و  دنچ  ات  وا  مرج  زا  شکاروخ  رادقم  نیبجنکس و 
.دروخب یشوخان  رد  دروخن  یتمالس  رد  ارم  هکره  دیوگیم  زینشگ  هک  تسا  یلثم 

نادند هثل و  دعقم ، محر و  شغ ، مغلب ، ارفص و  ناقفخ ، مشچ ، رس و  شوگ و  درد  ضارما : جالع  بالگ  خرس - لگ 

.اه جازمدرس دیفم  کشخ ، مرگ و  هناگراهچ ، ياوق  اب  تسنآ  هتفکشن  نآ  نیرتهب 
.دهدیم توق  ار  ءاضعا  بلق و  هدش  طاسبنا  حرف و  ثعاب  خرس  لگ  ندروخ 

.دزادنایم راکب  هتخاس  ناور  ار  مکش  هدوب  قیقر  مغلب  ارفص و  لهسم  غود  اب  هصاخ  خرس ، لگ  ندروخ 
دوس ار  دـعقم  محر و  هیر و  جـنر  شغ و  مرگ و  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ عفر و  ار  هیلک  رگج و  هدـعم و  فعـض  خرـس  لگ  ندروخ 

.دنکیم
.دنکیم عفر  ار  مشچ  شوگ و  رس و  دردرس  یناشیپ و  رب  وا  هدناشوج  ندیلام 

.دشخبیم توق  ار  نادند  هثل و  خرس  لگ  هضمضم 
.دنکیم عفر  ار  شوگ  مشچ و  درد  وا  بآ  ندناکچ 

.دنکیم عفر  ار  هدعم  تبوطر  نوردنا و  مرو  مکش  رب  بآ  اب  وا  هدیبوک  دامض 
.دزاسیم فرطرب  دشاب  یگدیئاس  تکرح و  زا  هک  ار  تسوپ  تحارج  لیگز و  وا  هدیئاس  ریمخ  نتشاذگ 

.دنایوریم ار  قیمع  ياهمخز  تشوگ  وا  هدیئاس  ندیشاپ 
ندب  زا  ناکیپ  نزوس و  غیت و  ندمآ  نوریب  کمک  وا  هزات  دامض  نتشاذگ 

425 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنک یم

.دهدیم مایتلا  ار  هلبآ  رادبآ و  ياهمخز  اهشوج و  وا  کشخ  هدیئاس  ندیشاپ 
.دنکیم عفر  ار  ناهد  تحارج  وا  ندنادرگ  ناهد  رد 

.دزاسیم وبشوخ  عمج و  ارنآ  فرطرب و  ار  محر  هبازیل  تبوطر و  دنریگ » دوخب  هتسب  هچراپ  رد  هک   » خرس لگ  هدیبوک  نتشادرب 
.دنکیم ندب  قرع  عطق  دنروآرد  ردوپ  تروصب  هک  دروم  گرب  اب  خرس  لگ  هدیئاس  ندیلام 

.دهدیم دوس  ار  ءاضعا  یگتسکش  دعقم و  مرو  درس و  ياهمرو  زازک و  دنراذگب  تحارج  رب  هدیبوک  هک  وا  تخرد  گرب  دامض 
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.دشابیم خرس  لگ  دوخ  دننام  لاعفا  رد  خرس  لگ  مخت 
رگید اب  هک  اصوصخ  دنکیم ، يزیرنوخ  عطق  جالع و  تخس  ياه  لاهـسا عفر  بآ  اب  خرـس  لگ  مخت  زا  يا  يروخابرم قشاق  ندروخ 

.دنشاب هدیئاس  لگ  يازجا 
.دنکیم وا  تبوطر  عفر  گنت و  ارنآ  هداد  توق  ار  محر  لگ  مخت  نتشادرب 

نیکـست ثعاب  هدومن  فالخب  لمع  اهجازم  یـضعب  رد  اما  دنکیم  نآ  جییهت  هدش  ماکز  رطع و  ثعاب  نآ  رطع  خرـس و  لگ  ندـیئوب 
.دوشیم ماکز  هسطع و 

.دشابیم رثا  نیمه  زین  ارنآ  يابرم  ندروخ  دنکیم و  لمع  راب  هد  وا  هچنغ  زا  یتشم  ندروخ 
هدناشوج ای  دننک ، دیدجت  هبترم  هد  ات  دوشب و  دیفـس  لگ  ات  دـنراذگب  باتفآ  رد  دـجنک  نغور  رد  ارنآ  گرب  هک  خرـس  لگ  نغور 
.دشابیم دیاوف  رایسب  ياراد  دنامب  نغور  هدش  راخب  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  نوتیز  ای  دجنک  نغور  اب  ار  وا  بآ  دننک و  فاص 

.دنکیم لهسم  لمع  شندروخ  هداد ، هدعم  باهتلا  نیکست  مکش  رب  نغور  نیا  ندیلام 
.دنکیم عمج  ارنآ  تابوطر  هدنایور  ارنآ  هدش  هدروخ  تشوگ  مخز  رب  شندیلام 

426 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم نامرد  ار  هدور  هدعم و  مخز  نآ  اب  هلاما 

.دنکیم عفر  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  نادند  درد  وا  هضمضم 
.دنکیم زغم  غامد و  تیوقت  ینیب  رد  شندناکچ 

دوبهب ببـس  هدومن  نآ  یتحاران  درد و  عفر  تعرـسب  اـپ  تسد و  رمک و  تشپ و  لـثم  راددرد  هدـید و  برـض ياـضعا  رب  شندـیلام 
.دوشیم

.دنکیم نآ  محازم  تاراخب  عفر  هداد  رس  درد  نیکست  بالگ  هکرس و  اب  نآ  هرغرغ 
.دنکیم نوردنا  تحارج  هدور و  درد  شچیپ  عفر  شندروخ  هدرک و  درس  ياهمرو  عفر  شندیلام 

.دنکیم شوگ  درد  عفر  شوگ  رد  شندناکچ 
.دشابیم تاحارج  اهشوج و  ياود  نیرتهب  قرع و  عفر  دروم )  ) بآ هکرس و  اب  شندیلام 

.دنکیم نآ  لاثما  نوباص و  خینرز و  کهآ و  ياهبآ  ندیماشآ  ررض  عفر  وا  ندروخ 
مف تیوقت  شندروخ  هدننک ، عمج هدنروآدنب و  هوق  اب  تبوطرب و  لیام  فیطل و  ترارح  اب  يدرـسب ، لیام  هناگراهچ  ياوق  اب  بالگ 

.دنکیم غامد  لد و  اوق و  رگید  هدعم و 
مرگ و درس و  هچیپ  لد هدور و  هدعم و  درد  هلزن و  ضراوع  ینطاب و  يزیرنوخ  هنیـس و  تنوشخ  یکـشخ و  مرگمین  بالگ  ندروخ 

.دنکیم ندب  تیوقت  عفر و  ار  مرگ  ناقفخ  رس و  درد  رگج و  درد 
.دزاسیم دایز  ار  بارش  حرف  طاشن و  بارش  اب  بالگ  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  دشاب  یمرگ  زا  هک  مشچ  درد  رسدرد و  بالگ  ندیئوب  ندیلام و 
.دنکیم غامد  ساوح و  بلق و  تیوقت  عفر و  ار  یشوهیب  شغ و  فعض و  شغ و  بالگ  ندروخ 

427 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم رامخ  عفر  هدش ، طاشن  رورس و  ثعاب  بالگ  ندروخ 

لگ زا  كاروخ  رادقم  دنروخب و  بالگ  هارمه  هک  تابن  شحلـصم  هدش و  وم  يدیفـس  ثعاب  عامج و  و  توهـش ) ینم -  ) ءاب رـضم 
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.دشابیم قشاق  راهچ  هس  ات  نآ  بالگ  زا  مرگ و  نآ 3  مخت  زا  مرگ و  نآ 5 

دردرس دعقم ، قاقش  لصافم ، مرو  لاحط ، مشچ ، کل  نینج ، ضیح ، غورآ ، ضارما : جالع  وب  بش لگ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم غورآ )  ) ولگ داب  عفر  نآ  لگ  ود  یکی  رت ، ای  کشخ  ندروخ 

نوریب ار  هدـنز  هدرم و  هدـش ) هتـسب  هفطن   ) همیـشم زاب و  ار  هتـسب  ضیح  هدوب ، نینج  دـسفم  وا  زا  کـچوک  یقـشاق  هدـیئاس  ندروخ 
.دروآیم

.دشابیم نینج  جارخا  یگدنشک و  تیصاخ  ياراد  وا  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن 
.دنکیم عفر  ار  مشچ  يدیفس )  ) ضایب وب  بش لگ  همرس 

.دشابیم نآ  مرو  عفار  لاحط  لحم  رب  وا  هشیر  ندناشوج  ندیلام 
.دشابیم يوق  تارثا  ياراد  تحاران  لصافم  ندرک  مرن  رد  اهدامض  اه و  مهرم رد  وب  بش لگ  هدیئاس  ندرک  لخاد 

.دنکیم زاب  ار  هتسب  ضیح  دنریگ  دوخب  هچراپ  رد  هک  نآ  هدیئاس  نتشادرب 
.دنکیم عفر  ار  ناتشگنا  كرت  دعقم و  قاقش  دنشاب  هدرک  مرن  دجنک  نغور  رد  هک  موم  اب  نآ  لگ  هدیئاس  ندیلام 

.دوشیم ظیلغ  ياهداب  غامد و  لوضف  عفر  ببس  نآ  ندیئوب 
.دنکیم جازمدرس  درد  نادند عفر  دنریگ  ناهد  رد  هک  وا  هشیر  هدناشوج  بآ 

428 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هک نتشادرب  قیرط  زا  هچ  دنامب  نغور  هدش  مامت  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دجنک  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  هک  وا  نغور 

.دشابیم نینج  هدنروآ  نوریب ضیح و  هدننک  زاب  دنریگرب  هتشغآ  نادب  هچراپ 
.دنکیم رس  يوم  تیوقت  لصافم و  یکشخ  درد و  محر و  مرو  نغور  نیمه  ندیلام 

.دوشیم عامج  لیم  توق  ءاب و  تیوقت  ببس  رمک  رب  يا  هسیک رد  هرجنا  مخت  و  احرقرقاع )  ) وب و بش لگ  هدیبوک  نتسب 
.دنکیم زاب  ار  غامد  یگتسب  ریگ و  ینیب  رد  نآ  هدرشف  بآ  ندناکچ 

.دوشیم هکرس  ای  خرس  لگ  نغور  ندیلام  اب  شررض  عفر  دردرس و  بجوم  نآ  ندروخ 

ادوس ناقفخ ، سفن ، گنت  هفرس ، بنجلا ، تاذ  باهتلا ، بلق ، حور و  فعض  ضارما : جالع  نابزواگ  لگ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
توق ار  ءاـضعا  دنـشونب  رکـش  اـی  دـنق  اـب  هدرک  هیهت  ياـچ  تروصب  هک  شا  هدرک مد ندروخ  دـشابیم  نآ  لـگ  ضرغ  هک  ناـبزواگ 

.دشخبیم طاشن  حرف و  ار  حور  لد و  هدیشخب 
باهتلا و مرو و  درد و  لیبق  زا  هنیـس  ضارما   ) ماسرب ماسرـس و  يوادوس و  ضارما  عفر  رد  ارفـص و  ادوس و  تیذا  لهـسم  ناـبزواگ 

.دشابیم رثؤم  تیاغب  سفن  گنت  هفرس و  هنیس و  یکشخ  ناقفخ و  ایلوخیلام و  نونج و  و  بنجلا ) تاذ 
.دنازیریم ار  هناثم  گنس  هتخاس  وکین  ار  ور  گنر  نابزواگ  لگ  بآ  ندیشون 
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.دشخبیم توق  ار  يزیرغ  ترارح  فرطرب و  ار  ناقری  نابزواگ 

هکنآ نودب  دهدیم  بارش  هشیـش  کی  طاشن  وا  مرگ  دنهد 50  بیترت  بارـش  زیوم  بآ  بیـس و  بآ  نابزواگ و  لگ  بآ  زا  نوچ 
.دشاب هتشاد  درخ  لقع و  هلازا 

.دنکیم یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ عفر  ینمرا ) لگ   ) دوخن ود  اب  دنشاب  هدیبوک  هک  نابزواگ  لگ  زا  لاقثم  کی  ندروخ 
.دهدیم دوس  ار  يوادوس  ضارما  نابزواگ  لگ  قرع  ندروخ 

نآ دوبهب  ثعاب  دنـشاب  هتـشاد  ناهد  کـفرب )  ) تحارج و شوج و  هک  یلاـفطا  ناـهد  رد  ناـبزواگ  هدـنازوس  گرب  هدـیئاس  نتخیر 
.دهدیم توق  ار  هثل  نادند و  هشیر  نآ  ندنادرگ  ناهد  رد  ندیوج و  دوشیم و 

.دشابیم نآ  اب  لدنص  ندرک  مد  شحلصم  لاحط و  رضم  شندروخ  دایز 
.دوشیم نآ  رتشیب  هدیاف  تذل و  ثعاب  وا  هدرک  مد  رد  زین  ینامع  ومیل  ندرک  هارمه 

هدور مخز  غامد ، بلق و  راح ، هفرس  هنیس و  یکشخ  غامد ، یکشخ  یگنشت ، ترارح و  مرگ ، بت  ضارما : جالع  رفولین  لگ 

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
مرگ و بت  ترارح و  هدـش ، جازم  مرگ بلق  تیوـقت  ثعاـب  وا  هدـیبوک  مرگ  ندروخ 5  ای  رفولین  لـگ  لاـقثم  هدناشوج 7  ندیماشآ 

.دناشنیم ورف  ار  یگنشت 
.دروآیم باوخ  هدش ، رسدرد  مالتحا و  عنام  رفولین  لگ  ندروخ 

رب وا  هدـیبوک  ندیـشاپ  هدرب ، نایم  زا  ار  هلزن  راح و  هفرـس  هنیـس و  تنوشخ  غامد و  یکـشخ  ینطاب و  تاـحارج  رفولین  لـگ  ندروخ 
.دهدیم تاحارج  دوبهب  مخز 
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( یگتفرگ بلق  ) ناقفخ عفر  هدیـشخب  توق  ار  اـهجازم  درـس  غاـمد  بلق و  نیچراد  نارفعز و  یمک  اـب  رفولین  هدـیبوک  یفک  ندروخ 

.دنکیم
.دنکیم عفر  ار  لاحط  درد  هنهک و  لاهسا  و  رایتخا ) یب ینم  نتخیر   ) ینم نالیس  هدور و  مخز  رفولین  هشیر  هدیبوک  ندروخ 

.دنکیم رود  ار  هدعم  هناثم و  درد  دندنبب  هتخپ  هک  رفولین  هشیر  دامض 
.دنکیم نامرد  ار  یعضوم  يوم  یگتخیر  تفز  اب  هایس و  سیپ  کل و  درز  ربص  رفولین و  دامض  نتشاذگ  ندیلام و 

ریجنا و شحلصم  ینم و  هدننک  کشخ تلآ و  هدننک  فیعض  وا  مخت  نیچراد و  شحلصم  ءاب ، رضم  تابن و  شحلصم  هناثم و  رضم 
.دشابیم ودرگ  زیوم و 

.دنکیم عفر  ار  هناثم  درد  يریگولج و  ار  ینطاب  يزیرنوخ  هدروآ  دنب  ار  ناور  ضیح  وا  مخت  زا  دوخن  شش  ات  ندروخ 
زا رـس  درد  دنلامب  دنامب و  نغور  هدش  مامت  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دجنک  نغور  اب  دننک و  فاص  هدـناشوج  هک  رفولین  نغور 

.دنکیم عفر  ار  یمرگ 
.دشابیم هشفنب  لگ  رفولین ) لگ  ندوبن  رد   ) شلدب
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شوگ درد  لیگز ، یگتفرگ ، هام مشچ ، کل  يرغال ، ءاب ، فعض  ضارما : جالع  کشجنگ 

.اهجازمدرس اه و  یتبوطر لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم ءاب  هوق  کیرحت  کشجنگ  ندروخ 

.دشاب یم رتیوق  وا  زا  ءاب  تیوقت  رما  رد  دنریگب  وا  ناجیه  دیص و  ماگنه  رد  هک  کشجنگ  رس  زغم 
431 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم قاچ  کشجنگ  مخت  ندروخ 
.دوشیم عامج  هب  لیم  ثعاب  هدرک  ءاب  جییهت  غرم  مخت هدرز  اب  وا  رس  زغم 

رقاع نانز  ینتسبآ  تعرـس  ثعاب  دنرادرب  هتـشغآ  ررکم  نادب  هچراپ  هدیلام ، ریـش  رد  ار  زغم  هک  بسا ، ریـش  اب  وا  رـس  زغم  نتـشادرب 
.ددرگیم ریذپان ) لمح )

.دنکیم كاپ  ار  مشچ  يدیفس  وا  هلضف  نوخ و  ندیشک 
.تموادم طرشب  دشابیم  نآ  عفاد  لیگز  يور  رب  شنتشاذگ  دنکیم و  دیفس  ار  یگتفرگ  هام مانب  هایس  کل  وا  هلضف  ندیلام 

.دزاسیم نکاس  ار  نآ  درد  دنراذگ  شوگ  خاروس  رد  هدرک  زیمت  هتسش ، ار  وا  دعقم  رپ  نوچ 
.دنکیم ومیل  رایخ و  زغم  هنوادنه و  شرت و  غود  رانا و  بآ  ار  شررض  عفر  اهجازم و  مرگ رضم  هزادنا  یب کشجنگ 

تالضع مرو  هدور ، مکش و  خفن  روثب ، شوج و  لمد ، هنیس ، یکشخ  يزیر ، نوخ ءاشحا ، قورع و  يرغال ، ضارما : جالع  مدنگ 

.تمالس هجزما  مومع  لاح  قفاوم  لدتعم ، مرگ  تعیبط  اب 
اه و هدعم نابحاص  رد  رگم  یگدننک  قاچ یگدنهد و  ورین  هدیاف  اب  ناسنا  يارب  اذـغ  نیرتهب  وکین و  لماک و  تیئاذـغ  ياراد  مدـنگ 

.ددرگیم نآ  رتدایز  دادسنا  ثعاب  هک  رادریگ  ءاشحا  قورع و 
دنزپب ماداب  رکش و  اب  دشاب ) هدمآ  نوریب  رونت  زا  تبوطر  اب  مرن و  هک  زپ  مین ینان  لام - هریش هیبش  ینان   ) ریطف تروصب  هک  مدنگ  درآ 

نآرب  زین  انعن  هزات و  نغور  نوچ  ندب و  یهبرف  ببس  عفر و  ار  هنیس  هیلک و  درد  لخاد و  يزیر  نوخ هفرس و 
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.دنکیم عفر  ار  هنیس  یکشخ  دنیازفیب 
.دوش یم نآ  رس  ندش  زاب  ثعاب  مرگمین  ضیوعت  راب  دنچ  اب  هتخپ  ار  لمد  مدنگ  ریمخ  دامض 

مـس جـنر و  هکرـس  بارـش و  اب  هدور و  مکـش و  خـفن  رب  دـیفم  راد  بآ روثب  شوج و  نیبجنکـس  اـب  مدـنگ  درآ  قیقر  ریمخ  ندـیلام 
.دنکیم عفر  ار  تارشح 

.دشابیم برجم  ریزانخ  ياه  هدغ ندرب  ورف  تهج  مرن و  ار  تالضع  راح  مرو  یتفس و  زینشگ  بآ  اب  مدنگ  ریمخ  ندیلام 
ببـس دیفم و  تیاغب  راه  گس  نادند  ياج  رب  مدنگ  درآ  ندیـشاپ  مرگ و  ياهمرو  للحم  نوتیز  نغور  بآ و  اب  مدـنگ  ریمخ  هتخپ 

.دوشیم نآ  دوبهب 
دروخن ارنآ  گس  دنزادنا و  تحارج  نآ  هدـنزگ  گس  دزن  سپـس  هتـسب  گس  هدـیزگ  عضوم  رب  تعاس  دـنچ  ار  مدـنگ  ریمخ  نوچ 

.دنیامن راه  گس  هجلاعم  ار  رامیب  دیاب  هدوب  هناوید  گس  نآ  هک  دوشیم  مولعم 
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تفلک روطب  تروص  رب  دـننک  بوذ  دـجنک  ای  ماداـب  نغور  رد  ار  موم  هک  نغور ) موم   ) اـب هدـیئاس  ارنآ  هک  هدـنازوس  مدـنگ  داـمض 
.دشاب یم دننامیب  راسخر  گنر  یئابیز  دوبهب و  تیفافش و  تسوپ و  یئوکین  رد  دنهد  همادا  يدنچ  دنراذگب و  یتعاس  هدیلام 

داب هدـنروآ  دوجوب  مضهرید و  روآ و  خـفن هداد ) تفت   ) هداد وب  مدـنگ  هلماح و  نانز  رـضم  هدـعم و  مرک  دـلوم  ماخ  مدـنگ  ندروخ 
مدنگ و ررض  عفار  حلصم و  دوشیم ، يداب  درد ) مکـش  ) جنلوق ثروم  هداد  وب  ماخ و  ینعی  مدنگ  هنوگنیا  يالاب  ندروخ  بآ  هدعم و 

.دشابیم اه  ینیریش هنهک و  هکرس  نآ  هتخپ  مین هتخپ  ریمخ و 
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دردرس عرص و  یناوهش ، روما  هناثم ، گنس  وم ، یگتخیر  سیپ ، کل و  لصافم ، درد  نوخ ، یبرچ  تظلغ و  ضارما : جالع  رخروگ 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
ياهداب هدننکـش  عفار و  لصافم و  درد  دیفم  وا  هیپ  یبرچ و  نوخ و  تظلغ  نت و  یکـشخ )  ) ادوس بجوم  رخروگ  تشوگ  ندروخ 

.دشابیم ظیلغ 
ندـناشوج و روطب  ار  شنغور  هک  دوجوم  یئوراد  ( » طسق  ) هنـشوگ نغور  اـب  عفر و  ار  گـنر  ره  سیپ  کـل و  رخروگ  هیپ  ندـیلام 

.دشابیم رثالا  عیرس  رمک  درد  تهج  دنناتس » ندناشوج  دجنک  نغور  اب  ندرک و  فاص 
.دنکیم لفط  هیرگ  عفر  لفطب  شندیناروخ  و  از ) هزات نانز   ) هعضرم ریش  اب  رخروگ  هیپ  ندیلام 

.دوشیم وم  ندیئور  بجوم  دشاب ) هتخیر  شیوم  هک  شیر  رس و  زا  يا  هطقن  ) بلعثلا ءاد  رب  رخروگ  هرهز  ندیلام 
.دشابیم دننامیب  هناثم  گنس  ندنازیر  تهج  يرمق  ملک بآ  و  دوجوم ) یئوراد   ) ناجنلوخ اب  نآ  هرهز  زا  طاریق  ات 4  ندروخ 3 

.دشاب یم عامج  لیم  كرحم  ءاب و  يوقم  تیاغب  وا  بیضق  هدیئاس  هضیب و  ندروخ 
.دشابیم رثالا  عیرس  مالتحا  عطق  تهج  وهاک  بآ  اب  وا  لوانت  رتسب و  رد  لوب  عفر  تهج  وا  رس  زغم  ندروخ 

روما جیهم  ءاب و  يوقم  وا  هیامرینپ  سفن و  گنت  هفرس و  تهج  لسع  هدیئاس و  ياریتک  اب  دنشاب  هدرک  مرن  هک  وا  شـش  هدرک  کشخ
.دشابیم یناوهش 

برجم عرص  دردرس و  عفر  تهج  هالک  رد  ای  وزاب  رب  وا  یناشیپ  تسوپ  نتشادهاگن  وا و  مس  زا  يرتشگنا  ندرک  تسد  رد  دنا  هتفگ
ندرک  هاگن  نینچمه  دشابیم و 

434 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.ددرگیم نآ  تارضم  روهظ  شزیر و  بآ عنام  رصب و  تحص  ثعاب  وا  مشچ  رد  هتسویپ 

شزوس شراخ و  تسوپ ، رازآ  يرغال ، یتسس ، فعض ، شغ و  رگج ، لد و  رمک ، تشپ و  ضارما : جالع  دنفسوگ 

.اهجازمدرس دیفم  تسنآ ، هبرف  هلاس و  ود  ات  نآ  نیرتهب  رت و  مرگ و  تعیبط  اب 
رایـسب و تیئاذـغ  اب  هدـنهدورین و  هدـننک و  قاچ هدوب ، وا  ندرگ  اـپ و  تسد و  ینعی  نآ  یلاوح  دنفـسوگ  تشوگ  تمـسق  نیرتبوخ 

.دشابیم یمدآ  ياذغ  نیرتکین  هدوب  مضهلا  عیرس  ریش و  نوخ و  دلوم 
.دنکیم رمک  تشپ و  هیلک و  رگج و  لد و  تیوقت  دنفسوگ  رگج  لد و  ندروخ 
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.دروآیم یشومارف  تدالب و  دنفسوگ  رس  زغم  ندروخ 
شغ و عفر  هدروآ ، توق  هینب و  دوش  نآ  هب  رصحنم  اذغ  دننک و  تموادم  هک  لسع  هکرس و  اب  ناوج  رن  دنفسوگ  تشوگبآ  ندروخ 

.دنکیم يرغال  ناقفخ و  یتسس و 
شزوس سفن و  گنت  هفرـس و  عفر  دشاب  هدش  بآ  میالم  هک  وا  هدرک  بوذ  دشاب و  حـبذ  زا  دـعب  هک  وا  مرگ  هیپ  يدوخن  ندرک  علب 

.دنکیم لوب 
.دنکیم نآ  لثم  شزوس و  شراخ و  شوج و  دننام  تسوپ  رازآ  هنوگ  ره  عفر  هدنهدالج و  رایسب  دنفسوگ  هرهز  ندیلام 

.دنکیم زازک  جالع  لسع  اب  دنفسوگ  هرهز  ندیلام 
.دنکیم مشچ  دیفس  کل  يدیفس و  عفر  مشچب  دنفسوگ  هرهز  ندیشک  ندناکچ و 

.دنکیم عفر  ار  تسوپ  یتحاران  هکح و  شراخ و  ندبب  دنفسوگ  نوخ  ندیلام 
435 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رب و  طرفم ) شطع   ) اقـستسا عفر  مکـش  رب  شندیلام  دهدیم و  مرو  لیلحت  مرو ، رب  وا  هدناسیخ  ای  هزات  نیگرـس  نتـشاذگ  ندـیلام و 
.دهدیم مخز  مایتلا  مخز 

.دنکیم تسوپ  ضارما  جالع  هکرس  اب  دنفسوگ  نیگرس  ندیلام 
.دهدیم اهنآ  عفد  دایز  تشوگ  و  لیگز )  ) لیلاث رب  موم  اب  دنفسوگ  نیگرس  ندیلام 

.دنکیم عفر  ار  وضع  شبنج  تکرح و  یگتخوس و  جنر  تحارج و  درد و  هکرس  اب  نآ  ندیلام  نینچمه 
وـضع ندـش  مخز  عناـم  دـنکیم و  هبرـض  درد  عفر  دـشاب  هدـشن  درـس  زونه  هدـش ، حـبذ  هزاـت  هک  وا  مرگ  تسوپ  رد  وـضع  ندـیچیپ 

.دوشیم هدید  برض
.دشابیم نآ  كرت  حلصا  هدوبن ، زیاج  نوخ  دلوت  تهج  ابو ، ماگنه  رد  دنفسوگ  تشوگ  ندروخ 

هفرس سفن ، گنت رمک ، هیلک ، ناقفخ ، ناقری ، یقاچ ، ءاشحا ، رگج ، ضارما : جالع  كال 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ  مرگ و  تعیبط  رد  دننکیم ، گنر  هتخت  بوچ و  نآ  اب  هدرک  لح  لکلا  رد  هک  تسا  یغمص 
فرطرب ار  لاحط  رگج و  ینیگنس  ریگ و  هدیشخب ، توق  ار  ءاشحا  رگج و  دنـشاب ، هتـسش  بآ  دنچ  اب  ارنآ  هک  كال  هدیئاس  ندروخ 

.دنکیم عفر  ارنآ  راثآ  هدرک  مرن  ار  اهمرو  هتخاس ،
.دشابیم ندب  يوق  هدننکرغال  تیصاخلاب  هدش و  درس  طالخا  هیقنت  ثعاب  كال  ندروخ 

436 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
عفن ار  رمک  هیلک و  تشپ و  فعـض  سفن و  گنت هفرـس و  ناقفخ و  ناقری و  جـلف و  عفر و  ار  یقاچ  یگنـشت و  ضرم  كـال  ندروخ 

.دهدیم
نیا رد  وراد  چیه  هکیدحب  دزاسیم ، رغال  ار  ندب  تیاغب  دنروخب  هکرـس  اب  ارنآ  هتـسش  هدیئاس و  يروخابرم  قشاق  کی  زور  ره  نوچ 

.دراد رثا  نیمه  دنشونب  هکرس  اب  ارنآ  لاقثم  کی  يزور  مه  زور  راهچ  هس  رگا  و  دسریمن ، واب  هنیمز 
.دشابیم یکطصم  شحلصم  لاحط و  رضم 
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لوب ریش و  رمک ، هیلک و  ضیح ، يرغال ، ضارما : جالع  ایبول 

.لدتعم وا  دیفس  مرگ و  هب  لیامتم  وا  خرس 
.دنکیم ینم  دیلوت  هدومن  کیرحت  ار  ءاب  ایبول  ندروخ 

.دنکیم قاچ  ار  ندب  هدوب  ضیح  لوب و  ریش و  هدننکزاب  ایبول 
، هدومن هدنز  هدرم و  همیشم  نینج و  جارخا  هدرک  كاپ  نانز  رد  ار  سافن  وا  هتخپ  رد  نتـسشن  دنق و  یمک  اب  ایبول  هتخپ  بآ  ندروخ 

.دنکیم دوس  ار  رمک  هیلک و  درد 
.دشابیم تالآ  تبرش تابن و  لدرخ و  شحلصم  ظیلغ و  طلخ  دلوم  خافن و  لیقث و  مضهرید و  ایبول 

هدعم رگج و  مرگ ، بت  باهتلا ، ارفص و  مومس ، غورآ ، مکش ، نوخ  یئاهتشا ، مک ضارما : جالع  ومیل 

437 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.اهجازم مرگ دیفم  کشخ ، درس و  وا  یشرت  ینعی  بآ  اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  ومیل  درز  تسوپ 

.دنکیم مضه  تناعا  اهتشا و  کیرحت  هداد  توق  ار  هدعم  لد و  ومیل  تسوپ  ندروخ 
زا هک  يدرد  مکـش ینعی  يداب  جـنلوق  عفر  هیلک و  ياه  هدـس ریگ و  هدـنیاشگ  مکـش و  نوخ و  هدـنروآدنب  ینعی  ضباق  ومیل  تسوپ 

.دنکیم غورآ  عفر  دشاب و  داب  دیلوت 
.دنکیم عفد  ار  یئاذغ  مومس  محازم و  طالخا  ومیل  تسوپ 

.دشابیم جزل  ظیلغ و  طالخا  هدنرب  ءاشحا و  ءاعما و  هدننک  فیطل مرگ و  ینعی  راح  هدعم  يوقم  ومیل  شرت  بآ 
.دنکیم نامرد  ار  دلج  رازآ  عفر و  ار  تروص  تسوپ و  هایس خرس و  دیفس و  هایس و  ياه  یگنردب اه و  کل شرت  ومیل  بآ 

.دناشنیم ورف  ار  هدعم  باهتلا  ارفص و  هدروآ ، نیئاپ  ار  نوخ  تدح  ترارح و  راشف و  ومیل  بآ 
مغ و هزول و  قلح و  مرو  شراخ و  لمد و  كروک و  شوج و  نینچمه  نوخ و  راشف  هبلغ و  زا  ياهبت  مرگ و  ياـهبت  شرت  ومیل  بآ 

.دنکیم رود  ار  ماعط  داسف  نایثغ و  مکش و  یگدروخ  مهب  يوارفص و  یق  یباتیب و 
تاراـخب زا  هک  راود  رـس و  درد  هدومن ، هدـعم  رگج و  زا  مرگ  داوم  بذـج  فرطرب و  ار  برچ  ياود  اذـغ و  تیذا  شرت  وـمیل  بآ 

.دنکیم عفد  ار  دشاب 
.دنکیم عفر  ار  هدنشک  هیودا  تارشح و  مومس  يرامخ و  زور و  ره  نایم و  رد  زور  کی  بت  یئادوس و  ناقفخ  شرت  ومیل  بآ 

هدعم نآ  ندروخ  دایز  جازمدرس و  يا و  هفرس رامیب  باصعا و  رضم  رتهب و  هکرس  زا  ضیرم  تهج  هکرـس و  نیـشناج  روما  رثکا  رد 
.دشابیم لسع  رکش و  شحلصم  دروآیم ، مکش  یتحاران  هچیپ و  لد دنکیم و  فیعض  ار  هدور  و 

438 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رد دـنلامب  هدـناسیخ  ومیل  بآ  رد  رداشون  اب  هدـیبوک  ار  یهاـم  شوگ هاـگره  دوشیم و  لـح  دـنناسیخب  ومیل  بآ  رد  ار  رهاوج  نوچ 

.دنکیم عفر  ارنآ  راثآ  تسوپ و  یهایس  راثآ  ینعی  قهب )  ) ینامز كدنا 
.دنروخب بآ  ای  بارش  اب  هدرک  ادج  دوخ  تسوپ  زا  ار  وا  رگا  روآ  حیرفت هدنهد و  هئشن مومس و  عفار  کشخ ، مرگ و  ومیل  مخت 

.دنکیم دشاب  هدیسر  مهب  یشرت  زا  هک  نادند  يدنک  یسحیب و  عفر  ومیل  هناد  ندیوج 
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.دنکیم وبشوخ  ار  غورآ  هدیشخب  توق  ار  هدعم  هدناسیخ  کمن  بآ رد  ینعی  هدرورپ  کمن  اب  يومیل 
.دشابیمن باصعا  بصع و  رضم  اما  شرت ، يومیل  زا  رتفیعض  عفانم  رد  نیریش  يومیل 

زاب تاراخب و  ندز  الاب  زا  يریگولج  رد  دـنروخب  یفک  هاگهگ  هدـیئاس  رکـش  وا  نزو  اب  هدرک  کشخ  هماـمتب  ار  نیریـش  ومیل  نوچ 
.دشابیم دننامیب  جازم  نوخ و  مکش و  یگتسب  ریگ و  ندرک 

شراخ شوج و  تحارج ، يزیرنوخ و  قرع ، خرس ، داب  دعقم ، درد  لاهسا ، ضیح و  ضارما : جالع  وزام 

اـه و یتـبوطر لاـح  دـیفم  ضباـق و  کـشخ و  درـس و  تعیبـط  اـب  سرتـسد  رد  دوجوم و  کـچوک ، يودرگ  هب  هیبـش  تسا  یئوراد 
.اهجازم مرگ

.دروآیم دنب  ار  قرع  لاهسا و  ضیح و  دوخن ) ود  یکی  رادقمب   ) نآ هدیئاس  یکدنا  ندروخ 
439 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم کشخ  ار  تابوطر  نآ  هتخپ  هب  هتشغآ  يا  هچراپ نتشادرب 

.دنکیم عفر  ار  هنهک  لاهسا  هدور و  هدعم و  مخز  دنشاپب  غرم  مخت يور  هک  غرم ، مخت هدرز  اب  وا  هدیئاس  ندروخ 
.دهدیم دوبهب  هدناشنورف  ارنآ  ندمآ  نوریب  دننام  دعقم  جنر  مرو و  هنوگره  دنزپب ) هدیبوک   ) وا هتخپ  دامض  نتشاذگ 

.دنکیم عفر  ارنآ  قرع  ندبب  وا  هتخپ  ندیلام 
.دنکیم رود  ار  تسوپ  رازآ  هنوگره  خرس و  داب  دنلامب  هدیبوک  هکرس  اب  هدرک  مرن  ار  وا  نوچ 

.دزاسیم عطق  ار  محر  يزیرنوخ  هدعاقیب و  ضیح  هدناشوج  نیمه  هچراپ  نتشادرب 
.دربیم اج  هب ارنآ  لافطا  هدمآ  نوریب فان  هب  هدناشوج  نیمه  نتشاذگ 

.دنکیم عمج  ار  مخز  هنوگره  دنکیم و  تاحارج  ءاضعا و  مامت  زا  نوخ  عطق  وا  هدنازوس  هدیئاس  ندیشاپ 
.دوشیم نآ  راشتنا  عنام  هدروخ  مخز  رب  شندیشاپ  هدوب و  نآ  جلاعم  شزوس  شراخ و  اب  ياهشوج  رب  نآ  ندیلام 

.دنکیم نادند  مرک  عفر  وا  هدناشوج  اب  هضمضم  هثل و  تیوقت  نآ  هدیئاس  اب  ندرک  كاوسم 
.دزاسیم فرطرب  ار  مشچ  شوج  شراخ و  شزیر و  بآ دننک  رابغ  لثم  هدیئاس  هک  وا  همرس 

.دوشیم وم  یهایس  ثعاب  یئاهنت  هب  ای  باضخ  ای  انح ، گنر و  رد  وا  هدناشوج  ندرک  لخاد 
.دنکیم غامد  نوخ عطق  ینیب  رد  وا  هدیئاس  ندیمد 

.دشابیم دوخن  راهچ  هس  ات  شکاروخ  رادقم  اریتک و  شحلصم  قلح و  هنیس و  رضم  شندروخ 
440 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هیلک گنس  هکسکس ، يرغال ، مضه ، مکش ، یگتسب  عامج ، فعض  ضارما : جالع  زوغآ  تسام -

.اهجازم مرگ لاح  دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم اهجازم  مرگ توهش  ءاب و  تیوقت  عفر  ار  اذغ  یگنشت  تسام  ندروخ 

دادسنا یگتـسب و  ثعاب  مضه و  يرید  ماعط و  تفاثک  ماخ و  طلخ  دلوت  بجوم  دارفا  هنوگنیا  رد  اهجازمدرـس و  هدعم  رـضم  تسام 
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.ددرگیم جازم 
هدورپ لیبجنز  جازم و  مرگ ياهنوجعم  شحلصم  هدوب  مهب ) طولخم  بت  دنچ   ) هبکرم ینوفع و  ياهبت  رـضم  اهجازمدرـس  رد  تسام 

.دشابیم
دزاسیم ظیلغ  ار  ریش  لطر  نآ 5  لطر  مین  دیآیم ، تسدب  ناویح  زا  لوا  زور  راهچ  هس  رد  تدالو  زا  دعب  هک  یظیلغ  ریش  ینعی  زوغآ 
ددـسم مضه و  رید  تیاـغب  اـّما  .رثؤم  اـهجازم  مرگ ءاـب  کـیرحت  رد  دـبای  تموادـم  دوـش و  مضه  هچناـنچ  ندـب  نتخاـس  هبرف  رد  و 

.دشابیم اه  ینیریش شحلصم  هیلک و  گنس  دلوم  هکسکس و  ثروم  و  هدنروآدنب ) )

شراخ مشچ ، فعض  هیلک ، شور ، مکش  هضیه و  باصعا ، ضارما : جالع  شام 

.رت خفن مک بوبح و  ریاس  سدع و  زا  رتفیطل  کشخ و  مرگ و  هب  لیام  تعیبط  اب 
.دهدیم نیکست  ار  يوارفص  باهتلا  ترارح و  هدومن ، حلاص  طلخ  دیلوت  شام  ندروخ 

441 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشخبیم توق  ار  هدعم  بصع و  هیلک و  تشپ و  هدروآدنب ، ار  ناور  يا و  هضیه مکش  شام 

.دهدیم دوس  ار  هرصاب  فعض  هلزن و  رسدرد و  و  ولگ ) يارجم   ) تاهل مرو  هفرس و  هدوب ، مرگ  ياه  بت نابحاص  ياذغ  نیرتهب  شام 
ای دـنلامب  دـننک و  ریمخ  دروم ) گرب  هدـناسیخ  بآ   ) دروم بآ  اب  دـنبوکب و  هتخپ  اـی  هدـیبوک ، ارنآ  هک  شاـم  هتخپن  هتخپ و  داـمض 

.دربیم لیلحت  ار  مرو  فرطرب و  ار  نآ  لثم  طوقس و  هبرض و  یتحاران  درد و  هداد ، توق  ار  اضعا  دندنبب 
.دنکیم فرطرب  ار  تسوپ  سیپ  کل و  یکرچ و  یهایس و  روکذم  دامض 

.دنکیم دنب  ار  قرع  فرطرب و  ار  ندب  رد  هدش  شخپ يادوس  شراخ و  ینعی  هدنکارپ ، برج  هکرس  اب  هدیبوک  شام  ریمخ 
ومیل هب تبرش  دننام  جازم  مرگ تالآ  تبرش ماداب و  نغور  شحلـصم  مضه و  نادند و  ینم و  رـضم  ندروخ ، تهج  رد  شام  يدایز 

.دنکیمن ماذج  ادوس و  کیرحت  ضبق  یکشخ و  دوجو  اب  هک  تسوا  صاوخ  زا  لدرخ و  تاجابرم و  کشمدیب و  تبرش  و 

نونج ایلوخیلام و  لوب ، شزوس  هدعم ، فعض  هفرس ، هنیس ، درد  هجیگرس ، ینوخ ، مک ضارما : جالع  ودک  يابرم 

.دنکیم عفد  ار  لوضف  رضم و  داوم  کیرحت و  ار  ءاب  عفر و  ار  اه  هدس ریگ و  هبرف و  ار  ندب  هکنآ  وا  صاوخ  زا  لدتعم و  تعیبط  اب 
.دنکیم درس  هتخوس  طالخا  عفر  دایز و  تیئاذغ  اب  هدوب  ءاعما  ءاشحا و  يوقم  طالخا و  تفاطل  ثعاب  ودک  يابرم 

442 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم غامدب  رضم  تاراخب  ندز  الاب  عنم  هزیکاپ و  نوخ  دیلوت  ودک  يرکش  يابرم 

عفر ار  لوب  شزوس  رگج و  هدعم و  فعـض  هفرـس و  هنیـس و  درد  عفر و  ار  هجیگرـس  راود و  ایلوخیلام و  نونج و  عاونا  ودـک  يابرم 
.دنکیم

.دنک یم قاچ  ار  ندب  نیریش  ماداب  اب  عفر و  ار  یباوخیب  شاخشخ  اب  ودک  يابرم  ندروخ 
یکـشخب بیرق  هدش  مامت  نآ  بآ  هک  يروطب  دننک  زپ  مین هدرک  كاپ  هدئاز  هشیر و  مخت و  تسوپ و  زا  ار  ودک  دـیاب  نآ  نتخپ  رد 

وبـشوخ یکطـصم  لدنـص و  یکدنا  اب  دنهد و  خبط  هتخیر  نآ  رد  ار  ودک  هدروآ  ماوق  ار  رکـش  ای  لسع  نادـنچ  ود  هاگنآ  دـسرب و 
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.دنیامن

دردولگ نادند ، درد  سفن ، گنت هفرس ، هنیس ، درد  مکش ، درد  جنلوق ، هدعم ، تنوفع  زغم ، رکف و  یئاهتشا ، یب ضارما : جالع  هزرم 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم كاپ  لوضف  زا  ار  رگج  هدعم و  فیطل و  ار  اذغ  دایز و  ار  اهتشا  عفر و  ار  داب  مغلب و  هزرم  ندروخ 

.دوشیم دیفم  راکفا  كانبات و  ياه  هشیدنا ثعاب  هداد  دوعص  غامدب  ار  حلاص  تاراخب  هزرم 
.دشابیم مغلب  ادوس و  يوکین  لهسم  هکرس  اب  هزرم  لگ  زا  مرگ  جنپ  ندروخ 

.دوشیم هدعم  رد  رضم  برکیم  مرک و  روهظ  مکش و  هدور و  درد  عنام  اذغ  اب  هزرم  ندروخ 
443 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم هدعم  رد  اذغ  تنوفع  ندش و  شرت  عنام  هتخیر  ار  هدور  هدعم و  لگنا  مرک و  هزرم 
.دنکیم یلقث  يداب و  جنلوق )  ) مکش درد  رسدرد و  نایثغ و  یق و  زا  يریگولج  هزرم 

.دشابیم یئادوس  رمتسم  جنلوق  جلاعم  تسام  اب  هزرم  ندروخ 
.دنکیم تارشح  یگدیزگ  عفر  لسع  اب  هزرم  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  هنیس  درد  سفن و  گنت هفرس و  ریجنا  هزرم و  هتخپ 
.دنازیریم ار  هیلک  گنس  سفرک  بآ  اب  هزرم  ندروخ 

.دنک یم زاب  ار  هتسب  لوب  سفرک  بآ  هزرم و  ندروخ 
نوخ دـنماشایب  قشاق  راهچ  هس  يزور  دـسرب و  مراهچ  کی  هب  ات  دـنراذگب  هدـناسیخ  باـنع  وا  نزو  ربارب  اب 14  هک  هزرم  هدـناسیخ 

.دنکیم قیقر  ار  ظیلغ 
.دنکیم ناشیا  مکش  زاگ  داب و  خفن و  عفر  لافطا  فان  رب  هریز  نوتیز و  نغور  هزرم و  هدیبوک  ندیلام 

.دنکیم ناقری  هکح و  شراخ و  برج و  عفر  مامح  رد  هزرم  هتخپ  ندیلام 
.دنکیم عفر  ار  ولگ  نادند و  درد  هکرس  هریز و  اب  هزرم  هضمضم 

.دوشیم مشچ  توق  هرصاب و  رون  ثعاب  مشچ  رد  دنشاب  هدیئاس  هدرک ، کشخ  هتسش  هک  هزرم  رابغ  زا  يدرگ  ندیشاپ 
.دنازیرگیم ار  تارشح  هزرم  يوب  دود و 

.دنک یم زاب  ار  هدور  هدعم و  لقث  ریگ و  نآ  ندروخ  نآ و  دوخ  زا  رتیوق  لاعفا  رد  هزرم  مخت 
.دنک یم كاپ  ار  ناقری  هزرم  مخت  ندروخ 

.دنکیم عامج  توق  ءاب و  جییهت  هزرم  مخت  ندروخ 
.دنکیم اهتشا  کیرحت  هداد و  نیکست  ار  نادند  درد  هزرم  مخت  ندیوج 

نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  هک  هزرم ، نغور  زور  رد  یقشاق  ندروخ 
444 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیرتهب زا  روما  نیا  رد  دنکیم و  عفر  ار  لصافم  درد  هزرل و  جلف و  هشعر و  دنامب  نغور  هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  نادـنچ  دـجنک 
.دشابیم اهنغور 
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غامدب و رضم  تاراخب  دوعص  زا  يریگولج  دنناشوجب  رکش  ای  لسع  اب  هدیـشاپ  بالگ  دنبوکب و  هدرک  کشخ  ارنآ  هک ، هزرم  يابرم 
ضارما ریاـس  تارـشح و  مومـس  عفد  راـسخر و  گـنر  ندرک  وکین  نهذ و  تیوقت  رد  نینچمه  دـنکیم و  غاـمد  مشچ و  شزیر  بآ

.دشابیم لیدعیب  یبوطر 
هدش هدیماشآ  هکرس  وا  اب  رگم  دردرس ، دلوم  شـش و  هیر و  هدنرازآ  هک  وا  نغور  اصوصخم  اه  يوارفـص اهجازم و  مرگ رـضم  هزرم 

.دشاب

مهف رکف و  يرغال ، ور ، گنر  تهاقن ، هدعم ، خفن  مکش ، درد  بت ، جنلوق ، تسوبی ، ضارما : جالع  سورخ  غرم و 

غرم هک  تبوطرب  لیام  لدـتعم  سورخ  هجوج رتدایز و  شتـسوبی  رتمک و  شترارح  وا  هب  تبـسن  سورخ  رت و  مرگ و  تعیبط  اب  غرم 
.دشابیم اه  تعیبط مرگ جازم  دیفم  سورخ  هجوج سورخ و  اهجازمدرس و  لاح  دیفم 

.دنکیم عفر  ار  جنلوق  هدوب ، هتسب  مکش جنر  درد و  ادوس و  هدننکرود  عبط و  نیلم  هدنرب و  لیلحت رادلاس  سورخ  هتخپ  بآ 
دنـشونب ارنآ  بآ  حبـص  هدرک  مد بش  دنناشوجب و  رایـسب  هدرک  رپ  کسخ ) هشفاک - مخت   ) مطرق کمن و  اب  ار  سورخ  مکـش  نوچ 

.دشابیم رثالا  عیرس  مکش  درد  جازم و  ءوس  هدعم و  خفن  لصافم و  درد  هفرس و  هشعر و  زرل و  نمزم و  ياهبت  عفر  تهج 
، هدش ینم  یفاص  يدایز و  ثعاب  سورخ ) هجوج  ) ناوج سورخ  ندروخ 

445 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم جازم  مرگ نارامیب  نیهقان و  ياذغ  نیرتهب 

.دشابیم يرغال  عفار  راسخر و  گنر  هدننک  فاص ندب و  هدننک  قاچ نآ و  زا  رت  يوق غرم  هجوج
.دنکیم دساف  تالایخ  عفر  هدرک  دایز  ار  روعش  رکف و  مهف و  رهوج  غرم  هجوج

ار راسخر  يدرز  مدـنگ  نان  اب  هتفه  کی  ات  نآ  ندروخب  تموادـم  عفد و  ار  کشخ  هفرـس  هزات  یناویح  نغور  رد  غرم  هجوج نتخپ 
.دنکیم عفر  دشابن  مولعم  نآ  تلع  هک 

.دزاسیم رود  دنوشیم  التبم  نآب  رایو )  ) مانب هلماح  نانز  ابلاغ  هک  ارنآ  لثم  لاغذ و  ندروخ و  لگ  لیم  غرم  هجوج  بابک 
مرن ار  ءاضعا  ياه  یگ هدـش ضبق یگتـسب و  و  اـه ) یتفـس  ) تابالـص وا  هیپ  رگج و  ندروخ  یتبوطر و  ياـه  هدـعم قفاوم  غرم  هجوج

.دنکیم عفد  ار  ندب  یئادوس  داوم  هدومن 
.دشابیم بیجع  رثا  ياراد  ایلوخیلام  دساف و  تالایخ  عفر  رد  رس  رب  وا  مرگمین  یبرچ  هیپ و  ندیلام 

.دنکیم نامرد  ار  ناتشگنا  تسد و  كرت  دعقم و  جرف و  كرت  قاقش  رب  غرم  هیپ  ندیلام 
.دشخب یم دوبهب  ندب  جراخ  لخاد و  رد  ار  یتفس  یکشخ و  ره  غرم  هیپ  ندیلام  ندروخ و 

ینالوط یگنـسرگ  یئاذغ و  یب تیمـس  عفر  و  دیدش ) درد  مکـش   ) جنلوق عفر  بارـش  اب  مرگ  جنپ  راهچ  رادقمب  غرم  هلـضف  ندروخ 
.دنکیم

.دشاب یم نآ  عفار  ندب  سیپ  کل و  رب  غرم  هلضف  هدرک  لح ندیلام 
.دوش یم نآ  دوبهب  ببس  راه  گس  نادند  ياج  رب  هکرس  رد  غرم  هلضف  هدناسیخ 

ینیب هدرپ  زا  هک  غامد  نوخ تارشح و  شین  رهز و  عفر  هتخپن  روطب  غرم  رس  زغم  ندروخ  هدننک و  قاچ رذگرید و  نیگنس و  وا  رگج 
.دنکیم دشاب 
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.دنکیم غامد  رکف و  تیوقت  غرم  رس  زغم  هتخپ  ندروخ 
446 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم تابرجم  زا  هدعم  درد  عفر  تهج  بارش  اب  دنشاب  هدیئاس  هدرک  کشخ  هک  غرم  ناد  هنیچ
.دوشیم عامج  لیم  ثعاب  هدومن ، ءاب  تیوقت  غرم  مخت هدرز  اب  سورخ  مخت  هدرک  مرن ندروخ 

فاص هدناشوج  بآ  اب  ای  دـنراذگ  باتفآ  رد  زور  لهچ  هتخیر  دـجنک  نغور  رد  ار  قبنز  لگ   » قبنز نغور  اب  سورخ  مخت  هدـیئاس 
توهـش يوقم  نار  ياه  هلاشک راهز و  تشپ  رب  شندیلام  دنامب » نغور  هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دجنک  نغور  اب  دـننک و 

.دشابیم ظوعن  و 
.دنکیم غامد  نوخ عطق  دنمدب  ینیب  رد  هدیئاس  هک  نآ  هدرک  کشخ سورخ و  غرم و  نوخ  ندروخ 

.دشابیم رثالا  عیرس  هدومزآ و  مشچ  ضارما  عفر  رد  مشچ  رد  هدمآرد  مخت  زا  هزات  سورخ  هجوج نوخ  ندناکچ 
روناـج و مـس  بذـج  دـنراذگ  هدـیزگروناج  عـضوم  رب  مرگ  مرگ هتفاکـش  هدـماینرب  ـالماک  شناـج  زوـنه  هـک  ار  غرم  مکـش  نوـچ 

.دنکیم دلج  ریز  زا  دساف  هدام  هدرم و  نوخ بذج  هدرم  نوخ  هدید و  برض عضاوم  رب  شنتشاذگ 
عفر سرقن و  بجوم  تروصنیاب  شتموادم  جـنلوق و  ثعاب  اهجازمدرـس  رد  تاینبل )  ) رینپ کشک و  تسام و  ریـش و  اب  غرم  ندروخ 

.دنکیم نیبجنکس  اهجازم  مرگ رد  بارش و  هریز و  له و  نیچراد و  دننام  جازم  مرگ هیودا  ار  شررض 

[16] ایلوخیلام ناقفخ ، مومس ، بلق ، فعض  لاهسا ، یگتسب ، ضبق و  ساوح ، رکف و  فعض  ضارما : جالع  کشم 

ص447 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
447 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لاـح دـیفم  کـشخ ، مرگ و  تعیبـط  رد  دـیآیم ، تسدــب  نـیچ  دـالب  رد  وـهآ  زا  یعوـن  فاـن  رد  هـک  تسیدــمجنم  نوـخ  کـشم 
.اهجازمدرس

ار نطاب  رهاظ و  مادـنا  ءاضعا و  هدرب ، الاب  ار  يزیرغ  ترارح  هدرک  تیوقت  ار  هسیئر  ءاضعا  صلاـخ  کـشم  دوخن  کـی  اـت  ندروخ 
.دهدیم ورین 

.دهدیم توق  ار  رمک  ءاب و  غامد و  لد و  هدرک ، يرای  ار  ساوح  رکف و  کشم  ندروخ 
.دشاب یم یلاهسا  جازم  یگتسب  ضبق و  بجوم  هک  ددسم  هدنروآدنب و  کشم 

.دنکیم مومس  تالهسم و  یمس و  ياهوراد  ررض  شغ و  ادوس و  لد و  فعض  عفر  کشم  ندروخ 
هشعر و هوقل و  جلاف و  وضع و  یگداتفاراک  زا  یتسـس و  ایلوخیلام و  ناقفخ و  تشحو و  هدرک ، لیاز  ار  هودنا  مغ و  کشم  ندروخ 

.دنکیم عفر  ار  هدعم  داب  یشومارف و  تدالب و 
يالاب تاقبطب  ار  دوخ  دـیفم  رثا  مشچب  شندیـشک  رد  هدـیناسر و  ندـب  قمعب  ار  اهوراد  هوق  هتخاس ، وکین  ار  راـسخر  گـنر  کـشم 

.دناسریم مشچ 
.دنکیم عفر  ار  یغامد  درس  ضارما  عیمج  هتکس و  ندبب  شندیلام  هدرک ، نز  يریگراب  هب  کمک  کشم  نتشادرب 

.دنکیم درس  دردرس  زا  يریگولج  هلزن و  عنم  نآ  ندیئوب  غامد و  يالاب  رب  ماداب  نغور  اب  کشم  ندیلام 
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نغور هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  دجنک  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  ار  وب  بش لگ  هک   » وب بش لگ  نغور  اب  کشم  ندـیلام 
.دشابیم لیدعیب  ءاب  کیرحت و  رد  هدش  نآ  تیوقت  ثعاب  لیلها  رب  دنامب »

.دنکیم هژم ) لگ ای  مالس ، هدنس  ) هناد هنخان و  شزیر و  بآ يدیفس و  یکیرات و  عفر  دنشک  مشچب  هدیئاس  هک  وا  همرس 
لخاد  نآ  دلج  فرط  کی زا  خن  نزوس ، هلیسو  نوچ  هک  تسنآ  بوخ  کشم 

448 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب هتشاد  کشم  يوب  زونه  دننارذگب  ریس  زا  ار  خن  نامه  هدیشک  شرگید  فرط  زا  هدرک 

ندناراخ اب  دسرب  هدش  رپ  نوچ  هک  توراب  هیبش  یئاه  هناد کشم ، زا  رپ  یلخاد  اب  ودرگ  هزادناب  تسا  ناویح  ندب  زا  يوضع  کشم 
همه اب  نآ  حیحص  هک  نآ  گنر  یکی  ندنارذگ و  خن  روتـسد  یکی  نآ  ندوب  یلدب  یلـصا و  مئالع  زا  دوشیم و  ادج  ناویح  ندب  زا 

اب تسد  فک  رد  ارنآ  زا  يرادـقم  نوچ  هکنآ  رگید  دـشابیم و  قلطم  هایـس  وا  یبلقت  هکیلاح  رد  هدز ، یخرـسب  نآ  گنر  هت  یهاـیس 
.ددرگیم هلیتف  وا  یگتخاس  هدش و  لح نآ  یعقاو  دنلامب  بآ 

يدرز دردرـس و  ثعاب  اـهجازم  مرگ رد  نآ  ندـیئوب  هشفنب و  نغور  روفاـک و  شحلـصم  اـه و  يوارفـص اـهجازم و  مرگ لاـح  رـضم 
کی زا  اهجازمدرـس  اه و  یتبوطر رد  شکاروخ  رادـقم  بالگ و  ندروخ  شحلـصم  ناهد و  یئوبدـب  ثعاـب  نآ  ندروخ  راـسخر و 

.دشابیم دوخن  ود  ات  مدنگ 

هضیب مرو  مرو ، درد و  مشچ ، تحارج  لیتر ، برقع و  رهز  مومس ، ریساوب ، ضیح ، قرع ، يزیرنوخ ، ینیب ، نوخ  ضارما : جالع  دروم 

برـض وا  يزبس  هک  دنـشورف  اهراطع  یمیدق و  ياه  چیپ هخـسن  هک  تسا  رتکچوک  اما  دـیب  گرب  هیبش  يزبس  گرب  دروم  زا  ضرغ 
.کشخ درس و  تعیبط  اب  دننزیم ، لثم  نآب  ار  زبس  دایز  زیچره  هدش  لثملا 

بآ زا  قشاق  دنچ  يزور  ندیـشون  دنکیم و  ینیب  نوخ  زا  يریگولج  دـندنب  هب رـس  ولج  یناشیپ و  رب  هک  وا  گرب  هدـناشوج  هدـیبوک 
عطاق  رکش  اب  وا  هدناشوج 

449 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رهز اصوصخ  مومس  عیمج  عفار  دنشونب  بارش  اب  نوچ  ریساوب و  ندرک  فیعض  ضیح و  نوخ  ندب و  قرع  یلخاد و  ياه  يزیرنوخ

.دشاب یم برقع  لیتر و 
ندیلام دیامن و  عفر  دشاب  ترارح  هبلغ  زا  هک  ار  تحارج  شوج و  مرو و  هنوگره  ندبب  دروم  گرب  مخت و  هدـناشوج  بآ  ندـیلام 

.دیامن بعک  قاس و  اپ و  تحارج  درد و  هنوگره  جالع  نآ  رد  اپ  نتشاذگ  بارش و  اب  نآ 
دامـض ار  وا  گرب  نوچ  عفر و  دشاب  ترارح  زا  هک  ار  مشچ  مرو  مشچ  يور  رب  دـشاب  وا  مخت  هدـناشوج  بآ  اب  هک  وج  درآ  دامض 

یگتفوک و هبرـض و  همدـص  هضیب و  مرو  رود و  ار  شزوس  هناد و  شراخ و  شوج و  هنوگره  دـندنبب  روبنز  لحم  هب  ای  هدـیلام  هدرک 
.دیامن نامرد  ار  ریساوب 

عفان شتآ  یگتخوس  تهج  دنامب  نغور  هدش  راخب  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  نوتیز  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  ار  دروم  نوچ 
الج ار  نخان  نخان ، يور  رب  نآ  ندـیلام  عفر و  ار  دـعقم  جرف و  شراخ  دـنلامب  ینمرا  لگ  هکرـس و  اب  ار  وا  هدـناشوج  بآ  نوچ  و 

.دیامن نیهقان  ءاضعا  تیوقت  وا  مخت  گرب و  هدناشوج  ندیلام  رسدرد و  غامد و  نوخ عفر  یناشیپ  رب  هداد و 
.دشابیم تارشح  ندنازیرگ  ببس  نینچمه  هدومن ، ابو  تارثا  ترضم و  عفر  دیفم و  اب  عقاوم و  رد  دروم  ندرک  دود 
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هدناشوج بآ  اب  رس  يوم  نتسش  هدیـشخب و  توق  هدرک و  هایـس  ار  وم  دندنبب  رـسب  هدرک  ریمخ  انح  دننام  هک  دروم  مخت  هتخپ  دامض 
.دنایوریم زین  ار  هتخیر  ياهوم  تموادم  تروص  رد  هدش  نآ  نتخیر  عنام  وا 

بآ ندناکچ  ءاضعا و  یتسـس  محر و  يزیر  نوخ محر و  هناثم و  تحارج  زورب  تحارج و  تهج  دروم  هدـناشوج  بآ  رد  نتـسشن 
دـشاب هدوب  مرن  رابغ  دننام  هک  وا  هدنازوس  رتسکاخ  زا  یکدنا  ندرک  مشچ  رد  دیفم و  شوگ  كرچ  تهج  شوگ  رد  هرطق  دنچ  نآ 

.دشابیم ایتوت  زا  رت  يوق شزیر  بآ شراخ و  شوج و  زا  مشچ  تارضم  تهج 
450 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اپ نایم  لغب و  ریز  یئوبدب  تاحارج و  عفر  تهج  نآ  گرب  هدیئاس  تسوپ و  سیپ  کل و  عفر  ندـب  هب  وا  رتسکاخ  ندـیلام  نینچمه 
تهج دنامب  نغور  هتخوس  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  نوتیز  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  هتفوک و  ار  دروم  مخت  گرب و  نوچ  و 

جنر مرو و  درد و  عفر  دعقمب  نآ  ندیلام  راخب و  قرع و  عنام  ندبب  وا  ندیلام  دننام و  یب رس  يوم  ندرک  هایـس  ندنایور و  تیوقت و 
.دنکیم ریساوب 

هدور مخز  ابو ، بت  هبرح ، مخز  لمد ، كرچ و  يربز ، یکشخ و  هفرس ، هنیس و  ادص ، ضارما : جالع  موم 

.اهمهرم تاجاود و  حلصم  نیلم و  هدنزپ و  نورد و  ياهریگ  هدننکزاب  مرگ ، هب  لیام  رت  تعیبط  اب 
هدـعم و مخز  دـننام  ینطاب  تاحارج  دوبهب  رد  دنـشونب  هدومن  لح  نغور  رد  ای  دـنرب و  ورف  هدرکزیر  هک  وا  زا  مدـنگ  هد  ات  ندروخ 

.دشابیم دننامیب  ادص  هیفصت  نیتزول و  ولگ و  درد  ریش و  ندش  هتسب  هفرس و  هنیس و  درد  هدور و  مخز 
.دنکیم تسوپ  تنوشخ  شراخ و  يربز و  یکشخ و  عفر  دنلامب  مرگمین  هدرک  بوذ هک  موم  ندیلام 

.دوشیم نآ  لیلحت  ندش و  مرن  ثعاب  مرو  يور  رب  موم  نتشاذگ 
.دوشیم نآ  حالصا  ندناشن و  كرچب  ندنازپ و  ثعاب  دنیشنب  كرچب  دنهاوخب  هک  یتحارج  يور  رب  مرگمین  موم  نتشاذگ 

.دوشیم نآ  تیذا  درد و  دوبهب  یمرن و  ثعاب  عفر و  ار  هنیس  تابالص  یکشخ و  موم  مدنگ  راهچ  هس  ندروخ 
، رادرهز تالآ  وقاچ و  دراک و  دننام  هبرح  مخز  يور  رب  هتخادگ  موم  ندیلام 

451 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهدیم دوبهب  هدیشک  ارنآ  رهز  مس و 

.دنکیم بت  نابحاص  ندروآ  قرعب  یئابو و  ياوه  تنوفع  عفر  وا  روخب 
.دنکیم رادرم  تیذا  عفر  دنزادنا  شتآ  رد  هک  وا  دود 

هدور مخز  عفان  تیاـغب  دـننک  هیقنت  مرگمین  هدرک  بوذ  اـهنآ  یکی  رد  هک  ماداـب  اـی  دـجنک  نغور  اـی  خرـسلگ  نغور  اـب  موم  هلاـما 
.دشابیم

هناثم تحارج  محر ، ینیگنس  هدعم ، درد  ءاب ، عامج و  هوقل ، هشعر و  تابوطر ، غامد ، بلق و  ضارما : جالع  یئایموم 

مرگ و تعیبط  اب  دـیآیم ، نوریب  تانالیگ  ناتـسرل و  دـننام  ریق ، لکـشب  صخـشم  يدالب  رد  اهگنـس  یـضعب  نایم  زا  هک  تسا  یعیام 
.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ 
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تاـبوطر و هدـننک  عـمج يرهاـظ و  ینطاـب و  ءاـضعا  يوـقم  ندـب و  درــس  داوـم  هدـنرب  لـیلحت غاـمد و  بـلق و  حرفم  لد و  يوـقم 
.دنکیم عفر  ارنآ  لثم  هوقل و  هشعر و  جلف و  هدومن  ندب  حاورا  ظفح  نآ  ندروخ  عامج و  لیم  ءاب و  هب  هدنهد  تناعا

.دزاسیم رود  ار  رس  درد  هدعم و  درد  تابورشم و  مومس  نآ  ندروخ  ذوفنلا و  عیرس  هدننک و  فیطل یئایموم 
.دنکیم عفر  ار  یتبوطر  درس  ضارما  عیمج  عفر و  ار  محر  ینیگنس  یگتسب و  درد و  هدیشخب ، توق  ار  بلق  هدعم و  یئایموم  ندروخ 

لیف ياپ  لثم  هک  اپ  مرو  ادتبا و  رد  ار  ماذج  و  رایتخا ) یب شاش   ) لوبلا لسلـس  هناثم و  تاحارج  ینطاب و  يزیرنوخ  یئایموم  ندروخ 
.دنکیم عفد  ار  برقع  یگدیزگ  نابز و  ینیگنس  دشاب و  هدش 

عضوم  رب  شندرک  دامض  یندروخ و  ياه  نغور رد  یئایموم  لولحم  ندروخ 
452 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دهدیم دوبهب  ار  هتسکش  رامیب  وضع  هدش ، تعرسب  نآ  جراخ  لخاد و  زا  دوبهب  ثعاب  كاندرد  هتسکش و  هدید و  برض
لـضع بصع و  یگ  هراپ یگدیبوک و  هدش و  جراخ  اج  زا  لصافم  ندروخ ) نغور  رد  هک  یئایموم  لولحم   ) نغور یئایموم  ندیلام 

.دنکیم تسرد  هدروآ  اجب  ار 
.دنکیم عفر  ار  یگتفرگ ) بلق  ) ناقفخ نیبجنکس  اب  هفرس و  بانع  اب  یئایموم  ندروخ 

یمرگ و تیاعر  اب   » وا دیفم  طوبرم و  یندروخ  کمک  اب  ار  یتلع  ره  درد  فرطرب و  ار  لاحط  جنر  سفرک  بآ  اب  یئایموم  ندروخ 
.دهدیم دوبهب  يدرس »

جلاعم هدنهددوبهب و  روفاک  اب  شندناکچ  شوگ و  ینیگنـس  دشاب  هدش  لح  خرـسلگ  نغور  اب  هک  هصاخ  نغور ، یئایموم  ندناکچ 
.دشابیم ینیب  ضارما 

ار یغامد  ضارما  عرـص و  رـسدرد و  هقیقـش و  درد  ناحیر  انعن و  هنوپ و  شوجنزرم و  دننام  وبـشوخ  تاتابن  بآ  اب  یئایموم  ندیلام 
.دنکیم عفر 

.دنک یم عفر  مرن و  ار  ولگ  مرو  نآ  لثم  نیریش و  رانا  بر  ای  توت  بر  اب  یئایموم  هرغرغ 
.دوشیم نآ  تیوقت  ببس  لسانت  ءاضعا  رب  ریش  اب  یئایموم  ندیلام 

.دزاسیم فرطرب  ار  هدعم  رگج و  همدص  جنر و  نارفعز  یسدع  و  ینمرا ) لگ   ) دوخن کی  اب  یئایموم  طاریق  کی  ندروخ 
.دنکیم برقع  یگدیزگ  عفر  واگ  هرک  ای  نغور  اب  وا  ندیلام  ینساک و  بآ  اب  یئایموم  ندروخ 

.دنکیم جرف  دعقم و  شراخ  لوب و  ندمآ ) هرطق  هرطق  ) ریطقت جالع  نوتیز  نغور  اب  یئایموم  ندناکچ  ای  نتشادرب 
.دنکیم نابز  تنکل  عفر  لسع  اب  یئایموم  هرغرغ 

.دوشیم تلآ  توق  عامج و  کیرحت  ببس  نیتضیب  تلآ و  رب  نآ  لثم  ودرگ و  لیگران و  نغور  اب  یئایموم  ندیلام 
453 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم نایم  رد  زور  راهچ  تعاس و  راهچ  بت  عفار  نآ  یمرگ  يدرس و  تیاعر  ینعی  بسانم  ياه  یندروخ اب  یئایموم  ندروخ 
.دنکیم نآ  يرک  عفر  هدش  رک  هزات  شوگ  رد  كوخ  کمن  یب هیپ  اب  یئایموم  ندناکچ 

.دنکیم يریگولج  یشالت  داسف و  زا  ار  هدش  یئایموم  نآ  اب  تاوما  نادبا  هک  تسا  یئایموم  رگید  دیاوف  زا 
تمالـس و طرـشب  صاوخ  نیا  همه  دـشابیم  دوخن  ود  یکی  ات  وجراهچ )  ) طاریق کی  زا  ءاـضعا  یگتـسکش  رد  نآ  كاروخ  رادـقم 

.دشابیم نآ  ندوبن  یبلقت 
ياهترـضم ندب و  داسف  يروک و  ثعاب  نآ  دایز  فرـصم  اما  دنکیم  عفن  مادـنا  ءاضعا و  دوبهب  رد  هچرگا  اهجازم و  مرگ لاح  رـضم 
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.دشابیم رگید 

هنیس هفرس و  دنب ، شاش هناثم ، هیلک ، تشپ و  رگج ، عامج ، تسوپ ، هدور ، هدعم و  ضارما : جالع  زیوم 

.اهجازم کشخ اهجازمدرس و  لاح  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب  تسا ، نآ  رادقم  گرزب  هناد  مک تشوگ  رپ  نآ  عون  نیرتهب 
.دنکیم اذغ  داسف  حالصا  هدش ، ماعط  طلخ و  میالم  لیلحت  ظیلغ و  طلخ  نتخپ  ثعاب  زیوم  ندروخ 

.دنکیم تیوقت  زیمت و  ار  ءاشحا  هدور و  هدعم و  هدش  ندب  تروص و  تسوپ  يالج  یگزیکاپ و  یبوخ و  ثعاب  زیوم  ندروخ 
.دوشیم اهجازمدرس  عامج  لیم  ءاب و  کیرحت  ثعاب  زیوم 

.دشابیم رگج  هدنهد  تیوقت ندب و  هدننک  قاچ هیر و  هبصق  دیفم  زیوم 
454 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم نامرد  ار  هناثم  هیلک و  تشپ و  ضارما  عفر و  ار  یمغلب  هفرس  هدروآ  نوریب هناد  زیوم  ندروخ 
.دنک یم جالع  ار  هدور  مخز  دنهد  تموادم  هک  هناد  یب زیوم  ندروخ 

ودرگ کی  ای  قدـنف  هس  ود  رادـقمب  راـبره  تبون  هس  ود  يزور  هدـیبوک  سراـن )  ) زبس ياـمرخ  ناـبززواگ و  لـگ  اـب  ار  زیوم  نوچ 
.دنکیم عفر  ار  بلق  یگتفرگ )  ) ناقفخ دنروخب 

زین زیوم  یئاـهنت  هب  ندروخ  هچرگا  دـشابیم ، یـشومارف  ینهذدـنک و  عفار  دوجوم ] یئوراد  (- ] هبل نسح   ) زیوـم و هدـیبوک  ندروـخ 
.دشابیم رثا  نیمه  ياراد  زین  دروخب  درس  جازم  بحاص  دوش و  مادم  نوچ 

.تسا هدش  هتخانش  برجم  دنکیم و  ندب ) هرهچ و  تسوپ  يدرز   ) ناقری عفر  هکرس  اب  زیوم  ندروخ 
هیلک و يدرـس  عفر  رد  دنهد  تموادم  دـنروخب و  ددـع  هد  ات  زور  ره  هداد  اج  هایـس  لفلف  نآ  رد  زیوم  هناد  ياجب  اهجازمدرـس  نوچ 

.دشابیم لیدعیب  هناثم  هیلک و  گنس  لوب و  ندمآ ) هرطق  هرطق  ) ریطقت تشپ و 
دنـشونب قشاق  راهچ  هس  يزور  ماداب  نغور  اب  ار  وا  بآ  هتخپ ، دوش  یـشالتم  هک  يا  هنوگب يواسم  رادـقمب  ناـیداب  اـب  ار  زیوم  نوچ 

.دنکیم هنیس  رازآ  درس و  هفرس  عفر 
يور رب  دنکیم و  مرو  عفر  دندنبب  دننک و  دامض  مرو  يور  رب  دنبوکب و  غرم  زب و  دنفـسوگ و  هیپ  دننام  تاناویح  هیپ  اب  ار  زیوم  نوچ 

.دوشیم لمد  ندش  زاب  ببس  لمد 
.دوشیم نآ  يور  لاخ  عفر  ثعاب  هدز  لاخ نخان  يور  رب  شنتسب  نتشاذگ و  هدیبوک و  نیمه 

اهنآ مرو  عفر  دـنراذگب  دـعقم  جرف و  رب  هدرک  ریمخ  مرن و  بآ  یمک  اب  هدـیبوک  مه  اب  ار  همه  هک  هریز  ـالقاب و  درآ  زیوم و  داـمض 
.دنکیم

دنراذگب رادبآ  تاحارج  يور  رب  دشاب و  هدش  مهرم  بارش  اب  هک  زیوم  هدیبوک 
455 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

داـسف ثعاـب  هچنآ  نفعتم و  مخز  تحارج و  شوج و  ره  هلبآ و  تحارج  يور  رب  شنتـشاذگ  هدومن و  نآ  تحارج  تبوطر و  عـفر 
.ددرگیم دوبهب  ببس  دیفم و  دوش  وضع 

.دشابیم سرقن  عفان  دوجوم ) یغمص  ( ) ریشواج  ) اب هدیبوک  زیوم  نتسب  ای  ندیلام 
دنکیم و هنیس  یتحاران  رازآ و  هفرـس و  عفر  دنروخب  قشاق  دنچ  يزور  دنروآ و  ماوقب  رکـش  اب  هدرک  فاص  هدناشوج ، ار  زیوم  نوچ 
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نارفعز غرم و  مخت هدرز  هرگنک و  ای  هشفاک  لگ  اب  ار  زیوم  هک  وا  دامـض  .دوش  یم تروص  یفاص  هتفرگ و  يادـص  ندـش  زاب  ثعاب 
.دشابیم دننامیب  هدش  مروتم  وضع  مرو و  ندش  فاص  ندش و  مرن  ثعاب  ماروا  رب  زاب و  ار  لمد  رس  ددنبب  دنبوکب و 

.دشخبیم دوبهب  ار  یلچک  مخز  دوجوم ) یئوراد   ) درز ربص  اب  زیوم  هدیبوک 
جح ار  نارگید  رب  هک  زیوم  رتدایز  توق  تواـفت  اـب  هدوب  زیوم  مکح  رد  هنادـیب  راد و  هناد زبس  زمرق و  شمـشک  دـننام  وا  عاونا  رگید 

.دومن هدافتسا  اهنآ  زا  ناوتیم  نآ  ندوبن  رد  هدوب  زیوم  دننام  لاعفا  رد  زین  اه  شمشک رگید  هک  ینعم  نیا  رد  دشابیم ،
لادتعا تیاعر  دیاب  هک  اهجازم  مرگ نیرورحم و  رد  اصوصخم  نوخ ، تظلغ  نتخوس و  ثعاب  شمـشک  زیوم و  لماک  ندروخ  دایز 

.دشابیم شاخشخ  شرت و  ياه  هویم نیبجنکس و  شررض  عفار  رارطضا  هاوخلد و  تروص  رد  دوشیم و  دنیامن 

نایثغ شغ و  عامج ، ءاب و  ایلوخیلام ، نونج و  ناهد ، یئوبدب  لصافم ، درد  لوب ، یگتسب  ضارما : جالع  لیگران 

.اه یتبوطر اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
درس ندب  هدیشخب  توق  ار  هیلک  رمک و  هدرک  ینم  دیلوت  لیگران  زغم  ندروخ 

456 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دزاسیم هبرف  ار  اهجازم 

.دنکیم عفر  ار  لوب  ندمآ  هرطق  هرطق  زاب و  ار  هتسب  نوخ  لیگران 
.دنکیم نامرد  ار  نمزم  لصافم  درد  فرطرب و  ار  هناثم  يدرس  لیگران 

.دهدیم عفد  ندب  زا  ار  یکبآ  درس و  داوم  هتخاس ، وبشوخ  ار  ناهد  لیگران 
.دهدیم دوبهب  اهجازمدرس  رد  ارنآ  لاثما  ایلوخیلام و  نونج و  جلف و  لیگران 

.دنکیم جالع  ار  ریساوب  ندب و  لخاد  تاحارج  رگج و  فعض  لیگران 
.دروآیم دوجوب  هزیکاپ  نوخ  هدش ، ینم  دیلوت  ثعاب  رکش  اب  لیگران  ندروخ 

.دنکیم ءاب  فعض  ایلوخیلام و  نونج و  نامرد  وا  لخاد  ریش  يزیرغ و  ترارح  تیوقت  لیگران 
شرت و ياه  هویم شحلصم  نایثغ و  شغ و  ثعاب  نآ  هنهک  دساف و  اهجازم و  مرگ رضم  ظیلغ و  نوخ  دلوم  مضهرید و  وا  راد  نغور

.دشابیم شرتومیل 
.دشابیم رثارپ  هدعم  رد  اذغ  نتخپ  همضاه و  تیوقت  رد  هتشک ، ار  ودک  مرک  مکش و  زارد  مرک  لیگران  هکرس 

ياه شوج راسخر و  گنر  هدننکوکین  ندب و  تسوپ  گنردـب  ياه  کل هدـننک  كاپ نادـند و  هدـنهدالج  لیگران  تسوپ  رتسکاخ 
.دنکیم عفر  ار  ندب  تحاران  راد و  شراخ

تروصب هچ  دننک ، ذـخا  وا  زا  هدـناشوج  هدـیبوک و  هک  لیگران  نغور  هدیـشخب و  توق  ار  رـس  يوم  انح  اب  لیگران  تسوپ  رتسکاخ 
نآ و داب  هناثم و  درد  عفر  هیلک و  شخبورین  تشپ و  هیپ  دیلوت  مهف و  تیوقت  هقیقش  یناشیپ و  رـس و  هب  ندیلام  تروصب  هچ  ندروخ 

.دنکیم ءاب  تیوقت  هنهک و  ریساوب  وناز و  رمک و  درد  عفر 
.دشابیم مرگ  ات 10  شنغور  زا  مرگ و  لاقثم 15  هس  ات  وا  مرج  زا  كاروخ  رادقم 

457 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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نوخ تظلغ  يرک ، مشچ ، یکیرات  شوگ ، مرو  اه ، شوج تاحارج ، تسوبی ، لاهسا ، هثل ، نادند و  ضارما : جالع  نوران 

هداد الج  ار  تسوپ  گنر  نوران  هدـناشوج  بآ  ندـیلام  .اه  یتبوطر اهجازم و  مرگ لاح  دـیفم  ضباق ، کـشخ و  درـس و  تعیبط  اـب 
.دوشیم مادنا  ءاضعا و  ماکحتسا  ثعاب 

.دنکیم کشخ  هدومن  يریگوج  نآ  راشتنا  زا  تاحارج  رب  وا  کشخ  گرب  هدیئاس  ندیشاپ 
.دشخبیم توق  ار  هثل  نادند و  وا  هزات  گرب  ندیوج 

.دنکیم لاهسا  عطق  بآ  اب  وا  کشخ  گرب  هدیئاس  زا  يروخ  ياچ قشاق  رادقمب  ندروخ 
.دروآیم تنیل  هب  ار  عبط  وا  گرب  هتخپ  بآ  ندیماشآ 

.دهدیم دوبهب  ار  هزات  تاحارج  دنراذگب  هدیبوک  هک  وا  هزات  گرب  دامض 
.دنکیم عفر  ار  راد  شراخ رادبآ  ياهشوج  هکرس  اب  وا  هزات  هدیبوک  گرب  ندیلام 
.دناشنیم ار  شوگ  مرو  دنناکچب  دنریگب و  هدیبوک  هک  وا  هزات  گرب  بآ  ندناکچ 

فرط زا  هک  یبآ  هدراذـگ  شتآ  رد  ار  وا  هشیر  نوچ  .دـنکیم  عفر  ار  مشچ  یکیرات  مشچ  رد  لسع  اب  وا  هزاـت  گرب  بآ  ندـناکچ 
.دنکیم عفر  ار  هدیسرمهب  ضرم  ضراوع  زا  يرک  دنناکچ  شوگ  رد  دکچیم  شرگید 

.دشابیم دنروخب  نآ  اب  هک  رکش  شررض  عفار  یکشخ و  ینوزف  نوخ و  تظلغ  نتخوس و  ثعاب  شندروخ 
458 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

شش هنیس و  درد  هدعم ، ریگ  ءاعما ، هدعم و  ینم ، ریش و  يرغال ، نوخ ، قرع و  ضیح ، لوب و  عامج ، یتسس  ضارما : جالع  دوخن 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  يرت ، هب  لیام  لدتعم  مرگ  تعیبط  اب 
.دنکیم دایز  ار  ینم  ریش و  نوخ و  هدش  قرع  ضیح و  لوب و  ندش  زاب  عبط و  یمرن  ثعاب  هتخپ  دوخن  ندروخ 

.دوشیم یناوهش  ساسحا  يزیرغ و  ترارح  تیوقت  ثعاب  ندب و  یهبرف  شش و  يوقم  روآظوعن و  دوخن 
.دشابیم اهتشا  طقسم  تهج  نیا زا  رایسب و  تیئاذغ  ياراد  دوخن 

نوردنا ياه  هدس ریگ و  لوب و  ندش  زاب  ثعاب  هدرک و  ءاعما  هدـعم و  تاجوزل  اه و  هبازیل عطق  کمن  اب  دوخن  هتخپ  بآ  زا  ندیـشون 
.دوشیم

یگتفرگادص ندش  زاب  ببس  هزات  ریـش  اب  نآ  ندیـشون  دنمدوس و  شـش  تاحارج  هنیـس و  درد  تهج  دوخن  هدناشوج  بآ  ندروخ 
هکرس رد  بشکی  ار  دوخن  نوچ  دنشونب و  بآ  اب  دیاب  ریش  ياجب  دشاب  بت  نوچ  دشاب و  هتـشادن  هارمه  بت  دشاب و  یکـشخ  زا  هک 

.دشابیم برجم  هدعم  مرک  نتشک  رد  دنروخن  رگید  زیچ  زورنآ  رد  دنیامن و  لوانت  اتشان  هدناسیخ 
.دشابیم دننامیب  نیسویأم  عامج  توهش  هداعا  تهج  دنشونب  لسع  اب  ارنآ  بآ  دنروخب و  ماخ  هدناسیخ  بآ  رد  ار  دوخن  نوچ 

دعقم و ضارما  حالصا  رد  دنیشنب  زین  نآ  بآ  رد  هک  دنـشاب  هدرک  هیهت  دایز  نادنچ  دنروخب و  هداد  بیترت  تشوگبآ  دوخن  اب  نوچ 
.تسا هدش  هتخانش  هیودا  نیرتهب  دعقم  مکش و  مرک  جارخا  محر و 

.ددرگیم ماعط  مضه  مدع  لقث و  ثعاب  اذغ  زا  سپ  دوش و  هدروخ  اذغ  ود  طسو  رد  هک  تسنآ  دوخن  ندروخ  تقو  نیرتهب 
459 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دنازیریم ار  هیلک  گنس  طقاس و  ار  نینج  هایس  دوخن  ندروخ 
اهداب عفر و  ار  رگج  هدس  هنهک و  ناقری  دیفم و  ار  ماذج  عفر و  ار  اقستسا  نآ  بآ  ندروخ  نآ و  دیفس  زا  رتیوق  لاعفا  رد  هایس  دوخن 

.دروآیم لیلحت  هب  ار 
کل و رادبآ و  درز  ياه  شوج راسخر و  يدرز  دردرس و  ءاضعا و  شراخ  ندب  رب  دوخن  هدناسیخ  ای  هتخپ  بآ  ندیلام  نت و  نتسش 

.دنکیم لصافم  تیوقت  عفر و  ار  دیفس  خرس و  سیپ 
.دنکیم رس  تسوپ  وضع و  یسحیب  عفر  وم و  تیوقت  بجوم  رس  رب  دوخن  بآ  ندیلام 

.تسا هدش  هدومزآ  ریساوب  عفر  رد  دشاب  هدشن  درس  زونه  هک  مرگ  روطب  هدادوب )  ) هتشرب دوخن  ندروخ 
.دشابیم هناثم  مخز  رضم  لوضف و  دلوم  هزات  زبس  دوخن  ندروخ 

.دنکیم نادند  درد  عفر  هداد و  هثل  مرو  لیلحت  ناهد  رد  زبس  دوخن  هدناسیخ  ای  هدناشوج  بآ  نتفرگ 
تبش و هریز و  اه و  ینیریش شررض  عفار  مکش و  ینیگنس  خفن و  ود  اب  دلوم  نآ  زا  دعب  ندروخ  بآ  اصوصخم  دوخن  ندروخ  دایز 

.دشابیم شاخشخ  نیبجنکس و  اهجازم  مرگ رد  دنق و  لگ

سرقن لصافم و  یگتفر ، نزوس غیت و  نمزم ، ياهدرد  هدش ، هراپ  بصع  نینج ، یق ، تسوپ ، ضارما : جالع  سگرن 

.اه يوادوس اهجازمدرس و  لاح  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
مومس  ماسقا  بذج  هداد و  الج  ار  تسوپ  وا  زا  یتشم  هدناشوج  بآ  ندروخ 

460 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم وا  لگ  هب  رظن  دنکیم  عفد  هتشک  ار  مکش  مرک  ماسقا  هدرک و 

نآ جرخم  هدرم و  هدـنز و  نینج  هدنـشک  محر و  هدـننک  كاپ لسع و  اب  اـصوصخ  روآ ، یق تیاـغب  وا  هشیر  هدـناشوج  بآ  ندروخ 
.دشابیم

بـصع دوبهب  ثعاب  دهدیم و  كانلوه  تاحارج  مایتلا  نآ  دامـض  هداد ، مایتلا  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياهمخز  سگرن  هشیر  هدـناشوج 
.دوشیم هتسکش  لصفم  لضع و  هراپ و 

.دنکیم عفر  ار  نآ  لثم  سرقن و  لصافم و  نمزم  ياهدرد  دننک  ریمخ  صلاخ  لسع  اب  هک  سگرن  هدیبوک  نتشاذگ 
.دروآیم نوریب  ار  ناکیپ  شزوس و  راخ و  غیت و  مدنگ  درآ  اب  سگرن  هتخپ  نتشاذگ 

عفر ار  تسوپ  یهایـس  راثآ  هایـس و  سیپ  کل و  نامرد و  ار  یعـضوم ) هتخیر و  يوم   ) بلعثلا ءاد  هتخپ  هکرـس  اب  سگرن  نتـشاذگ 
.دنکیم

( وشاندنزرف هفطن - یب  ) نینع نادرم  تیمورحم  عفر  بیضق  ریز  رب  نآ  نتسب  هدش و  نآ  توق  ثعاب  لیلحا  رب  سگرن  هتخپ  نتـشاذگ 
.دننکب کشخ  هدناسیخ  ریش  رد  ار  وا  زور  هد  البق  هک  یطرشب  تستابرجم  زا  دنکیم و 

نتسویپ و مهب  ببـس  هتـسکش  وضع  رب  شزیر و  بآ عنام  تاحارج  رب  نآ و  جالع  راد  باعل ياهـشوج  رب  وا  هدیبوک  هتخپ  نتـشاذگ 
.دوشیم نآ  دوبهب 

.دوشیم مایتلا  ثعاب  هدرک  نآ  نوخ  عطق  مخز  يور  رب  سگرن  لگ  هدیئاس  ندیشاپ 
.دنکیم نخان  هشیر  کبرقع و  عفر  ریش  اب  وا  هدیبوک  هدرک  ریمخ  نتشاذگ 
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يریگولج سگرن  صلاخ  رطع  لگ و  ندیئوبب  تموادم  دوشیم و  غامد  هدس  ریگ و  ندشزاب  ببـس  درـس و  دردرـس  عفار  نآ  ندیئوب 
.دشابیم ندیئوب  ندروخ و  قیرط  زا  روفاک  هشفنب و  لگ  شحلصم  اهجازم و  مرگ رضم  .دنکیم  ماکز  زا 

.دشابیم مرگ  شمخت 2  زا  مرگ و  وا 4  لگ  زا  كاروخ  رادقم 
461 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدور مخز  ریساوب ، ضیح ، لس ، هنیس ، رسدرد ، هنیس ، یکشخ  هداس ، ینوخ و  لاهسا  هدعم ، فعض  ضارما : جالع  هتساشن 

.اهجازم مرگ دیفم  رت ، درس و  تعیبط  اب 
.دوشیم جازم  لادتعاب  ضبق  ثعاب  هدوب ، قفاوم  ار  فیعض  هدعم  جازم و  هنوگره  دنروآرد  اذغ  تروصب  هک  هتساشن  ندروخ 

رکش و اب  هداد  وب  ار  وا  هک  اصوصخم  دنکیم ، عفر  ار  یلخاد  يزیرنوخ  ینوخ و  لاهسا  لاهسا و  هدرک ، دنت  هیودا  ررض  عفر  هتـساشن 
.دنروخب مرگمین  ماداب و  نغور 

.دنکیم ریساوب  ضیح و  نوخ  عطق  دنمدوس و  ار  لس  هنیس و  رسدرد و  قلح و  هنیس و  یکشخ  روکذم  تروصب  هتساشن  ندروخ 
.دنکیم نآ  لثم  هلاما و  لهسم و  طارفاب  ندروخ  ررض  عفر  عفر و  ار  هدور  مخز  زب  هیپ  اب  هتساشن  هریرح 

.دهدیم دوس  ار  هدور  مخز  هتخپ  هتساشن  هلاما 
.دنکیم یگتفرگ ) هام  ) هایس کل  عفر  نارفعز  اب  هتساشن  ندیلام 

.دنکیم مرگ  مرو  عفر  قانخ و  دیفم  شنتسب  هکرس و  اب  هتساشن  ندروخ 
.دنکیم عفر  ارنآ  شزیر  بآ مشچ و  شراخ  تحارج و  شزیر و  بآ مشچ  رد  هتساشن  باعل  ندناکچ 

مشچ و شزوس  ترارح و  کلپ و  تنوشخ  یکشخ و  دشاب  هتفای  بیترت  غرم  مخت هدیفـس  نز و  ریـش  اب  هک  هتـساشن  باعل  ندناکچ 
.دنکیم عفر  ارنآ  درد 

.دشابیم لفنرق  سفرک و  ینیریش و  شحلصم  مکش و  هدنروآدنب  ینم و  تلق  ثعاب  مضهرید و  هتساشن 
462 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هکسکس هضیه ، نایثغ ، یق و  يزیرنوخ ، غورآ ، هدعم ، همضاه ، غامد ، لد و  ضارما : جالع  عانعن 

.اهجازمدرس دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
.دنکیم تیوقت  ار  هدعم  مف  همضاه  و  هدنراد ) هاگن  ) هکسام هوق  هداد ، توق  ار  غامد  لد و  هدعم و  عانعن  ندروخ 

.دهدیم عفد  ار  هدعم  درس  ترضم  داب و  هدوب ، نکشداب  حلاص و  ظیلغ  نوخ  دلوم  حرفم و  عانعن 
.دروآیم غورآ  هدرک ، کیرحت  ار  ءاب  توهش و  عانعن 

.دنکیم نطاب  يزیرنوخ  عطق  هکرس  اب  نآ  بآ  ندروخ  مکش و  مرک  ماسقا  هدنشک  عانعن 
.دنکیم عفر  ار  هکسکس  هضیه و  نایثغ و  یق و  شرت  رانا  بآ  اب  انعن  هخاش  ود  ندروخ 

زا ارنآ  هتخپ  ار  هیر  هبصق  تابوطر  عفر و  ار  ولهپ  درد  هنیس و  لخاد  هنیس و  هقودنص  درد  هدعم و  ینیگنـس  درد و  روآاهتـشا و  عانعن 
.دنناشوجب ناشوایس  رپ  اب  ارنآ  هک  هصاخ  دنکیم ، كاپ  تافاثک  طلخ و 
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دزاسیم و فرطرب  باصعا  يارب  ارنآ  ررض  یشرت  هکرس و  اب  انعن  ندروخ  دوشیم و  ریـش  نتـسب  عنام  ریـش  رد  انعن  هخاش  هس  نتخادنا 
.دنکیم نآ  یمرگ  یکشخ و  ترضم  عفر  تاینبل  اب  عانعن  ندروخ  نینچمه 

شنتسب دوبهب و  ببس  تاحارج  رب  وج  درآ  اب  وا  هدیبوک  نتـشاذگ  و  هدش ، نآ  تیوقت  ببـس  دندنبب  هدعم  رب  هدیبوک  هک  انعن  دامض 
.دوشیم نآ  ندش  زاب  ثعاب  لمد  رب  شنتسب  نآ و  رد  هتسب  ریش  ندش  زاب  ثعاب  ناتسپ  رب 

رب وا  هدیوج  راه و  گس  یگدیزگ  رب  کمن  اب  هزات  يانعن  هدیبوک  نتشاذگ 
463 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم نآ  تیذا  رهز و  درد و  عفر  برقع  یگدیزگ 
.دشابیم شخبدوس  تیاغب  وا  درد  عفر  رب  ریساوب  رب  انعن  هدیوج  نتشاذگ 

.دنکیم یتبوطر  دردرس  عفر  یناشیپ  رب  هزات  يانعن  هدیبوک  نتسب 
.دنکیم عفر  ار  هضیب  درد  مرو و  زیوم  اب  انعن  هدیبوک  نتسب 

نوریب عامج  زا  لبق  هک  روتـسد  نیا  رد   ) دوشیم نز  لمح  عنام  عامج  زا  لبق  تعاس  ود  یکی  يا  هچراپ رد  هدـیبوک  ياـنعن  نتـشادرب 
(. دروآ

.دنکیم عفر  دشاب  يدرس  زا  هک  ار  شوگ  درد  بآ ) نآ  نزو  مه اب  طولخم  لسع   ) لسع بآ  اب  انعن  بآ  ندناکچ 
.دوشیم نآ  دوبهب  لیلحت و  ثعاب  دشاب  ندرگ  هب  هک  يریزانخ  رب  هعفد  هس  ات  خرس  لگ  نغور  اب  انعن  بآ  ندیلام 

.دشابیم هنوپ  دنکیم » ارنآ  راک  هک   » شلدب سفرک و  شحلصم  رادداب و  انعن 

یگدیزگ مومس ، كایرت و  هروخ ، ماذج و  معط ، داسف ، لگنا ، مرک و  ادوس ، مغلب و  جازم ، لقث  ضارما : جالع  کمن 

.اه یمغلب اهجازمدرس و  لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب 
جازم لقث  ریگ و  هجزل و  تابوطر  بآدرز و  ادوس و  مغلب و  عفار  دیآیم ، تسدب  کمن  گنس  هدیبوک  زا  هک  تساذغ  کمن  دوصقم 

.دشابیم جازمدرس  هیذغا  اصوصخم  ماعط ، داسف  لگنا و  مرک و  و 
.دوشیم نآ  عفد  کمک  هدروآ  حالصاب  ار  اذغ  هدش ، اهتشا  کیرحت  ثعاب  کمن 

ذفانم زا  ار  ادوس  هدش  تعیبط  یگتسب  ضبق و  ثعاب  هدنازوس  کمن  ندروخ 
464 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم عفد  هدرک  بذج  ندب 
.دوشیم نآ  لثم  هروخ و  ماذج و  ثودح  عنام  هدوب ، همعطا  یبارخ  یگدیزگ و  عفار  کمن 

.دنکیم زاب  ار  جازم  یگتسب  ریگ و  هنوگره  نیبجنکس  بآ و  اب  کمن  ندروخ 
.دنکیم ناروناج  تارشح و  یگدیزگ  تایناخد و  ردخم و  داوم  مومس  كایرت و  ترضم  عفر  نیبجنکس  لسع و  اب  کمن  ندروخ 

.دشابیم يوادوس  یمغلب و  ضارما  اقستسا و  دیفم  کمن 
.دنکیم ندب  طالخا  عفر  تالهسم  اب  نآ  ندروخ  هدرک و  كاپ  ار  هدعم  نیبجنکس  کمن و  بآ  اب  ندرک  یق 

.دنکیم جرخم  زا  عفد  غورآ و  قیرط  زا  مکش  داب  زاگ و  جارخا  ندب و  تانوفع  عفر  هنوپ  کمن و  ندروخ 
.دنکیم ینیب  مشچ و  شزیر ) بآ  ) هلزن عفد  رس  یناشیپ و  رب  شنتسب  و  درز ) ربص   ) اب کمن  هضمضم 
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نآ یگتفوک  یگتـسخ و  عفر  هدـید  برـض هدـش  هدـیبوک  وضع  هب  تفز  لسع و  رگید و  نغور  ره  اـی  نوتیز  نغور  کـمن و  نتـسب 
.دنکیم

.دنکیم عفر  ار  وضع  نابرض  راد و  بآ يداب و  مرو  نوباص  فک  هارمه  کمن  نتشاذگ  ندیلام و 
.دنکیم روبنز  رهز  عفد  هکرس  اب  برقع و  شین  رهز  عفر  برقع  یگدیزگ  لحمب  ناتک  مخت  اب  کمن  نتشاذگ 

یبآ ناگدـنزگ  تاـناویح و  نادـند و  رادـخاش و  راـمرهز  عفر  نارطق  تفز و  اـب  یعفا و  رهز  عفر  هنوپ  هدـیبوک  اـب  کـمن  نتـشاذگ 
.دنکیم

.دنکیم تسوپ  ریز  هدشدمجنم  نوخ  عفر  لسع  اب  راد و  بآ ینعی  یمغلب  ياهمرو  عفر  لسع  تفز و  اب  کمن  نتسب 
جرف  شراخ  هکح و  شتآ و  زا  یگتخوس  جنر  عفر  نوتیز  نغور  کمن و  ندیلام 

465 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم ماذج  هلبآ و  مخز  نت و  دعقم و  و 

.دنکیم هضیب  مرو  عفر  هروتات )  ) اب و  نخان ) هشوگ  مخز   ) کبرقع عفر  انح  کمن و  نتشاذگ 
تسوپ و یتحاران  دلج و  ضارما  هکرس  اب  کمن  ندیلام  هدناشنورف و  ای  هدرک  زاب  ار  لمد  کمنرپ ) ریمخ   ) ریمخ کمن و  نتـشاذگ 

.دنکیم عفر  ار  راد  هبازیل ياه  شوج
اهگر و یگتسجرب  یخرس و  و  دنیشن » مشچ  یهایس  رب  هک  دیفس  ياه  کل  » مشچ يدیفس  عفر  مشچب  همرـس » دننام   » کمن ندیـشک 

.دنکیم نآ  شزیر  بآ یگتخیر و  هژم
هدـیئاس اب  نآ و  ولج  هدرپ  ندـمآ  یکیرات و  عفر  مشچب  دـننک  رابغ  لثم  هدـیئاس  مه  اب  هک  هتخوس  رداشون  هتخوس و  کمن  ندیـشک 

.دنکیم وا  دیفس ) کل   ) ضایب عفر  دیراورم 
.دنکیم نآ  ترضم  يزیرنوخ و  عفر  دیفس و  ار  نادند  کمن  اب  كاوسم 

نآ نوخ  عطق  مخز  رب  مشپ  اب  کمن  نتـسب  هدوب و  اهنآ  عفار  و  هروخ )  ) هلکآ اه و  شوج ینوفعدـض  هکرـس  کمن و  بآ  اب  نتـسش 
.دنکیم

.دنکیم عفر  ار  وضع  يداب  یمغلب و  ياهدرد  ءاضعا  رب  هدیبوک  کمن  نتسب 
.دوشیم وا  نامیاز  تعرس  ثعاب  هلماح  نزب  ندرک  هارمه  هچراپ و  رد  کمن  نتسب 

دلوم ندـب و  شراخ  بجوم  ینم و  هدـننک  مک نوخ و  هدـننازوس  مشچ و  یکیراـت  ثروم  غاـمد و  رکف و  زغم و  رـضم  داـیز  کـمن 
.دشابیم هنوپ  انعن و  اهیبرچ و  یتبوطر و  ياه  یندروخ شحلصم  فیحن و  فیعض و  ياهندب  رضم  برج و 

466 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مرگ بت  وم ، شزیر  هثل ، يزیرنوخ  كرچ ، مخز و  شزوس ، شراخ و  یگتسب ، ریگ و  خرس ، داب  ضارما : جالع  ین 

.مرگ وا  هدنازوس  کشخ و  درس و  تعیبط  اب 
.دروآیم نوریب  ار  ناکیپ  ناوختسا و  راخ و  دندنبب  هدیبوک  هک  هزات  ین  دامض 

.دنکیم فرطرب  ارنآ  درد  رمک  رب  هکرس  اب  هزات  ین  هدیبوک  نتسب 
.دربیم لیلحت  هب  ار  مرگ  مرو  وا  هزات  گرب  هدیبوک  نتسب 
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.دنکیم نامرد  ار  خرس  داب  هکرس  اب  وا  هدیبوک  ندیلام 
ار نوردنا  دبک و  هدعم و  ضبق  یگتسب و  ریگ و  دوخن  ود  یکی  ردقب  وا  هدنازوس  ندروخ  عفر و  ار  هفرس  لسع  اب  وا  هدیئاس  ندروخ 

.دنکیم زاب 
دوبهب ار  راد  كرچ ياهمخز  عفر و  ار  نت  شزوس  شراخ و  دـنلامب  ای  دـندنبب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  هدـیبوک  هک  وا  هدـنازوس  داـمض و 

.دهدیم
.دنکیم عفر  ار  هثل  يزیرنوخ  هداد  الج  ار  نادند  وا  هدنازوس  اب  ندرک  كاوسم 

.دنکیم نآ  تیوقت  هدینایور ، ار  هتخیر  يوم  دننک  ریمخ  انح  نآ  لثم  اب  دننازوسب و  هک  وا  تسوپ  هشیر و  ندیلام 
.دنکیم فافش  ار  هرشب  تسوپ  تروصب  دامض  نیمه  ندیلام 

دنشاپب بآ  نآ  رب  هک  ین  شرف  .تسا  هدش  هدرمش  تابرجم  زا  دزاسیم و  فرطرب  ار  وا  يدیفس  مشچ  هب  ین  گرب  تبوطر  ندیـشک 
.دشابیم ریصح  شرف  دوصقم  دنکیم  مک  ندب  رد  ار  اوه  یمرگ  تدش  عفر و  ار  مرگ  بت 

نیا رد  دنکیم و  شوگ  مرک  جارخا  شوگ  رد  شنتـشاذگ  هلیتف  تکاس و  ار  برقع  یگدیزگ  درد  دنراذگب  هدیبوک  هک  ین  هفوکش 
.دشابیم لیدعیب  زین  رما 

467 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دعقم ریساوب ، اهمخز ، یگدیزگ ، گس ماکز ، هضیب ، درد  ضارما : جالع  همسو 

.اهجازمدرس لاح  دیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  دندرکیم ، هایس  وربا  وم و  نآ  اب  هک  یهایگ  هدیئاس 
.دشابیم گنر  ثیح  زا  باضخ  نیرتیوق  وا  باضخ 

.دنکیم عفر  ار  هضیب  درد  یمغلب و  يداب و  رس  درد  کمن  اب  وا  دامض 
.دنکیم نآ  نتخیر  عنم  يوم و  تیوقت  عفر و  ار  ماکز  نآ  ندیلام  روخب و  عفان و  ار  اهمخز  کمن  اب  وا  دامض  نینچمه 

.دشابیم رثؤم  دیفم و  هناوید  گس  ندیزگ  تهج  روآ و  یق تیاغب  وا  هتخپ  بآ  ندیماشآ 
ضارما ریساوب و  دنامب ، نغور  هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دجنک  نغور  اب  ارنآ  بآ  هدرک ، مد  ارنآ  هک  همسو  نغور  ندیلام 

.دنکیم عفر  ار  دعقم  درس 
.دنکیم درس  ياهدرد  عفر  هدش ، وم  نتخیر  عنام  نغور  نیمه  ندیلام 

.دشابیم بکرم  نیرتهب  نتشون  تهج  دننک  هفاضا  یبرع  غمص  يردق  دنهد و  خبط  رایسب  ار  همسو  هشیر  نوچ 
.دزاسیم وکین  ارنآ  گنر  مکحم و  ار  وم  همسو  باضخ 

.دشابیم اهنآ  رطع  مامشتسا  ندال و  لفنرق و  ندروخ  شحلصم  غامد و  رکف و  فعضم  شندروخ 
468 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

عرص شغ و  ایلوخیلام ، هسطع ، قرع ، یئوبدب  تسوپ ، يدب  ضارما : جالع  له 

.اه یتبوطر اهجازمدرس و  لاح  دیفم  هدننک ، مرگ کشخ و  مرگ و  تعیبط  اب 
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.دوشیم جازم  دادسنا  ریگ و  ندش  زاب  هدعم و  بلق و  توق  لد و  حرف  اذغ و  مضه  ثعاب  له  ندروخ 
.دزاسیم وبشوخ  ار  قرع  ناهد و  نوردنا و  تسوپ و  هدنهدالج  فیطل و  هدش و  تسس مادنا  اضعا و  هدننک  عمج له 

هدش هدروخ  هدیئاس و  نآ  يور  تسوپ  اب  هک  اصوصخ  دنکیم ، رود  ار  دبک  درد  نایثغ و  یق و  عفد و  ار  هدور  هدعم و  زاگ  داب و  له 
عفن ار  عورصم  یئایلوخیلام و  هناوید و  شغ و  هدروآ  هسطع  ینیب  رد  شا  هدیئاس ندیمد  عفان و  ار  ءامغا  شغ و  دردرس و  له  دشاب ،

.دهدیم
.دشابیم نآ  هناد  ود  یکی  كاروخ  رادقم  رکش و  شحلصم  هیر و  رضم 

تسوپ کل  ساوسو ، راح ، ضارما  ماسرس ، همضاه ، شراخ ، مغلب ، ارفص و  راردا ، رگج ، ارفص ، ضارما : جلاعم  هناودنه 

.دشابیم اهجازم  مرگ لاح  دیفم  رت و  درس و  تعیبط  اب 
.دنکیم عفر  ار  یگنشت  هدرک  دایز  ار  راردا  هدیناشنورف  ار  ندب  رگج و  نوخ و  ترارح  ارفص و  هناودنه 

كاپ  ار  ندب  نوردنا و  هتخوس  کشخ و  داوم  هدش  جازم  تنیل  ثعاب  هناودنه 
469 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنکیم
نآ لاثما  شراـخ و  برج و  ارفـص و  ندرک  كاـپ  تهج  يدـنهرمت  اـب  نآ  ندـیماشآ  عفر و  ار  ادوس  ریـش  هناودـنه و  بآ  ندروخ 

.دشابیم دننام  یب
.دوشیم ناقری  عطق  لوب و  نایرج  ثعاب  عفر و  ار  راردا  يراجم  ینیگنس  لاکشا و  ریگ و  نیبجنکس  هناودنه و  بآ  ندیشون 

رازآ هنوگره  جلاعم  مرگ و  دنت  ياهبت  عطق  ببـس  تشخریـش  اب  ماعط و  مضه  بجوم  اه  یئارفـص تهج  نیبجنکـس  هناودنه و  بآ 
.دشابیم هدیسر  ترارح  زا  هک 

.دشابیم ندب  تبوطر  دیفم و  مغلب  قیقر و  نوخ  دلوم  هدرک  دایز  ار  تعیبط  مرگ  نانز  ریش  وا  دوخ  هچ  بآ و  هچ  هناودنه 
.دنکیم عفد  دشاب  هتشذگن  هدعم  زا  ای  هدش  رازآ  ببس  هک  ار  هزبرخ  ررض  هناودنه  مخت  ندروخ 

.دنازیریم ار  هناثم  هیلک و  گنس  زور  دنچ  ات  سلجملا  یف  زور  رد  هناودنه  مخت  زغم  یتشم  ندروخ 
هدعم و فعض  هنیس و  درد  سیپ و  کل و  تسوپ و  هایس ياه  هکل ساوسو و  ماسرس و  جلاعم  رکش  لسع و  اب  هناودنه  تسوپ  يابرم 

.دشابیم همضاه  تیوقت 
.دشابیم نآ  ررض  عفار  لسع  اهجازمدرس و  لاح  رضم  هناودنه 

ینتسبآ لمح و  هروخ ، مخز  هدعم ، رگج و  تعماجم ، روما  همضاه ، هیلک ، گنس  هفرس ، درد و  هنیس ضارما : جالع  كدرز  جیوه -

.اهجازم کشخ اهجازمدرس و  لاح  دیفم  رت  مرگ و  تعیبط  اب 
ینیگنس  لقث و  ریگ و  زاب و  ار  هتسب  راردا  فیطل و  ار  تسوپ  جیوه  ندروخ 

470 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشابیم رگج  هدعم و  هنیس و  درد  هفرس و  جلاعم  نکسم و  جازم و  نیلم  هدعم و  تیوقت  عطق و  ار  مغلب  عفر و  ار  رگج 
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.دوشیم هیلک  گنس  نتخیر  ثعاب  يدنچ  ات  نآ  تموادمب  ندروخ 
.دنکیم كاپ  ار  تسوپ  ریز  دماج  نوخ  زاب و  ار  هتسب  نوخ  وا  هشیر  ياه  هتخپ نتسب 

.دوشیم ظوعن  ثعاب  همضاه و  محر و  ءاشحا و  يوقم  هدننک و  قاچ جیوه  يابرم 
رگج و تیوقت  جیوه  یـشرت  دنک و  یم بوذ  ار  لاحط  تافاضا  هیپ و  مرو و  دشاب  هداد  بیترت  کمن  هکرـس و  اب  هک  جـیوه  یـشرت 

.دنکیم هدعم 
مخ رد  هدناشوج  لسع  نآ  مراهچ  کی  اب  هتفرگ  نیشام  هلیسوب  هک  نآ بآ  دنشاب و  هدرک  فاص  هتخپ  رکش  اب  هک  وا  هدناشوج  بآ 

.دشابیم رازآ  یب يوق  هدننک  تسم رکسم و  دوش  لیحتسم  ات  دنراذگب  هتخیر 
.دهدیم رایسب  عفن  هروخ )  ) هلکآ مخز  تهج  دنراذگب  هدیبوک  هک  جیوه  گرب  دامض 

.دنکیم ءاب  کیرحت  دنروخب  فک  کی  يزور  هدیبوک  هک  رکش  جیوه و  مخت 
.دنزیرب هدرک ) یلاخ  ار  برت   ) برت فوج  رد  ار  مغلش  مخت  جیوه و  مخت  نوچ 

هدنرادهاگن نیعم و  محر و  هدننک  كاپ وا  نتـشادرب  هناثم و  گنـس  ندنازیر  برجم  دنروخب  دنزپب و  شتآ  ریز  رد  هتـسب  ار  شرد  و 
.دشابیم لمح 

.دوشیم سگم  هشپ و  نتخیرگ  ثعاب  هناخ  رد  جیوه  نتخپ 
شحلصم اهجازم و  مرگ عبط  رضم  نینچمه  دشابیم  وا  ماخ  زا  رتدیفم  وا  يابرم  تبرـش و  بآ و  ندروخ  مضهرید و  لیقث و  وا  مرج 

.دشابیم نآ  لثم  ریش و  کشک و  تسام و  غود و 
471 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تبوطر يدرس و  یگتفرگ ، عامج ، فعض  داب ، زاگ و  بادرز ، مغلب ، ادوس و  مکش ، یگتسب  ریگ و  ضارما : جالع  نیمسای  سای -

لاح دـیفم  کشخ ، مرگ و  تعیبط  اب  دـنیوگیم ، يا  هلودـلا نیما  ارنآ  درز  دیفـس و  ساـی  ارنآ  دیفـس  هک  دیفـس  درز و  گـنر  ود  رد 
.اهجازمدرس

.دشابیم مغلب  ادوس و  بادرز و  لهسم  هدرک  مکش  ياه  یگتسب ضبق و  ریگ و  عفر  بآ  اب  سای  لگ  هدرک  مرن زا  فک  کی  ندروخ 
.دهدیم عفر  ار  مکش  ياهزاگ  ظیلغ و  ياهداب  نکشداب و  سای  لگ  ندروخ 

.دنکیم عفر  ارنآ  لاثما  لصافم و  درد  جلف و  سای  لگ  ندروخ 
.دروآیم عامج  کیرحت  رطاخ و  حرف  هدرک  دایز  مومس  ربارب  رد  ار  ندب  تمواقم  سای  لگ  ندروخ 

.دنکیم عفد  ار  تبوطر  يدرس و  زا  ياهدرد  اهجازمدرس ، ءاب  تیوقت  سای  لگ  ندروخ 
.دنازیریم ار  مکش  مرک  ماسقا  هدوشگ  ار  هتسب  ضیح  سای  لگ  ندروخ 

.دنکیم بارطضا  ایلوخیلام و  هجیگرس و  دردرس و  عفر  سای  لگ  ندیئوب 
.دنکیم بوخ  ار  ور  گنر  هدرک  عفر  ار  تسوپ  ياه  یگنردب سیپ و  کل و  وا  هدناشوج  بآ  ندیلام 

.دوشیم نآ  ظوعن  توق و  ثعاب  سای  هتخپ  اب  لیلها  نداد  ژاسام  ندیلام و 
.ددرگیم نآ  يدیفس  ثعاب  سای  هدناشوج  بآ  اب  هایس  يوم  نتسش 

رثا و رد  دنامب  نغور  هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  نادنچ  دجنک  نغور  اب  دـننک و  فاص  هدـناشوج  لگ  نغور  لثم  هک  سای  نغور 
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مرن هدوشگ و  ار  تابالـص  اه و  یتفـس اه و  هدـس ریگ و  هدرب  لیلحت  ار  مرو  شندـیلام  هدوب ، نآ  هدـناشوج  لگ و  دوخ  دـننام  لـمع 
.دنکیم تیوقت  ار  یلسانت  تلآ  هدرک ،

472 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکیم نامرد  ار  باصعا  تالضع و  ضارما  هشعر و  هوقل و  جلف و  نآ  ندیلام  نینچمه 

هوقل هنیس ، ضیح ، ینم ، ماروا ، نوخ ، هشعر ، خفن ، داب و  ضارما : جالع  هجنوی 

.اه يوادوس اهجازمدرس و  لاح  دیفم  رت ، مرگ و  تعیبط  اب 
نآ دـننام  سفرک و  شروخ  يزبـس و  همروق لاـثما  شروخ  تروصب  اـی  ندروـخ  يزبـس  تروـصب  هک  هتخپ  ماـخ و  هجنوـی  ندروـخ 

.دروآیم تلآ ) تکرح   ) ظوعن دننام  دیفم  خفن  داب و  هداد  عبط  تنیل  دنروخب 
نوخ دیلوت  هبرف و  ار  ندب  رکـش  اب  نآ  ندروخ  تموادم  هدرک و  هشعر  ضرم  عفر  دننک  اذغ  راب  ود  يزور  هک  هجنوی  هتخپ  ندروخ 

.دنکیم هزیکاپ  نوخ  دیلوت  هبرف و  ار  ندب  رکش  اب  و 
.دربیم ورف  ارنآ  لثم  ءاضعا و  مرو  مکش و  داب  خفن و  دننام  درس  ياهمرو  دنراذگ  دامض  هدیبوک  لسع  اب  ار  وا  نوچ 

.دوشیم نآ  عفر  ثعاب  درس  مرو  رب  هکرس  اب  وا  هدیبوک  دامض 
.دوشیم ریش  ینم و  نوخ و  ندش  دایز  ثعاب  رکش  اب  وا  هدیبوک  ندروخ  و  هدننک ) عمج  ) ضباق وا ، دوخ  زا  رتیوق  هجنوی  مخت 

نآ زا  دـعب  مامح و  رد  رگا  اصوصخم  دـنکیم ، زاـب  ار  ضیح  هبرف و  ار  ندـب  مرگ )  5  ) لاقثم کی  رادـقمب  وا  هدـیبوک  مخت  ندروخ 
.دنیامن لوانت 

.دنکیم هنیس  یتحاران  هفرس و  یکشخ و  عفر  رکش  اب  هجنوی  مخت  هدیبوک  ندروخ 
473 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هـشعر هوقل و  دنامب  نغور  هدش  مامت  بآ  ات  دنناشوجب  دجنک  نغور  اب  دننک و  فاص  هدناشوج  ار  وا  مخت  هک  هجنوی  نغور  ندیلام 
.دنماشایب نآ  زا  یقشاق  هدیلام  مه  هک  هصاخ  دنکیم ، عفر  ار 

.همه يارب  یئاورماک  یتسردنت و  يوزرآ  اب  .دنروخب  تاعفد  هب  رتمک و  هک  رتهب  هچ  نآ ندروخ  رد 
475 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تمالس ظفح  تهج  رد  یتاروتسد 

رد .دوشب  حرش  زین  ناشداوم  یئاود  یئاذغ و  صاوخ  مدیدن  هدیاف  یب دش ، هتـشون  ناشلماک  یمامت و  هک  ینارهط  ياهاذغ  تهج  رد 
تسا نیا  دنوشب و  میدق  بط  اه و  نامرد وراد  اب  يانشآ  مه  هدیدرگ ، ناشیاه  یکاروخ ررـض  عفن و  زا - علطم  مه  هک  تیـصاخ  نیا 
میکح هفحت   » ربتعم باتک  زا  هدافتـسا  هک  هداوناخ ) میکح   ) مان هب  هدنراگن  نیا  دوخ  رگید  باتک  زا  ذوخأم  دشیم ، هدروآ  دیاب  هچنآ 

: همدقم نیا  رد  دوب ، هدش  نمؤم »
و دشاب ، دوخ  میکح  اه  یمیدق لوقب  و  دوخ ، بیبط  یمدآ  هک  دـشابیم  نآ  تابجاو  زا  هکلب  هن  نت و  تمالـس  ظفح  طیارـش  زا  یکی 
رـضم و اـهزیچ  هچ  لاـح و  بساـنم  دـیفم و  وا  يارب  اـهزیچ  هچ  هک  هدوب  دوـخ  تعیبـط  جازم و  اـب  يانـشآ  رگم  دوـشیمن  رـسیم  نیا 
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.دنشابیم روآ  نایز
كدـنا اب  هک  نآ ، تخانـش  مدـع  اب  دـیامنن و  ادـیپ  وراد  بیبط و  هب  جایتحا  زگره  هک  اسب  هدومن ، تمالـس  ظفح  نآ  اب  هک  یتخانش 

یپ مه ، يور  رب  یندروخ  عون  دنچ  شیامزآ  یگداس و  هب  هک  جازم  تخانـش  و  دوشب ، بیبط  هب  جاتحم  شا  هداوناخ دوخ و  یتحاران 
هتـسپ و ودرگ و  لسع و  لثم  تعیبط  مرگ  شیاه  یندروخ اذـغ و  هدـعو  هس  ود  رگا  هک  قیرط  نیا  هب  درب ، دـهاوخ  نآ  یگنوگچ  هب 

نیریش  روگنا  هیودارپ و  ياهاذغ  وئاکاک و  لدرخ و  تاج و  ینیریش لفلف و  ریس و  امرخ و 
476 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دیاب هدوب ، مرگ  رگج  جازم و  ياراد  دـنادب  تسا  هدـش  یتحاران  نت و  روبث  شوج و  ماکز و  بت و  راچد  هدوب ، نآ  لاثما  هزبرخ و  و 
سدـع و تسام و  هناودـنه و  رایخ و  لثم  ياه  يدرـس اب  هنیآ  ره  و  دروخب ، یکنخ  يدرـس و  عطق و  ار  اهنآ  هدومن ، ناشدـض  هب  ور 
يدرس و تخانش  يارب  و  دنشاب ؛ جازملا  لدتعم  هک  يدارفا  اسب  دروایب و  یمرگ  هب  ور  ناشکرت  هارمه  هدید  ررـض  اهنآ  دننام  ودک و 

.دنکب مولعم  درس  ار  هزمدب  هزم و  یب معط و  یب شرت و  دسانشب و  مرگ  ار  نیریش  روش و  دنت و  خلت و  هک  یمرگ 
يدرز و  دـنادب ، نوخ  ي  هبلغ تمالع  ار  ندـب  هب  گنرزمرق  ياهروبث  شوج و  مشچ و  ناـبز و  هرهچ و  گـنر  یخرـس  هک  نینچمه 
یکشخ گنر و  یگریت  و  مغلب ، ي  هبلغ ار  یگلـصوح  لاح و  یب یتسـس و  یگدیرپ و  گنر ارفـص و  يدایز  ار  نابز  مشچ و  يور و 

هناشن هک  مغلب  یکـشخ و  یمرگ و  تمـالع  هک  ارفـص  يرت و  یمرگ و  ي  هناـشن هک  نوخ  دسانـشب و  ادوس  ینوزف  ار  جازم  تسوپ و 
.دشابیم یکشخ  يدرس و  تمالع  هک  ادوس  يرت و  يدرس و 

داقتعا لوبق و  ات  هدـش ، يروآدرگ  زارف  دـنچ  رد  هک  هربتعم  بتک  زا  هدـیکچ  هجلاعم ، تمالـس و  ظـفح  رـصانع و  تخانـش  روتـسد 
نتفر ناهد  زا  بآ  عبط و  یناور  زا  جازم و  کشخ ار  دوخ  يرغال  تسوپ و  یکشخ  نمزم و  تسوبی  زا  نینچمه  .دنکب  هچ  هدنناوخ 

هدـننک مرن ياه  شآ تاج و  هویم تاجیزبس و  لثم  اهروآ  تنیل اه و  يرت هب  ور  یلوا  زا  هک  هدـیاف  نیا  رد  .دسانـشب  جازم  رت  یهبرف  و 
یمود زا  و  دنکب ، دایز  مامحتـسا  دروخب و  دایز  تالآ  تبرـش هدروآ ، دشاب  هتفر  راکب  نآ  دـننام  ولآ و  یناغرب و  هجوگ  اهنآ  رد  هک 
ناکم باتفآ و  رد  ندرک و  قرع  رد  یعس  هتسج ، يرود  بآ  لامعتسا  تاج و  هویم تاعیام و  زا  هدروخ ، بآ  یب بآ و  مک ياهاذغ 

.دروخب هداد  وب  دوخن  ماداب و  دجنس و  هتسپ و  قدنف و  لثم  جازم  کشخ تعیبط و  مرگ ياه  لیجآ هدومن  نتسشن  کشخ  مرگ 
هبرـشا و هیذـغا  هب  رظن  هـک  ینعم  نـیا  رد  هدوـمن ، مدـقت  هـب  رظن  رگید  مادـقا  ره  بیبـط و  هـب  هـعجارم  زا  لـبق  اـه  يراـمیب رد  رگید 

ود ياه  بش زور و  ياه  یندروخ
477 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مادقا اب  دناوتیم ، تلوهـس  هب  نامه  اب  هک  عطق  روطب  دیامن و  دوخ  جازم  عبط و  اب  ندوبن  ندوب  بسانم  دـعاسم و  رد  هتـشذگ  زور  هس 
یتـبوطر يدرـس و  اـه  یمرگ رد  یمرگ و  اـه  يدرـس رد  قیقر و  مرن و  نیلم و  ندروخ  اـه ، تسوـبی رد  ینعی  دـش ، هتفگ  هک  دـض  هب 

لادتعا یعاس  هتـسناد ، جازم  تسوبی  ار  اه  يرامیب عیمج  ردام  هک  شرافـس  نیا  و  دنکب ، هضراع  عفر  فالخ ، هب  ار  هچره  ندروخ و 
.دنکب جازم  هب  رظن  راک ، ره  زا  شیپ  هدوب  جازم 

میدق 17] بط  زا  یتاروتسد 

هراشا
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: میروآیم مالک  هنوگنیا  هب  نادنم  هقالع تهج  هک  رعش  نابز  هب  یفسوی  بط  زا  ریز  دیاوف  اب 

بط ملع  زا  ضرغ 

اضر عمسب  یفسوی  زا  ونشب  تسا هدمآ  زیچ  ود  بط  زا  ضرغ 
اضرم تلع  عفد  رگدنا  ودشاب  نآ  زا  یکی  تحص  ظفح 

هجلاعم روتسد 

امن وشن و  جالع  رد  ینک  هک  یهاوخیم هک  يا  نم  زا  ریگ  دای 
امرفیم  لثِم  هب  تحص  ظفح  نکیم دض  هب  یتلع  ره  عفد 

.دهدب همادا  دید  هدیاف  هچره  زا  هک  نیا لثم »  » دش و هداد  حرش  هک  نآ  دض 

هناگراهچ طالخا  عیابط 

اوه  ناسب  رت  مرگ و  دَُوب  هک  تسا نوخ  نآ  زا  کی  تسا و  راچ  طلخ 
478 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ارفص نآ  مان  تسا و  کشخ  مرگ و  شتآ نوچ  هک  يرگید  نآ  تسه 
ادیپ دَُوب  شّیرَت  يدرس و  تفص بآ  هک  رگد  نآ  تسا  مغلب 

ادوس شتمکح  لها  دنا  هتفگ كاخ وچ  کشخ  درس و  تسه  يرگید 

گنر قیرط  زا  طالخا  هبلغ  تمالع 

ارفص تمالع  نآ  يدرز  نوخ تمالع  دش  گنر  یخرس 
ادوس تمالع  شا  یگریت مغلب هناشن  يدیفس  دش 

لوُب قیرط  زا  طالخا  تخانش  نینچمه 

ارفص زا  دشاب  درز  دُوب  رو  تسا نوخ  زا  دیآ  خرس  نوچ  لُوب 
ادوس زا  تسه  تسا  هایس  رو  تسا ببس  شمغلب  تسدیفس  رو 
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هسیئر ياضعا 

راچ ره  رامش  منک  وت  رهبدنشاب  راچ  هسیئر  ءاضعا 
رادیم  دای  هلمج  وتب  متفگ  هیصُخ غامد و  دبک و  بلق و 

عامج لیم  لماک و  تمالس ، هک  دشابیم  راهچ  نیا  تمالس  اب  هک  نیا هسیئر  ءاضعا  تخانـش  هدیاف  هدوب و  هناثم  هیـصخ  زا  ضرغ  هک 
.دوشیم لصاح 

بانتجا دراوم 

ورگ تمکح  هر  رد  شناد  لها  زا  دََرب  اتزیچ  راچ  زا  بنتجم  دشاب  هک  دیاب  یمدآ 
ون  مامح  نتفر  اتشان و  عامج  زوءالتما  رد  ندز  گر  زا  هدعم و  ءالتما  ز 

.دشابیم نتفرگ  نوخ  ندز ، گر  زا  دوصقم  مکش و  یگتسب  ینیگنس و  لقث و  التما 
479 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

درس مرگ و  ياه  یندروخ تخانش 

ریذپ یمرگ دوش  نوچ  تجازم  نک ، تبغر  درسروخ  مرگ  ياهزیچ  ددرگ  درس  تجازم  نوچ 
ریگ دای  نیریش  روش و  دنت و  خلت و  دشاب  مرگ  تخمز معط و  یب شرت و  دشاب  هچره  دشاب  درس 

يدرس یمرگ و  جالع 

تسا  یهب  يدنهرمت و  قامس و  ومیل و  بآدهدیم توق  هک  يزیچ  ار  مرگ  ياه  هدعم
تسا  یکطصَم  آوب  زوج  لفلف ، راد  لیبجنز و  يوق ددرگیم  درس  ياه  هدعم يو  زا  هچناو 

.دیآیم تسدب  یمیدق  ياهوراد  ناگدنشورف  زا  هک  تسا  یتنس  يوراد  ود  یکطصم  هاوخنان و  هب و  دوصقم  یهب  زا 

یتامدقم تاجلاعم 

لالز  ِبآ  زا  رت  كاپ ینخسریگب  شوگ  ضرم  ياوادم  رد 
لاهسا  لفاسا  ضارما  رهب  هب ِیق  یلاعا  ِضارما  رهب 

لهسم اپ  ات  مکش  تائالتبا  رد  دروآ و  یق  هب  ور  دیاب  اتمدقم  رس  ات  هنیس  زا  ینعی  ندب ، يالاب  ياه  یتحاران درد و  رد  هک  نیا دوصقم 
.دهدیم هدیاف 
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رمک یتسس  جالع 

امکح ي  هتفگ شوگ  نک  شوگ  تسا هدمآ  تسس  هک  يا  تا  هدرُگ
امرفیم  لیم  نوجعم و  زاس  سفرک مخت  نیبگنا و  دوخن و 

دـنروآرد و نوجعم  تروصب  لسع  اـب  هدـیبوک  ار  دوخن  سفرک و  مخت  هک  لـسع  اـجنیا  رد  نیبگنا  هدادوب و  دوخن  دوخن ، زا  ضرغ 
.دنشاب مه  يواسم  دوخن  سفرک و  مخت  زور و  رد  قدنف  هس  رادقمب  هک  نآ  كاروخ  رادقم 

480 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

درس بآ  رد  نتفر  تارضم 

الم رد  تلع  جنر و  زا  دنَکفادرس  بآ  ار  سک  جنپ  يوشتسش 
التما  ماکز و  لاهسا و  بحاص  سپس كدوک ، مود  ریپ و  شلوا 

.دشاب لدور »  » جازم يالتما  زا  هچ  اذغ و  زا  هچ  رپ ، مکش  التما ، زا  ضرغ 

تحارج مخز و  جالع 

اود يارب  زا  ییاسب و  سپ  يزوس یگناخ  غرم  رپ  رگ 
ار تحارج  نآ  مه  رب  دروآزور  هس  ود  شا  یناشف تحارج  رب 

ناحیر دیاوف 

اضعا يوقم  شگرب  رَذبدُوب و  دیفم و  لد  هب  ناحیر  تسه 
الط  هدرک  لیفلا  ِءاد  رب  هکره  شرثا تعفنم  يور  زا  هدید  - 

.دشابیم ندیلام  ینعم  رد  الط  اپ و  قاس  مرو  لیف  ءاد  هدوب و  تیصاخ  کی  هب  ودره  ناحیر  گرب  مخت و 

قامس دیاوف 

ار اهتشا  درآ  دشاب ، قفاوم  هدعم هب  کیره  وا  بآ  قامس و 
ار  ایراطنسوذ  شیوشت  درب  هدور شیر  هب  دنک  ددنب ، مکش 

هسیک ندمآ  دوجوب  زا  هک  يدبک  لاهسا  هدور و  مخز  لاهـسا و  وا  بآ  ای  اذغ  اب  هدیئاس  قامـس  ندروخ  هک  .اهجازم  مرگ يارب  هتبلا 
.دشابیم دبک  رد  ي  هسیک نامه  ایراطنسوذ  دزاسیم و  عفر  دشاب  نآ  رد 
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هکرس ورس و  گرب  بآ  تیصاخ 

ار  وم  دهد  توق  مد  ود  کی  رد  هیس  ار  وم  دنک  هکرس اب  ورس  گرب  بآ  یلام  يوم  رب  رگا 
481 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ار  وا  دوش  عفان  نتشیوخ  ناهد  رد  ینامزدریگ  نوچ  جنر و  رد  دَُوب  سک  نادند  درد  زا  رگو 
.دشابیم نتفرگ  ناهد  رد  دریگ  نوچ  تعاس و  ود  یکی  مد ، ود  کی 

ندب هب  نایز  ررض و  دراوم 

باشوخ  ِّرُد  زا  دشاب  رتشوخ  هک  نم  زا  يا  هتکنراد شوگ  تمالس  یهاوخ  ار  شیوخ  غامد  رگ 
باوخ  زور  رد  نکم  يرادیب  رایسب  ربم  بشراخب  دزیگنا  هک  یئاهاذغ  زا  شاب  زرتحم 

.دشابیم رمع  یهاتوک  تینابصع و  شنیرتمک  هک  يراد  هدنز بش ررض  ترارح و  دلوم  ياهاذغ  زیگناراخب  ياهاذغ 

ءاب تیوقت 

بیس  تبرش  هب  ار  هدوس  نمهبدروخ  حابص  ره  هکره  مرد  کی 
بیکش  رارق و  شلد  زا  درب  هکددرگ  يوق  نانچنآ  شتوهش 

.دشابیم هدیئاس  هک  هدوس  یفلع و  ياهاود  ناگدنشورف  رایتخا  رد  یتنس  تسیوراد  نمهب  يروخیاچ و  قشاق  کی  لداعم 

گنچرخ دیاوف 

تسا  عفان  ُشُش  ي  هحُرق يارب  زَو  لاعُس رهب  زا  گنچرخ  ندروخ 
تسعفاد  مه  نآ  شمخز  رب  یهن  رورود  ههبش  یب دنک  ار  مدژک  رهز 

.دشابیم برقع  ي  هتفاکش نتشاذگ  نداهن  نآ  مخز  رب  برقع و  مدژک  تحارج و  مخز و  هحُرق  هفرس و  لاعُس 

القاب هدیاف 

دربب نامز  رد  يور  زا  خَسَو  يور رب  ینک  الط  نوچ  القاب 
دربب  نآ  ریغ  مخز و  رثا  تراسخر ز  ینک ، ررکم  رو 

482 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يور رب  ندـیلام  دامپ  تروصب  ندـیبوک و  مرن  نتخپ و  شندرب  راکب  هقیرط  تروص و  هایـس  درز و  ياه  کل خـسو  ندـیلام و  ـالط ،
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.دوش هدیلام  تفلک  رارکت و  راب  دنچ  زور  رد  هک  نیا دشابیم و 

هکرس چگ و  هدیاف 

ددنب نامز  نامه  ینیبب  نوخرس  رب  نوچ  هکرس  هب  يراذگ  چگ
ددنب  ناور  نآ  رب  یناشف  نوچ  ناور هزات  مخز  نوخ  دَُوب  رو 

یگدیرب لحم  هب  شندیشاپ  هک  نآ  هکرس  نودب  کشخ  ینیب و  نوخ  نتسب  تهج  رس  رب  هکرـس  مرن و  چگ  جوزمم  ندراذگ  ضرغ 
.دشابیم نآ  نوخ  یناور  ریگولج 

نیریش رانا  بآ  هدیاف 

دیآ ماوق  اب  ات  شمرگ  باتفآ  ردراذگب  زیر و  هشیش  رد  نیریش  رانا  بآ 
دیازف  رصب  رون  هدید  دََرب ز  شراخ  کش یب هک  نیب  مشچ و  رد  ارنآ  لیم  هب  شکیم 

.دشابیم لیم  اب  ندیشک  مکح  رد  زین  نآ  زا  هرطق  کی  ندناکچ 

ناتِسِپس عفانم 

دناشن مه  ار  شطع  ار  بت  دَُرب  تسا کین  هفرس  يارب  زا  ناتسپس 
دنارب  ار  تعیبط  مرن و  دنک  هنیس ار و  ارفص  طلخ  دناشن 

نداد تنیل  ینعم  رد  تعیبط  ندنار  یکشخ و  یمرگ و  ینعی  ارفص  زا  بت  يرامیب و  عفاد  سرتسد ، رد  یتنس  تسا  یئوراد  ناتـسپس 
.دشابیم تباجا  و 

مغلش دیاوف 

دیازف  ینم  دنک ، زیگنا  تسا کین  هنیس  يارب  مغلش ز 
483 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دیآ  تیاهتشا  دور  تلُوب  میالم دوش  نآ  زا  وت  عبط 
ار هدعم  عفر و  نآ  درد  یکـشخ و  هک  هنیـس  رد  و  مغلـش ، تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دشابیم ، تعیبط  ندـش  مرن  ثعاب  جزل  یندروخ  ره 

.دشابیم يزیرغ  لیم  كرحم  مرن و 

زیهرپ ررض  عفن و 
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دشاب راک  ار  تنت  رگ  تحص  هبزیهرپ  راهنز  نکم  تحص  ِهگ 
دشاب  رامیب  يزیهرپان  وچ  تحص ماگنه  رد  وت  زیهرپ  هک 

ود هک  یگدروخامرـس  رد  هزبرخ  روگنا و  یـشرت و  ندروخ  لثم  .دـشابیم  تارـضم  زا  بانتجا  اه  يرامیب رد  تاجلاعم  نیرتزاسراک 
.سایق نیمه  هب  هچره  دزاسیم و  رتدایز  هک  اسب  هتفه و  ود  ارنآ  زور 

ندب تمالس  ناشن 

دشاب لادتعا  هب  وچ  تبحص  خرلگ ِّدَق  ورس  دهاش  اب 
دشاب  لامک  هبترم  ردار  شرشابم  ندب  لاوحا 

نآ رد  روتف  مسج و  تمالـس  تمالع  دـشاب  تاکرحم  قیرط  زا  رابجا و  هب  هن  ینعی  قداص ، شهاوخ  زا  هک  تبراـقم  هب  یعیبط  لـیم 
.دشابیم ندب  فعض  هناشن 

لیبجنز دیاوف 

دَُوب دیدج  مه ، هنهک  دَُوبَن  هشیر شَدَوبَن  هک  یلیبجنز 
دَُوب دیفم  ار  هشعر  جلفدنکش و  ار  ظیلغ  ياهداب 

دوب  دیزم  رب  ءاب  تّوقار  وا  دروخ ، شا  هزور ره  هکره 
.دشابیم روآ  نایز ار  اهجازم  مرگ هک  اهجازمدرس ، يارب  هتبلا 

484 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رس سپ  اپ و  قاس  تماجح  تیصاخ 

دَُوب نامرد  ار  ماسرس  تلع  عرص و  جنراپ  قاس  رب  ینک  رگ  تماجح  شناد  رس  زا 
دُوب  نایسن  ثروم  نکیل  دیآ و  دنمدوسار  شوگ  مشچ و  درد  عادص و  مه  رس  سپ  رب 

مزال رادقم  هب  تمکح  يور  زا  اپ  قاس  تماجح  دوشب و  شکداب  نآ  ياج  هک  نیا دـشابیم و  ندز  غیت  هلیـسو  نتفرگ  نوخ  تماجح 
یگتفـشآ و ادـص و  رـس و  زا  هدـش  تحاراـن  هک  ماسرـس ، دردرـس و  هک  ندرک  شکداـب  نتفرگ و  نوـخ  اـپ  قاـس  زا  .راـمیب  هـینب  و 
، دنکب عفد  ار  دردرس  دننکب  شکداب  ندز  غیت  زا  سپ  هدیشارت  ار  عضوم  يوم  هک  رس  تشپ  رد  عفر و  ار  دشاب  نایذه  یترپ و  ساوح

.دهدب رظن  علطم  داّصف  دیاب  هک  لمع  رد  .دروآیم و  یشومارف  تماجح  نیا  نکال 

برت دیاوف 

دوش نشور  نآ  زا  مشچ  دنار ، لوب  لاعُس رهب  زا  دشاب  وکین  بُرت 
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دوش  نهآ  نوچ  موم  نوچ  دوب  رگ  لثملا یف  شمان ، درب  ناوتن  هکنآ 
.دشاب شتموادم  رد  شدیاوف  هک  دشابیم ، مشچ  رون  يدایز  هتسب و  لوب  ي  هدننک ناور هفرس و  دیفم  برت  ندروخ 

زایپ دیاوف 

دنک ابیز  ار  زیگنا  دهد  توق  ار  هدرُگزایپ  يزادنا  هراب  ره  رگ  شیوخ  ياذغ  رد 
دنک  ادیپ  اهتشا  دناسر  یمرن  ار  عبط  شوگ زاوآ  درب  دیآ  دیفم  ار  تتشپ  بآ 

.دشابیم روآاهتشا  جازم و  هب  هدنهد  تنیل شوگ و  يادص  عفاد  زایپ  هک  نیا کیرحت و  زیگنا  تشپ و  اجنیا  رد  هدرگ  زا  ضرغ 

کشرز تبرش  دیاوف 

دنک  شغ  لاهسا و  تلع  ریحز و  عفد  تعفنم يور  زا  هک  كرِز  بارش  روخیم 
485 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دنک  شطع  عفر  دناشن و  ورف  ارفصانف  ار  مرک  رگج و  لد و  دهد  توق 
.دشابیم چیپروز  ای  شچیپ ،)  ) ریحز اه و  جازم مرگ دیفم 

یهام دیاوف 

دنک هداس  طلخ  شقن  زا  هنیسروش  دشاب  هک  يا  یهام ندروخ 
دنک هدایز  ار  ءاب  توقدرآ  یهبرف  هزات  دَُوب  رو 

نانز يارب  وزام  هدیاف 

راب کی  زور  ره  ُلُبق  رد  هگنآ  سپ  هدوس يوزام  رگا  نز  دناتس 
رانلگ  هرهچ  دزاس  هچنغ  ار  شلگ  یناوغرا بارش  اب  دزیرب 

بجوم دریگ  دوخب  هتـشغآ  نادـب  هبنپ  جوزمم و  بارـش  اـب  هدـیئاس  هدـیبوک و  ار  نآ  نز  نوـچ  هک  ودرگ  هیبـش  تسا  یئوراد  وزاـم 
.دوشیم راسخر  گنر  یخرس  لخدم و  یعمج 

عامج ترضم 

رایشه درم  ناشیا  درِگ  ددرگندشاب  عونمم  سک  جنپ  عامج 
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رامیب لکشدب و  ضیاح و  ریغصرگید و  تسا و  ریپ  نز  اهناز  یکی 

یلسع يابرم  هدیاف 

راهان هب  يروخ  سپ  يرآ و  فکب  یلسع كدرز  يابرم  رگ 
رارق  وت  لد  زا  توهش  توقدربب  تا ، هدعم فعض  دنک  مک 

هتـشاد همادا  اذـغ  اب  شندروخ  هک  تسا  یتقو  رد  شا  هدـیاف دوشب و  ابرم  لسع  اب  هدـیدنر  هک  دـشابیم  درز  جـیوه  ضرغ  كدرز  زا 
رگید ياه  یکاروخ يرایسب  دننام  زین  نآ  هک  هنافسأتم  .ریذپلد  ي  هزم نیریش و  معط  اب  دنلب ، تشرد  درز  جیوه  .دشاب 

486 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
! دوشیمن هدید  خوسنم و 

دنوش هدروخ  مه  اب  هک  یئاه  یکاروخ تارضم 

ریپ هچ  انُرب و  هچ  روشناد ، دزن  یشناد یب زا  دشاب  ندرک  لیم 
ریش  ریجنا  اب  روگنا و  اب  هّلکزایپ  اب  رتوبک  بُرت و  اب  غرم 

.دشابیم برت  برت ، زا  ضرغ 

وگنلاب تبرش  هدیاف 

رکش هب  دنک  شتبرش  دشوجوگنلاب و  گرب  هتفه  ره  هکره 
رت هچ  کشخ و  هچ  بَرَج  يارب  زو  نونج عرص و  رهب  دیآ ز  عفان 

رتهب نامز  نامز يِو  زا  ددرگادوس  مغلب و  ِروجنر  لاح 
رگج  غامد و  هدعم و  لد و  هب  توق دهد ، نت  فعض  دربب 

شروتـسد .دـشابیم  هجلاعم  دوبهب و  ات  راک  همادا  هتفه  ره  زا  ضرغ  تسا و  یمیدـق  ياهوراد  ناگدنـشورف  رایتخا  رد  وگنلاـب  گرب 
رد اه  تبرش رگید  ناسب  هک  نیا دشابیم و  ندروآ  ماوق  هب  نیبجنکـس  دننام  ندناشوج و  رکـش  اب  سپـس  ندرک و  فاص  ندناشوج و 

راد و شراخ ياه  شوج لاگ  ای  ادوس  مانب  یتسوپ  يراـمیب  یعون  برج  .دـنروخب  هدومن  لـح  بآ  رد  ارنآ  زا  قشاـق  هس  ود  اذـغ  ره 
.دشابیم دساف  تالایخ  اجنیا  رد  ادوس  ندب و  بآ  ینوزف  مغلب  .راد و  بآ کشخ و  عون  ود  رد  دلج ، ندش  هتسوپ  هتسوپ 

درگوگ بآ  هدیاف 

رمش رب  تلع  تفه  نیا  عفاد  تسه بآ  درگوگ  هب  اضعا  نتسش 
رَدَخ  جیلفا و  ابوق و  هشعر و  بَرَج نایسن و  اضعا و  ِشراخ 
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ابوق یشومارف و  نایسن  يدرگوگ و  یندعم  ياه  بآ درگوگ  بآ  زا  روظنم 
487 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشابیم مادنا  یتسس  ردخ  يرگ و  برج و  دننام  یچراق  یتسوپ  يرامیب 

بیط لبنس عفانم 

رگج ار و  زرپس  دشاب  کین  تسا کین  ار  هدعم  بیط  لبنس
رصب رون  هدایز  يو  زا  دوشوکین  دَُوب  لد  هب  غامد و  هب 

رمک  درد  تشپ و  درد  درببددنب  ار  عبط  داب و  دنکشب 
یتشگنا دنب  ود  شرادقم  دنروخب و  تابن  اب  هک  تسا  نابزواگ  لگ  اب  یئاهنت و  هب  نآ  ندرک  مد  ياچ  دننام  بیط  لبنس هدافتسا  زرط 

.دشابیم لاحص  زرپس  و 

امرخ ریش و  هدیاف 

زیگنا دنک  دنک ، وکین  گنرامرخ  اب  واگ  ریش  ندروخ 
زیهرپ وا  دیامن  یشرت  هک ز  یتقو یلو  دروآ  یهبرف 

غرم مخت هدیفس  هدیاف 

شوهم  يور  رب  ناوکین  سنج  زدلام  هک  نآ غرم  هضیب  ضایب 
شتآ  بات  باتفآ و  بات  زدنام  ظوفحم  شضراع  لامج 

هب تعاس  ود  یکی  زا  سپ  هدیلام ، بش  حبص و  هک  تروص  تسوپ  ندرک  فافـش  ندرک و  مرن  اه و  هکل ندرک  كاپ  رگید  دیاوف  اب 
.دوش هتسش  تمیالم 

نانز يارب  نیچراد  هدیاف 

شنتفخ  تقو  هب  ات  هگرحس  زا  ؟...  رد ینیچراد  نوچ  دهن  .. 
شنتفگ  ناوتن  هک  دبای  یتذل   ...... وا کیدزن  دسر  نوچ 

.دنکب لامعتسا  هتسب  زیمت  فیطل  هچراپ  رد  هک  دشابیم  نآ  هدیئاس  شروتسد 
488 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ریس دیاوف 
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عفان  دَُوب  ار  هنهک  هفرس  ینک لیم  ّيزپ و  نوچ  ار  ریس 
عفاد  ار  زارد  ياهمرکدشاب  اذغ  اب  ماخ  يروخ  رو 

.دشابیم جازمدرس  يارب  شعفانم  مرگ و  درس و  زا  تعیبط  نتشاد  رظن  رد  اب 

یباوخ یب تارضم 

غارف  وت  یتفای  وچ  نکیم  باوخ  يرادیب هب  دوخ  تقو  نارذگم 
غامد فعض  مضه و  ءوس  ثعابدوش  دایز  يرادیب  هکناز 

؟ بآ ندروخ  ررض 

مارح  تسا  تمکح  بابرا  دزن  لحم راهچ  رد  بآ  ندروخ 
ماعط  ِدعب  راک و  يوراد  ِدعب  عامج دعب  هویم و ز  ره  دعب 

.دشابیم لهسم  راک  يوراد  زا  ضرغ 

عامج رد  طارفا  تارضم 

مه  رصب  فعض  دنک و  جنشت  ثادحاطارفا  هک  طارفا ، نکم  توهش  هویش  رد 
مه  رمک  درد  اسن  قرِع  دهد  شیوشتاپ  زا  درب  توق  هشعر و  تدوش  ضراع 

.ددرگیم رمک  اپ و  درد  هب  رجنم  هک  دشابیم  باصعا  ياه  يرامیب زا  اسن  قرع 

خرس لگ  هشفنب و  زینشگ و  دیاوف 

مک  هن  شیب و  هن  یمرد  کیره  خرس لگ  هشفنب و  زینشگ و 
مض  نک  هدوس  دیفس  دنق  زا  عومجم لثم  بوکب و  ناتسب و 

مه  ار  مشچ  شوگ و  رس و  درددتفا  عفان  هک  شنک  لیم  سپ 
، هس ره  يواسم  هک  نیا دشابیم و  رادقم  یمرد  زا  اهنآ و  هدرک  کشخ دوصقم 

489 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دننکب لیم  يروخیاچ  قشاق  کی  رصع  حبص و  هدیئاس ، هدوزفا و  دنق 

نایداب دیاوف 
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مه  دشخب  هدید  هب  یئانشوردربب  ار  هدعم  داب  نایداب 
مرد  ود  نآ  زا  تسا  دمآ  یتبرشدشاب  وکن  ار  ءاب  توق 

دنروآ و ماوق  هب  رکش  اب  ارنآ  دومن و  فاص  هدیناشوج  هدیبوک و  دیاب  ار  نآ  زا  یتشم  هک  سرتسد  رد  یتنـس و  تسا  یئوراد  نایداب 
.دوشب لیم  دشابیم  يروخاذغ  قشاق  لداعم  هک  زور  رد  مرد  ود 

دجنک دیاوف 

مک  تا  هفرس جنر  ههبش  یب دنک  تلیم زور  ره  دوش  دجنک  رگا 
مکحم  تفگ  ناوتن  هک  يزیچ  دوشزیت  دنک  توهش  دیازفا و  ینم 

هدـیوج هنازور  هک  مرگ  هد  اـت  جـنپ  شندروخ  هزماـب و  یندروخ  .دوشب  لـیم  ماـخ  هچ  هدادوب و  هچ  هک  دـشابیم  دـجنک  هناد  دوصقم 
.دوشب هدروخ 

دروم مخت  هدیاف 

مه  ار  مکش  ددنب و  تقرعدربب  ار  هفرس  هنادروم  بآ 
مدلا  ثفن  رهب  دشاب ز  کین  لوب دنارب  دهد  توق  هدعم 

رد زور  کی  ارنآ  زا  تشم  مین  زور  ره  زور  دنچ  هک  روتـسد  نیا  رد  .دنـشورفیم  شورفوراد  ياهراطع  هک  تسا  دروم  مخت  دوصقم 
.تسا ینیب  نوخ  مدلا  ثفن  .دنروخب و  اذغ  ود  نیب  ار  شبآ  هدناسیخ  بآ 

انح صاوخ 

مک  دنک  شدرد  یهن  وناز  رب  وچ  نوباص بآ  اب  ار  هدوس  يانح 
490 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ملعا  هللا و  شدرآ و  مهارف  شیالط يزاسرس  شیر  رب  رگو 
.دشابیم ندیلام  الط  زا  ضرغ  دشابیم و  وناز  رب  شنتشاذگ  نوباص و  بآ  اب  انح  ندرک  ریمخ  دوصقم 

نهآ بآ  دیاوف 

نامگ  یب دریذپ  توق  شا  هدعمدروخ سکره  ار  بات  نهآ بآ 
ناهن  اراکشآ و  دراد  دوسار  ءاب  فعض  ءاعمالا و  ۀحرق 

نایز  شرهز  ندروخ  زا  دسر  مک  مکش ددنب  دوب  عفان  ار  هضیه 
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دشابیم و بآ  رد  نآ  ي  هدرک خرـس نتخادـنا  شفرـصم  تروص  دـشاب و  هدـش  خرـس  شتآ  رد  هک  تسا  ینهآ  بات ، نهآ زا  روظنم 
ندروآ دـنب  هدـعم و  مخز  جالع  یناوهـش و  يورین  هدـعم و  تیوقت  شتیـصاخ  هاگهاگ و  ای  هداـس ، بآ  ضوع  هب  بآ  نآ  ندروخ 

.تاّیمس ررض  زا  يریگولج  مد و  هب  مد  تباجا  ناور و  مکش 

ودرگ زغم  دیاوف 

نآ  عفانم  یکی  دص  زا  میوگ  يروخ زوج  زغم  وچ  يزور  جنپ 
نایم  درد  ارت ز  دناهربدنک  صالخ  تا  هناد ودک  زا 
نامرد  دوش  ار  فان  شچیپدشکب  ار  زارد  ياهمرک 

ناسآ  دوش  وت  راوشد  راکزیگنا  دوش  تیراوشد  هب  رگ 
نایز  هن  دوش  تدیاع  ررض  هنرهز  زا  ینک  مَض  ریجنا  هب  رو 

اب شندروخ  ظوعن و  فعـض  هچیپ و  لد زارد و  مرک  ندـنازیر  رمک و  درد  جالع  ودـک و  مرک  نتخیر  شـصاوخ  ودرگ و  مسا  زوج 
.دشابیم مومس  عفاد  هک  ریجنا 

قدنف هدیاف 

هانگیب  لفط  قرف  رب  یهن  سپ  تیز هب  یشیرِسب  يزوس و  را  قدنف 
491 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هایس  ددرگ  دوب  قرزا  را  شمشچ  شرس رب  يزور  دنچ  دنامب  نوچ 
یبآ مشچ  هک  تیصاخ  نیا  رد  .دنلامب  دازون  ي  همجمج هب  هتخیمآ  نوتیز  نغور  اب  هدرک  مرن  هدنازوس و  ار  قدنف  هک  روتـسد  نیا  هب 

.تسا هتفای  دلوت  هزات  لفط  هانگیب  زا  ضرغ  .دزاسیم  هایس  ار  وا 

دوخن دیاوف 

هاب  ي  هوق دیازف  سَک  نوچ  دروخ  هتخپ هاوخ  ماخ و  هاوخ  ار  دوخن 
هاوخلد  هب  یفاص  ار  زاوآ  دنکار  یمغلب  لاعس  جنر  درب 

نآ هدادوب  زا  دنهدب و  بیترت  تشوگبآ  بآ و  دوخن  لثم  اذغ  وا  اب  هک  نآ اذغ و  رد  شا  هتخپ نآ و  ي  هدادوب ای  زبس  ماخ  زا  دوصقم 
، دوشب هدروخ  هک  تروص  رهب  دنزپب و  نآ  لاثما  یماش و  هتفوک و  یچدوخن ) درآ   ) شدرآ ای  هدیبوک  زا  دـنروخب و  تالقنت  لثم  هک 

میدـق رد  هک  رطاـخ  نیمه  هب  .دـنکب و  فاـص  ار  ادـص  هک  نیا  دـشاب و  تبوطر  مغلب و  يدرـس و  زا  هک  يا  هفرـس عفاد  ءاـب و  يوقم 
منبـش هتفر  رهـش  فارطا  ياهرازدوخن  هب  هک  ناهاگرحـس  دـندروخیم و  وا  ماخ  ي  هدـناسیخ بآ  دوخن و  رتدایز  هچره  اـهناوخزاوآ 

.دندروخیم ندیسیل  ندیکم و  اب  نآ  ياه  هقاس يور 
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مغلش صاوخ 

هاگ  هگیب و  ینک  لیم  لسع  هب  شنتفوک زا  سپ  وچ  مغلش  مخت 
هاب ددرگ  يوق  ار و  مس  عفددوب  کین  مکش و  دزاس  مرن 

دروم هدیاف 

هاگ  هاگ سپ  ینک  یفاص  شهگناو  يزپ دجنک  نغور  رد  نوچ  دروم 
هاگن  دراد  نتخیر  زا  ار  يومار  يوم  یلام  يوم و  رب  شیزیر 

نغور  رد  نادنچ  دننکب و  فاص  هدناشوج و  ارنآ  هک  دشابیم  دروم  گرب  دوصقم 
492 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يوم و شزیر  زا  يریگولج  تیصاخ  رد  دنهدب  مرن  شلام  نآ  اب  ار  رـس  يوم  دنامب و  نغور  هدش  مامت  نآ  بآ  ات  دنناشوجب  دجنک 
.تیوقت

انح تیصاخ 

یشکرد  نیریش  هدرک  شدنق  هب  سپانح  زا  لاقثم  مین  یشوجب  نوچ 
یشوخ  اب  لدبم  ددرگ  یشوخان  تشپ درد  زا  تدشاب  رگ  یشوخان 

.دنروخب هدومن  نیریش  دنق  اب  ندناشوج  زا  سپ  هک  نئمطم  صلاخ  يانح  هتبلا  .دشابیم  مین  مرگ و  ود  لاقثم  مین 

القاب درآ  اب  نیبجنکس  هدیاف 

ناتسب  تشم  کی  القاب  قیقدار  نیبجنکسا  یتبرش  نک  بلط 
ناتسپ  سامآ  رب  زاسیم  الطاوادم  رهب  زا  زیمآ و  مهب 

مرو نتـسشنورف  ات  دـنراذگب و  ناتـسپ  مرو  هب  مرگمین  هدرک  ریمخ  نیبجنکـس  اب  هک  دـشابیم  نآ  مرن  ي  هدـیبوک ای  القاب  درآ  دوصقم 
.دننکب رارکت 

تحص ظفح  رد 

التبم يدرگن  نوگانوگ  ياه  تلع هب  اتآرد  تمکح  رد  زا  یتسردنت  يراد  هکیا 
ارت ادیپ  صرب  دش  دهاوخ  هک  نک  تداع  كرت  يا هدرک تداع  هک  يا  ندروخ  رایسب  ار  ریش 

[ 18] اصع ترهب  زا  دیآ  مزال  هک  دراد  نآ  ياج  تسس وت  باصعا  رایسب  ندروخ  یشرت  يا ز 
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493 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ایبول سکعب  دزاس  ترغال  راز و  درز و  یتدم كدنا  هب  تبغر  ینک  دحیب  سدع  رگ 
افش مه  دیاوف  تسه و  اه  عفن سب  وا  رد  هک  مادم روخیم  لسع  یلوتسم  وت  رب  تدورب  يا 

انع جنر و  دص  هب  یتفا  رگج  فعض  زا  رخآ  ینکیم تبغر  هک  يا  نوزفا  دح  زا  جنران  بآ 
اه هلضف ددرگ  عمج  نت  رد  هکنآ  يارب  زازرَوَم  دح  یب نوکس  یقلخ  فرتعم  تلضف  هب  يا 

ایلوخیلام هاگان  ارت  دریگ  ورف  رگ  بجع دَوبَن  دوشیم  نوریب  هزادنا  وچ 2 ن ز  رکف 
الب رد  یتفین  ات  نکیم  هشیدنا  هگ  هاگدش و  رکف  زا  رود  هک  ارنآ  دیدپ  ددرگیم  قمح 

الج نداد  ناوت  لکشم  ار  هنیئآ  نآ  رگید  گنر هریت یفاص  نهذ  ددرگ  زور  باوخ  نوچ ز 
امس يوس  دَُوب  يرادیب  تقو  ات  وا  يور  باوخ ماگنه  رد  هک  دشاب  نانچ  تداع  ار  هکره 

امئاد دشاب  درد  اب  وا  ياضعا  رسبرس  بش زور و  دشاب  شیوشت  هلزن و  لاعس و  زا 
انف ار  يزیرغ  تابوطر  دوخ  غامد  رد  نتخاس دهاوخ  رایسب  درب  يرادیب  هکره 

ابروش  رد  نک  رایسب  مغلش  جانفسا و  یلو وت  رب  دش  تفس  تعیبط  نوچ  روخ  ابروش 
494 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اپ دتفا ز  دَُوب  ناتسد  متسر  توقب  رگ  لاز ریپ  اب  شتبحص  يانب  نوچ  دشاب  درم 
التما  رد  ینک  مک  نوخ  رگا  يزیر  دوخ  نوخ  نتشیوخ مشچب  شنیب  شناد و  لها  شیپ 

**
روخم مغ  رگد  روخ  نتشیوخ  مغربخ  يراد  چیه  رگا  تمکح  ز 

رارق دریگ  هک  یتقو  هدعم  رد  هکرایتخا  ردقنآ  اذغ  نک  یمه 
دوش  ادیپ  همخت 19 ] نآ  زک  نادنچ  هندوش  اناوت  نت  ناز  مضه و  دوش 

دیدپ دیآ  بذاک  تبغر  وا  زادیشک  تنحم  هب  تراک  همخت  زا  وچ 
نامگیب  دوش  فعاضم  تفعض  هک  نامزنآ دروخ  چیه  تدیابیمن 

ارت دیآ  قیال  نتخاس  اذغارت  دیآ  قداص  تبغر  رگ  و 
تقیال  نآ  زا  يروبص  دشابن  تقداص تبغر  دوش  ادیپ  وچ 

لغتشم  دش  عوج  زا  وچ  هدعم  هب  لعتشم دوش  ارفص  تابوطر 
دوش  لطاب  دوز  تیئاناوتدوش  لصاح  بادرز  هلمج  نآ  زو 

**
ررض دوبن  عفن و  دَُوب  نآ  زا  هکردقنآ  اذغ  یهاوخ  هکیا  الا 

اهتشا زا  يزیچ  دوب  یقاب  هکاذغ  كرت  درک  تدیاب  یمد 
یتبغر  یب هک  یتقوب  ار  اذغ  یتحص ظفاح  رگا  لیم  نکم 

**

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


ررض  ار  تا  هدعم دسر  هنرگورذح  نک  نآ  زا  تسا  برچ  هک  یئاذغ 
495 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

[ 20] ازف ترارح دشاب  لعفلاب  هکاذغ  نآ  دش  مرگ  اوه  نوچ  روخم 
ترخآ  نآ  زا  دیآ  ینامیشپ  ترهاظ نوچ  مرگ  دوش  نطاب  هک 

تشگ  رامیب  راز و  تدیاب  یمه  تشگ رایسب  وچ  ترارح  نت  رد  هک 
**

دَُوب  [ 21] دراب لعفلاب  هچنآ  روخمدوش  دراو  وچ  تدورب  ار  اوه 
نوزف  دح  زا  دیآ  دیدپ  تدورب  نورب نوچ  کنخ  تنورد  ددرگ  هک 

ریسا  رخآ  یئآ  مضه  ناصقن  هبریذپ  ناصقن وت  رد  دوش  ترارح 
**

رابود ای  يروخ  يزیچ  راب  کی  هکراکماک  يا  يدرک  وخ  هک  يزور  هب 
انع  جنر و  هب  یتفیب  هنرگوارت  دشوخ  هک  يزیچ ؟ كرت  نکم 

**
روخم نآ  یپ  زا  فیطل  ياذغرسپ  يا  ظیلغ  ياذغ  يدروخ  وچ 

نآ  زا  یئآ  غراف  نامز  کی  رد  هک  نانچنآ روخ  لیجعت  هب  ار  اذغ 
اذغ لیم  يامنم  هرابرگدارت  هدعم  هتشذگان ز  اذغ 

رسب  دیآ  تجنر  یسب  نآ  زا  هکرذح  نک  رذح  ناولا  ریثکت  ز 
**

راهنیز دَُوب  كزان 22 ] هک  یئاذغ 
رایتخا نکم  تضایر  دعب  ز 

راهنیز دوشیم  ترگ  رّسیمرایتخا  ذیذل  ياذغ  زج  نکم 
نآ  زا  رامیب  دنتشگ  رایسب  هک  نآ زا  رایسب  کیل  نکم  لوانت 

**
دوب  یلاع  رادقم  هک  يا  ارتدوب  یلاخ  معط  زا  هکیماعط 

496 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نآ  زا  رامیب  دنتشگ  رایسب  هک  نآ زا  ندومن  دیابن  لوانت 
**

رایتخا نکم  ناوارف  یشرت  زراد  كولسم  هنامیکح  قیرط 
تدیازفیب  یفیعض  مدامد  تدیآ دیدپ  يدوزب  يریپ  هک 

**
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دوخ ناج  نمشد  يا  هنرگ  روخمدح  نوزفا ز  تسا  روش  هک  يزیچ  ز 
تنشور  ي  هدید مه  هریت  دوش  تنت رغال  راز و  دوش  هگان  هک 

**
باسح  یب دَُوب  نیریش  هچنآ  روخم  باتم رب  نانع  تمکح  نوناق  ز 

تنت  یناوتان  زا  دیآ  ناجب  تلصاح یسب  ترارح  ددرگ  هک 
**

دوب معط 23 ] یب هک  يزیچ  يدروخ ز  وچ 
دومن دیاب  لیم  شا  یپ زا  روش  هب 

مه  معط  یب نوچ ز  ینک  لوانت  مغ هچ  ناز  يروخ  يروش  يزیچ  زا  رو 
امن تبغر  هظحل  نآ  ینیریش  هبارت  یشرت  دیآ ز  هدروخ  رگو 

دَُوب نیا  مسر  هک  روخ  شا  یپ زا  شُُرتدَُوب  نیریش  هچنآ  يا  هدروخ رگا 
ریسا يدرگ  جنلوق  هب  هگان  هکریقف  يا  جنرب  اب  ار  هکرس  روخم 

بُُرت  غرم و  مخت مه  هب  رگ  يروخ  برق چیه  ارت  دنامن  تحصب 
تساطخ  ندروخ  تارغُج 24 ] برت و  مهب  تسایض رون و  لقع  زا  هک  سکنآ  هب 

للخ  دیآ  تیتسردنت  رد  هک  لسع اب  هزبرخ  نکم  لوانت 
ررض تنآ  زا  دیناسر  دهاوخ  هکرگدکی  اب  ریجنا  ریش و  روخم 

ریس و  یجیق 25 ] لکا  رد  عمج  نکم 
رینپ  اب  مه  غرم  هضیب  روخم 

497 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يروخرد  مهب  هلک  روگنا و  هک  يروخرب ناسچ  منادن  تحص  ز 
تندروخ  نآ  زا  هسیره 26 ] رانا و 

تنت  ردنا  دیآ  دیدپ  اهضرم 
یلقاب  دروخ  سک  رگا  تارغج  هب  یلهاج ي  هویش زجب  دشابن 

زایپ اب  هچب  رتوبک  لکا  ززارتحا  راعش  تمکح  درم  دنک 
هندوپ 27] اب  درم  دروخ  را  زایپ 

هن  دوس  دسر ، اهنایز  شتآ  ز 
مهب  یهام  ریش و  نکم  لوانت  مدق تمالس  هارب  زج  هنم 

[28  ] مالسلا تمتفگ و  رگد  یناد ، وت  ماذج ناز  دنک  دلوت  رخآ  هک 

ص497 ج1 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
راد رود  ار  شیوخ  دب  ریبدت  زرایشوه  يا  دیاب  تتحص  رگا 
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التبم انع  جنر و  هب  يدرگ  هکاتشان  نآ  لاثما  بآ و  روخم 
بآ  لیم  اذغ  نایم  رد  نکم  باوص هارب  زج  ناوت  ات  ورم 

تدیآ  دید  هب  ناز  یسب  تمادن  تدیآ دیدپ  ناصقن  مضه  رد  هک 
اور ندروخ  بآ  اذغ  نایمارت  دشاب  مرگ  ي  هدعم رگو 

ماخ  راک  ار  هدعم  نآ  زا  ددرگ  هک  ماعط يدروخ  وچ  یپ  رد  بآ  روخم 
تشگ  بآ  لیام  تدیاش  یمه  تشذگ ینامز  اذغ و  يدروخ  وچ 

داز روح  رکیپ  يرپ راگنداد  وت  داد  وچ  تبحص  فیرشت  هب 
يار  تسا  طیحم  رگ  ارت  شنادب  يامن يروبص  مدکی  بآ و  روخم 

تدیآ  دَع  دحیب و  ياهضرم  تدیاز دب  تالاح  هویش  نیا  زک 
درد جنر و  بناج  ارت  دناشکدرس  بآ  یشکرد  رگا  مامحب 

وشم لیام  هویم  یپ  زا  بآ  هبونش  تحیصن  شوگ  تسه  ترگ 
تالهسم  یپ  رد  نوچ  بآ  يروخ  تالکشم ضرم  زا  تدیآ  شیپ  هب 

498 ص : ج1 ، میدق ،) نارهط  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بآ  لیم  دنک  بش  رد  هک  سکنآ  ره  باسح زا  نوزف  یناوتان  دشک 
مرگ  بآ  ندروخ  ینک  وخ  رگا  مرن مرن قد  هب  دناشک  ار  تنت 

درد راتفرگ  یئآ  یماشایبدرس  بآ  زا  یشاب و  مرگ  رگو 
بآ  سم  بآ و  چگ  بآ و  درگوگ  ززارتحا  تسا  بجاو  ارت  ارم و 

تسد  يوش  ورف  ناتسین  فرطب  تسه هک  یبآ  زو  بآ  راجشا  ز 
مرتحم  يا  لیام  ندش  دیابن  مه هریت  ای  تسا  روش  هک  یبآ  هب 

هاچ  همشچ ز  زو  تانق  بآ  ز  هاگن ار  دوخ  راد  یلقاع  رگا 
دنین تلع  نیع  زجب  ار  تنتدنین  تظلغ  یلاخ ز  هس  ره  نیا  هک 

نون  وچمه  تددرگ  فلا  نوچ  دق  نورد درد  ءاعما و  خفن  زا  سب 
تسج  راهنا  بآ  ارت  دیایب  تسخن تبآ  يوس  دشک  رطاخ  وچ 

داب دیشروخ و  ریثأت  تفاطلدازتسم ز  دش  راهنا  بآ  رب  هک 
دور یتسپ  هب  يدنلب  زا  موددَُوب  يراج  گنس  رب  هکنآ  زا  هچ 

داب دننام  دنت  دور  مراهچداتف  رتکبس  شنزو  هکنآ  میس 
ناما  رد  دَُوب  دسفم  ریثأت  ز  نآ ناوارف و  دشاب  هک  اصوصخ 
ارت دیآ  شکلد  ناتب  لعل  وچارت  دیآ  شو  نیریش هکنآ  رگد 

راذگ شلامش  يوسب  دشاب  هکرایشوه  يا  بآ  نآ  رَم  اصوصخ 
تسا  تحص  ثِدُحم  ظفاح و  ارت  تسدب دتفا  بآ  رگ  هنوگنیا  زا 

[29]
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________________________________________

ماـن رطاـخ  نیمه  هب  .دـننک و  یم زاورپ  راـهچ  راـهچ ، هک  هریت  يا  هوهق گـنر  هب  رتکچوک  رتوبک  زا  یئاـیرد  هدـنرپ  یعون  (. 1 [ ) 1]
.دشابیم یئاتراهچ  ناشرگید 

هدیشک مد هتخپ  جنرب  روظنم  هتبلا  .دوشیم  بولطم  يولپ  جیوه هک  داد  نغور  هدراذگ  دیفـس  جنرب  يال  ناوتیم  ار  جیوه  نیا  ( 1 [ ) 2]
.دشابیم

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 3]
نیا ندروخ  .دـنهدیم ( دـنا  هدـش یـسنج  یناوتاـن  راـچد  هک  ینادرم  نکرتاـج و  لاـفطا  هب  هک  یبـط  تسا  یکاروـخ  نیا  (. 2 [ ) 4]

(. تسا مارح  یعرش  رظنزا  كاروخ 
.دنزیریم باقشب  هب  سید  زا  ولچ  ای  ولپ  نآ  اب  هک  يریگفک  (. 1 [ ) 5]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 6]
نهپ تشگنا  ود  یتفلک  هب  هعمجم  ای  ینیس  رد  هدرک  تسرد  بالگ  له و  رکش و  هدرک و  خرـس  جنرب  درآ  زا  هک  یئاولح  (. 1 [ ) 7]

.دندیربیم يزول  هدیشاپ  نیچراد  شیور  هدرک 
انمـض .دنتفرگیم  ار  شطقف  بآ  هداد  یهاشکی  دنرخب  یباریـس  دوخ  بآ و  هداد  رانید  دـص  هک  دیـسریمن  ناشعـسو  نوچ  (. 2 [ ) 8]

.دندزیم داد  هجوج  بآ  ارنآ  مان  اه  شورف یباریس 
.تسا هدش  هدافتسا  نمؤم » میکح  هفحت  باتک « زا  شخب ، نیا  نتشون  رد  (. 1 [ ) 9]

.دشابیم ررکم  رارکت  همادا و  هب  طونم  اهنایز  هنوگنیا  لک  (. 1 [ ) 10]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 11]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 12]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 13]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 14]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 15]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 16]

.تسا هدش  هدافتسا  یفسوی » بط  باتک « زا  تمسق ، نیا  میظنت  رد  (. 1 [ ) 17]
.اصع دزیخیمنرب  رگ  ارت  دراد  نآ  ياج  دشابیم : نینچ  عارصم  لصا  هک  (. 2 [ ) 18]

مرک ياـه  هناـشن زا  یکی  ددرگیم و  لـصاح  یگ  هلد ندروخ و  مه  يور  اذـغ  زا  هک  دـشابیم  هدـعم  مرک  همخت  زا  ضرغ  (. 3 [ ) 19]
.دنزادرپب مرک  ندنکفا  ورف  عفد و  هب  دیاب  هک  دشابیم  موادم  ياذغ  هب  لیم  هتسویپ و  یگنسرگ  هدعم 

.ینیریش غرم و  مخت نغور و  تشوگ و  لثم  (. 4 [ ) 20]
.نآ لاثما  يودک و  رایخ و  غود و  سدع و  تسام و  هناودنه و  لثم  (. 5 [ ) 21]

.توق یب قمر ، یب (. 6 [ ) 22]
.رایخ لثم  (. 7 [ ) 23]
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.تسام (. 8 [ ) 24]
.دنزپیم ریش  زا  جنربریش  دننام  هک  یکرت  تسیئاذغ  [ )*(. 25]

.یکرت نابز  هب  تسا  یندروخ  (. 9 [ ) 26]
.هنوپ (. 10 [ ) 27]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 28]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 29]

2 دلج

باتک تاصخشم 

تاقولخملا بئاجع  ]

رهاوجلا راجحالا و  بیاجع  یف  سداسلا  بابلا 

هراشا

مدیرفآ اهگنـس  یک  دیوگ  یم [ 1 «.] ُءاْملا ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  ُراـْهنَْألا َو  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اـَمل  ِةَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو   » یلاـعت هّللا  لاـق 
یک تسگنـس  زا  رت  تخـس رفاـک  لد  ینعی  .دـیآ  نوریب  بآ  نآ  زا  دوش ، هتفاکـش  یـضعب  دوش و  یم ناور  بآ  ءاـهیوج  نآ  زا  یک 

.مینک دای  راجحا  سانجا  ام  و  دریگ ، یمن تربع 
- فلالا

ساملا

یفیعض يو  رب  هن  یک  تسین  يوق  چیه  یک  ینادب  ات  برسب  رگم  دوشن  هتسکش  گنس  چیهب  دنکـشب و  ار  اهگنـس  همه  تسیگنـس  - 
مراهچ و هجردب  تسا  کشخ  درس و  يو  عبط  .تسا  تاملظ  ساملا  ندعم  .تسا  یلوتسم 
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139 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یهاچ رد  ساملا  دنیوگ  تساهدژا و  ياج  يو  ياج  کنآ  ببسب  تسنآ  رد  یک  یتیـصاخب  دنازیرب  ار  اهنادند  دنریگ  نهد  رد  رگا 

دنداهنب هاچ  نآ  کیدزنب  دندرکب و  هنیآ  ات  دومرفب  ردنکـسا  .يدرمب  يدز  رام  نآ  رب  هدید  یک  روناج  ره  نآ و  رـس  رب  يرام  دوب و 
هاچ نآ  زا  ار  ساملا  ردنکسا  .درمب  رام  دیدب  هنیآ  نآ  رد  دوخ  يور  وچ  هدرک ، بصن  يدومع  رس  رب  تسیرگن  هنیآ  نآ  رد  رام  نآ 
ءاه هراپ و  دوش ، هتخادـگ  دـنزادگب  زب  نوخ  اب  هتوب  رد  ار  ساملا  دـنیوگ  .دوب  يو  ءایاقب  زا  تسا  ملاـع  رد  یک  رادـقم  نیا  .دروآرب 

دنهن قینجنم  رد  تشوگ  دنناوخ ، هرد » ومیل   » تفر ناوتن  نآ  رب  یک  تسیهوک  ناتـسودنهب  دنیوگ  یـضعب  .دوب  سدسم  همه  ساملا 
.دنبای اجنآ  ساملا  ءاهراپ  سپ  دروخب  ارنآ  دنیشنب و  هدیسود  نآ  رد  ساملا  ءاهراپ  درادرب  سگرک  دنزادنا  نادب  و 

لاهسالا رجح 

.دنک لاهسا  [ 2] دنروخب دنیاسب و  ناتسربطب  تسیگنس  - 
- ءابلا

دسب

[3] دننک مشچ  رد  ددنب و  زاب  نوخ  دننک  اهتحارج  رب  دنیاسب و  ضباق ، تسا و  درـس  عبطب  دیپس ، هایـس و  خرـس و  دوب  عون  دـنچ  زا  - 
دنـشکب و ارنآ  مادب  دوب  دیپس  تخرد  نوچ  دیور  ایرد  رعق  رد  دنک ، نشور  دهد و  توق  ار  لد  دننک  بارـش  رد  رگا  دـهد و  تیوقت 

دراد دوخ  اب  ار  دـسب  یک  ره  دـیوگ  ردنکـسا  .دنـشورف  رزب  ربارب  دوش ، رجحتم  ددرگ و  خرـس  دـسر  يوب  اوه  داب و  نوچ  .دنـشکرب 
.دنک نکاس  ار  عرص  دربب و  ار  سرقن 

رولب رجح 

دـص نآ  زا  هراپ  یک  دشاب  ددرگ و  رهاظ  يو  عاعـش  دننک ، رود  يو  زا  [ 4] اشغ نآ  رب  دنبای  اهراپ  .بآ  دـننام  دوب  برع  نابایب  رد  - 
هبنشجنپ  زور  دناتسب  رولب  یک  ره  دیوگ  سانیلب  .دوب  رتوکین  یبرع  اما  دشاب  دنه  نیمز  رد  .دوب و  نم 

140 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ریز رد  هتفرگ ، تسد  رد  یبوچ  هتـسشن ، یـسگرک  رب  يدرم  ةروص  دـنک  شقن  نآ  رب  دـنکب و  ینیگن  درگن و  يرتشمب  رمق  کـنانچ 

رد دـهن و  نیگن  نیا  ریز  رد  روفاـک  يردـق  دـهن و  جـنرب  يرتـشگنا  رب  نـیگن  نـیا  و  ب س ع ا ل »  » هدرک فرح  جـنپ  نـیا  سگرک 
ار متاخ  نیا  دراد ، هزیکاپ  ار  دوخ  دروخن و  [ 5] طولب زوج و  دشوپن و  هایس  هماج  یک  دیاب  دوب و  بوبحم  قیالخ  شیپ  دراد  تشگنا 

.دوبن یلاخ  نیا  لثم  زا  باتک  نیا  دنبلط  رگا  ات  دوب  يدارم  ار  یسک  ره  تسا و  فلتخم  عابط  یک  مدرک  دای  اجنیا 

رهزاپ رجح 

يو ندرگ  سپ  زا  ار  هرهم  نآ  اـت  دریمن  دـننک  هراـپ  هراـپ  ار  راـم  رگا  دــنبای و  راـم  ندرگ  رد  ار  یکی  هـلمج  زا  دوـب ، ساـنجا  [- 6]
نآ زا  دوب ، یمـس  یماعط  رد  رگا  دـنهن  ناوخ  رـس  رب  ناـهاشداپ  دـیاشگب و  قورع  زا  ار  رهز  يو  ۀبرـش  .دوب  یتمیق  ارنآ  دـنیاشگب و 
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ینعم نیا  دـننک و  دراـک  هتـسد  نآ  زا  یک  تساـهردژا  ورـس  وتـسخ  دـنیوگ  یـضعب  .دـنناوخ  [ 7] وتـسخ ارنآ  دـیآرب و  قرع  گـنس 
ماسم زا  ار  رهز  دننک ، مومـسلا  تاوذ  هتـشگرب 8 ] و  دنیاسب ، .دوش  رجحتم  دنرادرب  ارنآ  دشاب  هدـغ  رخ  ندرگ  رد  .تسا و  رت  تسرد

.دنرآ ناسارخ  زا  هک  جنهد 9 ] دننام  هنوگ  رایسب  رهزاپ  .درآ و  نوریب 

شخدب رجح 

يو رب  هاشداپ  درم  کچوک و  گرزب و  دنبای  یم اهراپ  دننک و  یم اههاچ  نآ  رب  قرشم ، ءاههوک  يو  ندعم  سیفن ، تسا  يرهوج  - 
.دنراد نامضب  لکوم و 

هداجیب رجح 

.قرشم ءاههوک  يو  ندعم  کشخ و  مرگ و  يو  عبط  دراد ، شخدب  زا  رتمک  یتمیق  دراد ، خرس  یگنر  رهاوج ، زا  تسا  یعون  - 
- ءاتلا

رغدغتلا رجح 

نیا  دننک ، راطمتسا  گنس  نیدب  دوب و  ناتسکرتب  [ 10]
141 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رهنلا ءاروامب  مدوب  هدینش  گنس  نیا  ۀفص  یک  دیوگ  يزورملا  دمحم  نب  یـسیع  سابعلا  وبا  شوحو ، رگم  دسانـشن  یمدآ  ار  گنس 
گرزب تسیهوـک  یلب  تفگ  هبوبح 12 ] نب  قیقلاب  ناکرت  کـلم  زا  مدیـسرپب  اـت  مدوب ، رکنم  [ 11] درابب ناراب  نادب  دـنراد و  ناکرت 

امرگ یگنـشت و  زا  عابـس  شوحو و  اجنآ  دنـشاب و  اهبادرـس  رد  مدرم  دوب و  تخـس  امرگ  تیالو  نآ  رد  دیآرب و  نآ  سپ  زا  باتفآ 
هزوبز دراد و  نامسآ  رب  رس  و  درادرب ، مدب  نابایب  رد  دسانش  ار  یگنـس  یک  ار  شحو  نآ  تسا  هداد  ماهلا  راگدیرفآ  .دنـشاب  روجنر 

زا دیدب و  ار  شحو  نآ  ات  تفر  زارد  راگزورب  دـنیب ، ارنآ  یک  درک  دـصق  نم  دـج  تفگ  قیقلاب 14 ] دیایب و  ناراب  یلاح  دـنزب  [ 13
يربا دراد  باـتفآ  رب  هگره  تساـم ، هاـشداپ  تسد  رد  نونکا  دتـسب و  يو  زا  ار  گنـس  نآ  درک و  هدـنام  اریو  اـت  دـیناودب  يو  سپ 

.تسفورعم ینعم  نیا  درابب و  دیآرب و 
- میجلا

تسمج رجح 

دندرگن و تسم  دنروخ  بارـش  نآ  زا  دنزاس و  یحدق  تسمج  زا  رگا  یک  تسنآ  يو  ۀیـصاخ  دیپس  خرـس و  نایم  تسا  يرهوج  ، 
رب دزاس و  تسمج  ینیگن  هک  ره  .دنیب  وکین  ءاهباوخ  دنهن  نیلاب  ریز  رد  رگا  دـنک ، لعف  نیمه  دـننکفا  حدـق  رد  تسمج  ءاهراپ  رگا 
دور هک  یبرح  رهب  دناشن  نیرز  هقلح  رب  نیگن  نیا  رس و  رب  یهالک  تسد ، رگید  رد  يرپس  تسد و  رد  هزین  دنک  يدرم  یتروص  نآ 

.دنک رذح  هدنز  هدرم و  گس  زا  دراد  نیگن  نیا  ات  خیرمب و  دوب  رظان  رمت  یک  دزاس  هبنش  هس زور  ار  نیگن  نیا  دبای و  رفظ 

عزج رجح 
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یلسع و یناوزغ و  یسراف و  دوب و  یشبح  طوقنم  شقنم و  ططخم و  يدوع و  دیپس و  نولم  فلتخم ، سانجا  تخس ، تسیرهوج  - 
زا دوب  گرزب  یناوزغ  دزرا و  رانید  دص  نآ  زا  یصفات  دوب  رتوکین  همه  زا  نیا  يارقاب و  يدوع و 

142 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ره ناتـسودنهب و  دوب و  نمیب  عزج  بلغا  دیازب و  یلاح  دنهن  يو  رـس  رب  دنچیپ و  نز  يوم  رد  عزج  رگا  .درک  دیاش  [ 15] اهتسط نآ 
رب هام و  دـننام  یقوط  نز  رـس  رب  هنایزات و  تسار  تسد  رد  واگ و  ود  رب  هداتـسا  دـنکب  ینز  ةروص  نآ  رب  عزج و  زا  دزاس  ینیگن  هک 

دزیخرب يو  تسد  زا  وکین  ءاهراک  ددرگ و  كریز  دراد  دوخ  اب  نآ  زا  هک  ره  دهن ، نیمیـس  هقلح  رب  .دنکب و  اهفرح  نیا  نیگن  تشپ 
يو مان  یک  دنرمش  دب  لافب  ار  عزج  برع  دشاب و  ناطرس  جرب  رد  هام  دنک  هبنـشود  زور  دنک  نیگن  نوچ  تسا و  سانیلب  لوق  نیا  و 

.دتفا تموصخ  ار  ود  ره  دنهنب  صخش  ود  نایم  ار  عزج  رگا  دنیوگ  یضعب  دوب و  يراز  عزج  تسا و  عزج 
، تسا رایسب  راجحا  ءاحلا -

دوهیلا رجح 

، دوب یگناد  نآ  زا  یتبرـش  دنیاسب ، ارنآ  دوش ، هدـنک  نادوهج  تسدـب  نوتیز  نوچ  دـیور  یهوک  رب  ططخم  یقدـنف  دـنچ  تسیگنس 
.دوب سلبارط  هوک  يو  ندعم  دنک ، كاپ  ار  هناثم  دزادگب و  هناثم  رد  ار  گنس 

ناقربلا رجح 

ار گنس  نیا  یک  دهاوخ  یـسک  رگا  دورب و  يو  زا  ناقری  ددنب  دوخ  رب  دوب  ناقری  ار  هک  ره  دنبای  فاطخ  نایـشآ  رد  دوب  یگنـس  - 
ردنکـسا .دهنب  هچب  شیپ  درایب و  ناقری  گنـس  دورب و  تسناقری  نآ  یک  درادنپ  فاطخ  دلامب  نارفعزب  ار  فاطخ  هچب  درآ  تسدـب 

[16] .دراد دوس  عزفب  خرس  دنک ، دوس  دندنب  عورصم  رب  دیپس  خرس ، یکی  دیپس و  یکی  دنبای  گنس  ود  فاطخ  مکش  رد  دیوگ 
قیالخ شیپ  دنک  تشگنا  رد  هک  ره  دنهن  نیرز  يرتشگنا  رب  رگا  کچوک  دشاب  درز  گنس  یگناخ  غرم  هلـصوح  رد  دیوگ  سانیلب 
نیازخ رد  دشاب و  زیزع  گنـس  نیا  دهنب و  راب  دـندنبب  یک  ینز  ره  رب  يزوج  دـنچ  دوب  یگنـس  سگرک  نایـشآ  رد  .دوب و  بوبحم 

هدام  رب  نداز  دوب و  گرزب  باقع  هیاخ  دنیوگ  .دوب  كولم 
143 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ابرهک رگا  تسین ، بجع  نیا  دوب و  لهـس  يو  رب  تدالو  دـهنب ، يو  شیپ  دراـیب  ار  گنـس  نیا  دورب و  شرن  اـت  دـلان  یم دوب  تخس 
.دوبن بجع  دنک  یغرم  هچب  بذج  یگنس  رگا  نهآ  بذج  سیطانغم  دنک و  هاک  بذج 

یقلا رجح 

رد نوچ  قرـشم  دودـح  رد  دوب  یگنـس  ددرگ و  نکاـس  دـهنب  تسد  زا  نوچ  دـنک ، یق  دریگ  فک  رد  هک  ره  رـصمب ، تسیگنـس  - 
هکرس رد  رگا  رودم  دوب  یفدص  فاریس  يایرد  لحاس  رب  .دوب و  امرخ  ناوختـسا  رادقم  رب  یهام ، نوچ  درب  [ 17] وانش دننکفا  هکرس 

.ما هدید نایع  نم  ارنیا  ددرگ و  هکرس  نایم  رد  دوش و  كرحتم  دننکفا 

رصمب رجح 
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.دناد راگدیرفآ  نیا  تلع  دهجب و  نآ  زا  دننکفا  هکرس  رد  رگا  دنیوگ  لخلا  ضغاب  ارنآ  تسیگنس  - 
- لادلا

جنهد

دنک و روک  ار  هدید  هک  دوب  یعون  دربب و  هدیپس  دنیاس  لاحکا  رد  دوب  نیریـش  يو  معط  دنرآ ، قرـشم  هوک  زا  [ 18 ،] زبس دوب  یگنس 
دراد دوخ  اب  نآ  یک  نز  ره  دـنک  یمدژک  تروص  نآ  رب  دزاس و  جـنهد  ینیگن  یک  ره  دـیوگ  سانیلب  دوب  یگنسرف 19 ] جنهد  نآ 

.دشک دوخب  ار  رهز  دننک  رام  مخز  رب  وج و  ود  دننک  غود  رد  دنیاسب و  ار  جنهد  رگا  دنکفیب و  هچب 
- لاذلا

بهذ

، دـنک شوخ  نهد  يوب  دـنریگ  نهد  رد  رگا  دـسوپن ، دـهاکنب و  زگره  رباص ، شتآ  رب  زیزع و  يرهوج  تسا  راجحا  زا  يو  لـصا  ، 
ار لد  دنیاس ، نوجعم  رد  يرادقم  رگا  دهد ، توق  ار  لد  اهیلح  اهرهمب و  دوخ  اب  رز  نتـشاد  .دیازفا  مشچ  رون  دننک  نیرز  یلیم  رگا 

رتدوز زور  لهچب  دننک  غاد  رزب  رگا  دوشن ، محتلم  دننک  خاروس  ار  شوگ  نیرز  نزوسب  رگا  دـنک ، لیاز  لدزا  هسوسو  دـنک و  يوق 
.دهد ییانشور  دننک  مشچ  رد  دنیاسب و  رز  رگا  .دننک  نینهآ  غادب  کنآ  زا  دوش  کین 

144 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دنزادگب ار  كاخ  دنبورب و  ار  اهناخ  دادماب  زور  ره  دـنناوخ ، هنامغ  ارنآ  تسیرهـش  نمی  دودـح  رد  .تسا  رایـسب  رز  نداعم  نداعم :

[. شیب 20 مک و  يرانید  کی  یگناد و  کی  شیب  مک و  دنریگب  رز  هناخ  یخارف  ردقب 
، دشفردن باتفآ  عاعـش  زا  زورب  بشب و  دشفرد  رز  ءاهقورع  یهوک  رب  تسا  رز  ندـعم  دـنهب ، دـنناوخ  ثلک  ارنآ  تسیرهـش  ندـعم :

.دنرادرب دننکب و  ارنآ  زورب  دننز و  نآ  رب  رت  لگ  دشفرد  نوچ  بش  رد  سپ 
رطخ و اب  یهار  دردب و  یمدآ  مکش  کنانچ  گرزب ، دوب  هچروم  اجنآ  واگ ، نابز  دننام  دیور  رز  نآ  رب  تسی  هریزج رابگنزب  ندعم :

.دنشوپ گنلپ  تسوپ  همه  مدرم  رایسب ، دشاب  گنلپ  دودح  نآ  رد  شیپ و  رد  یبادرگ 
رز دنزادگب  ارنآ  خرـس ، گنـس  ددرگ ، هتـسب  دیآ  همـشچ  رانک  رب  نوچ  مرگ ، بآ  نیمز  زا  دیاز  یم تسی  همـشچ ناتـسکرتب  ندعم :

جضن نوچ  [ 21] دزیمآ مهرد  يواستم و  یقبیز  یتیربک و  دوب ، يراـخب  یک  ییاـج  دـنک  دـلوت  رز  کنادـب  و  دـنریگب ، نآ  زا  خرس 
.دوش رز  ددرگ  دقعنم  دیآ  نآ  رب  تدورب  تفای و 

- ءارلا

صاصر

نوریب نآ  زا  برس  دنزادگب  ار  كاخ  دوب  اهیاج  رایـسب  برـس  ناتـسودنه و  رد  دنناوخ  هلک  ارنآ  دنرآ  يرهـش  زا  تسا 22 ] یعلق  ، 
رازه ددرگ و  صاصر  درذگرب  قبیزب  لاس  رازه  دنیوگ  دنناوخ و  یعلق  فویس  ارنآ  وکین  تیاغب  دنرآ  اهریشمش  هلک  رهـش  زا  دیآ و 

هن دزوسب و  شتآ  باتفآب و  هن  دسر  لادتعا  دحب  رز  سپ  .ددرگ  رز  درذگرب  میـسب  لاس  رازه  ددرگ و  میـس  درذگرب  صاصرب  لاس 
هتـشذگب لاس  رازه  راهچ  زا  شیب  يو  رب  یک  تساریپ  رز  سم  یک  دـنیوگ  دزیرب و  داـب  زا  هن  دـسوپب و  دـهاکب و  كاـخ  بآ و  رد 
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.دوب
145 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یک فرگنش ، دننام  ددرگ  خرس  دننازوسب  نوچ  ببـس  نیزا  هتخیمآ و  رابغ  اب  دوب  هریت  یقبیز  یتیربک و  راخب  زا  صاصر  و  ندعم -
.دوب برس  زا  بآ  دیپس  دوب و  بآ 23 ] دیپس  زا  جنرس  دوب و  قبیز  زا  فرگنش  رهوج 

ماخر رجح 

تروص نآ  رب  هبنـشراهچ  زور  دـننک  ینیگن  ماخر  زا  رگا  دـیوگ  سانیلب  دـننک ، اهانب  اـهدومع و  نآ  زا  عیطم  دـیپس  تسا  یگنـس  - 
یسورخ و وا  رب  یخاش  وا  رس  رب  هداتـسا و  دوب  لاب  ود  ار  ةروص  نیا  و  هتسد 24 ] یب هزوک  رگید  تسد  رد  یبوچ و  تسد  رد  يدرم 
دورب و يو  زا  یشومارف  دراد  متاخ  نیا  هک  ره  دنناشن ، برـس  يرتشگنا  رب  و  فرح ر ه ه ه 25 ] راـهچ  تروص  نیا  تسار  ءولهپ  رب 

یک دشابن  نیا  لباق  لقع  هچرگا  میدرک  دای  متاخ  دـنچ  نیا  ام  کنادـب  .دـنکن و  هبوبنا  رد  داب  دروخن و  برت  دراد  يرتشگنا  نیا  ات 
ار امکح  کنآ  مکحب  اـما  نآ 26 ] رد  منیب  یمن یتدیاف  یهجو  چـیه  زا  درادـن و  ینعم  چـیه  يو  رـس  رب  یـسورخ  ندرک و  یتروص 

.میدرک داریا  هتشون  دندوب و  هتفگ  کنانچ  میدیدن و  اور  ناشیا  لوقب  فافختسا  میناد  یم دوخ  زا  رت  ملاع
- ءازلا

درمز

اجنآ و  [ 27] دوب قرشم  ءاههوک  وا  ندعم  دوب ، هتسکش  بلغا  و  ینوباص ، یناحیر و  یطفن و  دوب : عون  دنچ  زا  تسا و  نیمث  يرهوج 
غود رد  دنیاسب و  .دوب  وج  ود  يو  تبرش  تساهرهز ، همه  عفاد 28 ] تسا و  کشخ  مرگ و  درمز  عبط  دوب  رز  ندعم  دوب  درمز  یک 

یکلم زا  نم  .ددرگ و  روک  دیآ  درمز  رب  یعفا  مشچ  یک  دنیوگ  یضعب  .ددرگ  ادج  يو  زا  لوبب  دوب  هدروخ  رهز  یک  دنهد  ار  لیلع 
مدوس  یم يرام  مشچ  رب  ار  نیگن  نیا  نم 29 ] یک  ارنیا  دنیوگ  غورد  تفگ  یک  مدینش 

146 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
، درواـیب ار  یعفا  دـناوخب و  ار  یمزعم  دوب ، زارد  يو  مشچ  متفگ  دوب ، هنوـگچ  یعفا  تفگ  دوـب ، یعفا  هن  رگم  متفگ  .درکن  رثا  چـیه 

ءاـیاقب همه  نیا  دروآ و  نوریب  ردنکـسا  تسا و  تاـملظ  ندـعم ، ار  درمز  .دـیکچب  دـش و  بآ  يو  هدـید  دـیلام  يو  مـشچ  رب  درمز 
.دنیوگ [ 30] طفق ارنآ  یک  يرهشب  دشاب  رصمب  درمز  دنیوگ  یضعب  .تسنآ 

رهوج

دجربز

.ملعا هّللا  هتخیمآ و  تساهرهاوج 31 ] مان  دجربز  دنیوگ  یضعب  تسا و  درمز  مه 
رهوج

جاجز
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لوبق ار  اهگنر  عیطم ، تسیرهوج  نیا  دـنرآ و  رـصم  زا  دوب ، ینوعرف  جاـجز  نیرتوکین  دـنریگ و  یم گنـس  زا  فیطل  تسیرهوج  - 
قزرا دنزادگب  دنهن و  يو  رب  یعلق  رگا  لعل ، نوچ  ددرگ  خرـس  دنزادگب  دنهن و  جاجز  رب  هتخوس  ساحن  رگا  .دریذپ  غبـص  دـنک و 

دنک هرانم  یک  تساوخ  یم ردنکسا  .هنیگبآ و  یک  دنامن  نادنچ  بآ  رد  رهاوج  چیه  میرایب و  یلصف  ایمیک  باب  رد  ام  ددرگ و  [ 32
رگم دوب  هتـساکب  اهنازوا  همه  زا  دیـشکرب ، دروآرب و  هگنآ  تشاذگب ، لاس  جنپ  داهن و  بآ  رد  ار  اهرهاوج  اهگنـس و  همه  ایرد ، رد 

[. هنیگبآ 33 زا  درک  داینب  ار  هیردنکسا  هرانم  سپ  هنیگبآ ، زا 
رهوج

قبیز

ار مدرم  درفم  هویج  ناخد  شتآب ، دنریگ  گنـس  زا  یـضعب  دنروآ و  نداعم  زا  یـضعب  ار  قبیز  کنادـب  دـنیوگ و  داسجالا  ما  ارنآ  - 
يرز و ره  .دریمب و  دزیرگب و  يو  يوب  زا  دزیرگب و  دـنیب  ار  هویج  رام  لاتق ، تسا  یمـس  دـنک ، هابت  ار  رـصب  عمـس و  دـنک و  جولفم 

کنادـب .دـشک و  دوـخب  میـس  رز و  ءاـهرذ  همه  دـننکفا  نآ  رد  هوـیج  يردـق  ندروآ  دـناوتن  تسدـب  دوـب و  كاـخ  رد  یک  یمیس 
هتخیمآ  مهرد  یناخد و  یکی  یئام و  یکی  دیرفآ  فلتخم  نیمز  رد  ار  تاراخب  لج  زع و  راگدیرفآ 

147 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دوب ناور  یضعب  قیقع و  دروژال و  ابرهک و  نوچ  دوش  هتسب  یضعب  اهرهوج ، یضعب  اهنویع  یضعب  نولم  ددرگیم  اهرهاوج  دوش ، یم

زا یک  دنکـشب  ار  لیف  ناوختـسا  یک  ریـش  نادند  کنانچ  .دنادن  سک  راگدـیرفآ  زج  نآ  ّریـس  يایموم و  هویج و  ریق و  طفن و  نوچ 
واگ تسوپ  کنآ  مکحب  دناد  يادـخ  یک  تسا  یتیـصاخ  نآ  دردـب و  يوق  ءاهتـسوپ  یک  ریـش  گنچ  دوب و  رت  تخـس يو  نادـند 
نآ تلع  امه و  ریغ - لخلا و  ضغاب  سیطانغم و  بیکرت  کنانچ  دفاکشب و  ارنآ  گنچب  ریـش  ندیرب  دنناوت  راوخـشد  نینهآ  دراکب 

.دنادن سک  راگدیرفآ  زج 
رهوج

خینرز

لتاق یمـس  نآ  دزادگب و  ار  تشوگ  همه  دننکفا  یگید  رد  نآ  زا  يردق  دنراد  راکب  ایمیک  رد  و  قارب 34 ] رز و  دننام  تسیگنس  - 
.تسا

رهوج

جاز

رد نوچ  ددرگ ، یم جاز  دوـش  هدرسف 35 ] یک  بآ  ءاه  همـشچ زا  یـضعب  دنروآ و  اههوک  زا  یـضعب  تفگـش  رهوج  تسعاونا و  - 
نوچ دـننک  نایرب  و  [ 36] دنـسیونب هیاخ  جاز  بآب  رگا  دنک ، هایـس  دنهن  وزام  بآ  رب  يردق  دـننک ، یفاص  بارـش  رد  ای  دـننکفا  بآ 

نیمز و رهوج  رب  دوش  یلوتـسم  یک  تسباتفآ  ترارح  نیمز  رد  جاز  دلوت  ببـس  دوب و  هایـس  شقن  هدیپس  رب  دـننک  زاب  هیاخ  تسوپ 
درذـگب يو  رب  بآ  و  [ 37] دزوسب اریو  باتفآ  دیآ و  تخـس  یگنـس  رب  رگا  دوش ، جاز  ددرگ  هتـسب  درذـگب  يو  رب  بآ  دـنازوسب و 

چیه زگره  یک  مشیربا  ۀیصاخ  نادب و  دننک  غبص  تساهتعفنم ، نآ  رد  دنازوسب و  ار  شـش  تسا ، لتاق  یمـس  جاز  ددرگ و  رداشون 
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.دنشکنرب جاز  بآب  لوا  ات  دنکن  لوبق  یگنر 
- نیسلا

هدابنس

دیوگ سانیلب  .دنکن  راک  يو  رب  یگنس  چیه  دیاسب و  ار  اهگنس  همه  لومعم ، یضعب  یلصا و  یـضعب  ساملا  دننام  تخـس  تسیگنس 
ةروص نآ  رب  دنک  ینیگن  گنس  نیزا  باتفآ  ای  دوب و  دسا  جرب  رد  رمق  یک  هبنشکی  زور  هک  ره 
148 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ریز رد  يرپس 38 ] رگید  یتسد  رد  ینیبوز و  یتسد  رد  دنک ، مالس  یـسک  کنانچ  هدرک ، مخ  تشپ  هداشگ ، اهتـسد  هداتـسا ، يدرم 
بآ رد  دشوپن و  خرـس  دورن و  هدرم  شیپ  دراد  متاخ  نیا  ات  ددرگ و  بوبحم  مدرم  لد  رد  دهن ، نیرز  يرتشگنا  رب  ءاهردژا و  مدـق 

برسب ساملا  یک  اریز  رت  تخس ساملا و  زا  تسا  یعون  لتاق ، تسا  یمس  عبار  هجردب  تسکشخ  درـس و  هدابنس 39 ] عبط  .دنیشنن 
هدابنس اب  دنزادگب و  برچ 40 ] يدنه  تسا  یغمص  کل  دننک و  درخ  تسا  یگنس  جدابنس  و  دوشن ، هتسکش  هدابنس  دوش و  هتسکش 

.دیاسب ار  اهزیچ  همه  یک  دنزاسب  نآ  زا  یخرچ  دنشرسب و 
- صاصرلا

برس

ددرگ و جنرـس  دـننازوسب  هراب  رگد  ار  جادـیپسا  رگا  ددرگ  جادیپس 41 ] دـننازوسب  کین  ار  برـس  دـنریگ و  یگنـس  زا  تسیرهوج 
.دوش هتخادگ  دوز  درادن  شتآ  تقاط  دیازفیب  ددرگ و  هدرورپ  دنهن  كانمن  ياج  یک  ار  برس 

- نیشلا

هبش

هتفرگ و تسد  رد  یهام  هداتسا  يدرم  ةروص  نآ  رب  دنزاس  ینیگن  هبش  زا  رگا  دیوگ  سانیلب  .دنزاس  اهرهم  نآ  زا  هایـس  تسیگنـس  ، 
دوب و نمیا  تارـشح  زا  دـنهن  نیگن  ریز  رد  [ 42] دزم يردق  دـنهن و  برـس  زا  يرتشگنا  رب  ار  نیگن  نیا  مدـق و  ریز  رد  يرامـسوس 

.ددرگن رام  نماریپ  دنیشنن و  رخ  رب  دشوپن و  هایس  هماج 

هنذاش

، هداتسا ینز  يو  تسار  تسد  رب  هنهرب  يدرم  تروص  نآ  رب  دننک  ینیگن  هبنش  هس زور  رگا  دیوگ  سانیلب  .دنناوخ  مدلا  رجح  ارنآ  - 
رب هتـشبن ع ح ح ح و  اـهفرح  نیا  ناـشیا  مدـق  ریز  درگن و  یم سپ  زاـب  هداـهن و  نز  ندرگ  رب  تسد  درم  و  هدـنکفا ، سپ  زاـب  يوـم 

تـشک دـیابن  ار  شتآ  دزیرن و  شتآ  رب  ار  بآ  دوب و  بوبحم  دراد  ات  دـهن  نیگن  نیا  ریز  رد  صاوغ  ناـبز  نینهآ و  دـهن  يرتشگنا 
.دراد متاخ  نیا  ات  دنک  رذح  گس  زا  و  [ 43

149 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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- داصلا

فدص

رتوبک لاثم  رب  دنک و  زاب  نهد  دیآ و  اهداب  یک  دیآرب  عیبر  تقوب  تسا ، هتسویپ  طیحم  يایردب  نامع  نامع و  رد  و  دوب ، نیرحب  رد 
اب هگنآ  دوش  مرگ  ات  دشک  دوخب  ابـص  میـسن  داب و  باتفآ و  شیپ  دـیآرب  زور  تفه  زا  دـعب  دوش  ریزب  دریگ و  نهد  رد  اهرطق  دوب و 
نآ دوش  هدرورپ  ابص  دابب  ات  دنک  یم نینچ  زور  لهچ  باتفآ ، بورغ  تقو  ات  دیآرب  ددرگ  کنخ  نوچ  رگید ، زامن  تقو  ات  دور  رعق 

.دریگ دیراورم  گنر  فدص  نت  همه  دوش و  عناق  نادب  و  [ 44] دیاین الابب  رگید  دوش و  دیراورم  ددرگ و  دقعنم  يو  مکش  رد  اهرطق 
نوچ دـنزن  مد  ات  ددـنب  ینیب  ناهد و  رب  يدـنب  کـنآ  مکحب  تسا  هدیـسر  صاوغ  رگجب  هصغ 45 ] ررـض  دریگب  اریو  صاوغ  نوـچ 

.مییوگب ءول  ءول  تفص  ماللا  باب  رد  ام  دوش و  کین  ات  دروخب  هدرک  نایرب  فدص  تشوگ  یلاح  ددرگ ، شوه  یب دیآرب 
- ءاطلا

قلط

ار داسجا  همه  شتآ  دـنکن و  راک  يوب  شتآ  دوب ، قبط  قبط  دـنام ، دـیراورم  گـنرب  یکاـپب ، دـنام  هرقنب  قارب  [ 46] دیپس تسیرجح 
تسا یتفگـش  نیا  دوش و  دیپس  ریـش  دننام  دریگ ، نتخادگ  خی  فربب و  ددرگ و  ریمخ  نهک  هکرـس  رد  قلط  ار و  قلط  رگم  دزادگب 
لوبق القع  تفص  نیرب  تسه  یگنس  یک  يدنداد  ربخ  رود  رهـش  زا  یتفگـش  نیا  رگا  دوش و  هتخادگ  خی  هب  دزادگنب و  شتآب  یک 

.اهبیارغ رگید  رب  تسا  لیلد  نیا  يدندرکن و 
- نیعلا

قیقع

اومتخت  » ملس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاق  .دربب  لد  زا  هودنا 48 ] دنراد  تشگنا 47 ] رد  نوچ  نمی  دودح  رد  قارب  خرس  تسیگنس  ، 
دینک و نفد  تفگ  دیدب ، ملـسلا  هیلع  ربمغیپ  هدیرب  هکرعم  رد  دنتفای  یتسد  دنیوگ  و  .بولقلا » نم  مهلا  بهذـی  كرابم  هناف  قیقعلاب 

.تعطق امل  قیقعلاب  تمتخت  ول 
150 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

- نیغلا

يزرغ

.دوب كرابم  يو  نتشاد  دنرآ ، زاجح  نیمز  زا  یطفن و  يدوع و  زبس و  خرس و  تسا  سانجا  [ 49]
- ءافلا

جزوریف

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 377 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


لاحکا رد  دنک ، عفد  اهمـس  ررـض  دننک ، نوجعم  رد  دنک ، تدایز  لد  رون  دیآ ، يو  رب  مشچ  یک  دادـماب  دـنراد ، خرف  تسیرهوج  : 
كدوک 51] ود  وسیگ و  زارد  دننک  ینز  تروص  نآ  رب  جزوریف و  زا  دننک  ینیگن  رگا  دـنا : هتفگ امکح  .دـهد  ییانـشور  [ 50] دننک

.دنشاب نمیا  يوداج  زا  دنراد  دوخ  اب  دنناشن و  هرقن  رب  نیگن  نیا  دراد و  رانک  رد 
- هضفلا

هضف

هّللا امکح و  لوق  زا  میـس  لصا  دـشاب و  رز  توقب  هن  اـما  دوب ، زین  هرقن  رد  دوب  رز  رد  یک  تیـصاخ  ره  رز  زا  دـعب  زیزع  تسیرهوج 
رایـسب يو  ندعم  دوش ، دقعنم  دـبای  تدورب 52 ] کنآ  تیفیکب ، مه  رادـقمب و  مه  یتیربک  راـخب  رب  بلاـغ  یقبیز  تسیراـخب  ملعا 

.دوب كاخ  اب  میس  هشیمه  تسا و  برغم  دحب  يو  ندعم  نیرتوکین  اما  تسا 
- دالوفلا

دالوف

اما تسا  رایـسب  يو  نداـعم  ددرگ ، دـقعنم  يدرد 53 ] دـننام  هتخیمآ  يراـبغ  اـب  یتـیربک ، یقبیز و  دزیخ  يراـخب  زا  اـمکح  لوق  زا 
دشکب دننز  يروناج  رب  نوچ  دننک  يدراک  نآ  زا  دشاب  ینهآ  ناتسودنهب  و  يره 54 .] نمی و  تسناتسودنه و  يو  ندعم  نیرتوکین 

هلعـش نوچ  ددرگ و  هایـس  شتآ  رد  دـنک ، بذـج  ار  اهنهآ  دـتفا ، نآ  رد  شتآ  دـننز ، یبوچ  رب  دـننک و  یناکیپ  رگا  دـیاین ، نوخ  و 
.شتآ دننام  نهآ  نیزا  دوب  يریشمش  دنهب  ار  جارهم  کلم  دنهد و  [ 55] رزب ربارب  دزورفا  شتآ 

ار نهآ  گنـس  ناتـسودنه  هب  و  [ 57] دـنیوجب ارنآ  ناناگرزاب  دـیاین و  نوریب  تیـالو  نآ  زا  ردـقنآ  دوب و  كدـنا  [ 56] دـالوف نیا  و 
هچره  ات  زارد  راگزور  دننک  نیگرس  ریز  رد  دنزادگ و  یم

151 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
کی دیوگ  سانیلب  .دنناوخ  کلالب 58 ] ارنآ  دنزادگب  رگید  يراب  دنامب ، کبشم  دوب  یفاص  هچنآ  دوش و  هدیسوپ  دوب  یکاخ  رهوج 

يو رـس  رب  دننک و  یمدژک  تروص  شقن  نآ  رب  دنزاس و  ینیگن  نآ  زا  دنزادگب و  رز  وزج  ود  سم و  وزج  کی  دالوپ و  نهآ  وزج 
.ددرگ نکاس  دهن  مدژک  مخز  رب  دراد و  يرتشگنا  نیا  هک  ره  و  [ 59 «] هّللا مسب   » تفص نیرب  هملک  نیا  دننک  شقن 

یک يور  نآ  رعقم ، رگید  يور  بدـحم و  دــننک  هـنییآ  رگا  [. 60] دـیامن تفاطل  ات  دریذـپ  الج  فیثک و  تسیرهوج  نهآ  کنادـب 
یک يور  نیا  ددرگ و  راسوگن  تروص  نآ  سپ  دیامن ، رتدرخ  دوش  رترود  دـنچره  ینخان و  کنادـنچ  دـیامن  يور  تسا  بدـحم 

.دریگرد شتآ  دنراد  باتفآب  دنهن و  رعقم  رد  هبنپ  رگا  خارف و  يرپس  یک  دیامن  نادنچ  لایخ  تسا  رعقم 
- فاقلا

دفنلق

و

امیلق
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[62] .راطنقلق نینچ  مه لتاق و  دوب  یمس  دنراد  راکب  اهتحارج  رد  میس  رز و  نآ  زا  ثبخ  .دشاب و  برس  [ 61]
- فاکلا

ابرهک

ار هاک  دننک  مرگ  دنلامب و  تسدب  دریگرد ، دوز  شتآ  دـنناوخ ، تیرابکلا  دیـس  ارنآ  دوش  یم هتـسب  زوج  تخرد  نآ  زا  دوب  یغمص 
.تسیچ زا  يو  بذج  نیا  هوق  یک  دناد  راگدیرفآ  نیا  تلع  دیابرب و 

تیاکح 
نکم نم  تکلمم  دصق  یک  داتـسرف  ماغیپ  درک ، يو  دصق  دیک ، يو  مان  دنهب  دوب  یکلم  تفرگب  ار  ملاع  ردنکـسا  نوچ  یک  دنیوگ 

.ددرگ رپ  نامز  کیب  دنزیرب  رگا  دوشن و  یهت  دنروخب  نآ  زا  یک  دنچره  یک  یحدق  متسرف ، هیده  ارت  یک 
یعقوم  نم  شیپ  ار  امکح  منک و  تدایز  وت  تکلمم  ییوگ  تسار  رگا  تفگ  ردنکسا 

152 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نیا یک  دیـسرپ  یمیکح  زا  سپ  .دـش  یم رپ  راب  رگد  دـندروخ  یم يو  زا  بآ  کنادـنچ  داتـسرف ، يوب  ار  یحدـق  سپ  تدایز ، دوب 

، هاک یکی  دشک و  نهآ  یکی  هک  سیطانغم  ابرهک و  نوچ  باذج  دنا  هدرک يرهاوج  زا  ار  حدـق  نیا  تفگ  .وگب  نمب  تلع  ار  حدـق 
یک ره  کنادب  .تعنص و  نیزا  دمآ  بجع  ار  ردنکـسا  .دوش  یم عمج  نآ  رد  دوب  فیطل  هچره  دشک ، یم اوه  زا  تاراخب  حدق  نیا 

يوب دزورفا و  رب  دنزادنا  شتآب  دنمد و  نآ  رد  داب  دنیاسب و  رگا  دراد ، هاگن  مکـش  رد  هچب  دوب و  نمیا  ناقری  زا  دراد  دوخ  اب  ابرهک 
.دراد دوس  ار  حور  رهوج ، تسا  یتیعاعش  يو  رد  دربب و  ناقفخ  دنک و  داش  ار  لد  دننک  نوجعم  رد  تسا  مرگ  عبطب  دراد ، شوخ 

دنیوگ سور و  تیالو  رد  تسا  نیـص  دودح  رد  يو  نداعم  ابرهک و  زا  تسا  یعون  سوردنـس  .ددرگ و  نغور  نوچ  دنزادگب  رگا 
.تسوکین ابرهک  نآ  دوش  یم دقعنم  و  [ 63] دیآ یم يو  رب  داب  دیآ و  یمرب تسی  همشچ سور  رد 

تیربک رجح 

دنراد و راکب  ایمیک  ملع  رد  دنهاوخ  یعلق  نهآ و  سم و  میـس و  رز و  داسجا  نیدـب  حاورالا و  وبا  ار  قبیز  دـنیوگ و  داسجالا  وبا  ار 
دوب ناـشفرد  بش  همه  تسی  همـشچ مرهمار 64 ] دـحب  .تسا  رایـسب  ملاـع  رد  تیربک  ندـعم  .دـشاب  میظع  یلـصا  هویج  تیربـک و 

يرجم نیمز  رد  یناخد  تسیراخب  يو  لصا  .دزوسن  دشفرد و  ندـعم  رد  و  [ 65] دشفردب دنرب  رگید  ياج  رگا  دنرآ  نآ  زا  تیربک 
، دوب یتبوطر  يو  رد  یک  دسر  يزیچب  تیربک  راخب  نوچ  تسا  مرگ  تیاغب  ددرگ ، دماج  دنامب  زارد  تدم  ددنویپ ، اوهب  یک  دـباین 
، دربب اهنول  تیربک  راخب  ببس  نیزا  دنک و  لطاب  ار  نول  دوب  نول  لماح  تبوطر  نآ  رگا  دشک و  الابب  دوخ  اب  درادرب و  يو  تبوطر 

هلق  رس  هلق و  رس  رب  تسا  تیربک  ءاه  همشچ [ 66] دنوامد هوک  رب  و 
153 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دنیـشن و یم مه  رب  دیآ و  یمرب اهخاروس  نآ  زا  راخب  رز ، نوچ  دوب  تیربک  یخاروس  ره  درگ  رب  درگ  تسا ، بیرج  دـص  تحاسمب 
.ددرگ یم درگوگ 

- ماللا
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ءول ءول 

درز یضعب  دهد ، حیرفت  تیوقت و  ار  لد  دنیاس  نوجعم  رد  رگا  دهد ، مشچ  ییانشور  دشاب  لاحکا  رد  عفان و  هتسجخ و  تسیرهوج 
ءول عبط  .دسر و  يوب  دساف  يراخب  دیآ و  نوریب  زومتب  فدص  یک  تسنآ  یهایس  يدرز و  تلع  .دیپس  یضعب  هایس و  یضعب  دوب و 

، دنک هابت  اریو  شوخ  يوب  دوش ، هتخوس  شتآ  زا  تسناوختـسا  دیراورم  و  دنک ، یفاص  لد  نوخ  مود ، هجردـب  تسا  رت  درـس و  ءول 
سمخ هنس  رد  .دنـسوپن و  دنزیر  ناگدرم  رب  دنیاسب و  ار  فدص  دوبن ، رگید  ياج 67 ] نامع  شیک و  يایرد  رد  زج  ملاـع  همه  رد 
دناوتن صاوغ  مزلق  رد  داتفا و  مزلق  ءایردب  دیـسر و  يوب  یک  یتفآ  ببـسب  دش  نارگ  دیراورم  دیمرب و  نامع  يایرد  زا  فدـص  هیام 
صاوغ .دمآزاب و  نآ  زا  سپ  دناد و  راگدیرفآ  نامع  يایرد  زا  يو  ندـیمر  ببـس  دوب و  رایـسب  گنهن  تسرعقلا و  دـیعب  یک  تفر 

.دنکیم يزیچ  رد  دریگ و  یم دور و  یم فدص  یک  دنیب  یم دوب  ییانشور  رعق  رد  دسر و  رعقب  ات  ددنب  ياپ  رد  هّریج  ود  نامع  رد 

لعل رجح 

یتمرح ار  رز  دوب ، لعل  بیدنارس  دقن  دشاب و  بیدنارسب  دنکفا و  ییانـشور  یک  دشاب  یلعل  رباص و  شتآ  رب  تخـس ، تسیرهوج  - 
درادرب و دنز و  نآ  رس  رب  خرس  لگ  دنک و  نیمک  درم  دنک ، ارچ  نادب  بشب  درآ و  یبآ  واگ  ناشفرد  لعل  و  مرد 68 ] نوچمه  دوبن 

.دنرآ یم نوهز  هوک  زا  و  دناشنب ، یگنشت  دنریگ  ناهد  رد  یک  تسنآ  لعل  صاوخ  زا 

دروزال رجح 

یکی  تسا  هوک  ود  دنرآ ، قرشم  ءاههوک  زا  تسیرهوج  - 
154 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رگا دوش و  بآ  دننام  دـننکفا  شتآ  رد  ار  دروزال  رگا  دـنرآ ، نآ  زا  دروزال  دـنیوگ  مرج  یکی  دـنرآ و  نآ  زا  شخدـب  ناشخدـب ،
دـنک و بذـج  ار  رز  دروزـال  و  [، 69] ددرگ مرگ  دـننکفا  نآ  رب  دروزـال  دوش  کـشخ  نتخادـگ  زا  یک  دـنزادگ  يرگید  يرهوج 

یلوه زا  یک  یسک  [، 70] دراد درـس  ار  لد  تسا و  کشخ  مرگ و  .دـشک  دوخب  كاخ  گنـس و  زا  یک  دوب  يو  رب  رز  مقر  هشیمه 
.درادرب لد  زا  سرت  دهد و  توق  ار  لد  دنهد  اریو  يردق  هداتفارد  ییاج  زا  ای  [ 71] دوب هتسخ 

- میملا

سیطانغم

دوخب نیـسم  قـبط  سپ  زا  ار  نهآ  دراد  ناـج 73 ] رد  توق  دوب ، نم  کـی  یک  دوـب  هگنآ  يو  لـمع  [ 72] دـشک دوخب  نهآ  گنس 
.دشک

نینهآ خیمب  ار  اهیتشک  تسایرد و  رعق  رد  يو  ندعم  .درآ  نوریب  ارناکیپ  دـشک و  دوخب  [ 74] ار مس  دننک  تحارج  رب  دنبوکب و  رگا 
باعل نینچمه  دنکن و  بذج  دنیالایب  ریس  بآب  ار  سیطانغم  رگا  .دنکشب  ار  یتشک  و  [ 75] دشک ردب  سیطانغم  کنآ  مکحب  دندنبن 

واس یک  ارنآ  تسا  هدننکالج  يو  عبط  .دهنب  راب  نز  دنک و  نکاس  ار  سرقن  دـنریگ  تسد  رب  رگا  سیطانغم  .شنت  نوخ  ای  راد  هزور
زا هناـخ  .دـننک  تفگـش  ءاـهزیچ  نآ  زا  ناودـنه  دروآ ، ردـب  يو  قورع  زا  سیطاـنغم  زا  وـج  ود  دـنهد  تبرـش  دنـشاب ، هداد  نـهآ 
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يودنه دنیوگ  .دنامب  اوه  رد  قلعم  ات  درک  یم بذج  تهج  شـش  زا  ارنآ  سیطانغم  دـندرب  نآ  رد  نینهآ  یتب  دـندرکب و  سیطانغم 
مرگ بآب  ارنآ  سپ  دـمآرب ، میظع  يداب  يربا و  یلاح  درک  رباب  تراشا  دودـنیب  ضیاح  نز  نوخب  اریو  سیطاـنغم و  زا  دیـشارتب  یتب 

هّرد  تسار  تسد  رد  دراد ، حانج  ود  یک  يرتخد  ةروص  رب  دننک  ینیگن  سیطانغم  زا  رگا  .دش  نکاس  داب  تسشب 
155 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ای يدراک  هک  ره  تسا  یهوک  رصمب  .دیازفا  ظفح  رد  دراد  دوخ  اب  هک  ره  دناشن ، برـس  رب  یخرچ و  اپ  ریز  رد  هنایزات و  پچ  رد  و 
رگید ندرک و  بذج  رد  تسا  تفگش  سیطانغم  راک  و  [ 76] دنراذگنرب دنریگب و  دناتسب و  يو  زا  هوک  دشکرب  فالغ  زا  يریشمش 
رهاوج نیا  لاثما  ام  نیازخ  رد  یک  دومن  اریو  داتسرف و  رصم  زیزعب  میظع  یلعل  ناتـسودنه  کلم  دنیوگ  .دوب  لیلد  ار  باذج  رهاوج 

درکب و یبارطضا  دنه  لوسر  .تخادنا  لین  ءایردب  لوسر و  زا  دتسب  ار  لعل  نآ  لین  لحاس  رب  دوب ، هتسشن  يرصق  رب  رـصم  زیزع  دوب 
نیرز یهام  نآ  ورب و  تفگ  دـناوخب و  ار  راد  هنیزخ زیزع  .یتخادـنا  بآب  ارچ  تسین ، رهوج  نیا  لـثم  ملاـع  همه  رد  تفگ  دـیلانب و 
بآب ار  یهام  نآ  یلب ، تفگ  مروایب ؟ ار  لـعل  دـنه  لوسرب  تفگ  رـصم  کـلم  .داـهن  زیزع  شیپ  درواـیب و  نیرز  یهاـم  رواـیب ، [ 77

نونکا دمآ  تفگـش  لعل  نیا  ارم  تفگ  دنه  لوسر  .داتـسرف  هنیزخب  دتـسب و  يو  زا  زیزع  هتفرگ و  مدب  ار  لعل  دمآرب  یلاح  تخادنا 
.درک یم بذج  ار  رهاوج  یک  دندوب  هتخاس  نانچ  ار  یهام  یک  تسنآ  نیزا  دوصقم  .تسا  رت  تفگش وت  یهام 

تیاکح 
قودنـص هس  دومحم  ناطلـس  هنیزخ  رد  ندرک 78 ] داد  تراغ  ار  نینزغ  تسکـشب و  نایدومحم  رکـشل  نوچ  رجنـس  ناطلـس  دنیوگ 

.یلبط رگید  رد  نیمیـس و  هبارق  رگید  رد  نیرز و  دوب  هبارق  یکی  رد  .دندوشگب  دندروآ  رجنـس  شیپ  هدز ، نآ  رب  اهلفق  نیرز ، تفای 
زا دز  یم ارنآ  یک  یمدآ  ره  دنتـشادرب  ار  لبط  تسکـشب  ار  ود  ره  هبارق  ود  نیا  تسا  هدـمآ  بجع  ار  دومحم  تفگ  دـیدنخب  رجنس 

یقیفر  ار  نینزغ  کلم  .دنتسکشب  زین  نآ  .دندیدنخیم  نآ  رب  ینامز  دمآ  یم دیدپ  داب  يو 
156 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رهقب اریو  ات  دومرفب  درک  یمن لوبق  درآ  دوخ  مدخ  هلمج  رد  اریو  یک  تساوخ  یم رجنـس  مامت ، لقع  يأر و  نادراک و  برقم و  دوب 
هـس وت  منک  وت  تمدخ  ارچ  نم  تفگ  ینک ؟ نم  تمدخ  یک  دیاشن  ارچ  ینک  دومحم  تمدخ  یک  تسیاش  تفگ  رجنـس  .دندروایب 

یکی یتـشگرب  یلاـح  يدروـخ  زاـب  نآ  زا  هک  ره  اـهبارق  تفگ  ارچ ؟ تـفگ  .تـسین  نـیا  لـثم  ملاـع  رد  یک  يدرک  هاـبت  ار  مـسلط 
نیا .برج و  قد و  لس و  بت و  نوچ  یتشاد  دوس  مرگ  ءاـهیرامیبب  رگید  عرـص  هوقل و  جـلاف و  نوچ  یتشاد  دوس  درـس  ءاـهیرامیبب 

.يدوشگب یلاح  يو  جنلوق  يدزب  يدوب  جنلوق  ار  هک  ره  لبط 
نیرز قیدانص  رد  ارنآ  دومحم  .يدنتفای  تحار  يدندروخ  اهتبرـش  نآ  زا  ناتـسودنه و  زا  يدندمآ  مدرم 79 ] یگنسرف  تسیود  زا 

رد یک  متفگ  نآ  رهب  زا  ینعم  نیا  منک ؟ هنوگچ  وت  یقیفر  مشاب  هدرک  وا  یقیفر  نم  یتسکشب ، ارنآ  دیـسر  وتب  یهاشداپ  تشاد ، یم
.دناد يادخ  نآ  تلع  دشاب و  بذج  یناعم  رهاوج 

اثیشقرم رجح 

[- 80]

ییانشورلا رجح 
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نآ زا  رگا  [ 81] دسرتن دندنب  عورـصم  ندرگ  رب  رگا  دنکن ، لمع  الا  دوب و  هدوس  کین  رگا  دهد  ییانـشور  دننک  مشچ  رد  دـنناوخ ،
[، 82] دنهن میـس  رب  دنهن و  يو  ریز  رد  فاطخرپ  دننک و  یبرقع  تروص  نیگن  ریز  رد  دننک و  جوتـس  رب  یهام  نآ  رب  دننک و  ینیگن 

تروص دننک  شقن  نآ  رب  رگا  لوطاق  لکـش  رب  نولم  تسا  یگنـس  دـنک و  نکاس  ار  اهتـشگ  دـنکن و  راک  يو  رب  هدنبنج 83 ] چیه 
باوخ رد  دشاب و  زیزع  دراد  دوخ  اب  هک  ره  ع »  » دنک فرح  نیا  نیگن  تشپ  رب  و  یبیـس ، نآ  رـس  رب  یبوچ  تسار  تسد  رد  يدرما 

.تسا نوچ  یک  دناد  راگدیرفآ  نیا  مکح  میا و  هدروآ سانیلب  لوق  زا  ار  اهمتاخ  نیا  ام  دنیب و  اهبیاجع 
هرطق  دیآ  یمرب یهوک  زا  تسا  یبآ  ناجراب  یهوک ، رب  دشاب  یفهک  رد  يایموم  ندعم 

157 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ورف هنهرب  یصخش  دنوش و  رضاح  اسؤر  سپ  هدنیآ  لاس  ات  دنراد  یم هگن  هتخیوآ و  نینهآ  رد  فهک  نیرب  دیپس و  قرع  نوچ  هرطق 

هتسکش شناوختسا  یک  ار  یسک  تسنآ  يو  ۀیـصاخ  دوب ، يوج  يو  تبرـش  دنک ، هروراق  رد  هناما 84 ] کنادنچ  دنک  عمج  دور و 
.دنک ربج  ار  هتسکش  دوش و  نکاس  یلاح  دیآ  مخز  نآ  رس  رب  یلاح  دروخ  زاب  دوش 

گنس ادرم  رهوج 

.دنادنگب نان  همه  دننکفا  يرونت  رد  يردق  رگا  لاتق ، دوب  یمس  تسا ، هرقن  ثبخ 

ناجرم رهوج 

دوش و یتخرد  نوچ  دـیور و  ایرد  رعق  رد  تسا  یهایگ  دوب و  مور  ءایرد  رد  دوب و  گـنرف  ءاـیرد  رد  دـنناوخ ، [ 85] دیپس هماک و  ، 
.دوش رجحتم  خرس و  دیآ  کشخ  رب  نوچ 

ندعم

حلم

مـضه ار  اهماعط  ددرگن ، هابت  يو  تبحـص  رد  تشوگ  ات  دوب  تاعیام   ] اهیودا و ظفاح  دـنک  عفد  ار  داـسف  بابـسا  تسا  زیزع  رهوج 
.دنوش عمج  اجنآ  یحاون  ءاهبآ  گنسرف ، راهچ  رد  گنسرف  راهچ  تسا  هحالم  ناتسهقب  دنک و 

.دنرب یم ارنآ  ددرگ و  کمن  اجنآ  رد  هلمج  نآ  ددنبزاب ، اهبآ  دوب  عیبر  تقو  نوچ 
- نونلا

رداشون

ناتـسباتب دننک  بآ  نایم  رد  ار  رداشون  رگا  درگوگ  فالخب  دشکب  ار  شتآ  دنک ، درـس  ار  بآ  دوشیم ، دـقعنم  تسا  مرگ  يراخب  ، 
.دریگب خی 

ساحن رهوج 
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هتخوس شتآب  نکیل  هتفای و  مامت  یجـضن  افـص و  تیاغ  رد  یتیربک  یقبیز و  راخب  زا  دوب  نیمز  رد  يو  دـلوت  فیرـش  تسیرهوج  - 
دنهن هکرس  رد  رگا  دوب  لاتق  دنروخب  رگا  دهد ، الج  دننک  لاحکا 86 ] رد  دنایور و  تشوگ  دننک  اهتحارج  رب  هتخوس  ساحن  دوش ،

يایتوت رگم  دـنریگ  سم  زا  ایتوت  همه  و  دـنریگ ، ییایتوت  يو  ناخد  زا  .تسا  لباک  رهـش  ساـحن  ندـعم  دوش ، راـگنز  ددرگ و  زبس 
تروص  نآ  رب  كاپ و  سم  زا  دننک  ینیگن  رگا  .دیوگ  سانیلب  .دنریگ  یعلق  زا  یک  يدنه 
158 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

جنلوق زا  دراد  دوخ  اب  هک  ره  دیوگن ، نخس  شاقن  دننک و  نآ  رب  هراتـس  کی  هام و  تروص  دنـسیون و  نآ  رب  دسا  مان  دننک و  يریش 
.دوب نمیا 
- واولا

درولا رجح 

نیا نیگن  ریزب  یلابرغ و  پچ  تسد  رد  هتفرگ و  ءاهدژا  تسار  تسد  رد  هداتسا  دننک  يدرم  تروص  نآ  رب  رگا  .هایس  تسا  یگنس 
نیا دوب و  نمیا  وید  زا  دوب و  فشک  يو  رب  نطاب  ءاهملع  دراد  دوخ  اب  هک  ره  دـهن  برـس  يرتشگنا  رب  و  دنکب ا و ب ر[87 ] فرح 

يدرم دـننک ، شقن  نآ  رب  يریـش  رگا  .ددرگ  یگنـس  نوچ  دـنرآرب  ارنآ  یبصع  دوب  یناوختـسا  واگ  لد  رد  .تسا و  کحم  گـنس 
هدرک و ادیپ  اهنادند  یگس  رس  نوچ  لابند  رس  هدروآرد ، درم  يالاب  قوط  نوچ  ریش  لابند  هتفرگ و  ریش  ءوسیگ  هتـسشن  نآ  رب  هنهرب 
دننک و ناهنپ  يروگ  رد  یکی  ره  دننک و  شقن  ار  موم  هس  رهم  نیدب  رگا  دوب و  لوبقم  دراد  دوخ  اب  هک  ره  دنهن  نیرز  يرتشگنا  رب 

.دبای تیفاع  هام  هس  زا  دعب  دندنب  عورصم  رب  دنرآرب و  هتفه  کی  زا  دعب 
- ءایلا

توقای

دننک نیجاعم  رد  رتروبص ، شتآ  رب  [، 88] رت یگنس رهاوج  همه  زا  دوب و  رتوکین  همه  زا  خرس  دوبک ، درز و  خرس و  تسا  يرهوج  ، 
همه تسا و  يو  رد  یک  ریونت  نآ  زا  یتیـصاخ  دنک  حـیرفت  دـنریگ  ناهد  رد  رگا  یک  يدـح  ات  تیاغب ، دـنک  لد  تیوقت  حـیرفت و 

نمیا نوعاط  زا  دراد  دوخ  اب  هک  ره  .عبار  هجردـب  کشخ  مرگ و  يو  عبط  .یناّمر  توقاـی  رگم  دنکـشب  دزادـگب و  شتآ  رد  رهاوج 
نایم رد  دـمآورف و  نادـب  ملـسلا  هیلع  مدآ  یک  بیدنارـسب  تسا  نوهز  هوک  يو  ندـعم  .دوب  رت  نیگنـس برـس  رز و  زا  توقاـی  دوب 

.دوب نمیا  عرص  هتکس و  و  مومح 89 ] زا  دنک و  یفاص  يو  نت  رد  نوخ  دراد  دوخ  اب  توقای  هک  ره  تسایرد ،
میدرک و داریا  ام  بتک  رد  میتفای  چنآ  دمآ  هتفگ  امکح  لوق  زا  مامت  باب  نیا 

159 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یلاعت  يراب  قیفوتب  مییوگب  یباب  اه  هرخص رد  ام  .لاوحا و  هلمج  لاحب  نآ و  لاحب  رتاناد  سدقت  یلاعت و  راگدیرفآ 

306 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ءاجهلا فورحب  بترملا  شیاشحلا  رامثلا و  راجشالا و  یف  سماخلا  نکرلا 

هراشا
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ملاع رد  راگدیرفآ  کنادـب  [ 90 «] .ابَأ ًۀَـهِکاف َو  َو  ًاْبلُغ ، َِقئادَـح  َو  اًلَْخن ، ًانُوْتیَز َو  َو  ًابْـضَق ، ًابَنِع َو  َو  ابَح ، اـهِیف  اـْنتَْبنَأَف   » یلاـعت هّللا  لاـق 
یضعب ودک ، نوچ  قاس  کیراب  یـضعب  [ 91 ،] لیجنا تخرد  نوچ  هاتوک  یـضعب  جاس ، نوچ  زارد  یـضعب  دیرفآ  فلتخم  ءاهتخرد 

[92 ،] اریبغ اـمرخ و  نوچ  نوردـنا  ناوختـسا  ار  یـضعب  ماداـب و  زوج و  نوچ  نوریب  ناوختـسا  اـهویم  زا  ار  یـضعب  زوج ، نوچ  ربتس 
دای ام  و  [ 93] .یلفد لظنح و  نوچ  مومذـم  نطاب  رهاظ و  ار  یـضعب  داصرف ، جـنرت و  ریجنا و  نوچ  دومحم  نطاب  رهاـظ و  ار  یـضعب 

.دننادب یلاعت  راگدیرفآ  لماک  تردق  ات  نآ  زا  یضعب  تایصاخ  مینک 

فلالا باب 

جرتالا

دننک اـهنوجعم  رد  يو  تسوپ  دـنک ، تیوقت  ار  لد  وکین ، ینول  دراد ، شوخ  یتـیرطع  يوب و  زارد ، هن  دوب  هاـتوک  هن  يو  تخرد  - 
تفگ ار  ناجس  درک ، سوبحم  ار  میکح  درم  دنچ  یکلم  یک  دنیوگ  .دوبن  یندنکفا  چیه  دیآ و  راکب  همه  جنرت 94 ] زا  .دنک  حیرفت 

تمکح هچ  نیرد   » یک دیـسرپ  کلم  دندرک ، رایتخا  جـنرت 95 ] امکح  .دـننک » رایتخا  ناشیا  هچنآ  شروخ  نان  زا  هد و  نان  ارناشیا  »
اجنآ دـنرب ، نامرکب  ارناـشیا  تفگ  کـلم  .تسا » نغور  يو  هناد  تسا و  هویم  نآ  نوردـنا  تسا و  بیط  يو  تسوپ   » دـنتفگ دوب »؟

اههوک رب  ات  دومرفب  .دش  نادابآ  دنتشکب ، اهتخرد  دنتفر ،
307 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ارناشیا یک  تفگ  کلم  .دندرک  ایمیک  تعنص  [ 96] .دنور سبح  رد  ات  دومرفب  .دندرک  نادابآ  ار  هوک  دنتخاسب ، بآ  ءاهراوف  .دنور 
.دنامنرد ياج  چیهب  اناد  یک  دیراذگب 

.تسا هدرک  عمج  مهب  ار  بآ  شتآ و  [ 98 ،] تسا درس  يدرس  شمحش  تسا و  مرگ 97 ] یمرگ  تسوپ  ار  جنرت  کنادب  و 

سونبآ

یبوچ دنراد ، یمرب مدرم  دروآ ، یم ایرد  بآ  دیور ، اجک  یک  دـنادن  سک  تسا و  هدـیدن  سک  يو  تبانم  بیرغ 99 ] تسیبوچ  - 
رد ار  گنـس  دهد ، میظع  يالج  دربب و  يدیپس  دننک  مشچ  رد  دنیاسب  رگا  دـهد ، شوخ  يوب  و  [ 100] دزادگب شتآ  رب  تسا  زیزع 

.تیاغب دراد  يدوس  مشچب  دنیاسب  نادب  مشچ  يوراد  دنزاس و  هناسآ  يو  زا  رگا  .دوش  لح  بآ  رد  يو  واس  دنکشب ، هناثم 

سآلا

یک دـنیوگ  .دـنک  زارد  دـنک و  هایـس  ار  يوم  دروم  نغور  دـنک ، عفد  ار  اهتنوفع  يوب  شوخ  كرابم و  تسا  یناـحیر  دوب ، دروم  - 
هک ره  درآ  هفوکـش  راهبب  تسین  رتگرزب  نآ  زا  ملاع  رد  دروم  زا  تسا  یتخرد  مور  رد  دـنیوگ  دوب و  تشهب  سآ  زا  یـسوم  ءاـصع 

.دنرآ راب  رگیدکی  یکیدزن  رد  دنزاسب  مهب  رانا  دروم و  دنیب ، مالتحا  دپسخب  دیوبب و 
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گنربسا

نهد اپ و  تسد و  يوم و  رس و  یمدآ ، تروص  دننام  دیآرب  نیمز  زا  مرن و  يارحص  رد  دیور  ناریزح 101 ] هریزجب  تسا  یهایگ  - 
یمدآ و تروص  یگرب  ره  رب  دراد  خارف  ءاـهگرب  تساـهتخرد  سیبـال  هوک  رب  نآ  لـثم  درادـن و  راـتفر  یک  رگم  ادـیپ  همه  مشچ  و 

.دناد راگدیرفآ  نآ  تلع 

ءابلا باب 

مقبلا

هرمث  دیور ، دوخ  دنراکن  دیور ، ینمار 102 ] هریزج  رب  تسا  یتخرد  - 
308 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهماج بوچ  نیدب  دبای ، افـش  دنهد  يوب  دنیاسب و  مقب  قورع  دنـشاب  هداد  رهز  ار  یـسک  رگا  یتیاغب  دـشاب  خـلت  بونرخ  نوچ  دراد 
[. 103] دنرب اهملاع  رد  هریزج  نیزا  ار  مقب  دوب ، وکین  یخرس  دننک ، غبص 

شیب

بآ دنک و  عمق  ار  شیب  دیآرب و  راودج  دـیور  شیب  نیا  یک  اجک  ره  دـنوش ، هابت  دـنروخب  كدـنا  رادـقم  رگا  لاتق ، تسا  یتابن  - 
.يدرک كاله  ارنایاپراهچ  يدوب و  رایسب  شیب  يدوب  راودج  هن  رگا  دناشوخب و  اریو  دناتسب و  شیب 

هاـبت دروخب  یلدرخ  کنادـنچ  یلیف  اـی  یمدآ  رگا  ددرگ و  یم هبرف  دروخ و  یم ارنآ  نامـس 104 ] دـشاب و  كولم  هنیزخ  رد  شیب  و 
.دادب ناج  یلاح  دروآرب  قرع  تفرگ  ریز  رد  یکی  دنیوگ  .دنوش 

ناسلب

رگید ءاـهیاج  يو  قورع  زا  و  دـنناوخ ، سمـشلا  نـیع  ارنآ  ياـج  دوـب ، تـخرد  کـی  ناـمه  ملاـع  رد  رـصم ، رد  تـسا  یتـخرد  - 
ناسلبلا دوع  يو  بوچ  زیزع ، دوب و  كدنا  دنریگ ، یم اهروراق  رد  دکچ  یم نآ  زا  بآ  دـننز و  یم شرـس  دـیور و  یم دـنناشن و  یم

دوع دوب و  كولم  نیازخ  رد  نغور  نیا  دراد و  دوس  اهداب  هشعر و  جلافب و  ناسلبلا  نهد  يو  نغور  ناسلبلا ، بح  يو  هناد  دنیوگ ،
يوب مدق  ریزب  دـنلام  رـس  رب  رگا  دور  بآ  ریزب  يو  نغور  .تسا  ناسلبلا  دوع  دـیوگ  دـشورف و  راطع  یبوچ  دوب و  زیزع  مه  ناسلبلا 
راهچ کنادنچ  تسی  هعقب هرهاق  رهـش  رد  دنیوگ  .تفگـش و  دراد  یتوق  يذوفن و  دنک  رثا  رـس  هساک  رب  دنلام  مدق  ریز  رب  رگا  دهد ،

همه رد  دنیوگ ، ناسلبلا  نهد  ارنآ  دنراشفیب ، دنرادرب و  رابکی  لاس  ره  اندـنگ ، دـننام  دـیور  زبس  یهایگ  نآ  رب  شرا  راهچ  رد  شرا 
تقوب دنیوگ  یـضعب  .دنهد  يرفعج  رانید  هدب  مرد  کی  .دنک  یم لیلحت  ار  للع  دهد و  یم توق  ار  حور  دیور ، هاگیاج  نامه  ملاع 

- لاوج رگا  .دنازوسب  ارنابز  دوش ، ناور  يو  زا  نغور  نیا  دننزب  شخیب  دیآرب  بلک  هراتس  کنآ 
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309 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مشپ رب  هراپ  [. 105] دریگب گنر  دنهن  دـیپس  هماج  رب  دـنازوسب ، دـنناکچان  دـنگ  رب  رگا  دزورفارب ، دـنراد  شتآب  دـننز و  نآ  رد  زود 

دنامنب چـیه  ات  دزوسب  همه  رگا  تسین  صلاـخ  دریمب  رگا  دـنریگب  نادـب  دـننک و  رت  تشگنا  ود  دزوسب  نوچ  دـنراد  شتآـب  دـننک و 
.دوب صلاخ 

لصبلا

ربنع ار  رگید  لصب  اما  تسا ، فیطل  مرگ و  یتیاغب  نینچ  مه لصنعلا  لصب  مرگ ، تسا  یمرگ  [ 106] زیزلا لصب  تسا ، عاونا  لصب  - 
دننک لگ  ریز  رد  دـنرب و  ورف  نادـب  يریـس  دـننک و  یهت  وا  نایم  دـنرادرب و  زایپ  رـس  رگا  تسا  عفانم  نآ  رد  دـنناوخ ، [ 107] رودقلا

.دیآرب یماش 108 ]

ءاتلا باب 

نیتلا

زا رگم  دـنزادنیب  يزیچ  هویم  ره  زا  ریجنا و  تخرد  رگم  دـش  هابت  اـهتخرد  همه  ناـفوط  راـگزورب  دـنیوگ  تسکراـبم ، هویم  ریجنا  - 
گرزب درم  رب  يو  ناخد  دـننازوسب ، ریجنا  بوچ  رگا  [ 109 «] ِنُوْتیَّزلا ِنیِّتـلا َو  َو   » تسا هدرک  يو  رکذ  نآرق  رد  یلاـعت  قح  ریجنا و 

خاش رب  رگا  دنک ، نکاس  روبنز  عسل  دیآرب  يو  گرب  زا  یک  يریش  تسلاتق ، رهز  ریجنا  گرب  .دیآ  تکرح  رد  يو  هیاخ  دیآ ، هیاخ 
.دراد هگن  [ 110] راب دـنراک  نآ  ریز  رد  لصنع  دـنازیرب  راب  یک  ریجنا  تخرد  دـیآ ، دـیدپ  شقن  نامه  ریجنا  رب  دـننک  یـشقن  ریجنا 

.دنک اهداب  عفد  تابوطر و  لیلحت  .دوب  اهریجنا  همه  زا  رتوکین  ناولح  ریجنا 

حافتلا

تخرد زاریـشب  .دوب  رگید  یبیـس  يو  نایم  رد  دننکـشب  هک  دوب  یبیـس  ماش  رد  .دنک  ۀـیوقت  ار  لد  دوب  عفان  هویم  دوب ، بیـس  حافت  - 
رد لیف  هصاخ  دنراد  تسود  بیس  تخرد  تاناویح  .نیریش  یمین  شرت و  نآ  زا  یمین  دوب  بیس 

310 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یبیـس مرادن ، نتفگ  ۀقاط   » تفگ .نکب  یتیـصو  دنتفگ  گرم  تقوب  ار  سیلاطاطـسرا  .دوب  بیـس  تخرد  یک  دریگ  اجنآ  رارق  هشیب 

عبط متـسنادب ، عیابط  همه  نم  یک  دینکم  دامتعا  نز  چیه  رب   » تفگ دمآ ، يو  لد  رد  یتوق  دروخب  دـندرک  نایرب  ارنآ  .دـینک » نایرب 
معط و کی  رب  دیور  بیـس  یکی  زا  هدمآرب  خاش  ود  تسا  یتخرد  هرماسب  .درک  تلحر  ایند  زا  و  متـسنادن » ناشیا  يدـهعدب  نانز و 

لحنا ول   » نومأملا لاق - .ددنبب  مکـش  دنک و  رادیب  دنروخ  رگید  خاش  زا  رگا  دنارب و  مکـش  دناباوخب و  دنروخب  یخاش  زا  نول ، کی 
سفن تذـل  شمعط  .تساهناج و  ةذـل  شیوب  تسا و  مشچ  تذـل  بیـس  گنر  .احافت » ناکل  حرفلا  مسجنا  ول  احرف و  ناـکل  حاـفت 

.تسا
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میجلا باب 

زوجلا

.دوب و لتاق  یمـس  دـیورن  اجنآ  یک  دـنرب  یمیلقاب  نوچ  ار  زوج  دوب و  قاـیرت  يو  نغور  اـهتخرد ، راـبک  زا  یمجع  تسا  یتخرد  - 
دروآرب و يزوج  نآ  زا  تساوخب و  ار  یقودنـص  ناتـسکرت ، رد  درک  یم كاله  ار  یکی  ناکرت  کـلم  یک  درک  تیاـکح  یـصخش 

.دش كاله  ات  داد  نمشدب  دیشکرب و  یگناد  تسکشب و 
زور جنپ  ار  زوج  رگا  .تشاد  یم بجع  ار  نخس  نیا  کلم  [.« 111] دشاب زوج  ام  ندروخ  یک  ما  یتیالو زا  نم   » تفگ اریو  درم  نیا 

دشارخنب و کنانچ  دننک  نوریب  تسوپ  زا  ار  يزوج  رگا  .دشاب  کنت  يو  تسوپ  دنناشنب  سپ  هدیدن  باوخ  دننکفا  يرسپ  زیمگ  رد 
دننک و لگ  ریز  رد  دننک و  زوجرپ  دننکـشب و  شنب  ار  ییوبـس  رگا  دشاب ، کنت  تیاغب  يو  تسوپ  دنناشنب  رت و  دنچیپ  زر  گرب  رد 
، تسار یباـصتنا  زوج  نآ  زا  مدـید  یتخرد  نادـمه  یحاون  رد  نم  میظع و  دـشاب  یتخرد  دـیآرب ، مهب  اـهزوج  نآ  دـنهد  یم شبآ 

هدیناسر  نیمزب  اهخاشرس  یضعب  هدز و  رودم  هدرپ ، ارس  نوچ  يو  ءاهخاش  [ 112]
311 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هقبط رب  دمآ  ریزب  سپ  دمآ ، لوا  هقبط  رب  داتفا ، رد  يو  راقنم  زا  يزوج  یخاش  رس  زا  یغالک  دوب ، قبط 113 ] هس  يو  ءاهخاش  نآ  و 
هد يو  درگ  .تسا  هدـیدن  تخرد  نیا  لثم  سک  دـنتفگ  یم تیـالو  نآ  لـها  و  داـتفا ، رگید  یبوچ  رب  دـمآ ، ریزب  سپ  داـتفا ، رگید 
راک دننیب  باوخ  رد  ار  زوج  [ 114] .رهز شا  هراجنک تسا ، قایرت  نغور  ار  زوج  دنیوگ  ابطا  .دوب  هتفرگ  ریز  رد  ار  هلمج  دوب  ناتسب 

«. زوجلا نم  متالا  وه   » لیق .دهدن و  زغم  دننکشن  ات  یک  اریز  دوب  رسع 

نالوجلا ۀبشخ 

، دوب زیزع  نالوجلا  ۀبشخ  ابرـش و  دراد  دوس  ار  قد  اقیلعت و  دنک  نیکـست  ار  عادص  یک  تسنآ  يو  ۀیـصاخ  تسا ، یبوچ  نالوج  - 
.دسرن نادب  یسک  ره  تسد  دنراد و  كولم  نیازخ  رد 

ءاحلا باب 

زوحلا

دنزیمایب و نیبگنا  اب  دراد ، دوس  عرصب  وا  هویم  ددرگ ، ابرهک  دوش  تخس  نوچ  دوش ، یم ناور  نآ  زا  یغمص  یمور ، تسا  یتخرد  - 
.دهد هدید  توق  دننک  مشچ  رد 

امامح ةرجش 
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دننک هیودا  رد  دـنک ، تسم  دـناباوخب و  ار  مدرم  دراد  شوخ  يوب  رز ، گنرب  يو  ءاهـشوخ  توقاـی  گـنرب  شبوچ  تسا  یتخرد  - 
.دراد دوس  ار  رگج 

لظنح ةرجش 

دنک و شبر  ار  اهدور  یک  دوب  رطخ  يو  ندروخ  رد  دنک ، ارفص  لاهسا  يو  مخت 115 ] دیآ ، راکب  هیودا  رد  دوب ، برع  نیمز  رد  - 
ّرـش زا  رتب  راتفک  ّرـش  دزیرگ و  يو  زا  راتفک  دراد ، دوخ  اب  یلظنح  هک  ره  دوب ، لاتق  رهز  یکی  نآ  دوب ، لظنح  کـی  یک  یتخرد  رب 

یمدآ  اب  راتفک  کنآ  مکحب  دوب ، ریش 
312 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دروخب ار  يو  نآ  زا  سپ  [، 116] دنک داسف 

ءاخلا باب 

جنلخ

هضیغ نیرد  دنناوخ ، نمحرلا  ۀضیغ  ارنآ  دیور  جنلخ  تخرد  همه  مزراوخ  دالب  ات  ناتسکرت  ءاهشیب  رد  رایـسب ، تساهتخرد  جنلخ  - 
.امهریغ اهساک و  دنزاس و  اهقبط  تخرد  نآ  زا  دشاب  ندگرک 

گندخ

دـنناوخ و رهمب  گندـخ  ارنآ  دـشاب  یـضعب  دنـشوپ و  هزین  فـالغ  رب  يو  تسوپ  دـشاب ، سور  یتیـالو  رد  گرزب  تسا  یتـخرد  - 
گندخ دراد و  رهوگ  نهآ  نوچ  مه  دـشاب ، زیزع  سنج  نآ  تسا و  هتـشاگن  ارنآ  نیچ  شاقن  یک  يرادـنپ  دوب ، شقنم  يو  تسوپ 

یغمص يو  تسوپ  زا  دراد ، هنال  مقاق  يو  ریز  رد  دراد ، نایـشآ  زاب  تخرد  نیا  رـس  رب  دنـشارت ، ریت  نآ  زا  عیطم ، مرن و  تسا  یبوچ 
.يایموم دننام  دنریگب 

لادلا باب 

بلدلا

سکرک سپ  .دروخب  يو  هیاخ  سکرک و  هچب  یک  دـسرت  شافخ  زا  سکرک  دـسرت و  يو  گرب  زا  شاـفخ  تسا ، راـنچ  تخرد  - 
.دزیرگ یم نآ  زا  هشافخ  ات  دنک  یم نایشآ  نآ  زا  دروآ و  یم رانچ  گرب 
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ناثیغشراد

رد يو  هرمث  دراد و  دوـس  ار  تاـحارج  حورق و  دوـب ، مرگ  دـنرآ ، نآ  زا  لبنـس  دـشاب ، اـهراخ  يو  رب  میظع  تسا  یتـخرد  [- 117]
.دنک تدایز  ندرک  عامج  دننک و  اهنوجعم 

رادرد

رب درآ ، نوچ  دزیرب  نآ  زا  يزیچ  ددرگ ، هشپ  هلمج  دوب  نآ  رد  یتبوطر  دننکـشب  نوچ  دـیآ ، دـیدپ  نآ  زا  اهودـک  تسا  یتـخرد  - 
.دوب فیطل  یتیاغب  دنناسود  قرورز  ناشاقن  يو  تبوطرب  ددرگ ، کین  دننک  اهشیر 

313 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رادوید

نورب لوب  اب  ات  دنکـشب  هناثم  رد  ار  گنـس  دوب ، عفان  ار  هوقل  جلاف و  دراد  دوس  ار  اهبـصع  تسا ، مرگ  يو  ریـش  دوب  يدنه  ربونـص  - 
.دناهرب ار  درم  دیآ و 

سوقمد

، دنیب تخرد  دسر  کیدزن  نوچ  دنک ، يو  دـصق  دوش  هرغ  نادـب  رفاسم  دزورفا ، شتآ  نوچ  رود  زا  بشب  يرـصم ، تسا  یتخرد  - 
.دنیب شتآ  ددرگزاب  نوچ 

سند

.دزوس بش  همه  دتفا و  نآ  رد  شتآ  دنادرگب ، زیت  زیت  نآ  زا  یکی  رگا  .رصمب  یتشک  رهب  زا  دنفاب  اهنسر  نآ  زا  تسا ، یشیشح  - 

ءارلا باب 

نامرلا

رد درز  اهباجح  توقای ، نوچ  نآ  رد  اهناد  قیقع ، نوچ  دـیرفآ  هقح  لکـش  رب  ارنآ  راگدـیرفآ  كرابم ، عفان و  هویم  دوب  رانا  نامر  - 
درب يو  رد  ار  هچب  دنک و  تفاداب 118 ] يو  نایم  دشاب  يو  ودع  هشافخ  دراد ، دوس  لدب  دنک ، ارفص  نیکـست  ریرح ، دننام  نایم  نآ 

شرت رانا  دـنزیر ، نآ  رد  هکرـس  دـننک و  زاب  یکدـنا  نیریـش  رانا  نب  رگا  دوش ، كاله  دـننز  یمدآ  رب  رگا  رانا  بوچ  دزاس ، هنال  و 
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.تسا رانا  ۀیصاخ  نیا  دنک و  نیریش  ار  رانا  دنزیر ، نآ  رد  نیبگنا  دننک و  زاب  ار  شرت  رانا  تخرد  نب  رگا  دوش ،

دنوار

سابیر تسا و  سابیر  لصا  دنوار  یک  دنیوگ  دنیوگ و  ینیچ  دنوار  ارنآ  مدرم  دنیوگ ، يدنه  جداس  اریو  گرب  تسیدنه ، ودـک  - 
یکرت زا  رتوکین  ینیچ  دـنوار  دراد و  دوس  نوعاطب  دوب ، نم  هاجنپ  سابیر  ره  سوط  دودـح  رد  .دوب و  ارفـص  عماق  تسا ، عفاـن  هویم 

.دوب قرحم  یک  دراد  دوس  رگجب  دوب 

ءازلا باب 

نوتیزلا

راگدیرفآ راگزاس ، مرن و  مرگ و  عفان ، كرابم ، تسا  یتخرد  - 
314 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تلع نیا  ددرگزاب ، یقب  دروخب  هچره  دوش ، هتـسب  یناگدور  هار  یک  دوب  یجنلوق  سؤالیا  .میظع  دوب  یعفن  يو  رد  درک ، انث  يو  رب 
.يدوب نوتیز  نآ  يدش  هدنز  ورادب  هدرم  رگا  .دیاشگب  تیز  ار 

الوال یک  تسناد  یمن یـسک  الوالب ، کیلع  دنتفگ  اریو  باوخ  رد  یبش  يدش ، دیمون  ةاوادم  زا  دـنامرد ، دوب  بعـص  تلع  ار  یکی 
زا ات  دروخب  ار  نوتیز  .تسا  نوتیز  الوال  نیا  ۀیبرغ ، ۀیقرش و ال  ۀنوتیز ال  دیوگ  یم راگدیرفآ  تفگ  تفایرد  املع  زا  یکی  دوب ، هچ 

.میا هتفگ نوتیزلا  هسینک  هصق  تفای و  تاجن  تلع  نآ 
.دشاب رمع  زارد  نوتیز و  تخرد  یک  دنامن  نادنچ  ملاع  رد  تخرد  چیه  کنادب 

ار نوـتیز  غمـص  دـنا ، هدوـب مور  زا  شیپ  ناـنوی  یک  دـنا  هتـشک زاـب  لاـس  رازه  هس  زا  یک  تسه  ماـش  رد  نوـتیز  تـخرد  دـنیوگ  و 
نان دیاشگب ، زیمگ  دراد ، دوس  ار  ریساوب  دنک ، یگنـس  رـس  دناباوخب و  ار  درم  دوب ، ردنک  ناخد  دننام  يو  ناخد  دنناوخ ، كرطـصا 

دیآرب نامه  دنناشنب  یک  ار  هناد  ره  تسا ، موش  شوم  تسکرابم و  نوتیز  کنآ  مکحب  دریمب ، دروخب  شوم  رگا  دنهن  تیز  رد  یک 
.هناد هن  دنناشن  لاهن  و  دوب ، نوتیز  هن  یک  دیآرب  يزیچ  يو  هناد  زا  یک  نوتیز  رگم 

موقز

دننک هیودا  رد  يرادـقم  تسا ، لاتق  دربب ، ار  ةوهـش  دـنک ، هابت  ار  هدـعم  دـنناوخ ، [ 119] اینومقز اریو  غمـض  يودـب ، تسا  یتخرد  - 
.دروآ فعض  دیاشگب و  ار  قرع  تسلد و  ودع  دناجنرب ، ار  لد  دوب ، یکطصم  ای  اریتک  ای  ربص و  ای  يو  حلصم  .دنک  ارفص  لاهسا 

رورعز
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همه دوشن ، هتخپ  درابن  فرب  اـت  [ 120] دراد ناوختسا  ود  قیرب ، دوب  خرـس  يو  هویم  درآ ، ناتـسمزب  راب  دنناوخ ، یلبج  ناتـسهق  رد  - 
.دوش هدیسر  امرسب  يو  ددرگ  هتخپ  باتفآ  زا  اهویم 

315 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیسلا باب 

جداس

[، 121] دوب رگج  عفن  نآ  ۀیصاخ  ناتسودنه ، ءایرد  رد  دیور  قلعم  دوبن ، هتـسویپ  چیهب  دوب و  هداتـسا  بآ  يور  رب  دیور و  بآ  رد  - 
.دنک شوخ  نهد  يوب  هدنزگ ، زا  دراد  هگن  ار  هماج 

نسوس

.دیوگ نخس  بش  همه  دنهن  هتفخ  ياپ  ریز  رد  دنک ، اهداب  لیلحت  يو  نغور  دوب ، مرگ  - 

لجرفس

يو هناد  رد  تسا  ضبق  يو  مرج  رد  کنادـنچ  نیلم ، يو  هناد  تسا و  ضباـق  دـهد ، توق  ار  لد  يوقم ، حرفم ، وکین ، تسی  هویم - 
.دوب گنسم  رد  هاجنپ  دص و  یلجرفس  ره  سوط  دودح  رد  تسا ، نییلت 

قامس

.ددنبب مکش  دنریگ  فک  رد  هک  يدحب  ات  دوب  کشخ  دوب ، ارفص  عماق  ضباق و  دراد  هرمث  - 

جاس

نوچ جاس  دور و  بآ  ریزب  يو  هلاحـس  دوب ، شرا  دـص  يو  ءالاب  دـیور ، ملوک 122 ] رهـش  رد  هتـشذگ  دح  زا  میظع  دوب  یتخرد  - 
زا ناودنه  درادن ، هرگ  چیه  يو  قاس  دراد ، ریزب  رـس  دش  ریپ  نوچ  دنک ، مخ  ار  تشپ  دش  لهک  نوچ  دوب  هداتـسا  تسار  دوب  ناوج 
درم دصناپ  يو  هیاس  ریز  رد  يو ، ءالاب  شرا  دصیـس  نولیط ، يارـس  رد  رب  تسا  يورـس  قشمدب  دـنیوگ  .دـنزودب  راولـش  يو  گرب 

.دننیشنب

طنس
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.دنریگ فک  رب  یک  دوب  رتسکاخ  نادنچ  دنزوسب ، يو  بوچ  زا  نم  رازه  رصمب  تسا  یتخرد  [- 123]

نیشلا باب 

داشمش

رد دراد ، وکین  یباصتنا  يو  تخرد  وکین ، تسا  یبوچ  [- 124]
316 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.یتسار یمرن و  یتخسب و  دشابن  یبوچ  چیه  يو  ياجب  دننک و  هناش  نآ  زا  دوب ، رباص  بآ 

قیاقش

يو قرع  یک  ار  قیاقش  رگم  دوب  دیپس  یبآ  دنریگب  قیبنا  عرقب و  قرع  ار  اهلگ  همه  و  زورفا ، ناتسب  نوچ  تیاغب  خرس  تسا  یلگ  - 
.دنک [ 125] دیپس ار  يوم  قیاقش  نغور  دشاب ، دیفسا  یک  دنریگب  نوخ  قرع  عرقب  رگا  کنآ  مکحب  تسا ، تفگش  نیا  دوب و  خرس 

مجلش

ددرگ و نهک  نوچ  مغلش  مخت  بنرک و  مخت  هتخپ و  رگا  دنروخ و  ماخ  رگا  هیف  ۀیصاخب  دهد  هدید  رون  یک  تسنآ  يو  ۀیـصاخ  - 
رد دننکشب و  يو  نب  دننک و  رد  هاک  یمین  گرزب  یگید  رگا  .دیورب و  مغلـش  بنرک  مخت  زا  دیورب و  بنرک  مغلـش  مخت  زا  دنراکب 

.دشاب نیمه  اهمخت  رگید  مکح  گید و  نآ  یگرزبب  دیآرب  یمغلش  دننک  مخت  رس  رد  نیگرس  دننک و  نآ  رد  مخت  دنهن و  نیمز 

داصلا باب 

لدنص

لدنص دوب ، [ 126] راوخشد ندیـسر  يوب  هتفخ  دشاب  يو  ریز  رد  رام  دنه ، هشیب  رد  تسا  میظع  یتخرد  دیور  نیقرودنم  رهـش  رد  - 
.ددرگ مرگ  دنیاسب  کین  نوچ  تسا  درس  عبطب 

ربونص

دوب يوقم  دننک  نوجعم  يو  بح  ترارح ، طرف  زا  .دنکن  کشخ  اریو  امرس  دوب ، زبس  ناتسبات  ناتسمز و  همه  تسا ، دنلب  یتخرد  - 
.دوب جیرارد 127 ] ةوقب  لاتق  دشاب  یمرک  يو  نایم  رد  عامج ، رب 
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ءاطلا باب 

ریشابط

دیآ اهداب  هشیب  رد  تسا ، زارد  ءاهبصق  نآ  دوب و  نیقرودنم  رد  - 
317 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ره دـیآ ، ردـب  بصق  ناـیم  زا  یک  دوب  نآ  رتوکین  دوب و  ریـشابط  يو  قیرح  دوش ، هتخوس  دـتفا ، نآ  رد  شتآ  دـنیاس  مه  رد  تخس 
رد یک  دوب  نآ  وکین  دزوسب ، گنـسرف  نیدنچ  رادقم  بصق  نآ  یک  دـشاب  دـنهد و  رزب  ربارب  دـنریگب  كدـنا  يرادـقم  نآ  زا  لاس 

.ددنب زاب  مکش  نوخ  دهد ، توق  ار  لد  دناشنب ، یگنشت  دوب ، ملق  نایم 
.ملعا هّللا  و 

ینیسراط

رویط و اـت  دومحم  تسا  ییوراد  دـنک ، هداـیز  مشچ  رون  دراد ، وکین  یمدآ  يور  دـنناوخ ، هفرق 128 ] ارنآ  كراـبم  تسا  ییوراد  - 
نآ زا  درب و  ناتـسکرتب  درادرب و  ارنآ  دیآ و  دنهب  ناتـسکرت  زا  یغرم  دنیوگ  .دـندنب  هنال  نآ  زا  ناغرم  دـنراد ، تسود  ارنآ  شوحو 

.دنیوگ سولینیغا 129 ] ارنآ  ددنب  نایشآ 

ثوثرط

تسرد ار  تاحارج  تسا ، حـتفم 130 ] مود  هجردـب  تسا  مرگ  دوب ، عفان  ییاود  قشا  دـشاب و  قشا  يو  غمـص  یک  تسا  یتخرد  - 
ربرز نادب  دنکفیب ، مکـش  زا  ار  هچب  دنک ، نوریب  عرقلا  بح  دنک ، ناور  نوخ  ات  دیاشگب  ار  لوب  يو  تبرـش  دنایور ، تشوگ  دـنک ،

.دنناسود ذغاک 

افرط

، تسرب افرط  نآ  ياجب  تخوسب  ناشیا  ءاهغاب  شتآ  تفرگ ، مشخ  ناشیرب  راگدیرفآ  دندش  یصاع  ابس  لها  نوچ  .تسا  یتخرد  - 
یبوچ نآ  زا  هک  ره  نآ ، يربتـس  شرا  هدفه  یتخرد  نآ  رد  تسا  یناتـسازگ  نایناغفا  دحب  دنیوگ  .ددرگ  رامیب  دـننز  ناویح  رب  رگا 

، دشاب ربب  ریش و  هشیب  نآ  رد  دنناوخ و  نمهرب  تخرد  ارنآ  دننک و  دوجس  ارنآ  نایناغفا  دنک ، درد  يو  تسد  زور  نابش  کی  دنکشب 
.دوب هدیسر  راگدیرفآ  مشخ  یک  ییاج  دیور  ناریب  نیمز  رب  افرط  .عابس  زا  دشاب  نمیا  دمآ  تخرد  نیا  ریز  رد  هکره  سپ 

318 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیعلا باب 
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دوعلا

يو هویم  تسنوچ و  دوع  تخرد  یک  دـیدن  دیـسرن و  اـجنآ  سک  اوتـسا ، طـخ  يوس  نآ  زا  دوـب  اـهریزج  رب  تسا  فانـصا  دوـع  - 
کنآ دـشوخنب و  زگره  دـنناوخ ، بطرلا  دوع  دروآ  بآ  کنآ  هلوهجم ، ءاهنیمز  زا  لامـش  بناج  زا  دروآ  یم بآ  ار  دوع  تسیچ ،

رد دزادگب ، شتآ  رب  دوشن و  ریزب  دـننکفا  بآ  رد  و  دـنرآ ، لدـنم  زا  یک  دوب  نآ  رتوکین  دـشاب ، نورماقب  ای  هلک  رهـشب  دوب  کشخ 
.ظفح رد  و  [ 131] دیازفا لقع  رد  يو  يوب  دراد ، هاگن  هدنزگ  زا  ار  هماج  يو  يوب  دهد ، توق  ار  لد  دننک  اهنوجعم 

ربنعلا

دنیوگ یضعب  .دیآ  یم بآ  رس  رب  دشوج  یمرب ایرد  رعق  رد  تسی  همشچ دنیوگ  یضعب  و  یبآ 132 ] تخرد  زا  تسا  یغمص  ربنع  - 
ود یک  دوب  اور  تسا  غمـص  دـنیوگ  چـنآ  تسا و  ینوخ  کشم  هفان  یک  دوب  اور  تسا  هباد  نیگرـس  رگا  تسا و  یبآ  واگ  نیگرس 

ییهام .رایـسب و  دوب  اهگنچ  اهراقنم و  ربنع  نایم  رد  و  دنامب ، نآ  رد  دنز  يو  رد  راقنم  گنچ و  یک  عابـس  غرم و  ره  و  تسا ، هدنس 
ردـب رگا  .دـهد  توق  ارناج  دراد  دوس  لدـب  ربنع  دریمب ، دروخب  ربنع  هرذ  رگا  دوب  يو  يزارد  شرا  تسیود  دـنناوخ  لاـب  ارنآ  تسا 

.ابرش دهد  توق  ار  غامد  لد و  ار و  هدعم  ار و  رگج  ددنخب ، دنلام  هدرم  ینیب  رب  گرم 

رعرعلا

درآ و لوب  رد  نوخ  دنروخب  نوچ  مرگ ، يزوج  یک  دوب  نادنچ  مه دوب ، لهبا  يو  هرمث  ددرگن ، زارد  دوشزاب ، نهپ  تسا  یتخرد  - 
.دنکفیب هچب 

.دربب يرک  دننک  شوگ  رد  دنناشوجب  هکرسب  نآ  زا  ار  يزوج  رگا 

بانعلا

 ، تسا  ] عفان يو  هویم  دراد ، قارب  ءاهگرب  وکین ، تسا  یتخرد  - 
319 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دریگ فک  رد  یـسک  رگا  دـنیوگ  امکح  دـنک ، مرن  اهمادـنا  دوب ، نمـسم  دزاسب ، ار  بوطرم  رورحم و  دـنک ، یفاـص  نوخ  يو  بآ 
یـضاق ییوگ »؟ هچ  بآ  نوچ  دوب  دـیپس  يو  نوخ  متـشکب  ار  يواگ   » یک دندیـسرپ  ار  یکی  ةاضق  هلمج  زا  .دوش  یفاص  يو  نوخ 

ار درم  نیا   » تفگ .درک  رـضاح  ار  درم  نآ  دـمایب و  يدرم  رگید  يزور  دـیدرگزاب ، درم  .دوب » هدروـخ  باـنع  وـت  واـگ  رگم   » تفگ
دوصقم .دـمآ » باوص  متفگ  هچنآ  نم   » تفگ یـضاق  .مهاوخ » یم ناوات  نونکا  دروخب ، بانع  نم  هد  دـمآ  نم  هناخ  رد  دوب  يواگ 

[133] .دوب يو  تبانم  هن  یک  اهرهش  رد  دهد  ینیکست  دنک و  هیفصت  ار  نوخ  بانع  یک  تسنآ  تیاکح  نیزا 

بنعلا
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رد .اـه  هوـیم رگید  رب  دراد ، اهتیــصاخ  دــنزاس و  رایــسب  ءاـهاولح  نآ  زا  دــنریگ و  باـشود  نآ  زا  تـسا ، فیرــش  هوـیم  روـگنا  - 
رس زا  هن  دوب ، هدراهچ  هام  یک  دناشن  دیاب  هگنآ  روگنا  .عدو و  یلاس  يدروآ  روگنا  یلاس  روگنا ، نآ  زا  دوب  یتخرد  [ 134] درورهس

دوخن هتبلا  زر  رد  دننکفا و  نب  رد  هاوخنان  يردق  تفرگ و  دیابرد  واگ  نیگرسب  رس  ود  ره  هنایم و  زا  نکیل  يو و  نب  زا  هن  بیـضق و 
هنایم رد  یک 136 ] مشپ  ددرگن و  ادج  تسوپ  کنانچ  دنفاکـشرب  يو  خاش  رگا  درب و  ورف  نیمزب  شرا  ود  و  [ 135] دنراکب بنرک  و 

رد .دوـبن و  هناد  ار  تخرد  نیا  روـگنا  دوـش  هدرورپ  اـت  دراذـگب  ددـنبب و  گـنت  دـیب  تسوـپب  تسار و  دـنهن  مـهرب  درادرب و  تـسا 
ددنبرد دهنرد و  اینومقس  يو  هنایم  رد  دفاکشب و  روگنا  بوچ  رگیزرب  یک  تسنآ  ببس  دنک و  لاهسا  یک  دوب  يروگنا  ناتسودنه 

کنادـنچ هشوـخ  ره  دوـب  روـگنا  [ 137] ریبزب دراد ، یلکــش  یتیـالو  ره  رد  روـگنا  کنادـب  .دــنک و  لاهــسا  يو  روـگنا  دراـکب  و 
.دندرب یم روگنا  هشوخ  کی  هداهن و  اهشود  رب  یبوچ  مدید و  ار  صخش  ود  تفگ  یصخش  .يدنفسوگ 

320 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هیدـهب روگنا  هشوخ  کی  اریو  دوب  جـحب  دیـشرلا  نوره  .يراورخ  هشوخ  کی  لاـقثم ، هدزناـپ  هبح  کـی  دوب  روگنا  سدـقملا  تیبب 

.دوب زارد  ءاهشوخ  نآ  دنناوخ و  یشوح 138 ] دوب  رگید  یسنج  دنیوگ و  متخم  ارنآ  دشاب  روگنا  اعنصب  .هداهن و  يرتش  رب  دندروآ 
یلاود ار  یـضعب  دوب  گرزب  اهناد  دنناوخ  رقبلا  نویع - ار  یـسنج  .دوب  زارد  يو  ءاهبح  دنناوخ  يراذـعلا  فارطا  ارنآ  رگید  یـسنج 

.دنهن نهد  رد  راب  دنچب  هناد  ره  .ددرگ  هنهرب  یک  یگنز  يدرم  کنادنچ  هشوخ  ره  دنناوخ 

نیغلا باب 

اریبغلا

ار نانز  نآ  هفوکش  يوب  دهد ، توق  ار  لد  ددنب ، زاب  مکـش  نوخ  دوب ، یـضبق  هویم  نیرد  یلبج  تسا  یتخرد ، تسا  دجنـس  اریبغ  - 
يو لقع  ناوج  رگا  دوب و  ریپ  رگا  دونـشب  نآ  يوب  دـسر و  يوب  نز  نوچ  دراد  دوخ  اب  اریبغ  هفوکـش  یک  يدرم  ره  دزیگنا  توهش 

تیداع يو  گرب  دـیب و  هفوکـشب  دـسر ، تملغ  ار  نز  دـشاب  یک  اجره  دـنلام  نانز  مادـنا  رب  اریبغ  لگ  رگا  .ددرگ  يو  عبات  دورب و 
.دنکشب نآ  [ 139

ءافلا باب 

لفلف

، دتفا بآ  رد  دـیازیر و  داب  ار  لفلف  تفر  دـناوتن  لفلف  تخرد  رـس  رب  سک  دوبن و  یلاخ  يو  ریز  زا  بآ  دوب ، گرزب  يو  تخرد  - 
درآ راب  لـفلف  .دـیورن و  دـنراکن و  رگید  ياـج  اـت  دـنناشوجب  ببـس  نیزا  دوب و  یجنـشت  يو  رد  و  دـنناشوجب ، دـننک و  عمج  هگنآ 
زاب اهگرب  دور  ورف  باتفآ  نوچ  دوشن  هتخوس  ات  دتفا  اهشوخ  نآ  رب  اهگرب  دوش  مرگ  باتفآ  نوچ  هشوخ  هشوخ  ناتسمز  ناتـسباتب و 

جیهم ءاشحا ، يوقم  اهداب ، للحم  مرگ  تسا  ییوراد  دوشن ، هتخوس  شتآ  رد  دیپس  لفلف  درادـن و  کلام  دوب  رح  يو  تخرد  دوش ،
.هشعر هوقل و  جلاف و  عرصب و  دنمدوس  توهش ،
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321 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

قتسف

كدناب مسمس  زوج و  زغم  دریذپ و  رید  تنوفع  تسین ، يو  تفاطلب 140 ] چیه  بوبل  زا  دراد و  شوخ  يوب  تسا و  فیطل  یبح  - 
نیا قاـس  .تسا  یتـیرطع  نآ  رد  یک  دـنک  تداـیز  تاـیح  توق  مرگ ، مرن و  يو  عبط  دـنامب ، رترید  قتـسف  اـما  دوش  نفغ  راـگزور 

.دنک كاپ  ار  غامد  دنک و  تیوقت  ار  هدعم  یکطصم  و  دیآ ، نوریب  نآ  زا  یکطصم  دننک  خاروس  تخرد 

فاقلا باب 

عرقلا

سنوی رـس  ناب  هیاس .ار  نارامیب  رم  دوب  کبـس  يو  هیاس  دراد و  دوس  ار  رامیب  گرزب ، هویم  دوب و  فیعـض  یتخرد  دوب ، ودک  عرق  - 
.مالسلا هیلع  دوب 

دضتعم .دنناوخ  [ 141 «] يروعات  » لصومب دشاب  یـسنج  .دـندنب  يرتش  رب  یکی  دوب  هزبرخ  ناسارخب  دـیور ، اج  کیب  هزبرخ  ودـک و 
.دوبن یتسد  اوه  رب  ار  ام  تفگ  تساوه ، زا  دنتفگ  دماین ، وکین  تشکب  دروآ و  دادغبب  اریو  مخت 

لفنرق

ياجب لفنرق  دنیآ  زاب  یک  رگید  زور  دنورب ، دـنهن و  لحاس  بل  رب  مرد  ناناگرزاب  .تسا  هدـیدن  يو  تبانم  سک  دـیور ، رابگنزب  - 
.تسا حاورا  میالم  دراد ، یتیرطع  زیت و  يوب  تسکرابم و  ياود  لفنرق  .هدرب  رز  دوب و  هداهن  رز 

.دنک تدایز  اضعا  ءاهتوق  دننک  هیودا  رد 

ءاثقلا

نوچ دـشک و  یم بآب  ار  دوخ  دـنیب و  یم ار  بآ  اـت  دـنهنب  يو  شیپ  بآ  رپ  هساـک  ددرگ  زارد  یک  دـنهاوخ  رگا  .دوب  راـیخ  اـثق  - 
نکاس ار  هدرگ  درد  دوب ، رت  درس و  اثق  مخت  دنارب و  ار  مکـش  دنراکب  هگنآ  دنهن و  اینومقـس  رد  رایخ  مخت  رگا  .دهاک  دنیب  یکـشخ 

.دنک كاپ  ار  هناثم  دنک و 

فاکلا باب 

يرثمکلا
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یک  لاس  ره  دراد ، دوس  لدب  تسا ، فیطل  هویم  تسا ، دوربنا  - 
322 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نآ زا  ناتـسبات و  ناتـسمز و  درآ  راـب  دوربنا  هشیمه  تسا  یتـخرد  هرهم 142 ] دودـح  رد  .دوب  گـنت  اـهویم  رگید  دوب ، خارف  دوربنا 
دوس لدب  یـسابع  دروآ ، جنلوق  دنروخ  رایـسب  رگا  دوربنا  .تسا  هتـشک  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  دوه  ارنآ  دنیوگ  ندروخ و  دـنناوت  یکی 

.دراد

ربکلا

.دزادگب ار  گرزب  لاحط  هدنراوگ ، كرابم و  تسا  ییوراد  ربک  - 
، افرط زا  دروآرب  نآ  زا  یبوچ  دوشگب ، لفقم  یقودنـص  .درک  یم ضرع  نیازخ  متفر  مورلا  کـلم  شیپ   » دـیوگ هایت 143 ] نب  رامع 
و .دراد » دوس  ار  اهیرامیب  يو  ناـخد  اـم  تیـالو  رد   » تفگ .دـننازوسب » اـم  رهـش  رد  ابـس و  موق  نآ  زا  تسا  موش  یبوچ  نیا   » متفگ

اهبارخ رد  ربک  و  .دیآ » راکب  اهورادـب  دـنراد و  یتزع  ار  نیا  ام  تیالو  رد   » تفگ .دروآرب  ربک  هناد  دـنچ  دروایب و  نیرز  یقودـنص 
.دیور

روفاکلا

ار تخرد  نیا  .نتفر و  دوب  راوخـشد  اجنآ  دراد و  هنال  اجنآ  [ 144] ربب دوب و  میظع  ءاهتخرد  دوب و  دـنکره  هریزج  رد  يو  تخرد  - 
دنیاشگب و اهحانج  دنس و  ود  تخرد  نآ  رد  تخس  ءامرگ  نآ  رد  یک  رتوبک  زاب و  رگم  دسانشن  سک  تسا  يو  غمـص  روفاک  یک 

دورب اجنآ  زا  عابس  یک  ناتسمز  ات  ددرگزاب  ناشن و  رهب  زا  دزادنا  تخرد  نادب  ریت  دایـص  یکنخ ، رهب  زا  دنهنزاب  تخرد  نادب  هنیس 
رهـش رد  روفاـک  دـیآ و  یم نوریب  غمـص  نآ  زا  اـت  دـنک  خاروـس  ریتـب  ار  تـخرد  یک  تـسنآ  يو  قـیرط  .درادرب و  غمــص  نآ  زا  و 

دـنبای و یم روفاک  یکنخ  اـت  ترارح  میب  زا  دـنچیپرد  اـهخاش  نادـب  ار  دوخ  ناراـم  زومتب  یک  مدینـش  بآ و  بل  رب  دوب  نیقوردـنم 
.دندرگزاب ناتسمزب 

نمشک

یک اـهقافآب  داتــسرف  ماـغیپ  هناـخ و  شتآ شیپ  رد  دـناشن  فساـشک 145 ] ارنآ  دوـب  نآ  يربتـس  شرا  لـهچ  یلاـع  دوـب  یتـخرد  - 
درکب و نهآ  زا  ییوراب  درک و  نآ  رب  نودیرفا  دیشمج و  تروص  درکب  نیرز  يرصق  داد و  نمب  ار  نمشک  راگدیرفآ 

323 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
توبن يوعد  یتـفرگ و  هاـبت  ینید  یک  يوب  تشبن  هماـن  فساـجرا  کـلم  دـش ، ناتـسکرتب  ربـخ  دـنناوخ و  نمشک 146 ] ورـس  ارنآ 

.درک هابت  ار  نآ  ات  لداع  ناورشون  دهع  ات  دنامب  نمشک  تفر و  اهبرح  ود  ره  نایم  و  ینک ! یم

ماللا باب 
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زوللا

هـس دهد ، رهوشب  ار  يرتخد  یکلم  هک  يدـح  ات  دوب  زیزع  كرت  تیالو  رد  دـنراد و  لافب  دوب  كرابم  هویم  نیا  تسا و  ماداب  زول  - 
هدیـسر يروک  دـحب  هچ  رگا  دراد و  اهدوس  دـننک ، مشچ  رد  نیرز  لیمب  دـنیاسب و  .درب  زاهج  اب  دـنهن  نیرز  هقح  رد  راهچ  ای  ماداب 

نکـش تسد دراد ، کنت  یتسوپ  يو  راب  ناوختـسا ، یب دـنراکب  ارنآ  دـیاین و  يو  زغم  رب  یمخز  کنانچ  دننکـشب ، رگا  ار  ماداب  .دوب 
.دنا هدرک هشیدنا  تفگش  تخس  نیا  نکش و  تسد زوج  نوچمه 

ایبول

رگا دنناتـسب و  يو  زا  درآ  ریزب  ارنآ  هنیزوب  رگم  تفر  دناوتن  نآ  رـس  رب  سک  دوب ، دنلب  ایرد و  رد  دیور  بآ  نایم  رد  يو  تخرد  - 
.تفگش قیرب و  یگنر  هایس ، یمین  خرس و  یمین  دوب  هناد  .يدیسرن  ایبولب  سک  يدروآ  ریزب  هنیزوب  هن 

میملا باب 

متخم

مدآب هیدهب  ارنآ  راگدـیرفآ  تسکرابم ، هویم  روگنا  دراد و  تیاغب  یتوالح  گرزب ، ءاهـشوخ  اعنـص ، رهـشب  تسا  روگنا  زا  یعون  - 
رب درک  طسوت  ناشیا  نایم  لیربج  داتفا ، تعزانم  سیلبا  يو و  نایم  دش ، گنت  لد  مدآ  دـیدزدب ، يو  زا  درب ، دـسح  سیلبا  داتـسرف ،

سپ .دـیآ  شوجب  ببـس  نآ  زا  دـش  رمخ  هبیـصن  دروآ ، راب  هیـس  روگنا  درک ، يو  لصا  رد  لوب  تشکب و  دوخ  نآ  زا  سیلبا  یمین ،
، تفر روگنا  نب  رد  يو  نوخ  تشکب ، ار  يو  سیلبا  درک ، روگنا  دصق  هنیزوب 

324 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
سپ .تشک  يو  نب  رد  زین  ار  ریش  درک  دصق  يریش  میس  زور  .تشک  يو  نب  رد  زین  ار  گس  درک ، روگنا  دصق  یگـس  رگید  يزور 
نوچ دنک  هدبرع  یتعاس  زا  دعب  گس ، نوچ  دنک  دایرف  یتعاس  زا  دـعب  هنیزوب  نوچ  برط  دـنک و  طاشن  راب  لوا  دروخ  رمخ  هک  ره 
.دوب روگنا  هنوگ  داتفه  زا  اعنص  رد  یک  دنیوگ  زیوم و  باشود و  دوش و  هکرس  یضعب  دناشنب  دوخ  بیصن  مالسلا  هیلع  مدآ  .ریش و 

نونلا باب 

سجرن

غامدلا غامدـلا و  یعاری  هناف  سجرنلا  یف  هفـصن  لعجیلف  فیغر  هل  ناک  نم   » سونیلاج لاق  .دراد  دوس  لقعب  عفان و  تسا  یناحیر  - 
رگا دنیوگ  .دنکن » یعفن  دوش  کشخ  نوچ  دوب ، عفان  دوب  رتات  سجرن  دـیازفا و  لقع  سجرن   » تفگ [ 147] طارقبا و  .لقعلا » یعاری 

[148] .ددرگ دوبک  يو  سجرن  دنهد  بآ  ارنآ  دننکفا و  سگرن  زایپ  نب  رد  لین  يردق 
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ص324 ج2 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 

لخنلا

زا رن  تخرد  .دراد  تسار  تماـق  درادـن و  یگدـیچیپ  تخرد  لـصا  رد  تسکراـبم و  یتـخرد  تخرد  نـیا  تـسا و  اـمرخ  لـخن  - 
.دوب ادیپ  هدام  تخرد 

دنربب و [ 149] دراد رس  رب  یک  رامخ  رگا  دیآ  تخرد  نایم  زا  علط  دیاز ، ردام  مکـش  زا  هچب  کنانچ  مه دیآ و  ینم  يوب  يو  علط  زا 
شبآ دوـب و  تســس  دوـش  کـشخ  ياـپ  رب  رگا  .دراد  یتوـق  رت  دـننکفیب  ياـپ  زا  رگا  دوـش ، هتــشک  تـخرد  تـسا  زغم  ياـجب  نآ 

دوب یطقن  يو  ناوختـسا  تشپ  رب  يوم و  نوچ  دراد  فیل  .یمدآ  وضع  نوچ  دیان  زاب  ياجب  دـنربب  یک  ار  یخاش  ره  و  [ 150] دنامنب
میرم هلخن  ارنآ  تسا  یتـخرد  هیردنکـساب  [. 151] دورن کـهآ  رد  دورب و  گنـس  رد  اـمرخ  هشیر  دـیور و  نآ  زا  لاـهن  محر  نوـچ 

دنیوگ .بطر  نوچ  دوب  نیریش  سب  دروخب  نآ  زا  سافن  تلاح  رد  یک  دنیوگ 
325 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

امرخ لاس  همه  دـنناوخ  نیه  اب  ارنآ  تسا  یتخرد  رجه  نیمزب  تسا و  يو  رمع  لاس  رازه  هس  تسا و  تخرد  ناـمه  تیـالو  نآ  رد 
لها رب  تسا  راگدیرفآ  ماعنا  امرخ   » دیوگ یناتـسجس  متاح  وبا  .تسرن  دنتـشکب  يو  هناد  دندرک و  دـهج  نامع  لها  [. 152] دروآرب

، دندنکفیب دنچ  هناد  مالـسا  رکـشل  یک  ربرب  نیمزب  رگم  كرت  رد  هن  ودنه  جنز و  هبون و  هشبح و  رد  هن  دشابن  رفک  دالب  رد  مالـسا و 
تسا و مالـسا  دالب  رد  هویم  نیا  .دنکـشن  دننک  خاش  ودب  نوچ  دنکـشب ، دـننکفا  فقـس  رد  تسرد  نوچ  يو  تخرد  .تسرب » اجنآ 

مان دور ، یم رفک  دالبب  مالـسا  دالب  زا  یک  یـصاع  رهن  رگم  دـیآ  رفکلا  دالب  زا  همه  مالـسا  دالب  رد  گرزب  ءاهرهن  اـهبآ و  نینچ  مه
.دمآ یصاع  لصا  رد  يو 

لیجران

، دربب مکـش  زا  هناد  ودک  .ددرگ  غود  دننز  يو  رب  هروغ  بآ  رگا  ددرگ ، ریـش  نوچ  دـننز  يو  رب  بآ  دـنبوکب و  تسودـنه ، زوج  - 
، دـیور طهالـش  هریزج  رب  لیجران  .دـنناوخ  [ 153] راـبنک ارنآ  دـنامن و  روـش  بآ  رد  ریق  کـنآ  رهب  زا  دــندنب  اـهیتشک  يو  تسوـپب 

.دننک دیص  ار  ناشیا  هگنآ  دنوش  تسم  دنروخب  يو  بآ  ناروناج 
سک دنرآ و  یبآ  مدرم  ارنآ  دنه  ءایرد  زا  دنروآ  یلیجران  .دوشرب و  شرا  رازه  دنچ  دنلب ، دیآرب  یشتآ  نآ  زا  تسا  یهوک  اجنآ  رب 

.هّللا دنع  ملعلا  دننک و  هچ  نهآب  یک  دنادن  سک  دنرادرب و  نآ  لدب  نهآ  دنهن و  لحاس  رب  ارنآ  یبآ  مدرم  و  يو ، تبانم  دنادن 

ءاهلا باب 

هلیله
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دوسا دوش  کشخ  تخرد  رب  کنآ  دـنناوخ و  یلباک  دوب  هدیـسر  کنآ  دـنناوخ ، رفـصا  دوب  هدیـسران  کنآ  دوب ، لـباک  رهـش  رد  - 
، دـناهرب ادوس  اـیلوخام و  زا  ار  [ 154] درم .دروآ  حالـصب  نآ  یک  هدـش  هابت  ءاهدـعم  اسب  عفاـن ، تسکراـبم و  ییاود  هلیله  .دـنناوخ 

ءاهنادند دش و  ناوج  دروخ  یم گنسم  رد  کی  زور  ره  یک  درک  تداع  يریپ  دنیوگ  .دنک  مضه  ار  ماعط  دهد ، تیوقت  ار  باصعا 
، دروآرب هداتفیب 

326 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسین یکش  يو  يراگزاس  اود و  نیا  عفانم  رد  دنک و  تدایز  یتوق  یتحص و  اما  دوب  لاحم  ینعم  نیا 

واولا باب 

داروالا

جباز دالب  رد  .دـنراد  تسود  تاناویح  رام و  .دوب  رتوکین  همه  زا  یـسراف  یلواز و  خرـس و  درز و  دـیپس و  تسا  عاونا  درو  [- 155]
نیزا یغلبم  یفاریسلا 157 ] رخـس  نب  لهذم  دوش و  هتخوس  دنرآ  نوریب  اجنآ  زا  رگا  [ 156] دوب ناتسبات  ناتسمزب و  وکین  تسا  یلگ 

هینیمراب .تسا  ردان  نیا  تخوسب و  ار  لگ  دـمآرب و  اـیرد  زا  یـشتآ  دروآ ، نوریب  یک  تساوخ  داـهن ، یمیلگ  رد  درک و  عمج  لـگ 
.دوش يور  خرـس  دروخب  هک  ره  دراد و  لعف  نیمه  نارفعز  دوش و  درز  دـیوبب  هک  ره  تسا  یلگ  تبتب  دربب ، ناـقری  درز  تسا  یلگ 

، دلام مشچ  رب  دریگب و  یکی  پچ  تسد  تشگنا  هسب  دادماب  دفکشب ، لوا  یک  هزات  لگ  .دریمب  دنیادنیب  هبرگ  ینیب  لگ  نغورب  رگا 
.دنک لاهسا  ضبق  ای  تسا و  ضباق  تسا ، لد  يوقم  لگ  .دنکن  درد  لاس  نآ 

ءایلا باب 

حوربی

زا ارنآ  هکره  تسلاتق ، يو  تبرـش  دناباوخب ، ار  درم  يو  يوب  دراد ، وسیگ  یمدآ  دننام  دـیآرب ، نیمز  زا  دـشاب  ناّراب  تسا  یبوچ  - 
.دریمب دنکرب  نیمز 

گس دنکرب و  ارنآ  دنک ، تشوگ  دصق  گس  ات  دنیامن  گسب  ار  تشوگ  دندنب و  گس  نایم  رد  شرـس  دندنب و  نآ  رد  ینـسر  سپ 
.دیرگب دنکفیب  نوچ  دشک ، ییانعرب  ات  ددنخ  دراد  دوخ  اب  هک  ره  تسا  یتابن  دودـح  نیرد  دوب و  شرا  هد  یکی  یک  دـشاب  دریمب و 

میظع  ءایرد  دیسر  لامش  دحرسب  ردنکسا  یک  ما  هدناوخ مور  خیرات  رد  و 
327 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لحاس رب  دنتفگ  اریو  دعر ، نوچ  دینش ، رکنم  يزاوآ  دیسر  لحاس  رخآب  نوچ  تشاذگ ، یمن يو  رکـشل  درذگب  یک  تساوخ  دید ،
اهتخرد نیا  زور ، بش و  دـیآ ، داب  هشیب  نیرد  هشیمه  شرا و  دصیـس  یتخرد  ره  دـنلب ، ءاهتخرد  نآ  رد  تسا ، میظع  هشیب  ایرد  نیا 

رکیپب فیطل  ءاهگنرب  تسا ، هدـیرفآ  یناغرم  اـهتخرد  نیرب  راگدـیرفآ  تسا 158 .] داـب  نآ  ویرغ  زاوآ  نیا  دـنز ، یم رگید  کـی  رب 
يربخ هشیب  نیزا  یک  داتـسرفب  ار  یـصخش  دیـسر  لحاسب  نوچ  ردنکـسا  .دـنزیرگب  داـب  نیزا  هن  دـنورن و  هشیب  نیزا  یمدآ و  نوچ 
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تساخرب غرم  تفرگب 159 ،] یغرم  ياپ  داب ، ایرد و  ریش و  میب  زا  دنامرد  دمآرب ، یتخردب  درک ، يو  دصق  يریش  دشرد  نوچ  .درآ 
هدمآ رایـسب  اهتیاکح  سنج  نیزا  .تسین  هار  نیزا  شیب  یک  داد  ربخ  ار  ردنکـسا  دـمآ و  ورف  تشاذـگب  يو  ياپ  دـمآ ، لحاس  اب  ات 

.مینک داریا  دنا  هدروآ کنانچ  هلوهجم  ءاهتخرد  رد  مییوگب  رگید  یلصف  میدرک و  راصتخا  دوب  رت  فورعم چنآ  رب  ام  تسا و 

ۀبیرغلا ۀلوهجملا  راجشالا  بیاجع  یف  لصف 

هراشا

نیزا بآ  دـیآرد  مارح  هام  هگره   » دـیوگ يواـب 160 ] نب  حابـص  دـکچ و  نآ  زا  بآ  هرهم ، دودـح  رد  نمی  نیمزب  تـسا  یتـخرد 
هایس بآ  نایم  زا  تسی  هریزج بیدنرس  تیالو  رد  و  .دتـسا » زاب  بآ  دورب  مارح  هام  نوچ  دنک و  رپ  اهعناصم  ات  دوش  هداشگ  تخرد 
بآ هزین  دوش ، ناور  نآ  زا  لالز  بآ  دـننک  خاروس  اـهملق  نب  دـیور ، ملق  اـهزین و  هریزج  نآ  رب  سپ  دـشابن ، شوخ  بآ  هدـمآرب و 

.دنارابب شوخ  درادرب و  هریت  بآ  تسا ، ربا  نوچ  يو  لثم  دهد و  یم شوخ  بآ  دروخ و  یم هایس 
328 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هیرحب ةرجش 

دیآ دیدپ  یک  لاس  ره  دور و  یم ایرد  نآ  رد  رولب و  دننام  دیپس  دیآ  دیدپ  یتخرد  نآ  رد  ینامز  ره  تسا  ییایرد  برغم  دح  رد  - 
.دوب یخارف 

تخیـسگب و ریجنز  یک  دیدرگب  نادنچ  تخرد  نآ  يزور  .درک  مکحم  هوک  رد  ارنآ  تسب و  تخرد  نآ  رد  يریجنز  برغم  کلم 
دودـح رد  تفگ  یکی  .دیـسرپ  یم اهرهـش  لاوحا  کـلم  [. 161] دندمایب قرـشم  بناج  زا  یعمج  دمآرب ، زارد  یتدـم  دـش ، دـیدپان 

یقوط دش  رهاظ  نونکا  دوش ، دیدپان  یتقو  ره  دـیپس  ناوختـسا  زا  هتـسر  یتخرد  يو  تشپ  رب  یتشپ  كال نآ  رد  تسییایرد  قرـشم 
.نیزا داد  ربخ  ارناشیا  کلم  ات  دروآ  اجک  زا  قوط  نآ  تسیچ و  يو  لاح  یک  میناد  یمن هتسب  يو  نایم  رد  نینهآ 

هریبک ةرجش 

لاس ره  دنیـشن ، يو  رب  غرم  هنوگ  یـسب  زا  دراد ، خاش  دـصتفه  دـنیوگ  نیوعم 162 ] ساوح ، یگنـسرف  هدزاود  رب  تسا  یتـخرد  - 
، دوب امرـس  كایمیک  دحب  و  [ 163] .دوب تیافک  ار  تیالو  ءاهنیمز  همه  یک  دـیآ  ریزب  غرم  نیگرـس  نادـنچ  دـنابنجب  ار  دوخ  راـبکی 

تخرد نیا  ریز  رد  رگا  .دـبای  امرـس  دور  شیپ  ماگ  هد  رگا  دـسر  يوب  یترارح  دور  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  ره  تسا  یتخرد  اـجنآ 
.تسا بیرغ  نیا  دیآ و  ناراب  دننک  شتآ 

ریفاصعلا ةرجش 
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همه زور  دـنچ  زا  دـعب  دـنازیرب ، ار  اـهگرب  تخرد  نآ  ناـگرهم  رد  مـیظع ، دنـشاب  ناراـم  اـجنآ  رب  رخـص ، رایدـب  تـسا  یتـخرد  - 
.درپب ددرگ و  سگم  یلقاب  دنیوگ  امکح  درپب ، ددرگ و  کشجنگ 

هرجش

دنک و یم كاپ  راقنمب  ار  باجنـس  نیا  یک  تسیغرم  دروخ ، نآ  زا  دنیـشن و  تخرد  نآ  رب  باجنـس  زیخرخ ، دـحب  تسا  یتخرد  - 
.دزیرگ يو  زا  باجنس 

جرفلا ۀبشخ  هرجش 

ار بوچ  نآ  دورب و  شرداـم  دـندنبب ، ياـپ  ود  ره  ار  يو  هچب  مدرم  دوب ، درز  خرـس و  یک  دسانـش  یغرم  ارنآ  قـالیاب  تسیبوـچ  - 
دروایب

329 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوش هداشگ  غرم  هچب  ياپ  دنب  دهنب ، و 

هرجش

، مراهچ هجردـب  تسا  کـشخ  مرگ و  دوش  نارطق  ددرگ ، ناور  نآ  زا  یبآ  دـنربب  يو  خاـش  دوب ، نارطق  يو  غمـص  تسا  یتخرد  - 
.دراد هگن  ار  هدرم  هثج 

وراک هرجش 

رد دراد  هویم  دننک ، يزاب  نادب  ناکدوک  يو  فقس  زا  دراذگ  ورف  ینسر  یکی  ره  يو  [ 164] ءاهخاش نامرک ، دحب  تسا  یتخرد  - 
.يّرض هن  یعفن  هن  نآ 

يواک هرجش 

دنهن شتآ  رب  دنزاس و  بیلـص  نآ  زا  نایاسرت  دنکن ، راک  نادـب  شتآ  دـیاشگب ، ینیب  زا  نوخ  دوب ، خـلت  يو  گرب  تسا  یتخرد  - 
.مالسلا هیلع  تسا  یسیع  بیلص  زا  دنیوگ  دزوسنب ،

هرجش
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بجع ددرگ و  تسم  دروخب  يدرم  لـطر  کـی  دـیآ ، نوریب  نآ  زا  لـسع  دـننک  نآ  رد  یخاروس  تسا  یتخرد  مزراوخ  دودـحب  - 
ات دنتـسرف  یم تخرد  ءالابب  دنـشک و  یم دوخب  ار  اهبآ  راجـشا  قورع  نیا  درب و  دناوتن  الابب  بآ  هرطق  کی  یمیکح  چیه  یک  تسین 

[165] .ددرگ اهزغم  اهویم و 

هرجش

هقح نادنچ  سپ  درآ  هفوکـش  لوا  دـنفاب ، اهلیوارـس  دـنوات و  یم ارنآ  نانز  دوب ، مشپ  نوچ  يو  هویم  برغم  دودـحب  تسا  یتخرد  - 
.مشپ زا  رپ  دیآردب  هقح 

هرجش

یتشهب شغرم  تسا و  تشهب  زا  دنیوگ  دننک  دوجس  ار  تخرد  نآ  ناودنه  دنیشنن  کطوط  زج  نآ  رب  تسا  یتخرد  ناتـسودنهب  - 
.دیآ نوریب  نوخ  نوچ  خرس  یبآ  دیآ  تخرد  نآ  رب  یمخز  نوچ  تسا و 

هرجش

زا یـضعب  دوش و  دیدپان  دزیرب  اهگرب  نوچ  دنازوسن ، تسد  دزورفا  یغارچ  نوچ  یگرب  ره  [ 166] دوت نوچ  ماش  رد  دوب  یتخرد  - 
[167] دناسوپن اریو  بآ  اهبوچ ،

330 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دزورفا شتآ  لثم  کیرات  بش  رد  دنفاکشب ، دوش  نهک  نوچ  دننکفا ، اهایسآ  رد  و 

ناتسودنه همه  رد  دننیب و  گنسرف  دنچ  زا  دزورفا  بشب  دیامن  بهکا  زورب  دوب  ناشیا  تیالو  رد  یک  یتخردب  دندرک  رخف  ناودنه 
.دش دیدپان  همه  دیدرگرب و  لباب  اما  دوب ، رتشیب  لبابب  نیزا و  دوب  تخرد  هس 

روص یمدآ و  تفـص  رد  مییوگب  مشـش  نکر  ام  .اهلیاق و  یلع  ةدهعلا  دـمآ و  هتفگ  یک  بیرغ  ءاهتخرد  زا  دوب  تیافک  رادـقم  نیا 
یلاعت  هّللا  ءاشنا  نآ 

512 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رویطلا بیاجع  یف  عساتلا  نکرلا 

هراشا

زا دور و  یمیلقاب  یمیلقا  زا  تفاسم  یب یکی  اوه  رد  یک  دـنا  نانچ تفاطلب  یک  يرپ  ینج و  دـیرفآ و  هتـشرف  یلاعت  يادـخ  کنادـب 
.دیاین یمدآ  مشچ  هساح  رد  یفیطل 

یـضعب فیطل و  یـضعب  هنوگ  دنچ  زا  هکـسام ، یب  دنور  یم اوه  رد  یک  دیرفآ  ارناغرم  دـننک  راکنا  یـضعب  یک  تسناد  راگدـیرفآ 
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.رت فیطل يو  زاوآ  رت  فیطل هچره  رت و  لیقث
گرزب ناغرم  زا  ام  .طب و  سواط و  کـنانچ  رتشیب ، دوب  یتشرد  يو  زاوآ  رد  رت  یگنـس چره  و  [ 168] رافنش ناتسد و  رازه  کنانچ 

ارچ تفگ  [ 169 «] .ُنمْحَّرلا اَّلِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  َنِْضبْقَی  ٍتاَّفاص َو  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو   » یلاعت هّللا  لاق  .مییوگب  ناشیا  تایـصاخ 
؟ لج زع و  يادخ  زج  اوه  رد  دراد  یم هگن  یک  ار  ناشیا  دنا  هدیشک فص  اوه  رد  دینکن  هگن  ناغرم  نیرد 

گرزب ناگدنرپ  یخرب  رکذ  باب  ]

مالسلا هیلع  نامیلس  نیب  هنیب و  يرج  ام  اقنعلا و  رکذ 

تفگ نامیلس  کنآ  ببـس  تسفاق ، هوک  [ 170] رـس رد  دنناوخ ، غرمیـس  اریو  یک  تساقنع  تسناغرم  هاش  یک  گرزب  ناغرم  زا  اما 
بـشما یک  درک  ربخ  ارم  یلاعت  يادخ  یک  وگم  نینچ   » تفگ .ام » تساوخب  یلب و   » تفگ اقنع  .دور  راگدیرفآ  تداراب  اهراک  همه 

تفگ .منادرگب » اـضق  نیا  نـم   » تـفگ اـقنع  .حافـسب » دـنیآ  عـمج  رگیدـکیب  ود  ره  دازب و  يرـسپ  قرـشمب  دازب و  يرتـخد  برغمب 
رد یلاع ، یتخرد  رس  رب  درب  فاق  هوکب  دوبرب و  ار  رتخد  نآ  غرمیس  .دادب » تلافکب  ار  هماه  مرادب ، یلیفک  مناوت و   » تفگ .یناوتن » »

درک ریدقت  نانچ  راگدیرفآ  .میظع  ییایرد  يو  ریز 
513 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

وت یک  دیسرپ  .هتسشن  نآ  رب  وکین  يرتخد  .ینایشآ  نآ  رس  رب  دید  یلاع  یتخرد  دیسر ، لحاس  نادب  داتفا ، یناگرزابب  رـسپ  نیا  یک 
تفگ .دزادنا » ایردب  [ 171] ارت يداب  يزور  یک  یـسرتن  تخرد  نیرب  وت  رتخد  يا   » تفگ .تسا » غرمیـس  نم  ردام   » تفگ یتسیک ؟

.مور يو  مکش  رد  نم  تسا  هدرم  یپسا  اجنیا   » تفگ منک »؟ هچ  »
زا دمآزاب  غرمیس  نوچ  .دش  ناهنپ  پسا  مکش  رد  رسپ  نیا  و  .یلب »  » تفگ .دروآ  وت  شیپ  ارنآ  ات  هاوخرد  يو  زا  دیایب  غرمیس  نوچ 
.دش نتسبآ  ات  يدوب  رتخد  اب  يدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  يدیدرگزاب ، غرمیس  نوچ  .داهنب  رتخد  نآ  شیپ  ارنآ  يو  .تساوخرد  نآ  يو 
نیا ورب  دش ، مامت  دوب  هدرک  اضق  چنآ  راگدیرفآ   » تفگ ار  غرمیس  نمیلس  سپ  .یتفر  پسا  مکش  رد  يدینش  غرمیـس  رپ  زاوآ  نوچ 

راـقنمب ارت   » تفگ يرب »؟ هنوـگچ  ارم   » تـفگ .ندرب » مهاوـخ  نامیلـس  شیپ  ارت   » تـفگ ار  رتـخد  دـمآ و  غرمیـس  .رواـیب » ار  رتـخد 
رد رتخد  .دـیاش »  » تفگ .رب » اـجنآ  پسا  نآ  ناـیم  رد  ارم  موش ، هتـسخ  وت  راـقنم  رد  مسرت و  یم اـیرد  زا  نم   » تفگ رتخد  .مریگرب »

.دندمآ ردـب  اجنآ  زا  ود  ره  .دـییآ » نوریب  رتخد  يا  رـسپ و  يا   » تفگ نمیلـس  .داهنب  نمیلـس  شیپ  تشادرب و  ارنآ  اقنع  تفر ، اجنآ 
اریو رگید  دش و  فاق  هوکب  غرمیس  .دوب و  راگدیرفآ  تساوخب  همه  رـش  ریخ و  زا  دشاب  هچره  یک  دروآ  نامیا  دش و  لجخ  غرمیس 

.دنک یم هحون  بشب  دیاین و  نوریب  زورب  تلاجخ  نیزا  هماه  دیدن و  سک 
هریزجب مولعم  یتقو  رد   » دنتفگ .يو  زا  دیسرپ  دش و  ناتسودنه  دحرـسب  .دنیبب  ار  غرمیـس  هک  درک  وزرآ  ار  ناتـسیس  کلم  تیاکح 

هنایشآ  نآ  رب  میظع  یتخرد  نآ  رس  رب  هدیسر ، نامسآ  رب  رس  دید  یهوک  .دیسر  اجنادب  ات  دوب  بقرتم  يو  .دیآ » ینمار 
514 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يو ءاهرپ  زا  اهلجز  تفگـش و  ءاهزاس  هشیپ و  گنچ و  ءاهزاوآ  هدش و  نولم  هلمج  دید  ار  اوه  .دـمآرب  غرمیـس  ات  دـش  ناهنپ  اقنع ،
تـسار اهزاس  نابرطم  نآ  رد  اوه ، رد  دور  یم هتـسارآ  یغابب  یک  تشادـنپ  کلم  .دیـشفرد  یم شتآ  يو  ءاهلاب  هاـش  زا  دـمآ و  یم
یگنهن تسشن ، هنایـشآ  نآ  رب  تشذگرب و  يو  ءاهحانج  رب  نیرز  ءاهریاد  رازه  دص  دینـش و  رطع  يوب  دش و  رهاظ  یتشهب  ای  هدرک 
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میب زا  ام  تیالو  رد  دیآ  نایشآ  نیدب  هاگان  یک  یتقو  ره  دنتفگ  ناودنه  .يو  تمظع  زا  دنام  تفگش  کلم  .داتفا  رد  يو  گنچ  زا 
میا هتفگ بط  باب  رد  يو  هصق  ام  تسا و  یغرم  درکـشو  روفن و  .دروخب و  ار  همه  ندـگرک و  هن  اهردژا ، هن  دراد ، ياج  ریـش  هن  وا 

.رادقم نیا  دوب  تیافک  اجنیا  يو  یتفگش  بیاجع و  زا 

باقعلا ۀیصاخ 

.دـنکرب دزیوآ  هچره  رد  فقعم ، يراقنم  لوه ، دراد  يزاوآ  دنـسرت ، يو  زا  ناغرم  همه  دراد ، یتوق  هایـس ، میظع ، تسیغرم  باقع 
، دوبر یم يدنفـسوگ  هلگ  زا  یباـقع   » دـیوگ یکی  .دـنکفیب  ار  راوس  هلمح  هنیـسب  .دوب  یخیـس  نوچ  مخز  ار  یکی  ره  دراد  اـهگنچ 

زاوآ ات  تشادرب  دنلب  اریو  ات  تشاد  یم دایرف  گس  دـش و  اوه  رد  دوبرب  ار  گس  درک و  اهر  ار  دنفـسوگ  دز  يو  رب  گناب  هگ  گس 
« .دش كاله  دمآ و  نیمزب  ات  درک  اهر  سپ  دش ، عطقنم  گس 

باقع یک  منک  رایتخا   » تفگ ینک »؟ رایتخا  هچ  يدرگ  یناویح  یک  دـهد  وتب  راـیتخا  راگدـیرفآ  رگا   » دندیـسرپ ار  راـشب  تیاـکح 
يو زا  ناغرم  همه  دوب و  رمع  زارد  دـسرن و  يو  نایـشآب  سک  دوب ، ياج  رتدـنلب  باقع  ياج  یک  اریز   » تفگ ارچ »؟  » تفگ .موش »

يو  لاب  ود  ره  زا  درپ  نوچ  بشب  دنزب و  ار  ریش  یک  دراد  یتکوش  دنسرت و 
515 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدام ارنآ  يدنه ، ءامرخ  هناد  نوچ  درایب  یگنـس  ناتـسودنه  نیمز  زا  رن  .دـیاز  راوخـشد  دوب ، گرزب  باقع  هیاخ  و  .دـشفرد » شتآ 
شیپ دیآزاب  دش  گرزب  نوچ  درورپب ، ارنآ  ماظعلا  رـساک  دنک ، نوریب  يدنت  زا  ار  هچب  .دـنبای و  يو  نایـشآ  رد  دـیازب و  یلاح  دـنیب 

رب زور  ود  یـس و  و  دنک ، گنج  يو  اب  یک  دنک  دایرف  باقع  زا  ریـش  و  دوب ، ملاظ  ناطلـس  دننیب  باوخب  یک  ار  باقع  .ردـپ  ردام و 
اریو لزنم  لزنم  دـنریگرب و  اریو  ناـگچب  دـش ، ریپ  نوچ  هلاو  .دوـب  زور  ود  تسیب و  نارگید  گرزب  ناـغرم  همه  دنیـشن و  هیاـخ  رس 

زا دوش  هتخوس  شرپ  ات  دریگ  یم الاب  نآ و  درگ  دـنک  یم هقلح  دـیآ و  یفاص  بآ  همـشچب  دوش  کـیرات  هلا  مشچ  نوچ  .دـننارپ  یم
نادب ندرک  دناوتن  راکـش  دوش  زارد  شراقنم  نوچ  .ددرگ  ناوج  راب ، دنچ  دـیآ  همـشچ  رد  سپ  .دورب  شمـشچ  زا  یکیرات  امرگ و 

رن یلاس  راتفک  هدام و  یهاگ  دوب و  رن  یهاگ  باـقع  دـنیوگ  .دراد  ریـش  عبط  .دروخ  يو  رگج  رتدوز  دریگب  هچره  و  دوش ، كـاله 
نوچ دوب  طـقنم  یهوک  واـگ  هچب  دوب و  طـطخم  كوخ  هچب  وزاـم و  یلاـس  درآ و  طولب  یلاـس  طولب  تخرد  هداـم و  یلاـس  دوـب و 

.دوش دیدپان  اهطخ  دنوش  گرزب 

ماظعلا رساک 

يو قـلح  لـصا  رد  .درورپـب  دربـب و  ار  رقـص  هـچب  اـت  دراد ، تـسود  ار  ناـگچب  گـنر ، رتسکاـخ  گرزب ، تـسیغرم  ماـظعلا  رـساک 
ات ناوختـسا  نآ  رب  دـنک  توق  دریگ و  قلح  رد  ناوختـسا  مکحم ، هدـمآرب  نآ  زا  [ 172] اهنس تسا ، هدیرفآ  ناوختـسا  ود  راگدیرفآ 
نآ دـننز و  يو  رب  یک  دـهجب  رگم  یناـسآب ، تسکـش  ناوتن  ینهآـب  ناوختـسا  نآ  یک  تسا  یتیـصاخ  زا  نآ  دـنک و  كاـخ  نوـچ 

دنکـش و ناوختـسا  یک  دراد  نآ  تیـصاخ  غرم  نیا  ندرگ  سپ  و  دـنک ، خاروس  دـنز  ریجنط  رب  یک  برقع  شین  یک  تسناـنچ  مه
.دنیرفآ اهنادند  قلح  رد  ار  یغرم  نینچ  ات  دسر  اهفرصت  ار  راگدیرفآ 

516 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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رسنلا ۀیصاخ 

، ندیرپ دناوتن  رپب  یک  دروخب  نادنچ  راوخ ، رایسب  لیقث ، تسیغرم  نیا  و  يوق ، یـضعب  دنـشاب  فیعـض  یـضعب  تسا ، سگرک  رـسن 
.دوش رداق  ناریط  رب  هگنآ  دروآ ، حانج  ریز  رد  اوه  هقبط و  هقبط  دریگ  الاب  ات  دتفا  یم دهج و  یم تابثوب  سپ 

دلام مشچ  رد  دیوجب و  یمدآ  هرهز  دوش ، کیرات  يو  مشچ  نوچ  و  توق ، تسا و  گناب  يو  حالـس  نیرتگرزب  دراد ، لوه  يزاوآ 
زا رگم  دـسرتن  زیچ  چـیه  زا  دوب ، عاجـش  روسج و  نکیل  کچوک و  دـنک و  دوب  سورخ  گنچ  نوچ  يو  گنچ  اـما  .دوش  کـین  اـت 
رب شافخ  رگا  دـسرت و  رانچ  گرب  زا  هشافخ  یک  اریز  رانچ ، گلب  زا  ددـنب  هنایـشآ  سگرک  هدام  .تسا  فیعـض  هشافخ  هشاـفخ و 

.دریمب دیآ  رانچ  تخرد 
ایودب دور  یم یقلخ  منیب ، یم یبجع   » تفگ رسن  .درک  یم ةاکاحم  بض  اب  یک  تشذگب  یسگرکب  مالـسلا  هیلع  نمیلـس  یک  دنیوگ 

اوه زا  ارت  دروآرب و  ایرد  رعق  زا  ارم  ییوگ  یم یک  تسا  نینچ  رگا   » تفگ بض  .دیوگ » یم نخس  درب و  یم نهد  رب  تسدب  ماعط  و 
زا گنـسرف و  تسریت  رادقم  دوش  رب  الابب  رـسن  یک  دنیوگ  و  .دشابن » مکح  ار  ناویح  چیه  دـشاب  يو  ات  .دریگب  ار  ملاع  دروآ و  ریزب 

نیاک دنیوگ  یـضعب  .تسا  يو  رد  یک  یتیـصاخب  ددنگ  دهده  کنانچ  تسا ، يو  رهوج  رد  یک  یتیـصاخب  دـیآ  کشم  يوب  يو 
.دروخ کشم  هفان  دروخ و  وهآ  سگرک  یک  تسنآ  زا  شوخ  يوب 

امهلا ۀیصاخ 

یـصخش رـس  رب  هگنآ  ددرگ و  یم رهـش  درگ  ددرگ و  رهاظ  یتدم  ره  رد  دوب و  نوعاص 173 ] تیالو  رد  هتـسجخ  تسا  یغرم  امه 
سپ  .دوب  یخارف  لاس  نآ  دنیشن 

517 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دش دیدپ  انامه  نیا  زارد  يراگزور  سپ  .دنهد  یهاشداپ  ار  وا  دـننک و  کلم  ار  وا  دنیـشن  یک  سک  ره  رـس  رب  یک  دـندرک  قافتا 

تفگ رگید  نآ  .مـنک » بارخ  نوعاص 174 ] تیالو  دنیـشن  نم  رـس  رب  امه  رگا   » تفگ یم تفر و  یم یـصخش  اـب  ییودـنه  يزور 
ملاع دندرک و  هاشداپ  ار  ودنه  رهـش  مدرم  .تسـشن  ودـنه  رـس  رب  دـمآ و  ریزب  امه  .منک » نادابآ  ار  تکلمم  دنیـشن  نم  رـس  رب  رگا  »
ادـخ قلخ  رگا  هدرک  طلـسم  ارم  ماادـخ ، مشخ  نم   » تفگ ودـنه  .قلخ » رب  نک  تمحر   » تفگ اریو  راـی  نیا  يزور  .درک  یم بارخ 

« .تسشن نم  رس  رب  مرجال  دنا  تین دب  نوچ  یتسشن  وت  رس  رب  يدندرک  وکین  تین 

ۀماعنلا ۀیصاخ 

دـهن و دابرب  يور  ياپ ، راهچ  کنانچ  دود  هن  غرم و  یک  درپ  نانچ  هن  دراد و  رتش  ياپ  یک  اهاپ  رگم  دراد ، ناـغرم  ءاـضعا  غرمرتش 
غرمرتش تسا  يروناج  دسرن و  يوب  ریت  یک  دنک  لصاح  يراتفر  فیفز  ناریط و  نایم  دنز  یم اهلاب  دود و  یم اپب  دـنز و  اوه  رب  هنیس 
دنـشکب ار  یگرگ  هدام  رن و  هب  دریگب و  ار  گرگ  .تسا  [ 175] رداون هلمج  زا  .دریگ  مارآ  اپ  راهچ  اب  هن  دزاسرد و  ناغرم  اـب  هن  یک 

اپ زا  دوش  هتـسکش  شیاپ  کی  یک  هماعن  رگم  دـنک  دامتعا  ياپ  رگید  رب  دوش  هتـسکش  شیاپ  کـی  یک  ياـپ  ود  ءاـپ و  راـهچ  ره  و 
درامنب و ار  گنـس  غرمرتش  .شدشکب و  ات  دنز  یم دناود و  یم اریو  دتفا و  يو  سپ  رد  هدام  دنیـشن و  گرگ  تشپ  رب  هماعن  دـتفیب و 
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هدـعم نوچ  تسی  هدـعم تیـصاخ  نیا  .دزوسن و  دـننازوس  شتآ  رد  لاـس  هد  رگا  دوش و  بآ  يو  مکـش  رد  عزج  دراـمنب و  ار  عزج 
مـضه ار  وج  نکیل  دنک و  مضه  ارنالیغ  ما  پسا  .دنکن و  مضه  امرخ  ناوختـسا  نکیل  دـنک و  مضه  ارناوختـسا  یک  گرگ  گس و 

.دنکن
دوبن توافت  چیه  نآ  رد  یک  يوتسم  یطخ  رب  دهنب  هیاخ  یس  غرمرتش 

518 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تسا یغرم  .دپسخ و  رگید  هیاخ  رب  دراذگب و  دوخ  هیاخ  یک  دشاب  همه  نیا  اب  دوش و  لمتـشم  همه  رـس  رب  زارد و  دشکب  ار  دوخ  و 

رد یـضعب  دریگ و  ریز  رد  یـضعب  هیاـخ  .یمدآ  نوچ  دراد  نیربز  نیریز و  مشچ  هلفک 176 ] يوم  دنک ، یگدـنز  مشچ  سحب  یک 
.دهد ناگچب  دروخب  دتفا و  نآ  رد  مرک  ات  دنک  یخاروس  یکی  ره  رد  دنک و  كاخ 

ار هیاس  ات  دوب  باتفآ  لبقتسم  یک  دور  یبناج  زا  دسرت  دوخ  هیاس  زا  .دروخ  گیر  گنـس و  بلغا  .دروخ  یم دهن  باتفآ  رد  چنآ  و 
رد دـیآ ، شوجب  دـننکفا  هکرـس  رد  يو  هیاخ  تسوپ  .ددرگ  خرـس  غرمرتش  ياپ  ددرگ  خرـس  امرخ  دوب و  امرـس  ءادـتبا  نوچ  .دـنیبن 

دروخب و دیابرب و  دنیب  یک  يرهوج  ره  .دننک  دیـص  شتآب  ار  يو  دراد  تسود  ار  شتآ  .دیآ  شوجب  شتآ  كدـناب  دـننکفا  گید 
.دوب رتهم  سگرک  اغیز و  باقع و  زا  هثجب  دنکرب و  اهشوگ  دیابر و  مدرم  شوگ  زا  اهقلح 

بیرغ ریط 

.دروآرب هچب  یـسریت  نوچ  دـنک ، مخز  يرپ  ره  دزادـنا و  اهرپ  دنیـشن و  تخرد  رب  هیردنکـسا  يوس  نآ  زا  تسیغرم  سیغای 177 ]
غرم نیا  دـنرپب و  دـنوش و  گرزب  یک  هگنآ  ات  درب  یم ارناگچب  دور ، یم دـناشن ، لابند  رب  ارناگچب  دروآ ، تشپ  سپ  رد  دراد  یلابند 

.تسلاتق یک  دنراذگن  دشابن و  نارمع  رد 

رقصلا ۀیصاخ 

رایسب دورب و  گنـسرف  تسیود  تعاس  کیب  .درپ  زیت  دوب و  هنیـس  يو  حالـس  هنیـسب و  درب  هلمح  هدرکـشو و  يوق و  تسیغرم  رقص 
رـساک .دنک  نوریب  ار  یکی  يرـسع  زا  دـشاب  هس  يو  هچب  .دـننک  دیـص  يریـسب  اریو  تساخرب ، دـناوتن  دروخب  ریـس  نوچ  .تسراوخ 

شناهد  كانمهس و  دراد  يزاوآ  رقص  و  دنک ، تیبرت  اریو  ماظعلا 
519 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.رخبلاب نافوصوم  رقصلا  دسالا و  ددنگ و 

ةأدحلا

.دوب ینمشد  غالک  اب  اریو  .تسراوخ  رادرم  دنیوگ ، نغز  اریو  ةادح 
.دنـشکب اریو  هداـم  نغز و  زا  دـنک  عمج  ارنارگید  دـنک و  وـیرغ  دـنیبن  دوـخ  سنج  درآرب  هچب  نوـچ  دـننک  لدـب  رگا  نغز  هیاـخ  و 

.دوب هسیپ  غالک  هیاخ  یک  غالک  هیاخ  فالخ  دوب ، دیپس  يو  هیاخ  سیسخ ، تسیغرم 
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يرابح

رب دنک  یثدح  دریگ و  الاب  دزیرگب و  يرابح  دبایرد  اریو  رقـص  هگره  .تسا  رقـص  نمـشد  حراوج و  تسیغرم  دشاب ، [ 178] رهزوج
دنوش و عمج  تایرابح  سپ  .دوش  زجاع  دسود و  مهرد  يو  ياهرپ  دزیر ، رقـص  رب  نوچ  جزل  دوب  یخلـس  يرابح  مکـش  رد  رقص و 

ناروناج يو  دـنگ  زا  دوب و  اسف  یبارط  حالـس  کنانچ  اهخلـس » يرابحلا  حالـس   » یک دـنیوگ  .دوش  كاله  ات  دـننکرب  رقـص  ءاهرپ 
گـس ای  دنـشاب  هطیلـس  نانز  حالـس  ارناسکان  یک  دـننز  لثم  .دـهدب  ناج  بض  اسف ، کـیب  دور  بض  نایـشآ  رد  یبارط  دـنزیرگ و 

دریمب و مغ  زا  یک  دشاب  دیور و  زاب  رید  راب و  کیب  دنکفا  زاب  يوم  يرابح  یک  دنیوگ  .دوب  خلس  حالـس  ار  يرابح  کنانچ  هدنزگ 
رقـص زا  تکوشب  و  دـنبای ، ءارـضخلا  ۀـبح  يو  هلـصوح  رد  دـنریگب  اریو  هرـصبب  .یلبج  يولع  تسا  یغرم  دراد و  وـکین  یگنر  يو 

.دنک كاله  ار  رقص  هلیحب  اما  تسا  رت  فیعض

يزابلا

هدام یک  زاب  رگم  هدام ، زا  دوب  رت  مامت رتگرزب و  رن  دروآ  دوجو  رد  راگدیرفآ  هچره  دـنت و  انعر و  و  هتسج 179 ] تسا  یغرم  يزاب 
رن زا  دوب  رت  بوخ رتگرزب و 

520 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رـس رب  دوب  هایـس  هلهب  خرچ و  نآ  دـشاب و  درز  يو  هقدـح  درگن ، ربکتب  دراد ، یمـشچ  .ارناـکولم  کـنانچ  دـشاب ، یتوخن  زاـب  رد  و 

درگ و زا  اریو  راوخ ، ماخ هتخپ و  كریز و  دشاب و  رادیب  .دـنک  ياپب  دیـص  .دنیـشن  ناکولم  تسد  رب  ای  دوب  يداع  ءاهتخرد  اههوک و 
یف هیاـخ و  زا  درآ  هلهب  دـنک  یتشگ  يو  اـب  خرچ  رگا  .درآ  هیاـخ  زا  خرچ  دـنک  ینـشگ  يو  اـب  باـقع  رگا  .تشاد  دـیاب  هگن  دود 

.دروآزاب دریگ و  دیص  یک  تسا  رادافو  یغرم  هلمجلا 
زا .یتفرگب » ار  ورذت  نیا  ات  يدوب  يزاب  یکشاک   » تفگ دیدب  يورذت  دوب ، نوتسهب  کیدزن  هّللا  همحر  دوعـسم  ناطلـس  یک  مدینش 

يداب دربب ، دوخ  اب  ار  زاب  تفر  راکـشب  يزور  .یتشاد  یمارگ  ار  زاـب  نآ  تسـشن ، يو  تسد  رب  دـمآرد و  يزاـب  راگدـیرفآ  ریدـقت 
تـسد رب  دمآرد و  الاب  زا  زاب  دوب  هدرپ  ارـس  رد  رب  ناطلـس  زور  هس  زا  دعب  گنت  لد دیدرگزاب ، ناطلـس  دش  هراوآ  زاب  دـمآرب ، میظع 

.تسشن ناطلس 
نیگرـسب يو  رنه  دوب و  رتوکین  دوب  رتدیپس  یک  دـنچره  يرادافو و  و  یکباـچ 180 ] یکریز و  دراد و  ءادـتها  یک  تسنآ  دوصقم 

یباب ام  دنروخ و  نوخ  تشوگ و  یک  حراوج  ناغرم  زا  دمآ  هتفگ  رادقم  نیا  .دوب  رتشیب  يو  تمیق  دزادنیب  رترود  کنانچ  .دـننادب 
.مرک دنروخ و  بوبح  یک  ناغرم  رد  مینک  دای  رگید 

[181] رویطلا یف  باب 

لصاوحلا رکذ 

تـسوپ زا  دوب ، مرن  دیپس و  یتیاغب  .دنه  دالبب  هن  دوب  كرت  دالبب  هن  دوب ، طساو  هرـصب و  حیاطب  رد  گرزب ، تسا  یبآ  غرم  لصاوح 
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گرزب هلـصوح  .ریـش  دننام  ددرگ  یم دیپس  سپ  دوب ، هایـس  يو  ءاهرپ  درآرب  هچب  نوچ  لوا  .دـنک  وکین  ترارح  دـنزاس ، اهورف  يو 
.دروخ یم درآ و  یمرب هگنآ  دنک و  رپ  بآ  تارشح و  زا  دراد 

521 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مامحلا رکذ 

زا یک  دزومآ  یم ادتها  لسن و  رایـسب  كاین و  دوب و  كریز  دنراد ، تسود  اریو  مدرم  هماع  تسا و  فولأ  یغرم  تسا  رتوبک  مامح 
دیآ و هقززا  هیاخ  ار  غالک  درادن و  خرف  دیآ  هقز  زا  یک  هیاخ  نآ  دنک و  هقز  دهن و  هسوب  دافـس  تقو  رد  .دـیآزاب و  گنـسرف  دـص 

جنپ هیاخ  دوب و  رانید  تسیب  هچب  یک  دـشاب  رود ، ءاهیاج  زا  درآ  اـهمان  دوب و  يو  تمیق  راـنید  دـص  یک  دـشاب  رتوبک  و  دراد ، خرف 
زا نکیل  دوب و  رتزیت  نیهاش  زاب و  زا  تسد ، دننام  دنک  گنج  لابب  .دسانـشب  یلامـش  یبونج و  اهداب  و  موجنب ، دـنک  هار  بشب  .رانید 

قافآ زا  نیعلا  ۀفرطب  .دـیآ  هدام  رـس  اب  رتدوز  دوب و  رت  يوق یک  دنتـسرف  ار  رن  تلاسرب  .دریگب  اریو  ات  دـتفیب  دـسرتب ، نیهاش  يزاب و 
.دیآ دوخ  ياج  اب  دیور  زاب  نوچ  دنربب  شرپ  ای  يرید  دنراد  زاب  اریو  رگا  دور و  قافآب 

ریـشمش فاصم  رد  عطقالا  نب  ۀـتابن  .ندـیود و  دـناوتن  درادـن  تسد  کی  یک  یمدآ  نینچ  مه دوش و  زجاـع  دـنربب  شرپ  کـی  رگا 
.يدمآرد يو  رب  هتابن  يدرک  اطخ  رگا  يداتساب ، يداتفا  ياج  رب  ریشمش  هگره  يدز ،

ود رگا  [ 182 «] .َعابُر َثُالث َو  یْنثَم َو  ٍۀَِحنْجَأ  ِیلوُأ   » یلاعت هلوقل  شیب ، مک و  دـشاب و  لاب  داتفه  ار  هکیالم  یک  دنـسرپ  رگا  هلئـسم -
.دوبن نکمم  قاط  جنپ ، ای  دوب  هس  نوچ  اما  .لیدعت  رب  دوب  تفج  یک  مادام  دیاش  دصراهچ  ای  راهچ  ای  دوب  لاب 

کنانچ دنارپب ، لاب  هسب  ار  غرم  یک  تسا  رداق  راگدـیرفآ  مییوگ  رگید  باوج  عابر و  ددـع  رد  دوب  لخاد  هثلث  ددـع  یک  مییوگ  ام 
.دورن زگره  ياپب  درپب و  روزرز  درپ و  یم رپ  یب شافخ  دیرفآ و  حانج  تفه  ار  یهام  دیرفآ و  ورس  کی  ار  يدنه  رخ  ار و  ندگرک 

زا .دنک و  هدنز  ار  هدرم  توهـش  عامج  لیبقت و  رد  ندرک  رظن  یک  اریز  دننک ، توهـش  ءاضاقت  یک  تشاد  دیابن  نانز  شیپ  رتوبک  و 
یک  دنا  هتفگ رتوبک  تسایک 

522 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ناگچب درک ، اهر  سپ  یتدـم ، درک  سوبحم  اریو  ناطلـس  نوچ  .صوصقم » یتفج  متـشاد و  رایط  رتوبک  یتفج   » تفگ هیوباب 183 ]

، دمآزاب رایط  رتوبک  یتعاس  زا  دعب  ندیرپ ؟ دنناوتن  یک  دـنروخ  هچ  ناگچب  نیا  هّللا  ناحبـس   » متفگ .دـندوب  هدـش  گرزب  صوصقم 
« .درک ناشیا  نهد  رد  هقز  ات  دنتفرگرد  رایط  ءاهراقنم  دندیودب و  صوصقم  هچب  ود  ره  نیا 

لاح یک  دیسرپ  یمیکح  زا  دنامرد ، .ندید  تسناوت  یمن ار  درم  دوب  يو  اب  یتدم  وکین ، دوب  هدیرخ  یکزینک  یکلم  دنیوگ  تیاکح 
یتـفج يو  .دراد  یم رتوـبک  یتـفج  تسا  يو  یک  هناـخ  نآ  رد  یک  دوـمرفب  میکح  .دـش  هدرم  كزینک  نیا  توهـش  تسا و  نـینچ 

دمآ تکرحب  نز  هدرم  توهـش  عامج ، لیبقت و  هقز و  زا  درک  یم يزاب  هدام  نآ  اب  رن  یک  دید  یم كزینک  .داتـسرف  يو  شیپ  رتوبک 
.درک درم  ءاضاقت  و 

دـش ریپ  نوچ  رتوبک  .دوب و  فیعـض  دیپس  دوب و  هتخوس  هایـس  دوب و  دوبک  رتوبک  نیرتهب  دنیوگ و  يداه  يزاتب  ار  رتوبک  کنادـب  و 
هچب نیرتهب  دوش و  بآ  دعر  زاوآ  زا  هیاخ  درادن و  هچب  نکیل  دنروآرب و  هیاخ  راهچ  دنوش و  تفج  هدام  ود  یک  دشاب  دهنن و  هسوب 

دنموزرآ ات  دننک  ادج  رگیدکی  زا  ار  هدام  رن و  راب  کی  یلاس  رد  دوب و  دـب  ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  دوب و  [ 184] زیئاپ راهب و  رد  يو 
رگا .دراد  دوس  دننازوسب  يو  جرب  رد  هن 185 ] ردنک  دراد ، دوس  هاوخنان  هریز و  هبلح و  ار  رتوبک  دننکن ، هابت  هیاخ  دنوش و  رگیدکی 
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نیا درپن  جرب  نآ  زا  دـننک  غاد  نیرز  يرتشگناـب  رتوبک  لاـب  .دوشن  ادـج  جرب  نآ  زا  دـنهد  يوب  دـنبوکب و  کـشخ  لـیجنا  اـی  رتعس 
هیاس رد  رتوبک  نوخ  رگا  .دزیرگ  نآ  زا  رام  هبرگ و  هلد و  دنهن  جرب  رد  بادس  هتـسد  دـنچ  رگا  .يرتشگنا  زا  هن  تسا  رز  تیـصاخ 

، دننک مشچ  رد  دنیاسب و  دننک و  کشخ 
523 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.هیف ۀیصاخب  دنک  هابت  ار  اه  هدعم رتوبک  تشوگ  .دربب  يروک  بش  یکیرات و 

کیدلا ۀیصاخ 

رویغ و دوب و  عاجـش  هیحل و  هراوشوگ و  دراد و  جاـت  وکین و  دراد  باتـسا 186 ] انعر و  فیطل و  تسا  یغرم  دوب ، سورخ  کـید ،
رد تسا ، بارطضا 187 ] عبط  يو  عبط  دسانش ، ار  تاقوا  دبـسخ ، مک  بش  دشخب و  هدامب  ار  هناد  دوب ، یخـس  هدام و  رایـسب  كاین ،

یکی یگنج ، تشاد  سورخ  یکی  .درمب  نآ  زا  دز  شربالا  نب  [ 188] ۀمامث مشچ  رب  راقنم  یسورخ  ات  دوب  یمس  يو  گنچ  راقنم و 
هناخ رد  دیرخب ، یغلبمب  دندروآ ، زاب  یتعاس  زا  دعب  .نهرب » دنک  گنج  یگس  اب  یک  دنا  هدرب اریو   » تفگ .شورف » نمب  ارنآ   » تفگ

.درک روک  اریو  تسج  يرتخد  مشچب  درب 
دروخ و یم هناد  یک  اریز   » تفگ یناد »؟ هنوگچ   » تفگ .تسا » ریپ  سورخ  نیا   » تفگ دـید  ار  یـسورخ  هیواعم  نب  سایا  تیاـکح 
.یطبن و هصاخ  تسا  سوواـط  زا  رتوکین  سورخ  و  [« 189] .هعطقالا نم  یخـسا  وه   » دـنیوگ لثم  رد  .يداد » هدامب  يدوب  ناوج  رگا 
ار غرم  هچب  .دـسرب و  یتبکن  دنـشکب  دـیپس  یـسورخ  نآ  رد  یک  هناخ  ره  رجز و  افجب و  دـهد  باوج  دـننز  سورخ  رب  گناب  نوچ 

.دوب سورخ  دوش  برطضم  رگا  دوب  جاجد  دوب  نکاس  رگا  دنزیوآرد  راقنمب 
ارم يراد و  دایرف  يزیرگ و  ناشیا  زا  یهجب و  دـنرآ  وتب  تسد  نوچ  هناخ ، رد  دـنرورپب  ارت   » تفگ ار  سورخ  زاـب  دـنیوگ  تیاـکح 

دیص ناشیا  رهب  زا  دنریگب  یگرزبب 
524 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ینعی .يدوب » رت  هدـنزیرگ نم  زا  وت  ما  هدـید ناـسورخ  زا  نم  یک  يدوب  هدـید  ییاوـسر  نآ  نازاـب  زا  وـت  رگا   » تفگ سورخ  .منک »
.دوب دوفسم  بولغم  دنک  نینچمه  رتش  و  دنک - دافس  يو  اب  دوب  بولغم  کنآ  دنک  گنج  سورخ  اب  سورخ 

، ریش يریلد  جاجد ، یمرن  سورخ ، تعاجش  دیاشب : ار  یهاشداپ  ات  دیاب  تلصخ  شش  ار  كولم  دنیوگ  ناکرت   » دیوگ راسی  نب  رصن 
.دوب یمجع  یصخش  دننیب  باوخ  رد  یک  ار  سورخ  کنادب  .هابور » هلیح  گرگ ، تنایخ  كوخ ، هلمح 

یناوراک .تشکب و  اریو  ؤلؤل  وبا  ات  .ینلتقیس » مجعلا  نم  الجر  نا  تلوأف  تارقن ، ینرقناکید  نأک   » دید باوخ  رد  باطخلا  نب  رمع 
هنهرب ینز  دـنیوگ  .حبـص  ندـمآب  دـهد  تراشب  دراد  دوس  ارناراـمیب  يو  گـناب  ددرگن ، اـجنآ  ریـش  دوب ، نآ  رد  دـیپس  سورخ  یک 
فیطل دننک  یصخ  ار  سورخ  و  دوش ، کشخ  هایگ  نیا  دنادرگب ، دوب  [ 190] ریش هایگ  یک  یتشد  رد  دریگ و  تسدب  دیپس  یسورخ 

ود ره  شـسپ  زا  دـننک  رد  تشگنا  کیراب و  دراکب  دنفاکـشب  يو  هاـگ  یهت نار  ریز  یک  دوب  ناـنچ  سورخ  ندرک  یـصخ  ددرگ و 
ار سورخ  .هیف  ۀیصاخب  دنک  دوس  لاهسا  يو  تشوگ  هقرم  .دوش  وکین  ات  دپطن  ات  دنراد  هگن  زور  نابـش  کی  دنربب و  دنریگب و  هیاخ 

.دوش فیطل  يو  تشوگ  دنناودب 

جاجدلا ۀیصاخ 
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اب هار  درذگ ، ورف  یک  سپ  نادـنچ  دـیآ  یم ردـب  دوب و  هناخ  رد  لاس  هد  رگا  .هلبا  زجاع و  هچب و  رایـسب  تعفنمرپ ، تسیغرم  جاجد 
.دنک يراز  عزج و  دنک  تکرح  یشوم  رگا  .تشاد  دناوتن  هاگن  ینمشد  چیه  زا  ار  دوخ  درواین و  هناخ 

بلط هگنآ  دراذـگب  دـهنب و  هیاخ  تسریت  کباچ و  دوب و  فیطل  یکچوک  تلاح  رد  .دور  یقاـطب  اـی  یفررب  دـنک  رذـح  یک  هگنآ 
رد هیاخ  جنپ  رگا  .دنک  ویرغ  دنک و 

525 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لد و دوب ، ادیپ  نآ  رد  هطقن  هس  زور  لوا  دننکشب  ار  هیاخ  رگا  .درآرب و  زور  هدفهب  دنیشن و  نآ  رـس  رب  دوش و  یـضار  دنهن  يو  ریز 

.اهلاب هگنآ  دیآ ، دیدپ  رس  هگنآ  ددنویپ ، نادب  اهقورع  هگنآ  هدرز ، نایم  رد  دوب  لد  هطقن  همه  زا  رتشیب  رگج و  غامد و 
تـسار اهیاپ  هدرک و  تسار  لاـب  ریز  رد  رـس  دوب ، هدـیچیپ  هدرگ 191 ] نآ  رد  غرم  نآ  دفاکـشب و  هیاـخ  تسوپ  دوـش  ماـمت  نوـچ 

هیاخ بیاجع  .دـنیچرب و  هناد  یلاح  دزیخرب و  دوش و  زاب  مه  زا  دـیآرب ، نآ  زا  هدـش  رودـم  يزوگ  نوچ  پچ  لاـب  ریز  رد  هدیـشک ،
ات دسانشن  ار  دوخ  هیاخ  یک  دوب  هلبا  نانچ  یگناخ  غرم  .دنیب و  یم دنکـش و  یم دریگرب و  یکی  غرم  ریز  زا  زور  ره  یک  دناد  یـسک 
يو ردام  یک  دـنادن  يو  تسا و  يو  هچب  یک  دـناد  دزیرگ و  یم يو  زا  هچب  دروآرب  نوچ  .دروآرب  دریگ و  ریز  رد  یبآ  غرم  هیاـخ 

.دنروخ وکین  بآ  رتش  رتوبک و  و  [ 193] دروخ تشر  بآ  گس  دروخ و  تشر  بآ  جاـجد  .دور و  یم يو  لاـبند  زا  و  تسا 192 ]
دوبن هیاخ  هدرز  ار  ریپ  غرم  .دهدن  راب  دسر  رگید  کیب  اهخاش  یک  امرخ  تخرد  نوچ  دننک ، رتمک  هیاخ  دـنوش  رایـسب  نوچ  جاجد 

داب و كاخ و  دافـس و  زا  دـنک  دـلوت  زیچ  راهچ  زا  .دوب  جاـجد  زارد  هیاـخ  دوب ، سورخ  درگ  هیاـخ  .دوب  هدرز  ود  هیاـخ  ار  هناوج  و 
.دریگرب راب  يو  داب  ریز  رد  دوب  لاخم  بنج  رد  هلخن  کنانچ  بآ ،

رد نیریس  نبا  .تشاذگ » یم هدرز  تشاد و  یمرب هدیپس  تفاکش و  یم هیاخ  یک  مدید  باوخ  رد  يدرم   » تفگ ار  نیریس  نبا  يدرم 
« .منکن رگید  مدرک  هبوت   » تفگ .يرب » یم ناگدرم  هماج  یفاکش و  یم روگ   » تفگ .یلب »  » تفگ يدید »؟ وت   » تفگ يو  شوگ 

تسرد  دور  ریزب  رگا  تسا  هابت  دیآ  الابب  رگا  دنهن  بآ  رد  هیاخ  کنادب  و 
526 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ریز رد  هیاخ  تسیب  دشاب ، هچب  دصناپ  ار  غرم  یک  دهاوخ  یـسک  رگا  .تسا و  هابت  دننیب  خرـس  ءاهگر  رگا  دـنراد  باتفآ  رد  تسا و 
غرم رپ  کی  هیاخ  ود  ره  نایم  رد  دننک و  ناهنپ  هتخیب  کشخ و  نیگرـس  رد  دنهنب  هاگیاج  دنچب  هیاخ  دـصناپ  يو  ربارب  دـهن و  غرم 
نیا دروآرب  اهیاخ  غرم  نآ  نوچ  .دنک  یم نینچ  مه زور  ره  دنابنج و  یم میـس  زور  دشوپب ، ار  همه  نیگرـسب  دـیاین و  مه  رد  ات  دـهنب 
نیا اما  .دـنوش  هدرورپ  ات  دـنروخ  یم ات  دـهد  یم هراپ  هراپ  هدرک  ریمخ  وج  درآ  هچب و  دـصناپ  اـب  دور  یم یغرم  دـنیآرب ، زین  اـهیاخ 

ردقب هدرز  مین  هدیپس و  دنداهن  نآ  رب  هتخپ  هیاخ  مین  دنداهنب  یناوخ  مدید  نم  .دنیاشن و  ار  نتـشک  زج  دـننکن و  هیاخ  چـیه  ناگچب 
ادج هدرز  دندوب و  هدرک  ادج  هدیپس  ار  هیاخ  دصیـس  مدرک  ثحب  نآ  لاح  نوچ  .تسیچ  هیاخ  نیا  هک  مدنام  تفگـش  دوب ، نم  جنپ 
اجنآ زا  رودم  ارنآ  دوب و  هدش  هتخپ  ات  هدیناشوجب  بآ  رد  ارنآ  هتسب و  رد  هدرک و  يدنفسوگ  یمکـش  رد  ار  هدرز  همه  نیا  هدرک و 
.هدش هتخپ  هدمآرد و  يو  درگ  هدیپس  ات  هدیناشوجب  بآ  رد  راب  رگید  هداهن و  نآ  رد  هدرک و  هدـیپس  رپ  رگید  یمکـش  رد  هدروآرب 

.هدرک هراپ  ودب  يدراکب  هدروآ و  نوریب  سپ 
.ینعم نیزا  دنشاب  ریبخ  ات  دمآ  هتفگ  اجنیا  رادقم  نیا 

جاردلا
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مدرم یک  دـنک  یگناب  جارد  دوب  هلزلز  هک  یماگنه  ددرگ و  رامیب  بونج  داب  زا  دوش ، هبرف  لامـش  داـب  زا  تسا  كریز  یغرم  جارد 
.دوب تفگش  نیا  دیآ و  هلزلز  يو  سپ  زا  دننادب و 

ورذت

سوواط زا  وکین و  تیاغب  دراد  یمـشچ  .ندـیدب و  رگم  دـیاین  تسار  هصقب  دراد و  بیرغ  ءاـهنول  هتـسارآ ، فیطل ، تسیغرم  ورذـت 
كزان  نکیل  و  رایسب ، رت  هتسارآ

527 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
، دزیخرب تخرد  زا  ات  دنز  يو  رب  هنیس  دنک و  يو  دصق  زاب  .اوه  رد  رگم  نتفرگ  دناوتن  هتسشن  حراوج  چیه  ار  يو  .دوب  فیطل  دوب و 

ارنآ تـسا  یغرم  .ریــس  مرگ  ءاـهعقب  رد  دـشاب و  ناردـنزام  تیـالو  رد  .دـنیبن  غرم  سک  يو  یگتــساراب  .دریگب  اوـه  رد  اریو  سپ 
.دوب نآ  رب  اهشقن  مقر و  رازه  يو  زا  ینخان  کنادنچ  تسا  یغرم  شقنم ، دنیوگ ، يرد  کهورخ 

طبلا رکذ  یف 

یبآ غرم  دـص   » تفگ درک و  تیاکح  يدایـص  .دـهدب  ناج  زاب  گـنچ  رد  دریگ ، یناـسآب  ارنآ  دایـص  زجاـع ، لـیقث ، تسیغرم  طـب 
ار ودـک  هگنآ  تفرگ  یم فلا  يو  اب  دـید و  یم ارنآ  یبآ  غرم  تفر و  یم بآ  رـس  رب  اـت  مدـنکفا  بآ  رد  گرزب  يودـک  متفرگب و 
رد مدرک و  یم هگن  خاروس  نآ  زا  مدرک و  خاروس  ار  مشچ  ود  ياـج  مدرک و  ودـک  رد  ار  رـس  مدرک و  خاروـس  يو  ریز  متفرگرب و 

[194] .متشادرب هلمج  سپ  مدنکفا  یم بآ  رب  متسکش و  یم يو  ياهلاب  متفرگ و  یم ار  یغرم  متفر و  یم بآ 
دوبرب و يو  زا  تسج و  رد  یغالک  .دروآرب  یهام  دـش و  ورف  بآب  یک  مدـید  ار  یبآ  غرم  یک  درک  تیاـکح  یناـگرزاب  تیاـکح 
تفرگب و غالک  ياپ  تسجرد و  یبآ  غرم  دـیابرب ، یک  دـمآرد  غالک  دروآرب ، یهام  دـشورف ، رگید  رابکی  .درک  یم دایرف  یبآ  غرم 

.دمآرب درک و  كاله  ار  غالک  ات  دش  ورف  بآب 

يولسلا رکذ  یف 

اهتخرد رب  تسا  نیبگن  ارت  ّنم  لیئارسا و  ینب  رب  دمآ  نامسآ  بناج  زا  يولس  تسا و  هنامس  دنیوگ  یضعب  ماشب  تسا  یغرم  يولس 
.دنناوخ ابیلز  یناربعب  دنیشن 

528 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دش و فلت  ناویح  دنامب و  زارد  یتدم  دـمآ و  دـیدپ  یطحق  ناورـش  دودـح  رد  تفگ  یک  ناورـش  زا  مدینـش  هقث  زا  نم  تیاکح و 

تسشنب غرم  رازه  رازه  دص  یماب  ره  رب  ات  دندیرابب  ناراب  دننام  تیالو  نآ  رب  دندمآرب و  ناغرم  لاس  هس  زا  دعب  .دندش  دیماان  مدرم 
تشک یم ارنآ  تسناوت  یکنادنچ  مدرم  هایس و  یکشجنگ  زا  رتگرزب  یکی  ره  ندیرپ ، دنتسناوت  یمن تفرگب و  اههوک  اهارحـص و  و 

نیا .تسین و  لفاغ  ناگدـنب  راک  زا  راگدـیرفآ  تفای و  تاجن  یگنت  نآ  زا  قلخ  دـندرک و  رپ  اهرابنا  درک و  یم کمن  دروخ و  یم و 
.درآ جنمتت  هنامس  تشوگ  دریمب و  دروخب  يروناج  قبرخ ، رگا  ددرگ و  هبرف  دروخ و  قبرخ  هنامس 
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یکلفلا بارغ 

دـسالا زجع  ارنآ  برع  .بکوک  هن  رب  تسا  لمتـشم  نآ  تسا و  یبارغ  تروص  بونج  بطق  رب  دـنیوگ  اـمکح  هک  یکلف  روـیط  اـما 
.دنناوخ لزعالا  كامسلا  شرع  دناوخ و 

هجاجدلا

.تسا سپ  زا  فدر  دنناوخ و  سراوق  نآ  زا  ار  راهچ  و  [ 195] دنناوخ هجاجد  ارنآ  تسا  یغرم  تروص  یلامش  بطق  رب 

باقع

ار یـضعب  تسا  بکاوک  هن  نآ  درپ و  یم کنانچ  هداـشگب  اـهلاب  دـنناوخ  ریاـطلا  رـسن  ارنآ  تسا  یباـقع  تروص  یلامـش  بطق  رب  و 
- هس ماوع  دنناوخ و  نامیلط 196 ]

529 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.هجاجد راقنم  نایم  بکوک  جنپ  رب  لمتشم  تسا  يریت  بطق  نیرب  مه  دنناوخ و  رازنا 

اقسلا ۀیصاخ 

ولد دـندنبرد و  يو  سفق  زا  نامـسیر  و  كریز ، و  هایـس ، خرــس و  درز و  ياـهرپ  یکــشجنگ ، کنادـنچ  نوـلم  تـسا  یغرم  اـقس 
راقنمب دهن و  یم نامـسیر  رـس  رب  ياپ  دشک و  یمرب ار  بآ  نامـسیر  نادـب  بآرپ ، يراغت  نآ  ریز  رد  و  هتـسب 197 ] نآ  رد  کچوک 

.تسا تفگش  ییادتها  نیا  دنک و  اهر  دروخ و  زاب  دسر  الابب  ات  دشک  یم
درایب و ار  بآ  دـشابن ، بآ  یک  یناـبایب  رد  هیوار ، کنادـنچ  گرزب  هلـصوح  دراد و  خارف  ناـهد  گرزب ، تسیغرم  ناتـسودنه  رد 
.دروآ و بآ  راب  رگید  دنک ، هقز  دوب  بآ  يو  هلـصوح  رد  دنچره  ات  دنروخ  یم بآ  يو  راقنم  زا  دنیآ و  يو  شیپ  ددـع  یب ناغرم 

دور يو  نهد  رد  سگم  ات  دنک  زاب  نهد  دـلخ  .شافخ و  نوچ  انیبان  یـضعب  بوسک ، یـضعب  دـنا و  لکوتم یـضعب  ناغرم  کنادـب 
دـهن و نآ  رب  هیاخ  هگنآ  دزاسب ، مکحم  ارنآ  كاـشاخ و  زا  بآ  ناـیم  رد  ددـنب ، هنـال  یغرم  ناتـسودنه  ءاـیرد  رد  و  دروخب ، هگنآ 

.دنکشب دنک و  ربز  ریز و  ار  یتشک  یک  اهجوم  زا  دراد  هگن  اریو  راگدیرفآ  دنارپب و  ار  هچب  زور  هدزناپ  برقب 

یطوطلا 198] ۀیصاخ 

دنیوگ لثم  رد  .دـنام  یمدآ  نابزب  يو  ناـبز  دـنادن و  نخـس  دـنزومآرد و  نتفگ  نخـس  اریو  .دوب  يدـنه  تسفورعم ، یطوط 199 ]
يو زاوآـب  يریت  يو  داد ، يزاوآ  یغرم  دوب ، یغاـب  رد  یبش  دیـشرلا  نوره  و  .دـمآ » راـتفرگ  سبح  رد  ناـبز  ببـسب  یطوط 200 ] »

یشوماخ   » تفگ نوره  .تشکب  ار  غرم  دمآ ، غرم  هنیس  رب  درک و  تسار 
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530 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دمآ يو  سفق  رسب  رگید  یکطوط  دنتفرگب ، ار  یکطوط  دنیوگ  .دوب » وکین  مه  ناغرم 

یک درک ، ربخ  ارناکطوط  دیرپب و  کطوط  نآ  تسیچ »؟ نم  ریبدت  یک  وگب  سرپزاب و  ارم  نارای  يور  ناتـسودنهب  رگا   » تفگ اریو 
يو دیدرگ  زاب  کطوط  نآ  .دندرمب  دنداتفا و  ریزب  ناکطوط  همه  نآ  تسیچ »؟ نم  ریبدت   » دـیوگ یم تسا ، سوبحم  کطوط  نالف 

.دندرمب دنداتفا و  ریزب  همه  مداد ، ماغیپ  ار  ناشیا  یک  درک  ربخ  ار 
.تفر ناتـسودنه  بناجب  دیرپب و  يو  تخادنا ، نوریب  هدرم ، دید  اریو  سفق  دـنوادخ  .درمب  داتفا و  ورف  دینـش  نیا  یک  کطوط  نیا 
نخـس دـننک  میلعت  یک  ار  کطوط  .دـش  شوماخ  یک  تفاـی  یهگنآ  جرف  دوب ، سوبحم  دوب  هدـنیوگ  يو  اـت  یک  تسنآ  نیا  ینعم 

دنک رظن  هنییآ  رد  کطوط  .دیوگیم  نخس  دنیشن و  هنییآ  سپ  رد  یصخش  دنراد و  وا  يور  شیپ  رد  هنییآ  یک  رگم  نتخومآ  دناوتن 
.دنک تخـس  ار  لد  کطوط  تشوگ  دنیوگ  .دزیرگ  دـنیب  ار  یمدآ  رگا  دزومآرد و  نخـس  دریگ و  مارآ  يو  اب  دـنیب  ار  يدوخ  لثم 

دوب و رایسب  جـباز 201 ] دالب  رد  .تسیغرم  هتـسارآ  و  خرـس ، ندرگ  قوط  زبس و  يو  نت  .دراد  نایتشهب  گـنر  دـنیوگ و  اـغبب  اریو 
، تسیغرم هتـسج 202 ] کطوط  هرایـس و  ددعب  دوب  تفه  لاب  هاش  جورب و  ددعب  دوب  هدزاود  ناغرم  ءاهلاب  .درپ و  وکین  دشاب و  نولم 

.دشاب كولم  شیپ 

سوواطلا رکذ  یف 

، دروآ دوخ  رس  رد  يرتچ  نوچ  دیاشگب  مه  زا  دروآ  رـس  رد  لابند  دنک و  تاکرحب  هولج  دنک و  ییانعر  يدنه ، تسیغرم  سوواط 
هدنرگن ریس و  مین  ریس و  اهگنر  نآ  .تسا  تفگش  نیا  ملاع  رد  راگدیرفآ  عنـص  زا  وکین و  ءاهنول  عیدب و  ءاه  هریاد اهتروص و  نآ  رب 

یماعط نوچ  یک  تسنآ  يو  صاوخ  زا  .تشز  ياپ  دراد و  ربتس  يزاوآ  همه  نیا  اب  دیرفآ و  ارنآ  یک  تسا  ملاع  یقلاخ  یک  دنادب 
رهز نآ  رد  یک  دنیب 

531 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لاس جنپ  تسیب و  سوواط  رمع  .ینعم  نیا  رهب  زا  ددرگ  اهخبطم  اهغاب و  رد  دـنراد و  اریو  ناکولم  و  طرفم ، یگناب  دـنک ، دایرف  دوب 
دنچ زا  دراد و  رن  یک  درادن  تنیز  نآ  دوب و  درخ  يو  هدام  .دننک  دیص  اریو  ات  ندیرپ  دناوتن  دراد ، یگنس  یلابند  اما  درپ  وکین  دوب ،

رد يو  هیاخ  رگا  دنیـشن و  نآ  رب  زور  یـس  دـهن و  هیاخ  راب  کی لاس  ره  .دروآرب  اهرپ  عیبر  تقو  دـنکفیب ، اهرپ  زیئاـپ  .ددرگب  هنوگ 
[203] .رام اصوصخ  دنزیرگ ، تارشح  يو  زا  دوب و  دراط  سوواط  .ددرگ و  تشز  يو  زاوآ  نکیل  دروآرب و  دنهن  یگناخ  غرم  ریز 

اطقلا ۀیصاح 

دنک كاخ  ریز  رد  هیاخ  .اطقلا » نم  يدها  وه   » دـنیوگ يو و  یک  ریزب  دـننز  لثم  برع  .دـنناوخ  [ 204] دورهپسا ارنآ  تسیغرم  اطق 
.درپب دونشب  يزاوآ  كدنا  نوچ  دوب ، رادیب  نکیل  دپسخ و  هار  رب  و  دنیشن ، شرس  رب  دیآزاب و  زور  دنچ  زا  دعب  نابایب  رد 

یکرکلا رکذ  یف 
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دوب و اجک  یک  تسین  دیدپ  يو 205 ] ءاتـش  و  دهن ، اجک  هیاخ  یک  دنیبن  سک  یـشحو ، فورعم و  تسیغرم  تسا ، گنلک  یکرک 
گنلک ناغرم  همه  ناتـسمزب  عبرم ، تسا  یگنـس  طیحملا  رحب  رد  یک  متفای  یباتک  رد  .ددرگزاب و  فیرخ  هچب و  اب  دیآ  قارعب  عیبر 

یک ار  یگنلک  ره  دـنور و  يو  سپ  زا  نارگید  دوب و  ور  شیپ  یک  دوب  یـسیئر  ارناشیا  دـنهن و  گنـس  نآ  رب  هیاـخ  دنـشاب و  اـجنآ 
یکی  نوچ   » دنیوگ دننک و  سیئرب  اریو  سپ  .دشورخ  دلان و  يو  ياتمه  دوش  راتفرگ  ییاج  ای  دریمب  تفج 

532 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
، دننیـشن بآ  بل  رب  بشب  دنـشاب و  قاط  دـنور  یک  اوه  رد  بلغا  و  .درادـن » قارف  تقاط  یک  دریمب  ات  دروخب  شیب  دریمب ، تفج  ار 

نوچ .دنک  دایرف  دنیب  ینمشد  رگا  .دپـسخن  ات  درادرب  ياپ  دننک و  نابـساپ  ار  یکی  دنکن و  هبلغ  ناشیرب  باوخ  ات  دنراد  بآ  رد  ياپ 
ءاهباتک رد  یک  ردان  بیرغ و  ناغرم  رد  مینک  دای  یلـصف  ام  دمآ و  هتفگ  رادـقم  نیا  .دـنک  سرح  ار  يرگید  دپـسخب و  دوش  هدـنام 

[. میا 206 هدرک هعلاطم  ربتعم 

قافآلا یف  ۀبیرغلا  رویطلا  رکذ  یف  لصف  باب  ]

هراشا

دوبن و ینیـصراد  دوب  وا  یک  تیـالو  نآ  رد  .دراد و  شوخ  يوـب  دوـب ، ناتـسکرتب  تسا ، تفگـش  سولینیغا 207 ] ناـغرم  هلمج  زا 
رب ددنب  دوخ  هنایشآ  درآ و  ینیـصراد  دور و  ناتـسودنهب  غرم  نیا  .تسا  کلهم  ءاهرحب  هار  رد  یک  دتفا  زارد  یتدمب  اجنآ  ناوراک 

سپ .دروآرب  هچب  اـت  دـنکن  غرم  نآ  دـصق  سک  دراپـسب و  ار  تخرد  نآ  تیـالو  نآ  هاـشداپ  .دـهنب و  هیاـخ  نآ  رب  دـنلب و  تـخرد 
سحنب ار  غرم  نیا  ددنب و  نایـشآ  راب  رگید  .دنرادرب  ارنآ  دیآ و  ریزب  ینیـصراد  ات  دنزادنا  يو  نایـشآب  دننک و  ریت  رـس  رب  یـصاصر 

نیا .دوبن و  بش  هک  ییاج  قرشم  دح  رب  دنناوخ  سمشلا  ۀنیدم  ارنآ  یک  تسیرهش  رد  .دنناوخ و  سوطقعا  نایمور  دنناوخ و  [ 208
دوب هچب  اریو  یک  دـهاوخ  راگدـیرفآ  نوچ  .دنتـسرپ » باتفآ  هنیدـم  نیا  لها   » دـیوگ میکح  ثامیط  .درادـن و  هداـم  تسا و  رن  غرم 
رد زین  يو  دنازوسب و  ار  ینیصراد  نآ  دشفردب و  يو  لاب  ریز  زا  یشتآ  ات  باتش  ورینب و  دنز  یم اهلاب  دنک و  عمج  ینیصراد 209 ]

533 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
سولینیغا دروآرب ، اهرپ  دوش و  یم گرزب  دـیآ و  دـیدپ  دـنچ  یمرک  رتسکاخ ، نآ  رب  درابب  عیبر  تقوب  ناراـب  سپ  .دوش  هتخوس  نآ 

ام تیالو  زا  هچرگا  تسفورعم  غرم  نیا  دوب و  لاس  دـصناپ  يو  رمع  .درآ  یم ینیـصراد  دنیـشن و  تخرد  نآ  رـس  رب  ددرگ و  [ 210
.تسا رود 

يربرب ریط 

ارناشیا دایـص  ات  درایب  دوخ  اب  شیوخ  لکـش  زا  ار  غرم  تسیب  زور  ره  .دنزومایب  اریو  دنک  زاوآ  هنوگ  رازه  زا  تسیغرم  ربرب  دودحب 
.درآ ارنارگید  دورب و  سپ  دریگ ، یم

یشرج ریط 
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اریو دور و  یم رد  يو  ءاهیاپ  نایمب  درپ و  یم یـشرج  لابند  زا  كرکنوج 212 ] يرحب ، دنا  غرم ود  كرکنوج 211 ] یشرج و  ریط 
یشرج .ددرگ و  ریس  دیاین و  نیمز  رب  نآ  زا  هرذ  کنانچ  دریگب  ناهدب  كرکنوج 213 ] .دنکفیب  قرذ  یشرج  سپ  دهد  یم باذع 

.دمآ يو  نیگرس  زا  يو  توق  تسا ، فیعض  كرکنوج 214 ] درآ و  گنچب  ار  ماعط  توقب  تسیغرم 
دنـسانش يو  زاوآ  ود  ره  نیچ  مدرم  عاتم و  ینارگب  عاتم و  ینازراب  دنز  گناب  هنوگ  ود  دـنیوگ ، [ 215] ریشب اریو  تسیغرم  نیصب  و 

.تسفورعم نیا  و 

يرزخ ریبک  ریط 

رد یک  درک  تیاکح  یناگرزاب  .دزادـنیب  درب  الابب  ار  واگ  رخ و  دـیابر و  ار  یمدآ  لیف ، کنادـنچ  یبآ  تسیغرم  نارزخ  دودـح  رد 
مدرک  هاگیاج  نآ  دصق  درک ، یم تکرح  یک  مدید  اههاگرخ  ارحص  رد  مدرک  هگن  لحاس  رب  مدوب ، نارزخ  دودح 

534 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
زا یک  دنا  ناغرم نآ  یک  دوب  هاگرخ  هن  نآ  دنتفگ  راید ، نآ  مدرم  زا  مدیـسرپ  .دندمآ  ورف  ایرد  يوس  نآ  زا  دـنتفر و  اوه  رد  هلمج 

.دننک یبارخ  رایسب  ام  دودحب  يدبنگ و  کنادنچ  کی  ره  دندرگ ، لحاس  نآ  رب  دنیآرب  ایرد 
نآ رد  رودم ، همه  هداهن  رولب  دننام  میدید  میظع  ءاهگنس  طیحم ، لحاس  رب  میتفر  یم ایرد  رانک  رب  ام  یک  تفگ  یناگرزاب  تیاکح 

.دش ناور  هدیپس  دمآ و  نورب  یتسط  کنادنچ  يو  هدرز  دش و  هتسکش  مدنکفیب ، نآ  زا  ار  یکی  ات  مدنام  بجعتم 
.هتسب يرتشا  رب  دندروآ  نایناکشا 216 ] تیالو  رد  ار  هیاخ  دنیوگ  .یبآ و  تسیروناج  هیاخ  دنتفگ  ناصاوغ 

دنوابدب ریبک  ریط 

صفح یسوم  یباب  داتسرف  سک  نومأم   » دیوگ میهاربا  نب  دمحم  .دشابن  نارمعب  يدنفـسوگ و  کنادنچ  کی  ره  گرزب ، تسیغرم 
نایم رد  .هوک و  هلق  رس  رب  دیپس  گرزب ، مدید ، ار  یناغرم  متفر  اجنآ   » تفگ .دنادب » كاحض  لاوحا  دور و  دنوابد  هوکب  یک  [ 217

ناـشیا ءاهتــسوپ  ناـغرم  نآ  دـش و  یم ناور  بآ  دـش و  یم هتفاکــش  تـفر و  یم یتـخرد ، کنادـنچ  کـی  ره  مدـید  اـهمرک  فرب 
مدید نینهآ  يرد  متفرب  شرا  دص  ردقب  وا  اب  .نم » اب  ایب  ینیب  ار  كاحـض  یک  یهاوخ  رگا   » تفگ مدـید  ار  يریپ  سپ  .دـندوبر  یم

يو ضرعتم  سک  تسا ، سوبحم  اجنیا  وید  نیا   » تفگ دنا و  هدرک هقفن  دنچ  نآ  رب  یک  هتشبن  يرامسم  ره  رب  هدز  اهرامـسم  نآ  رب 
.یمدآ هن  دوب  وید  كاحض  یک  دننآرب  یتعامج  و  .میدیدرگراب » میدرک و  اهر  ارنآ   » تفگ .دنیآ » جنرب  يو  زا  یک  دنوشن 

535 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ردنمسلا ۀیصاخ 

کی دوب و  بآ  رد  یک  یبآ  غرم  کنانچ  ددرگن ، هتخوس  يو  زا  رپ  کـی  دور و  اـهرونت  رد  دوب و  شتآ  رد  یک  تسیغرم  ردـنمس 
.ددرگ و كاپ  نآ  دزوسب و  خسو  ات  دننکفا  شتآ  رد  دننک و  كاپ  نادب  تسد  دننک و  اهرازیا  يو  تسوپ  زا  ددرگن و  رت  يو  زا  رپ 

یسک اریو  دش و  عطقنم  غرم  نیا  لسن  دازب ، مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  نوچ  .دیآ  دیدپ  غرم  نیا  دزوس  شتآ  لاس  رازه  یک  ییاج  دنیوگ 
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.دیدن رگید 
.دروخب دوش و  كاله  ات  دزادنیب  دیابرب و  اریو  دوب ، رام  يو  توق  هتخاف ، دننام  تسا 218 ] یغرم  رابگنز  دودح  رد  و  ریط -

.زورین زور  رگم  دنیبن  اریو  سک  دنام  غالکب  کباب  دودحب  تسیغرم  نالبسب  ریط -
دایرف غرم  نآ  دـنک  طلغ  هار  یتشک  نوچ  دنیـشن ، ایرد  لحاس  رب  دـنناوخ  رحبلا  لـیلد  ارنآ  تسیغرم ، [ 219] طهالش هریزجب  و  ریط -

.دنیآ هار  اب  دننادرگزاب و  دوب  جک  هار  یک  يوس  نآ  زا  ات  دنک 
همه .دـنک و  فاوط  شتآ  درگ  دراد ، تسود  ار  شتآ  وکین ، دـنک  یگناب  خرـس ، دراد  جات  دیفـس ، تسیغرم  اـسیقرق  دودـحب  ریط -

.دنناوخ رانلا  دباع  اریو  دنراد ، تسود  ار  شتآ  تاناویح 
ریط قونرغلا   » لیق .جوجأم و  جوجأی و  اب  دننک  گنج  دنـشاب و  لین  لحاسب  دـنیآ و  قرـشم  بناج  زا  نولم  دـنا  یناغرم قینارغ  ریط -

ار مزاح  دنسرتب و  يو  زا  ریطلا  عابس  ات  دریگ  راقنم  رد  زارد  یبوچ  دوش  اوه  رد  نوچ  دپـسخن ، بشب  .رذحلاب » فوصوم  وه  ءاملا و 
.دننز لثم  يوب 

تسا  دیپس  یغرم  نیچ ، يایرد  يوس  نآ  زا  تسیغرم  ریفرف - ۀیصاخ 
536 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يو رب  ریفرف  نیا  رگا  اما  .دریمب  یک  ددنخب  نادنچ  دنیب  گنس  نآ  یک  یمدآ  ره  دنناوخ ، تهاب  ار  گنس  نآ  هایس ، دنیشن  یگنس  رب 
.دوب كاله  میب  کنانچ  دتفا  يو  رب  هیرگ  دشکب  ار  غرم  نیا  کنآ  درذگب و  ناوراک  دنکن و  لمع  دوب  هتسشن 

دوشن دیدپان  غرم  نآ  ات  و  ایرد ، نایم  رب  دروآرب  زور  هدراهچب  دهنب و  هیاخ  هکلهم  راحب  زا  یضعب  رد  تسیغرم ، نازواف 220 ] ریط -
.ایرد رد  تفر  دراین  سک  و  [ 221] دندنب رد  اهیتشک  دش  دیدپان  نوچ  دنناوخ  نازواف  ماگنه  نآ  دوب و  نمیا  اهیتشک 

دزوسن و دوب و  شتآ  رد  [ 222] ولج دننام  تسا  یغرم  نیچ  رد  کنانچ  گنسب ، رگم  دوشن  هتـشک  دراکب  تسیغرم  ناوریق  رد  ریط -
.دریمب بآ  زا 

هقز ار  همه  يو  دور و  یم يو  لاـبند  رد  ریفاـصع  دـش  رهاـظ  نوچ  دوش ، رهاـظ  عـیبر  تقو  .ناتـسربطب  تسیغرم  [ 223] رکنک ریط -
یک تسنادنچ  غرم  نیا  دیوگ  دیز  نب  یلع  .ددرگ  دیدپان  درذگب  عیبر  نوچ  دروخب ، دـیابرب و  ار  یکی  دـیآرد  بش  نوچ  دـنک  یم

.فقعم اغبب  لابند  نوچ  دراد  یلابند  هتخاف ،
لابند زا  يو 225 ] ینول  زا  درآ  هچب  یتقو  ره  دنک ، دافس  يو  اب  دسر  يوب  یک  غرم  ره  رهنلا ، ءاروامب  تسیغرم  [ 224] رکویک ریط -
یغرم و  دوب ، رتوکین  هدام  دراد و  فیعـض  يرن  دننز ، لثم  يوب  ار  راکبان  نانز  .دنک و  هابت  يو  هیاخ  ات  دـنز  یم راقنم  دور و  یم يو 

.يو داسف  ۀهجب  تسا  مومذم 
ام هدمآ و  هتفگ  ردان  بیرغ و  ناغرم  زا  رادقم  نیا  .دیامنن  شتآ  درپ  زورب  نوچ  .یباهـش  دننام  درپ ، بشب  تسی  هدـنرپ هعاریب  ریط -

غرم  ندرک  دیص  مینک  دای 
دنزاس اهبح  نآ  زا  دننک و  رتزب  زیمکب  دنبوکب و  هسدنک  لینلا و  بح  رگا 

537 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دراد هتسب  ار  ینیب  دنازوس  نیا  یک  سکنآ  و  دنتفا ، ریزب  همه  دسر  ناشیدب  دود  نوچ  دننک  شتآ  رب  یتخرد  ریز  رد  صمح و  دننام 

ناشیا تیـصاخ  یک  ار  سیـسخ  ناغرم  مییوگب  نیا  زا  سپ  ام  .دـیآ و  زاب  شهب  دـنروشب  ار  هداتفا  غرم  نیا  رگا  دراد و  ناـیز  ـالا  و 
.تسیچ
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اهراغص هربدملا و  رویطلا  ثاغب  رکذ  یف  باب 

هراشا

.دـنیوج بش  رد  يزور  دـغج و  طاوطو و  بارغ و  شافخ و  نوچ  دور  بش  رد  موب  دـنرادن و  هتـسج 226 ] ارنآ  یک  تسیغرم  موب 
»؟ ارچ  » دنتفگ .مرد » هدـب  ار  کچوک  یمردـب و  ار  یگرزب   » تفگ یـشورف »؟ دـنچب   » دـنتفگ تخورف  یم تفرگب و  ار  موب  ود  یبرع 
رام دیابرب و  يو  هیاخ  دراد ، توادع  غالک  اب  دنیـشن و  اهناریب  رد  بشب  .تسا و  هزات  وا  یموش  ینعی  .لابقالا » یف  هرابدا  نال   » تفگ

.دنسرت موب  زا  یعفا  و 
ار دغج  .تسا  هدنشارت  دزیرب  يوم  رگا  دنزیوآ  رد - یغرم  زا  یک  تسنآ  تبرجت  دشارتب و  یکی  دنایور و  يوم  یکی  دهنب  هیاخ  ود 

مادـک یک  ینادـب  یک  یهاوخ  رگا  .رهـس  یکی  درآ و  باوخ  یکی  يو  مشچ  .دـهن  مه  رب  یکی  دـنک و  زاـب  یمـشچ  دنـشکب  نوچ 
بـشب دـغج  .يدـص و  هماـه و  موب و  يو  ماـن  .تسا  شوگ  ود  اریو  .درآ  یباوخ  یب دـیآ  ربز  رب  هچنآ  دـننکفا  بآ  رد  درآ ، باوخ 

.ددرگ یم روگ  درگ  دوش و  هماه  ناگدرم  حاورا  دنیوگ  تیلهاج  لها  .رکنم  دنک  يزاوآ 
هماه یک  مدـید  باوخب  .بشب  يدـمآ  [ 227] ارـس نادـب  هماه  گرزب و  مدوب  ییارـس  رد  نم   » دـیوگ نامع  لها  زا  يدرم  تیاـکح 

باوخ  زا  نوچ  .توهرب » دیرا  ۀعاسلا و  تام  کلملا  دبع  نب  دیلولا  ۀماه  انا   » تفگ یتسیک »؟ وت   » تفگ اریو  .دمایب  رگید 
538 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مهلف مهیلع  نونملا  توملا و  طلس   » دیوگ يدایالا  دواد  وبا  .دوب » هدرم  دیلو  بش  نآ  مدرک ، تبث  خیرات  مدید ، ار  هماه  ود  مدمآرد 
.تسا لیاوا  بهذم  نیا  و  .ماهرباقملا » يدص  یف 

ادهش ناج  یک  دیاش  نوچ  .شرعلا » تحت  لیدانقلا  یلا  يوأت  رضخ  ریط  لصاوح ، یف  ادهـشلا  حاورا   » تفگ مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  اما 
ررض مک  نکیل  ماوع و  شیپ  مومذم  تسیغرم  هلمجلا  یف  .دیاش و  دیآ  موب  لصاوح  رد  ءایقشا  ناج  رگا  دیآ ، زبس  غرم  لصاوح  رد 

.تسا
مدآ ینب  ماعط  دیاین ، ینادابآ  رد  موب ، يو  مان  تسا  یغرم  ام  نایم  رد  یک  دندرک  تیاکش  نامیلس  اب  ناغرم  یک  دنا  هدروآ تیاکح 

زا ناغرم   » تفگ دناوخب و  اریو  نامیلس  .دراد  هاگیاج  اهناتسروگ  رب  و  [ 228] دنز یموش  دنیشن ، اهماب  رب  دراد  زارد  شوگ  دروخن و 
ماعط و  .سانلا » فرع  نمب  ءالبلا  صخ   » یک مهرب  ناشیا  دـسح  يالب  زا  ات  مورن  ناشیا  نایم  رد  یلب   » تفگ .دـننک » یم تیاکـش  وت 
مراد زارد  شوگ  ود  مشک ، شیب  يراوخ  مروخ و  رتشیب  یلیـس  مروخ  ناشیا  توق  نوچ  دـننز  یم ارم  هدروخان  یک  مروخن  مدآ  ینب 

وتب یک  دـیوشم  هرغ  روصق  نیدـب  یک  میوگ  یم و  منز 229 ] یموش  اهماب  رب  دـیآ و  نتفگ  زا  دـیاین و  تفآ  ندینـش  زا  مونـش و  یک 
»؟ متفگ غورد  ای  متفگ  تسار  يدـش  ربق  بحاـص  رـصق  بحاـص  يا  میوگ  مشاـب  اهناتـسروگب  دـنراذگن و  نآ  رد  ارت  اـی  دـنراذگن 

تراقح مشچب  اریو  ماوع  یک  تسنآ  دوصقم  .تسا » تمکح  رایـسب  یک  دـیناسرم  ضرعت  ار  غرم  نیا   » تفگ مالـسلا  هیلع  ناـمیلس 
.دننادن يو  تقیقح  دننیب و 

قلقللا ۀیصاخ 

، دشاب اهتیالو  همهب  اپ و  زارد  ندرگ و  زارد  سیسخ ، تسیغرم  قلقل 
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539 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يزور درک ، یم گنج  هدام  اب  رن  دروآرب ، هچب  نوچ  .مداهن  قلقل  نایشآ  رب  متشادرب و  هایـس  غالک  هیاخ   » تفگ یـصخش  .دروخ  رام 
ناقلقل نآ  .درب  دوخ  نایـشآب  دوبرب و  ار  هچب  نآ  دمآرب و  یغالک  .دندز  یم ار  هدام  نآ  دمآرب و  قلقل  رازه  دنچ  .دمآزاب  دیرپب و  رن 

.تسین دومحم  ناغرم  نایم  رد  داسف  یک  تسنآ  نیزا  دوصقم  .دندیمارایب »
ناشیا يارـس  رد  دروایب و  يرام  تفرب و  سپ  .دیدرگیم  هناخ  نوماریپ  قلقل  .درب  هناخب  درک و  قلقل  هچب  دصق  یکی  دـنیوگ  تیاکح 

.دندربزاب ياجب  قلقل  هچب  دندمآ و  جنرب  يو  زا  ات  تخادنا 

ماحللا

.دنا هدروآ لمع  رد  ار  مس  یک  دننادب  دیآرد  گنابب  دونش  مس  يوب  نوچ  .دنراد  ناهاشداپ  فورعم ، تسیغرم 
رام رـس  يـالاب  درواـیب و  يراـخ  درک ، اـکم  هیاـخ  دـصق  يراـم   » دـیوگ ملاـس  نب  ماـشه  .زیت و  دـنز  یگناـب  تسیغرم  اـکم  و  ریط -

.درک یم خارف  نهد  رام  دیدرگ و  یم
« .دش كاله  نادب  رام  تخادنا و  رام  قلح  رد  تشاد ، راقنم  رد  راخ  نآ  اکم 

.دنهن هنال  رب  دـنیالایب و  نارفعزب  ار  يو  هچب  .دـندنخ  يوب  یک  دـنهاوخ  رگا  .دنیـشن  اهتخرد  رـس  رب  خرـس و  تسیغرم  هینمراب  ریط -
.دزادنا ردب  اریو  هدام 

.تسا هداد  یمهف  ار  یناویح  ره  راگدیرفآ  .دهنب  هچب  شیپ  درایب و  ار  لگ  نآ  غرم  نآ  دراد  دوس  ناقریب  یک  دشاب  یلگ  هینمراب  و 

دهدهلا

.دنیب دزیخرب  بآ  زا  یک  يراخب  .ددنگ  نکیل  هتسارآ و  تسیغرم  دهده 
540 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، میآ یم ابـس  نیمز  زا   » تفگ دمآ و  یتعاس  زا  دعب  .تفاین  درک  بلط  ار  دهده  .دوبن  بآ  یک  دـمآ  ورف  ییاج  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
.دمآ تعاطب  سیقلب  .دیناسر  سیقلبب  ات  داد  دهدهب  تشبن و  همان  نامیلـس  .دیتسرپ » یم ار  باتفآ  نکیل  يرکـشل و  اب  مدـید  ار  هکلم 

ار سابع  نبا  .دمآرب  بآ  دندنکب  ار  نیمز  نوچ  یبلط »؟ یم بآ  يدمآ و  ورف  بآ  رـس  رب  وت  نامیلـس  يا   » تفگ دـمآ و  زاب  دـهده 
کنادب و  .رصبلا » یمع  اضقلا  ءاج  اذا   » تفگ دیآ ؟ شندرگ  رد  ات  دنیبن  ار  ماد  ارچ  دنیب ، نیمز  ریز  رد  ار  بآ  دهده  یک  دندیـسرپ 

تقوب .اهروگ  رب  ددنب  يدنلب 231 ] زا  هنال  دهده  و  نابه 230 .] بئذ  ریزع و  رامح  حون و  بارغ  کنانچ  دوب  دهده  تیـصاخ  نآ 
مـشچ ود  .دشابن  بنـس  نیمز  بض و  دوب  دهده  یک  اجره  .دیآرب و  يو  مکـش  زا  سگم  دـنک ، زاب  نهد  باتفآ  عولط  تقوب  راهب ،

يراخب رگا  ندروآ ، دهاوخ  بآ  یک  ییاج  باتفآ ، ندمآرب  زا  شیپ  دنـشک  مشچ  رد  دنیاسب و  دننک و  کشخ  گنچرخ  دـهده و 
نامیلـس زا  دهده  یک  دندیـسرپ  .درآ  باوخ  دنهن  نیلاب  ریز  رد  دـهده  مشچ  .ندـنک  دـیابب  دوب  کیدزن  بآ  دزیخ  یمرب یک  دـنیب 
شردام روگ  هعرق  نآ  تفرگ  رـس  رب  اریو  درمب ، دـهده  رداـم   » دـیوگ برع  همأب 233 ] هءربی  لاقف  ببـس ؟ هچب  تفاـی  تاجن 232 ]
تـشوگ .دوب  فیطل  یناوجب  اما  هاتوک ، ءالاب  زارد ، راـقنم  کـچوک ، ینت  گرزب  يرـس  ددرگ ، تشز  دوش  ریپ  نوچ  دـهده  .تسا »

.تسبرجم نیا  تیاغب و  دیازفا  ظفح  دهده 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 419 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


بارغلا

ربمغیپ .دربن  يوب  هار  هک  دشاب  رگید و  ياج  دنک  ناهنپ  درب و  تخرد  زا  اهویم  .دنک  يدزد  درپ و  بش  زورب و  سیـسخ و  تسیغرم 
هچب نوچ  .درآ  یم شا  همعط رن  دنیـشن و  هیاخ  رب  هدام  دنیـشن و  هدام  رب  رن  غالک  .دوب  هسیپ  يو  هیاخ  .دناوخ  قساف  اریو  مالـسلا  هیلع 

.دروخ یم و  دنیآ ، عمج  هچب  تموهز  رب  هشپ  سگم و  درآ 
541 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنک رتشیب  يو  دهعت  دوش ، گرزب  يو  هچب  یک  غالک  رگم  دنک  نوریب  اریو  دنک ، لصاح  همعط  هچب ، یک  ناغرم  همه  و 
.دـنک هابت  درذـگب  يو   ] هیاخب شافخ  رگا  دـسرت و  شافخ  زا  یک  دـهن  نایـشآ  رب  رانچ  گرب  فوشکم و  دـهن  ییاج  هنـال  قعقع  و 

تسود اریو  برع  .عقبا  یضعب  میسهب و  هایس  یـضعب  دنا  سانجا .دهن و  نایـشآ  رب  درایب و  رهاوج  دیراورم  ءاهدقع  یک  دشاب  قعقع 
کنانچ دوب ، يو  راقنم  رد  بارغ  توهـش  .دـنز  يو  مشچ  رد  راقنم  دوب ، نمـشد  رخ  واـگ و  اـب  .دوب  دوسا  زا  رت  موش عقبا  .درادـن و 

رن دنیشن و  غالک  رب  غالک  یک  تسا  هدیدن  سک  زگره  ددرگ و  نتـسبآ  هقزب  دوب ، ریقانمب  يو  دافـس  .دوب  ینیب  رد  لیف  طسب  ضبق و 
ریصب ار  روک  و  دنیوگ ، میلـس  یک  ار  غودلم  کنانچ  دنک ، هگن  یک  يزیت  زا  زاجمب ، دنیوگ  روعا  اریو  و  [ 234] دشابن رادید  هدام  زا 

؟ دنک یم ناهدب  عامج  یک  تسا  روناج  مادک  یک  دندیـسرپ  یمیکح  زا  .دوب  تشز  بارغ  هچب  .دنناوخ  زوافم  ار  کلاهم  دنیوگ و 
« .ددرگ نتسبآ  دهن  غالک 235 ] نهد  رد  تسرکذ  ياجب  بارغ  راقنم  نکیل  و  منادن ،  » تفگ

وه  » یک بیاغب  دننز  لثم  .دماینزاب  تسشن ، نآ  رس  رب  دیدب  هفیج  دنادب ، نافوط  لاح  یک  داتسرفب  اریو  حون  یک  دنا  هدروآ تیاکح 
حـیاطبب 236] فیرخ  تقوب  دـنراذگ و  رتمک  یناداـبآ  رد  ار  يو  مرجـال  .دیـسر  يو  رد  مالـسلا  هیلع  حون  نیرفن  سپ  .حون » بارغ 

تخرد رب  رگم  دوب  نآ  رب  امرخ  یک  دنیشنن  یتخرد  رب  زگره  ددرگ و  یگنس  اهخاش  دوش و  هایس  هرصب  ءاهلخن  همه  ات  هرصبب  دیآرب 
یتشاد  هگن  راگدیرفآ  هن  رگا  دوب و  تسس  قذع 238 ] ار  امرخ  دوب و  لواعم 237 ] نوچ  بارغ  ریقانم  .مورصم 

542 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ددرگ یم بارغ  دنوش  غراف  مارـص  زا  نوچ  یک  دراد  تسود  امرخ  نانچ  کلذ  عم  دنکن و  امرخ  دصق  هتبلا  و  يدـنامن ، قذـع  کی 

باوخب یک  ار  بارغ  .دروخ  یم دروآ و  یم نوریب  لـغد  کـشخ و  ءاـمرخ  دور و  یم اهفاکـش  اـهتخرد و  لوصا  رد  اـمرخ و  بلطب 
.دوب دهع  دب  ظافح و  یب قعقع  رداغ و  دوب و  قساف  دننیب 

روفصعلا

هابت ار  اهویم  تشوگ و  دنک ، ناریب  هناخ  يذوم ، دنز ، گناب  شوم  نوچ  ترضم ، رایسب  سیسخ و  یغرم  تسا ، کشجنگ  روفـصع 
زا دنک ، نوریب  دش  رامیب  نوچ  يو  هچب  دنک : يو  دصق  رام  دوب  يو  هک  اجره  دـنک ، شیر  هدـعمب و  دوب  رـضم  يو  ناوختـسا  .دـنک 

دیآ و ریزب  شیاپ  زاوآ  دورب  هناخ  ماب  رب  يروفـصع  رگا  .یطولا  ةدـشب  دـنا  فوصوم یـصخ  گس و  کشجنگ و  [ 239] دسرت ودع 
.دوب و هایس  هیحل  ار  رن  رت و  خاتـسگ رت و  مرـش یب دوب و  تشز  هدام  دنکن ، هقز  دهد و  همقل  ار  هچب  .دیاین  يزاوآ  چیه  دورب  یلیف  رگا 

.دورب زین  يو  دنورب  اجنآ  زا  مدرم  یک  هناخ 
عیبر تقوب  یک  دوب  سگم  نوچ  يو  لثم  دوب ، داب  زا  يو  ةایح  دروخن ، چیه  دورن و  اپب  دنیـشنن و  نیمز  رب  دوب ، هلیتاک  روزرز ، ریط -

.ددرگ دیدپان  هگنآ  دریگب و  ملاع  دوش و  رهاظ 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


فاطخلا

رد دور ، ناتسودنهب  درادرب و  دنکب و  هچب  اهتیالوب و  دیایب  ناتسودنه  زا  لاس  ره  دسرن ، يررض  يو  زا  فیطل ، تسا و  فیعض  غرم 
ددرگزاب درآرب و  ار  هچب  درذگب و  اهرحبب  دیایب و  هچب  رگید  یلاس  .درذگب  هچب  دوش و  كاله  دتفا  ایرد 

543 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
راب دـص  رگا  .دـشک  زاـب  هدـم  نآ  رخآ  رد  دراد و  شوخ  يزاوآ  تسا و  رمع  هاـتوک  یک  دوشن  يو  ضرعتم  سک  دوش ، كـاله  و 
رام زا  یک  دهن  نایشآ  رد  سفرک  .دناوخ و  هحتاف  يو  یک  تسا  روطـسم  بتک  زا  یـضعب  رد  دنکن و  ناصقن  هدایز و  یفرح  دیوگب 

مـشچ .دوش  کین  دلامب  نادب  دنیوگ  سمـشلا  نیع  ارنآ  یک  دنرایب  یهایگ  دـننکرب ، يو  مشچ  رگا  .دزیرگ  سفرک  زا  رام  دـسرت و 
.دنک نکاس  بت  ددنب  وزاب  رب  فاطخ 

شافخلا

دـنزیخرب و تعاـس  نیدـب  ود  ره  شاـفخ  موـب و  مشچ ، فعـض  زا  دریگ ، هشپ  ددرگ و  رهاـظ  بورغ  تـقو  و  تسا 240 ] هرپ  بـش 
نوچ دوب  رمع  زارد  دشاب ، بآ  رد  زور  همه  .زیت  دراد  اهنادند  دراد و  نهد  دوبن ، راقنم  اریو  درپ  یم دریگ و  ناهد  رد  ار  هچب  شافخ 

بورغ تقو  رد  کنآ  سپ  دـشاب  رت  توقب شمـشچ  دوب و  رتریلد  بشب  دوب  رتزارد  شرمع  یک  دـنچره  .لـیف  باـقع و  سگرک و 
ای دونـشب  رخ  زاوآ  اـت  دراذـگن  دریگب  ار  یکدوک  رگا  شاـفخ  .دوب و  رتریپ  دوب  باـتهم  رد  کـنآ  دوب و  رت  ناوج دوب  باـتفآ  صرق 

سگرک .دریمب و  رخ  گناب  زا  تسا  شافخ  لتاق  رخ  زاوآ  .دنک  تفاداب  ار  ود  ره  زوج ، ودـع  تسا و  رانا  ودـع  شافخ  .شدنـشکب 
.دیور زاب  دننکرب  رگا  شافخ  مشچ  .درتسب  يوم  شافخ  نوخ  دسرت ، شافخ  زا 

ناتـسپ زا  دراد و  نادند  نهد و  دراد و  شوگ  ود  دراد ، ناتـسپ  ود  يدنفـسوگ ، کنادـنچ  دـنیوگ ، شافخ  ارنآ  تسا  یغرم  تسبب 
زا رگا  و  ساسخ 241 ] زا  حراوج و  زا  ناگدنرپ  ثیدح  رد  دـمآ  هتفگ  رادـقم  نیا  .تسا  شافخ  تفـص  همه  نیا  دـیآ و  ریـش  يو 

يزاوآ و  [ 242] دـنایرگب ار  یمدآ  دـهد ، اـهزاوآ  بشب  تسگرزب و  یغرم  نوره  وـبا  کـنانچ  .ددرگ  زارد  مییوـگ  بیرغ  ناـغرم 
سپ  زا  تخیرگب  نمشد  تفر ، نمشد  بلطب  يرکشل  یک  دنک  تیاکح  یصخش  ات  دراد  بجع  تخس 

544 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دندید ار  غرم  ود  تفر ، ارحص  نآ  رد  رکـشل  .تسا  نمـشد  یک  میتشادنپ  هوک  نایم  رد  میدینـش  یناغا  گنچ و  زاوآ  .تفر  یم يو 

.تسا نوره  وبا  یک  دنتسنادب  دمآرب ، زاوآ  نآ  نازا  سپ  .دوب  ناینج  زاوآ  دنتفگ  مدرم  .دش  عطقنم  زاوآ  دندیرپب و  یک 
زور مین  دوب ، ینولب  دادماب  .دشاب  يو  رپ  رب  دوب  ناهج  رد  یک  ینولره  دوب ، لوالیا  هوک  رب  یک  تسا  یغرم  نوملقوب  نوملقوب - ریط 
دای مهد  ینکر  ام  دننادب و  راگدیرفآ  تردق  ات  دمآ  هتفگ  یک  دوب  تیافک  رادـقم  نیا  .دوش  شوه  یب دروخب  نزرا  رگا  دوب ، ینولب 

.تاناویح ۀفص  رد  مینک 
545 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رابکلا تاناویحلا  میاهبلا و  یف  رشاعلا  نکرلا 

هراشا
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دوب یعون  يو  رظن  رد  دـنام و  یکلمب  دـنک  رظن  نوچ  ربکتم و  دوب و  سفنلا  زیزع  دراد و  یتوخن  يدـنه ، میظع ، تسا  يروناج  لیف 
یک تسا  تسد  ياجب  يو  ینیب  ینعی  .لیف »  » تفگ تسد ؟ هس  دراد و  اپ  ود  یک  تسیچ  یک  دندیـسرپ  یکی  زا  .هشیدـنا  لمأت و  زا 
یک دنیوگ  ناودنه  .هداهن  يو  ینیب  رد  یمدآ  تسد  تاکرح  یک  تسا  رداق  راگدیرفآ  .دروخ  دزادنا و  گنس  دنز و  دریگ و  نادب 

.تسا فوصوم  یجوجل  ربکت و  زا  لیف  .کـشم و  زا  رتشوخ  يو  يوب  دـیآ  ربتـس  قرع  راـب ، کـی  لاـس  ره  دـنک  قرع  يو  یناـشیپ 
رب تخادـنیب و  تسکـشب و  تخرد  زا  یخاش  لیف  .تفخب  ناب  لیف تسبرد و  یتخردـب  ار  لیف  دز و  لیف  رب  یمخز  یناـب  لـیف دـنیوگ 

.دوب و هریچ  ریش  رب  لیف  .رکنم و  درب  هلمح  دوش  تسم  نوچ  لیف  .تشکب و  داهن و  يو  هنیـس  رب  ياپ  دوخ و  رب  دیـشکب  دز و  ناب  لیف
.دراد مکش  رد  هچب  لاس  تفه  دش  نتسبآ  نوچ 

نوچ مه  دریگن ، راب  دندنب  تخرد  رب  لیف  نیگرـس  .دـنامب  هدام  دریمب و  رن ]  ] قارع رد  .دـنامب  لاس  دـص  دراد و  اهنادـند  دازب ، نوچ 
هیسداق و مایا  رد  دنراد و  ناکولم  ار  لیف  .بابـشلل  ءاقبتـسا  دنراد  راکب  لسع  دنه  نانز  دوشن و  نتـسبآ  دریگرب  جرفب  لسع  یک  نز 

.دندوب عمج  نالیپ  دنواهن  موی  الولج و  فطانلا و  سیق  نارهم و  رسج 
زیچ چیه  زا  ریـش  .هبرگ  زا  رگم  دـسرتن  روناج  چـیه  زا  لیف  .دـشابن  ربدا  رقـشا و  اما  دـشاب  دوسا  عقبا و  ضیبا و  لیف  .دوب  عاونا  نآ  و 

.سورخ زا  رگم  دسرتن 
، تخیرگ یم لیف  زا  پسا  یک  دندمآ  زجاع  هیسداق  گنج  رد  بارعا 

546 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لیف نابز  .دوب و  راـفک  تمیزه  ببـس  دـنتخیرگب و  نـالیف  رگید  دـیمرب و  لـیف  تخادـنا ، لـیف  شیپ  تشاد  لـغب  رد  هبرگ  یـصخش 

و [ 243] .دنراد هنیـس  رب  ناتـسپ  یک  لیف  یمدآ و  رگم  دوب  فان  ریز  رد  ناتـسپ  ار  زیچ  همه  .دراد و  ولگ  يوس  نابز  رـس  تسبولقم ،
.درمب تخادـنا و  لیف  ياپ  رد  اریو  .منک » كاله  یمیظعب  ار  یمیظع   » تفگ تفرگب و  ار  رذـنملا  نب  ناـمعن  کـلم  زیوربا ، يرـسک 

.دازن لیف  يو  دهع  رد  زج  قارع  رد  یلیفب و  دازب  هدام  لیف  يو  دهع  رد  دوب و  لیف  دص  ار  يرسک  و  [ 244]
لیف و فلا  هطبرم  یلع  يذلا  نیصلا  کلم  نم   » هتـشبن نآ  رب  يا  همان متفای  هیواعم  ناوید  رد  تفگ  [ 245] ریمع نب  هّللا  دبع  تیاکح 

یبرطم ار  يرسک  و  .نایفس » یبا  نب  ۀیواعم  یلاول  الا  نایقسی  نارهن  هل  کلم و  فلا  تانب  همدخت  هضفلا و  بهذلا و  نبلب  هراد  تینب 
ار تسوبر  يرـسک  .تشکب  ار  دبلهف  تسوبر  نیا  .ینغم  تسوبر  يو  مان  رگید  یـصخش  وکین و  تشاد  يزاوآ  دـبلهف ، يو  مان  دوب 

.دنکفا لیف  ياپ  رد 
دینک اهر   » تفگ يرـسک  دروآ »؟ اجک  زا  برطم  کلم  دشکب ، ار  تسوبر  يرـسک  تشک و  تسوبر  ار  دـبلهف   » یک تفگ  تسوبر 
الاب کنح  ریز  زا  سوکعم  دراد  ورس  ود  لیف  کنادب  .دروخ و  یم نم  مغ  تقو  نینچ  رد  ینعی  .تسا » هدنام  وا  یناگدنز  زونه  یک 

نادب لیف  فوجم و  يو  نایم  تسا و  نرق 246 ] لصا  زا  يو  جرخم  یک  اریز  تسنادند ، یک  درادنپ  دنادن  یک  سکنآ  .هدـمآ  ورف 
.دور و شناهد  رد  یک  دجنر  سگم  زا  .دیاین و  مهارف  شناهد  ناهد و  کچوک  ینعی  دنیوگ  مقفا  ار  لیف  .دنکن  ضعو  دـنک  حـطن 

، دنتخیرگب يو  زا  همه  دش ، تسم  یلیف  دوب  لیف  هاجنپ  دص و  ار  يرسک 
547 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

امب حرفأ  ۀمالسلاب  انا  ام   » تفگ يرسک  .درک  رود  يرسک  زا  ار  لیف  دز ، لیف  یناشیپ  رب  ینیزربط  یصخش  درک ، يرـسک  تخت  دصق 
تفگ .میوگب » یهد  ناما  رگا   » تفگ تسیک ؟ رتریلد  وت  زا  اما  .بوبحم » ۀسارفلا  ناف  کتـسارفب  نکیل  و  [ 247 ،] کتأرج نم  تیار 

یتماق و ناـنچ  ار  سک  زگره  دـنیوگ  دوب و  يرـسک  نمـشد  مارهب  یک  اریز  دـمآ ، تخـس  ار  يرـسک  .نیبوچ » مارهب   » تفگ .وگب » »
.ار يرسک  یک  دوبن  یلامج 
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یتشپ یک  درک  رایتخا  ار  لیف  دزب  ار  زیدبـش  رام  نوچ  یتسـشن و  لیف  رب  الا  ندرب و  یتسناوت  وا  اریو  زیدبـش ، يو  ماـن  دوب  یپسا  اریو 
راهچ رب  دش  تدایز  ار  يرـسک  دوب و  لیف  لهچ  ار  روصنملا  رفعج  وبا  .خارف  یماگ  تسار و  میاوق  راهچ  مرن و  يراتفر  دراد و  خارف 

رد سپ  دندرب ، نوریب  .دـیرب » نوریب  تسا  موش   » تفگ دـندرب  يو  شیپ  رد  ار  لیف  يزور  کنآ  ببـس  .درک  رایتخا  ارنآ  لیف و  دـص 
کی زا  لیف  رازه  دـندوب ، هدیـشک  فص  نالیف  .دـمآ  نوریب  يزور  ات  .تفای  هناکولم  یتماخف  يو  رد  .دـید  ربکتم  اریو  درک  هگن  يو 

یکشاک  » تفگ يرسک  .نالیف  بدا  زا  دمآ  بجع  اریو  تمدخ ، دندرک و  دوجـس  هلمج  نالیف  راوس ، رازه  رگید  ناماس  زا  ناماس و 
.دوب یکلم  دننیب  باوخ  رد  یک  ار  لیف  .میظع و  دوب  یعقو  وا  شیپ  ار  لیف  و  .یمدوب » دنه  زا  نم  ای  يدوب  سراف  زا  لیف 

زا دعب  .دـنهلا » کلم  لتق  كایؤر  تقدـص  نا   » لاقف دـندزب  ندرگ  ار  یلیف  یک  مدـید  باوخب  تفگ  فسوی  نب  جاجح  اب  یـصخش 
[248] ۀـموح نب  ةرهز  هیـسداق  گنجب  و  موطرخ ، زا  دـسرت و  نخان  زا  لیف  .دنتـشکب و  ار  هصـص  نب  رهاد  یک  دیـسر  همانزور  دـنچ 

تـشز وانـش  رتش  .ینیب و  شیماگ  نوچ  دراد  ـالاب  رب  موطرخ  درب و  وکین  [ 249] وانـش لیف  .تفخب و  لیف  دز ، لـیف  موطرخ  رب  یمخز 
تشاد  یلیف  دنک ، بارخ  ار  هبعک  ات  نالیف  اب  دمآ  هبعکب  ههربا  یک  تسا  نیمه  رگا  لیف  نساحم  زا  .دتفا و  ولهپ  رب  درب و 

548 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هدزای يو  ءالاب  یک  لیف  ره  دوب و  لیف  نیا  ءـالاب  شرا  هدزاـی  يدـیناباوخب ، نادـندب  یتفر  یک  هعلق  ره  ردـب  دومحم ، يو  ماـن  میظع 

.دنناوخ لیف  هدنز  ارنآ  دوب  شرا 
ای كربا   » تفگ برع  زا  يدرم  .درک  یم عاـنتما  درک و  یمن دـنک ، ناریب  اـت  دـندرک  یم ارغا  اریو  ناـناب  لـیف دیـسر ، هبعک  ردـب  نوچ 
ار لـیف  یک  ناـماس  ره  زا  درک و  هـبعک  تمدــخ  نـیمز  رب  درک و  اـت  ود  تـسد  ود  لـیف  .يآرد  وـنازب  یک  تـسنآ  ینعم  دوـمحم »!
دیرابب و گنس  يو  رکشل  رب  تسار و  هارب  ورب  یک  تسنآ  ینعم  ادشار » دومحم  بهذا   » تفگ برع  سپ  .درک  یم دوجس  دندرب  یم

.درک كاله  ار  همه 
.تسا مامت  ار  لیف  فرش  نیا 

هراظن مدرم  هدنکفا ، مدید  لیف  نیگرـس  نم  دـیوگ  اهنع  هّللا  یـضر  هشیاع  .دوب و  لیفلا  ماع  یک  داز  لاس  نآ  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  و 
، نتفخ دـناوتن  لیف  ار و  هچب  رگم  نتفرگ  ناوت  راوخـشد  ار  لیف  ناجیه  تقوب  .دراد  تسود  ار  بیـس  لـیف  کنادـب  .دـندرکیم و  يو 

.يزیچ رب  دوب  هیکت  يو  نتفخ  نتساخرب و  دناوتن  داتفیب  نوچ 
، دننک یلاخ  لگ  زا  دننکب و  نآ  نب  هدنکفا ، نیگرـس  دوب و  هتفخ  یک  دـنور  تخرد  نآ  شیپ  دـننک  دیـص  اریو  یک  دـنهاوخ  نوچ 

رهب زا  رگا  اما  .دـنناوخ  جاع  دـنرادرب ، شناوختـسا  سپ  یلاس  دـننک  نفد  اریو  دریمب ، دـتفیب  نآ  رب  دـنز  هیکت  بشب  دور  اـجنآ  لـیف 
ایرد اب  ات  دندنبب  يو  هار  هگنآ  دـیآ ، ریگ  بآ  نآ  رد  لیف  ات  دـنریگ  يو  رد  بآ  ایرد  زا  دـننکب و  يوگ  ایرد  بل  رب  دـنریگ  نتـشاد 

اب لیف  ات  دننک  یم نینچ  زور  دنچ  دنک  یم تمیزه  ار  همه  دنز و  یم ارناشیا  هدیـشوپ  خرـس  هماج  یـصخش  دننز و  یم ار  لیف  دورن و 
رب دروآ و  نوریب  اریو  سپ  .دـنک  تمیزه  ارناشیا  ات  دـنک  هاگآ  ار  شوپ  خرـس  دـنیب ، ارنانمـشد  نوچ  دریگ و  تفلا  شوپ  خرـس  نیا 

.دنیشن يو  تشپ 
تفگ  یکی  دندروخب ، يو  تشوگ  دنتشکب و  ار  یلیف  هچب  یتعامج  دنیوگ  تیاکح 

549 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار همه  دید ، هتفخ  ار  همه  دمایب ، ناشیا  سپ  زا  لیف  ردام  .دـنتفخب  دـندمآ و  ورف  یهوک  رـس  رب  ناشیا  .مراد » مارح  یک  مروخن  نم  »

.دینش یمن يو  زا  تشوگ  يوب  یک  درکن  اریو  درک و  كاله 
شورخ دـنرادرب ، اریو  یک  دنتـسناوت  یمن هدـمآ و  يو  رـس  رب  نـالیف  رگید  هداـتفا و  مدـید  ار  یلیف  هـشیب  رد  یک  دـیوگ  یناـگرزاب 
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راهچ لیف  رمع  دتفیب »! نوچ  تساخ  دناوتنرب  یک  دنیرفآ  تمظع  نیدـب  یلکیه  [ 250] ایادخ اناحبـس   » متفگ .درمب  يو  ات  دندرک  یم
شرا کی  هگره  سپ  .دشاب  رانید  رازه  يو  تمیق  .دوب  يو  ءالاب  شرا  تفه  .دوب  رمع  زارد  دوب  نادند  زارد  هچره  دوب و  لاس  دص 

.ددرگن نیزا  تدایز  دوب و  لحف  دیسر ، شرا  هدزنایب  نوچ  .دیازفا  شتمیق  رد  رگید  رانید  رازه  دیازفیب 

لبالا ۀیصاخ 

رتـش و  [ 252] .مدـیرفآ هنوـگچ  اریو  یک  دـیرگنن  رتـش  رد  ارچ  تـفگ  [ 251 «] .ْتَِقلُخ َْفیَک  ِلـِبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  ـالَف  َأ   » یلاـعت هلوـق 
هاتوک هچره  دود و  وکین  دراد  زارد  ندرگ  یک  روناج  ره  توقاـب و  عضاوتم و  عناـق و  راوخ ، كدـنا  عفاـنمرپ ، كراـبم ، تسیناویح 
يزور يرـسک  کلم  .ندـیودب و  تسفوصوم  رتش  دود و  تشز  دود  نوچ  تسا  ندرگ  هاتوک  واگ  کـنانچ  دود ، تشز  دوب  ندرگ 

ارچ  » تفگ يرـسک  .رتـش »  » تفگ تسا »؟ رتدـنلب  وا  زاوآ  یک  تـسیچ  نآ   » تـفگ .ددـنخ  يوـب  یک  تساوـخ  دـناوخب و  ار  یبرع 
مادک اهتشوگ  زا   » یک دیسرپ  .گنلک » نآ  ای  تسا  رتدنلب  رتش  زاوآ  یک  ینادب  ات  رب  اوه  رب  ار  رتش   » تفگ برع  ییوگن »؟ ار  گنلک 

بآ رد  طب  تشوگ  نک و  باـبک  رتش  تشوگ   » تفگ یتفگن »؟ طـب  تشوگ  ارچ   » تفگ .رتش » تشوگ   » تفگ برع  دوب »؟ رتشوخ 
رت توقب مادک  تاناویح  زا   » تفگ .دوب » رتشوخ  مادک  ات  نیبب  نک و  هتخپ 

550 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دنامرد بجع  يرـسک  .دزیخرب » هنوگچ  ات  هن  يو  رب  راب  ناباوخب و  ار  لیف   » تفگ ییوگن »؟ ار  لیف  ارچ   » تفگ .رتش »  » تفگ تسا »؟

.تعلخ داد و  رتش  اریو  و 
.دزادنا پچ  ناماس  زا  دنناوخ و  هقشقش  ارنآ  خرـس  دیآرب  يو  قلح  زا  يزیچ  ددرگ  تسم  نوچ  یک  تسنآ  رتش  صاوخ  زا  کنادب 

نوچ و  رگج ، تقفش  زا  زا  دننک  پچ  ناماسب  لیم  دنپـسخب  یک  ناروناج  همه  .دنکفا و  نورب  پچ  ناماس  زا  نابز  دودب  یک  واگ  و 
گرمب یک  تسا  وضع  ود   » دـنیوگ ءاـبطا  .ددرگ  دـیدپان  يو  هقـشقش  هیاـخ و  دنـشکب  رتش  نوچ  .دزیرگ و  پچ  ناـماس  زا  دزیرگ 

.دوب راد  هنیک رتش  و  .دزیرگ » هدرگ  اب  يو  هیاخ  تسا ، هرهز  دب  رتش  یک  دوب  نکمم  ددرگ و  لطاب 
شیوخ ردام  رب  دیآ و  نشگب  طابش  هام  رد  .نداتسا  دیابن  اجنآ  ندید ، ناوتن  ار  سک  دنک  ینشگ  نوچ  .لمجلا » نم  دقحا  وه   » لاقی

رتش لاحط  نوچ  گس  .دراد  باتفآب  يور  یک  دـهاوخ  هشیمه  دوب ، هتفاکـش  نیریز  بل  ارنارتش  همه  .دـیازب  هام  هدزاودـب  .دـهجب و 
.دراد دوس  طولب  گرب  ار  رامیب  رتش  .دوش  روک  ای  دریمب  دروخب 

ریـس نوچ  دروخن  بآ  زور  راـهچ  .دوب  لاـس  داـتفه  يو  رمع  .دروخ  ترورـض  زا  نشور  بآ  و  دروخ ، یک  دراد  تسود  هریت  بآ 
ياج رد  دـننک  زامن  یک  تسا  هدرک  یهن  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  ببـس  نیزا  تسا و  شرد  نج  زا  یقرع  ار  رتش  دـنیوگ  .دریمب  دروخب 

[. 253] دنشاب نمی  رد  سنج  نیزا  نارتش و 
هقاـن رب  دـمآ و  هلگ  ناـیم  رد  .تخورفا  یم ساـطرق  نوچ  ره ، زا  دـید  ار  يرتش  يزور  رتش ، زا  دوب  هلگ  ار  يدبع 254 ] صیمعرا  و 
سپ زا  دوب  يو  جاتن  زا  یک  يرتش  ره  دیلانب ، یک  دید  ار  لحف  نآ  یبش  دمآرب  لاس  دنچ  .یتخورفا  هراتس  نوچ  دازب  اریرتش  تسج ،

یک داد  زاوآ  یفتاـه  .راـبو  نیمز  اـت  تفرب  .منادـب » نارتـش  لاـح  اـی  مریمب  اـت  مورب  ناـشیا  سپ  زا  نم   » تفگ صیمعرا  .تـفرب  يو 
درگزاب

551 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
سک کنانچ  دـش ، لیلد  .مشاب » لیلد   » تفگ صیمعرا  .لیلد  اـی  یـشاب  رعاـش  یک  نک  راـیتخا  وت  دـناام و  لـحف  زا  نارتش  نیا  یک 
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.يو یک  تسنادن  نانچ  اههار 
وت یک  مسرت   » تفگ .يرتش  رب  مدید  ار  یـصخش  دوش ، توف  جح  یک  مدیـسرت  یم متفر و  یم هکمب  نمی  زا  دیوگ  لاقع  نب  ۀبیـش  و 

تخیگنارب ار  رتشا  متـسشنرب و  نم  .نیـشنب » نم  سپ  رب   » تفگ سپ  .مناسرب » تعاس  کـیب  ارت  ـالا  تشاد و  یناوتن  هگن  رتش  نیا  رس 
مدرازگب جـح  نوچ  .دـمآ  رادـیدپ  مرح  مالعا  یلاح  .يو  راتفر  تعرـس  زا  دـمآ  یمن نم  رظن  رد  ناـبایب  هوک و  تفر و  یم ریت  نوچ 

زا  » متفگ .نیعلا » ۀفرط  کیب  میآ  مسومب  اعنص  زا  نم  تسا ، ضورع  تیالو  زا  رتهب  رتش  نیا   » تفگ .شورف » نمب  ار  رتش  نیا   » متفگ
و هیدیع 256 ] ار  یسنج  نج و  لسن  زا  دنا  یشوح رگید  یسنج  و  .رابو » لبا  لسن  زا  تسا ، يوخب 255 ]  » تفگ تسا »؟ لسن  مادک 

وکین نارتش  ام  فیعض و  يرتشا  رب  مدید  ار  یبرع   » دیوگ نیتوح 259 ] یمرضح  .دنناوخ و  هینامع 258 ] هیرهم و  و  هیدجسع 257 ]
رازه  » میتفگ .هن »  » تفگ .رانید » دـص  ناتـسب و  يرتش   » میتفگ .هن »  » تفگ .هد » اـمب  وت  رتش  ناتـسب و  يرتش   » میتفگ ازهتـساب  .میتشاد 

یک دیهاوخ   » تفگ [ 260] دـمآ دـیدپ  یتشد  يرخ  رود  زا  ات  .یلب »  » تفگ .يو » راتفر  زا  يامنب  يزیچ   » میتفگ .هن »  » تفگ .راـنید »
سپ .دـنک  یم تسوپ  ار  رخ  میدیـسر  يوب  اـم  .تفرگب  ار  رخ  تفرب و  قرب  دـننام  دز و  رتـش  رب  گـناب  یلب »  » میتـفگ مریگب »؟ ار  رخ 

.تفرب و  .مشورفن »  » تفگ .رانید » رازه  ام و  نارتشب  شورف  امب  ار  رتش  نیا   » میتفگ و  میدرک 261 ] اهر  يزاب  نخس
رهب زا  رخب  ینمی  یبیجن  یک  نمیب  تشبن  یلماعب  کلملا  دبع  نب  نامیلس  تیاکح 

552 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ینک اـهر  اـی  یناتـسب  رگم  مشورفن ،  » تفگ شورفب   » تفگ لـماع  .وکین  تشاد  يرتـشا  هلیخن 262 ] زا  یـصخش  .نج  لـسن  زا  نـم 

يدیق .دیاش »  » تفگ .میهن » رتش  ياپ  رب  يدیق  نکیل  و  دـیاش ،  » دـنتفگ .اهب » یب مهد  ارت  رتش  نتفرگ  یناوتب  ارم  رگا  مورب ، منیـشنرب و 
تفرب و تسجرب و  راب  رگد  دمآرد ، يو  رب  تخس و  ینتسج  تسجب  رتش  .دز  يو  رب  گناب  تسشنرب و  يو  دنداهن و  يو  ياپ  ود  رب 

نج زا  دور  نینچ  دـیق  اـب  یک  رتش  یک  دنتـسنادب  .دـنناوخ  نـالیک »  » ارنآ دـندرکب ، یملع  يو  هبثو  رثا  رب  تفر  اـجک  یک  دنتـسنادن 
.دشاب

روثلا ۀیصاخ 

يدرم لیارـسا  ینب  رد  .دنک  ثرح  یک  تسا  يوب  ملاع  ماوق  دنیوگ ، یموس »  » يدنهب دـنیوگ ، روث  يزاتب  كرابم ، تسیروناج  واگ 
رب يو  نابز  دنتشکب و  ار  يواگ  .دوش  هدنز  ات  نز  هتشک  نآ  رب  يواگ  مادنا  زا  یضعب  یک  یسومب  درک  یحو  راگدیرفآ  دش ، هتشک 

دنربب نابز  نوچ  ار  واگ  .تاناویح و  رگید  رب  واگ  فرش  زا  تسیعون  نیا  .درمب و  تشک و  نالف  ارم  تفگ  .دش و  هدنز  دندز  هتشک 
.تسنابز رد  واگ  ةویح  دسرن و  نادب  شنادند  یک  نیمز  زا  [ 263] دنک نابزب  فلع  کنآ  مکحب  دریمب ،

بارخ تیالو  دش ، عطقنم  ثرح  دندرمب ، همه  دـندیرب ، یم نابز  ار  ناواگ  همه  ات  یهاشداپ  تیالوب  داتـسرفب  ار  درم  دـص  یهاشداپ 
یک دنشاب  نمیا  یک  ار  واگ  رگم  دنشابن ] نمیا  و   ] رتشا رتسا و  دنفسوگ و  رخ و  زا  دنراد  هگن  ار  اپ  راهچ  هلمج  نارگیزرب  .تشگ و 

هنسرگ ریـش  دنتفگ  دندنامرد  مدرم  درک ، ناوراک  دصق  يریـش  یک  مدینـش  ناناگرزاب  یـضعب  زا  .درک و  دراین  واگ  دصق  عبـس  چیه 
ار واگ  .دزیخرب  هار  زا  دروخب و  اریو  ات  ددنب  ورف  اجنآ  درب و  ریـش  هارب  ار  واگ  یک  دـنتفگ  ار  یـصخش  دـندرک و  ردـب  اریواگ  تسا ،

ورس واگ  درک ، واگ  دصق  ریش  تسبرد ، اجنآ 
553 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اجنادـب ناوراک  رگید  زور  اـت  تشاد  یم هگن  ناـنچ  مه تخادـنا و  يو  رد  یناـشیپ  دـنکفا و  هرخـص  ءولهپ  رد  ار  ریـش  دز و  ریـش  رب 
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.داتفا ریزب  هدرم  ریش  دندرک ، رود  ار  واگ  دیسر ،
ریـش دصق  دمآ ، یم يواگ  هدام  تفرب ، واگ  لابند  ریـش  دش ، تمیزهب  واگ  دـنکفا ، گنج  رد  يریـش  اب  یـشیم  واگ  مصتعم  تیاکح 

تـشه تسیب و  واگ  کنادب  .دوب و  هدرم  ریـش  یک  تفر  هگنآ  دـیناسود ، نیمز  رد  تفرگ و  ورـس  ریز  رد  دـنکفیب و  ار  ریـش  درک و 
تـسار زا  دـیآ  ریزب  هدام  تشپ  زا  نوچ  .دراد  تخـس  يرکذ  یک  دوش  راوخـشد  رن  داـقنم  هداـم  دـیاز ، هچب  هاـم  هن  هب  دراد ، نادـند 

.دوب يو  رمع  لاس  تسیب  .دوب  رن  زا  رت  يوق هدام  گناب  .دوب  هدام  هچب  دیآ  پچ  زا  رگا  دوب  رن  هچب  ناماس ،
لیف و ریـش و  نایم  توادع  .واگ  ورـس  رگم  دوب  فوجم  اهورـس  همه  .دیورن  قافتاب  دتفا  يو 264 ] ورـس  رب  رگا  دنناشفا  یک  یمخت 
دـنراد و یعیبـط  یتوادـع  دنفـسوگ ، اـب  گرگ  شوم و  اـب  هبرگ  صربا و  ماـس  اـب  راـم  گـنهن و  اـب  یبآ  پسا  .دوـب و  هشیمه  واـگ 

.هبرگ زا  لیف  کنانچ  دزیرگ ، هشپ  زا  شیمواگ 
رد اهتسد  دزب و  یگناب  دیسرتب و  پسا  دمآ ، ریش  رب  رظن  ار  هرک  پسا  هاگان  .هتـسب  ندرگ  رد  ریجنز  دمآ  یم يریـش  یک  مدید  نم  و 

، دیدب ار  ریـش  ناگچب  ردام  دوب ، هدروآرب  ار  هچب  یغرم  یکیدزن  نادـب  .دندیـشکب  ار  ریـش  دـیدرگب و  كاخ  رد  داتفیب و  درک و  الاب 
درک نتخیرگ  گنهآ  دیشکب و  ریجنز  دیمرب و  فیعض  غرم  نآ  زا  ریش  دز و  ریش  يور  رد  راقنم  تسج و  ریش  رد  دوشگب و  اهحانج 

.دوب رتروسج  رتریلد و  دراد  هچب  یک  یناویح  ره  کنآ  دوصقم  .دنتشادب  اریو  نارادریش  یجنرب  و 
واگ ناوختسا و  دننام  تسا  هدیرفآ  یبصع  واگ  لد  رد  راگدیرفآ  کنادب  و 

554 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ره توق و  طرف  زا  دـنک  نتـسبآ  ار  هدام  یک  یـصخ  واگ  رگم  دـنکن  حاـقلا  دوب  یـصخ  یک  يروناـج  ره  .تسنآ و  زا  توق  نآ  ار 

دوب و لفک  رب  دنفـسوگ  بدـح  دوب و  تشپ  رب  رتش  بدـح  .دوب و  افق  رب  واگ  بدـح  دـشاب و  توقب  دوب  بدح 265 ] یک  یناویح 
.دوب بدح  نت  همه  تشپ  كال 

.ناشیا لقع  تسایک و  اب  دنتسرپ  ارچ  دنه  نانوی و  لها  یک  منادن  ار  واگ  اما 
رب دریگب  ملاع  کلم  دیآ و  نوریب  تسا  نتوشپ  يو  مان  یک  یصخش  دنیوگ  .دننزب و  شندرگ  دنز  واگ  رب  یبوچ  یک  ره  دنه  رد  و 

[266] .هدیشوپ زوی  تسوپ  همه  دوب  يو  اب  یقلخ  زارد و  اهورس  هتسشن  يواگ 
مدآ نوچ  تسا  ربخ  رد  .تشادن و  نامـسآ  رب  رـس  دـنکفا  ورف  رـس  تلاجخ  نآ  زا  واگ  درک ، دوجـس  ار  واگ  یمدآ  نوچ  دـنیوگ  و 

، دز يو  نهد  رب  یتشم  مدآ  دـنکب ، نادـندب  روگنا  تخرد  واگ  .دـنک  ثرح  نادـب  یک  دروآ  واگ  یتفج  اریو  لـیربج  دـمآ ، نیمزب 
.نابزب رگم  نادندب  ندنک  دناوتن  هایگ  چیه  ات  دش  هاتوک  واگ  نادند 

گنت لد  يدـش  گنت  لد  روگنا  تخرد  رهب  زا  تفگ  ار  مدآ  لیربج  .تسرب  سرفایگ 267 ] يو  مشچ  بآ  زا  تسیرگب  واـگ  سپ 
.واگ صاوخ  رد  مییوگب  رگید  یلصف  ام  .دیآزاب و  رتهب  ات  دنربب  شرس  لاس  ره  دیور و  زاب  یک  نکم 

[ دراد دوس  دنهد  اریو  ادوس  دنیاسب و  رکش  رد  رگا  واگ  زغم   ] لصف

رد رگا  واگ  نیگرس  .دنزیرگب  يو  زا  عابس  دنلام  مادنا  رد  واگ  زغم  رگا  .دراد  دوس  دنهد  اریو  ادوس  دنیاسب و  رکش  رد  رگا  واگ  زغم 
رد هویج 268 ] رگا  .دوش  هناوید  واگ  دـنیادنیب ، لگ  نغورب  واـگ  ینیب  رگا  .دورب  دـننک  لولؤث  رب  رگا  دزیرگب ، هشپ  دـننازوسب  هناـخ 

[269] دادتما رب  واگ  تسوپ  .دریمب  یلاح  دننکفا  واگ  شوگ 
555 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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واگ بعک  رگا  .ددرگ  نکاس  دـندنب  ریجنا  تخرد  رد  ار  هناوید  واگ  رگا  .دربب  هزارخ  دـنیوشب  رـس  واگ  لوبب  رگا  .دراد  دوس  دـندنب 
دنراد راکب  ارنآ  ناکولم  .دهد و  الج  ار  يور  [ 270] دنیوشب نادب  يور  مرگ  باب  دنیاسب و  ارناوختسا  نآ  راب و  دنچ  دنناشوجب  بآب 
رکذلا ماقا  دنروخ  زاب  دننک و  ریـصع  رد  دنیاسب و  دننک و  کشخ  واگ  هیاخ  رگا  .دنراد و  نیمیـس  هقح  رد  دنیاسب و  هناسرب 271 ] و 
کشخ خرس  واگ  رکذ  رگا  دزادگب و  ار  لاحط  دنروخ  زاب  دننک و  روگنا  هریـش  گنـسم  رد  جنپ  رد  گنـسمرد  کی  زور  ره  رگا  و 

اهبارش رد  یک  اهمومـس  هلاتق و  هیودا  زا  دوب  افـش  واگ  ریـش  .دوب  روقنقـس  یهام  ياجب  دنروخب  دننک و  ماعط  رد  یگنـسم  رد  دنک و 
هدیسر امرس  اپ  تسدب و  رگا  دوش و  نکاس  مدژک  نآ  زا  دننک  مخز  رب  رگا  دربب و  عادص  دننک ، رـس  رب  هکرـس  اب  واگ  نیگرـس  .دوب 

لوب توملا 272 ] نم  صلخی  دننک ، دود  نوچ  .دروآ  نورب  مخز  زا  دنهن  ناکیپ  رب  دـنناشوجب  تیزب  رگا  .دوب  عفان  دـنلام  نآ  رب  دوب 
.دنک لیلحت  دننک  ریزانخ  رب  هریش  اب  رگا  .دراد  دوس  دننک  هلغ  هلوش و  رب  دننازوسب و  رگا  واگ  بنس  .دربب  سیپ 273 ] هفلک و  واگ 

[ دنکفین یلها  واگ  دنکفیب و  ورس  لاس  ره  یهوک  واگ   ] لصف

هراشا

یک دناد  دـیاین ، نوریب  دور و  يراغ  رد  دـنکفیب  ورـس  نوچ  یهوک  واگ  .دـنکفین و  یلها  واگ  دـنکفیب و  ورـس  لاس  ره  یهوک  واگ 
هدید زا  بآ  دسر  يوب  رهز  شبت  نوچ  دروخ ، رام  یهوک  واگ  دوش و  تخـس  ات  دراد  باتفآ  رد  دروآرب  ورـس  نوچ  .درادـن  حالس 

مس عفد  ات  دروخب  دور و  ناطرس  بلطب  دروخب  رام  نوچ  واگ  دوب و  وکین  يرهزاپ  نآ  ددرگ  دقعنم  مشچ  رانک  رد  دیآ و  نوریب  يو 
سافن  ۀلع  تسوپ  ببس  نیزا  دروخب و  ار  ناد  هچب دیازب  یک  واگ  هدام  دراد و  دوس  ار  غیدل  ناطرس  .دنک و 

556 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مضه رام  نت  .دوب  فقعم  رام  نادند  یک  هتخیوآرد  نادندب  دننیب  نارام  ءاهرس  يو  قلح  رد  دنـشکب  ار  یهوک  واگ  .دراد و  دوس  ار 

رگا یک  ندروخ  دراین  ددرگ و  بآ  درگ  دوب ، هدروخ  رام  یک  ددرگ  هنـشت  واگ  .دوشن و  رـس  دوب و  کیدزن  واـگ  هدـعمب  یک  دوش 
يذلا لیالا 274 ] لثم  حیـسملا  یلا  یقوش   » تسا هتـشبن  مالـسلا  هیلع  دؤاد  روبز  رد  .دوش و  كاله  دناسر و  قورعب  ار  مس  دروخزاب 
تیالو رد  و  هطبغ 275 ».] کلذ  یف  نا  هملع  هنم  برـشلا  نع  هرجحی  ءاملا و  لوح  رودی  فیک  هارت  شطعلا  هارتعا  تایحلا  لکا  اذا 

.دراد تسود  انغ  زاوآ  یهوک  واگ  .دوب  رایسب  جباز 276 ]
رام خاروس  رد  دنک و  رپ  ناهد  رد  دشکرب و  بآ  واگ  .دزیرگ  واگ  زا  رام  .دونـشن  دـنکفا  ورف  نوچ  دونـش  دراد  تسار  شوگ  نوچ 

دپـسخب رگا  دراد و  رادـیب  اریو  دوب  یمرک  شغامد  رد  دپـسخن ، هتبلا  شیمواگ  .لابند و  زا  دروخب  ار  رام  دـیآ و  نوریب  رام  اـت  دزیر 
.ددرگ كاله  هشپب  دوش و  قرغ 

يرحبلا روثلا 

دیپس يو  مکـش  دوش ، ناهنپ  اهلاخ  هگنآ  .لاخ  لاـخ  دوب ، خرـس  دـیازب  هچب  یک  لوا  .دراد و  یلوه  میظع و  تسیروناـج  یبآ  واـگ 
نوچ دوب  شرت  یبآ  واگ  تشوگ  .وهآ  نوچ  لاـبند  دـیپس و  ءاـهطقن  خرـس و  دوب  يواـگ  راـبگنزب  جـباز 277 ] تیالو  رد  .دـنامب و 

زا دنز ، توقب  مد  یک  تسنآ  ببس  دزوسب و  دیآ  هچره  رب  دور و  شتآ  بش  رد  يو  ینیب  ود  زا  هعلق و  کنادنچ  دوب  واگ  .هکرس و 
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.ددرگ بهتلم  خفن  تدش 
نآ  » تفگ .نآ  زا  دیـسرپ  ار  ییاناد  .ایرد  بل  رب  دید  یـشتآ  بش  ره  .دیـسر  لیئاطرب  ءایردب  راب  کی  جارهم  کلم  دنیوگ  تیاکح 

، دیآ ردب  بش  رد  تسا  یبآ  واگ 
557 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ایرد اب  دوب  حبـص  تقو  نوچ  .دروخ  یم هاـیگ  نآ  ییانـشورب  دـشفرد و  یم نآ  زا  شتآ  نیمز و  رب  دـنز و  یم دوخ  ءاـهنار  رب  لاـبند 
.دننک [ 278] اهمچرپ نآ  زا  دوب و  رایسب  يوم  يو  ءوناز  رب  تشپ و  رب  نارمع ، زا  دوب  رود  هشیمه  و  .دوش »

سرفلا ۀیصاخ 

هراشا

نامیلس نوچ  دراد و  مامت  یتوق  .ۀیآلا و  [ 279 «] َلاِغْبلا َْلیَْخلا َو  َو   » هلوقل .دراد  وکین  یبیکرت  تسا و  فیرـش  يروناج  پسا  کنادب 
نامیلس .دنا  يرحب ناپـسا  ارحـص  نالف  رد  دنتفگ  اریو  یک  دوب  نآ  ببـس  .درک  توف  رگید  زامن  داد  یم ضرع  ارناپـسا  مالـسلا  هیلع 
ناشیا دندرک ، رمخ  رپ  .يدندروخ  بآ  نآ  زا  ناپسا  نآ  یک  دوب  همشچ  سپ  .نتفرگ  دنتسناوتن  دیریگب ، ارناپـسا  نیا  تفگ ، ارناینج 

رگید زامن  تفر و  ورف  باتفآ  ات  دوب  لوغـشم  ناشیدب  يو  .دندروآ  نامیلـس  شیپ  دنتـسشن و  نآ  رب  ناینج  دـندش ، تسم  دـندروخب 
یضترم یلع  [ 280 «] .ِقاـنْعَْألا ِقوُّسلاـِب َو  ًاحْـسَم  َقِفَطَف   » عت هلوقل  .دزب  ندرگ  ار  همه  تشادرب و  ریـشمش  تفرگ و  مشخ  .درک  توـف 

رب نانز  یک  نامیلس  اب  دندرک  طرش  ناپسا  یک  دنیوگ  و  [ 281] درک لیبس  نآ  ترافکب  اهقاس و  ندرگ و  رب  درک  یم غاد  یک  دیوگ 
هّللا نعل   » ملس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاق  .دندرک  ناهنپ  اهلاب  دنتسشنرب  پسا  رب  نانز  نوچ  .دندمآرب  ایرد  زا  طرش  نیدب  دننیشنن ، ام 
بـش رد  پسا  .هبرگ  دهده و  باقع و  پسا و  ینیبزیتب  دنفوصوم  چـنآ  .تسا و  ینیبزیت  پسا  صاوخ  زا  و  .جورـسلا » یلع  جورفلا 

ار پسا  و  [ 283 «] لیخلا یـصاون  یف  دوقعم  ریخلا   » مالـسلا هیلع  یبنلا  لاق  [. 282] دـنکن عامج  رهاوخ  ردام و  اب  پسا  دـنیب و  اهزیچ 
رهز پسا  قرع  دوبن و  شش  ار  یهام  کنانچ  دوبن ، لاحط 

558 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
پـسا بنـس  .سوواط  سورخ و  یمدآ و  دـنک و  پسا  ییانعر  تاناویح  زا  .ددرگ  تسـس  دورب ، گرگ  رثا  رب  پسا  رگا  .دوب  لـتاق 

دنلام راهز  رب  دـنزیمآ و  رد  رمخب  دـنیاس و  هناسرب 284 ] يو  بنـس  رگا  .تسا  برجم  دروایب  هدرم  هچب  دـننازوسب  یلماـح  ریز  رگا 
اسفنخ پسا  رگا  .دریمب  دنناوخ ، بلک  ارنآ  دنکفا  شرب  رد  شوگ  رامیب  پسا  .دیآ  نوریب  لوبب  دنکـشب و  هناثم  رد  گنـس  راب ، دنچ 
نادند .دوب  لاس  جنپ  لهچ و  پسا  رمع  .دیاشگب  دـنلام  شمکـش  رب  یمدآ  دریگب  شزیمگ  رگا  .نداد  دـیاب  تیزو  بآ  دوب  هدروخ 
دنیشن میرک 285 ] پسا  مشچ  رب  سگم  .دوبن  لاحط  هرهز و  ار  پسا  ددرگ  رتدـیپس  پسا  نآ  زا  دوش  هیـس  يریپ  رد  ناروناـج  همه 

.دنهد ریش  اریو  هچب  نانایدام  رگید  درمب ، نوچ  نایدام  .دشکب  ار  سگم  دنز ، مهرب  مشچ 
ینمشد [ 287] ریـش اب  .دسرت  بآ  رد  دوخ  هیاس  زا  پسا  .ددرگ  قرغ  دـنادن و  وانـش  دوب  پچ  یک  رگم  درب ، وکین  [ 286] وانش پسا 

نوچ دوخ  رد  دنیب  یترارح  دـهن  پسا  تشوگ  رب  ياپ  نوچ  ریپ  نز  .دـهن  بناج  نادـب  يور  ندـمآ  دـهاوخ  لامـش  داب  نوچ  .دراد 
نآ اب  دروخ و  رایسب  .دنکفیب  ار  هچب  هتـشک  غارچ ، دنگ  زا  نتـسبآ  نایدام  .دراد  فیطل  عبط  پسا  دریمب و  خینرز  يوب  زا  پسا  .بت 
يو زا  تیحان  نآ  لها  دیآرب و  لین  ءایرد  زا  یبآ  پسا  نینچ  مه .ندرک و  دناوتن  مضه  ار  وج  يو  هدـعم  تسا  يو  رد  یک  ترارح 
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.دیآ هتفگ  وا  ۀفص  دیور و  زاب  راب  رگید  هناد  دنک و  یق  هگنآ  دروخب و  ار  اهعرز  دنشاب ، جنرب 

یکلفلا سرفلا 

برع بکوک ، تسیب  رب  تسا  لمتشم  نآ  درادن و  نیریز  همین  و  فان ، ات  تسا  یپسا  ةروص  لامـش  بطق  رب  دنیوگ  نامجنم  کنادب 
تسا  یپسا  تروص  بطق  نیرب  مه  .بلعثلا و  ةدلب  رخؤملا و  عرفلا  مدقملا و  دنیوگ و  لوا  عرف  ار  یضعب 

559 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نآ عـضو  یک  دـنیوگ  بیرقتب  ینعم  نـیا  و  دـنیوگ ، سرفلا  هـعطق  ارنآ  برع  .بکوـک  راـهچ  رب  تسلمتـشم  نآ  یندرگ و  يرس و 

نیرب بکاوک  عضو  اما  .درادـن  یتمکح  دـشاب ، جوربلا  کلف  رب  پسا  زا  یمین  یک  دـشاب  هچ  ینعم  نآ  رد  الا  تسا و  نینچ  اـهراتس 
.مییوگب یبآ  پسا  تفص  نیزا  سپ  ام  میشابن و  رکنم  قسن 

يرحبلا سرفلا 

دوب هتفاکـش  مس  ار  یبآ  پسا  .دورن و  يرگید  تیـالو  رد  یکی  یک  دراد  یتیـالو  یکی  ره  گـنهن و  دوب و  لـین  رحب  رد  یبآ  پسا 
ایرد زا  نوچ  تخـس و  یتسوپ  دراد و  هاتوک  یتماق  دـنک و  پسا  گناب  كوخ و  لابند  نوچ  دوب  هاتوک  شلاـبند  واـگ و  مس  دـننام 

نادنچ يرحب  پسا  .دنرورپب و  دنریگب و  اریو  هچب  یک  دشاب  دراد و  یم هگن  بآ  دور و  یم زاب  سپ  زا  دراد و  ایرد  رد  يور  دـیآرب 
مس رثا  یک  دورنب  نآ  زا  شیپ  بآ  یک  اریز  دننادب  پسا  نیا  ریسب  لین  ندش  تدایز  دم و  تقوب  .دنز  جوم  بآ  یک  لحاس  رب  دورب 

پسا يدمآ و  جنرب  قلخ  يدرک  گنهن  نمشد  ار  يرحب  پسا  لج  زع و  راگدیرفآ  هن  رگا  رایسب و  دشاب  گنهن  لین  رد  دشاب و  يو 
يو دور و  يو  شوگ  رد  یک  دـشاب  یتـشک  رگنل  اـت  یهوک  دـننام  دوب  میظع  رحبلا  سرف  مزلق  ءاـیرد  رد  .رایـسب و  دروخ  ار  گـنهن 

قمرج 288] ارنآ  تسا  ییاـج  تسب  تیحاـنب  .دـنام و  راـمب  يو  نیریز  نت  همین  دـنام و  پساـب  يو  ءـالاب  نت  مین  درب ، یم ار  یتـشک 
[289] .يرحب یمدآ  تسا و  يرحب  یپسا  همشچ  نیرد  یفاص ، یکی  تسا  میظع  همشچ  ود  نآ  رد  دنناوخ 

ءاملا سرف 

تسی  همشچ اجنآ  دنیوگ و  وس »  » سوط روباسین و  نایم  تسا  یهید  دنیوگ 
560 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دننادـب يو  رعق  یک  دـندرک  دـصق  ثـیل  نـب  ورمع  ینزغ و  دوـمحم  .تـسا و  يرحب  پـسا  نآ  رد  دـنیوگ  دــنناوخ ، دوروـس »  » ارنآ
نآ اب  دـش  گرزب  نوچ  مرد ، مرد  دازب  قلبا  عملم  هچب  درک  نشگ  يو  اب  يرحب  پسا  تشاد  ناـیدام  پسا  اـجنآ  يریما  دنتـسناوتن و 

.تفر همشچ 

سان سرف 
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نیزح زاوآ  اریو  دـنام ، پساـب  رگید  همین  دـنام و  یمدآـب  يو  نت  همین  .دـنناوخ  ساـن  سرف  تسا  یناویح  طـیحم  لـحاس  رب  دـنیوگ 
.موهفمان دشاب  نوزوم 

هـشیمه دنزومآ و  يو  ناحلا  ناینغم  دـنروخ و  بارـش  اجنآ  رب  لحاس  لها  ناحالم و  دـنا و  هتفرگرب نآ  زا  راقیـسوم  زاس  دـنیوگ  و 
زین تاملظ  دحب  سان  سرف  نیا  و  ددرگ ، رهاظ  سان  سرف  ات  دننز  اهمیخ  دـنیآ و  يو  بلطب  قاشع و  زا  دوب  رومعم  ایرد  نیا  لحاس 

.میتفگب ام  تسا و  ردان  هصق  نیا  .تسه 

لغبلا ۀیصاخ 

رخ يو  ردپ  .دنک  رایـسب  عامج  و  [ 291] دافس .دریمب  دیازب  رگا  و  [ 290] دـیاز هچب  هن  تسا  میقع  هن  دراد ، دـب  عمط  تسیناویح  رتسا 
.دزومآ دب  ءاهتلصخ  فرط  ود  ره  زا  دوب و  نایامع 293 ] نایالاخ و  رمع  زا  رتزارد  شرمع  پسا 292 ] يو  ردام  تسا ،

هجردـب هن  یک  یـصخ  نوچ  مه  ناشرو و  رمع  هن  دراد و  رتوبک  تیادـه  هن  دوب  ناشرو  زا  يو  لصا  یک  یبعار 294 ] رتوبک  نوچ 
هن پسا  يزیتـب  هن  دوب  مرن  يراـتفر  ار  رتـسا  .دـیاز و  ینب 295 ] رجز و  ناـیم  زا  یک  طوبـشم  نوچمه  ناـنز و  هجردـب  هن  دوب  لـحف 

.هیدهب داتسرف  سقوقم  ارنآ  دوب  يرتسا  مالسلا  هیلع  ار  ربمغیپ  .رخ و  ینارگب 
561 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

[ رتسا تیصاخ   ] لصف

نغورب مرد  جنپ  دننازوسب و  رتسا  بنس  رگا  .دریگن  راب  دروخب  یک  نز  ره  دیاسب  دناشوجب و  رن  رتسا  لد  یک  ره  رتسا : تیـصاخ  اما 
بت دنروخب  دنزیمایب و  ناراب  بآب  رتسا  شوگ  زا  نوخ  هرطق  جنپ  رگا  .دروآرب و  يوم  دـنلام  علـصا  رـس  رب  دـنزیمایب و  طسق  دروم و 
ماعط سک 297 ] دنهن  هدیام  ریز  رد  دنک  هغارم  نآ  رب  رتسا  یک  یگنـس  رگا  [. 296] دروخ یم ار  وج  بآ  نآ  سپ  زا  دربـب و  ار  قد 

[. 298] دنزادنین ات  دروخن 
نایرب رتسا  لد  ددرگن  نتـسبآ  نز  یک  دـهاوخ  یـسک  رگا  .دورب  يو  قشع  دـنک ، هغارم  رتسا  یک  ییاج  دـنک  هغارم  قشاع  درم  رگا 

ددنب نز  [ 300] رب نامسیرب  دهن و  رتسا  تسوپ  رد  يردق  و  [ 299] دنک يو  رب  یصخ  زیمگ  هگنآ  دراین ، راب  یک  یتخرد  بوچب  دنک 
.میدرک لقن  امکح  لوق  زا  رادقم  نیا  .ددرگن  نتسبآ  زگره 

رامحلا ۀیصاخ 

نیزا دـشاب و  رود  تنوعر  زا  اـت  دننیـشن  يو  رب  عضاوتم  مدرم  .دـناجنرن  ار  سک  دـنک و  یلاـمح  هشیمه  تعفنمرپ ، تسیروناـج  رخ 
ورف دوب  هتسشن  يرخ  رب  ریزع  .دنراد و  یمارگ  یسیع  رخ  بنـس  زونه  نایاسرت  یتسـشن و  رخ  رب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ببس 

دنک و هدنز  هنوگچ  ار  ناگدرم  نیا  راگدیرفآ  تفگ  یم درـشفا و  یحدـق  رد  [ 301] ریجنا يردق  تسبرد و  یتخردب  ار  رخ  دـمآ و 
هریـش هداتفا و  اـجنآ  دـید  رخ  ناوختـسا  .تشگ  هدـنز  لاـس  دـص  زا  دـعب  .لاـس  دـص  تشادرب 302 ] يو  ناـج  یلاـعت  هـّللا  .تـفخب 
کی  » تفگ ییاـجنیا »؟ وـت  یک  تسلاـس  دـنچ   » تفگ دـمآ ، رـضاح  یکلم  تسا »! بجع  نـیا   » تـفگ .هزاـت  ناـنچمه  [ 303] ریجنا

راگدیرفآ یک  رگنب  لاس ، دص   » تفگ کلم  .هاگتشاچ »
562 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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تفگ ریزع  .دش  هدنز  ات  تسـشن  یم رگیدکی  رب  يو  ءاهاضعا  هگنآ  و  .ار » رخ  دنک  هدنز  هنوگچ  یک  رگنب  ارت و  درک  هدـنز  هنوگچ 
ار سک  دـمآ  رهـش  رد  .درک  دوـخ  هناـخ  دـصق  سپ  .تـسا  رداـق  راگدـیرفآ  یک  متـسنادب  .ریدـق » ء  ییـش لـک  یلع  هـّللا  نا  مـلعا  »
« .مریزع رتخد  نم   » تفگ یتسیک »؟ وت   » تفگ .ات  ود  ریپ و  دید  ار  ینز  شیوخ  يارـس  ردب  .تخانـش  یمن اریو  سک  تخانـش و  یمن
رد اریو  .مریزع » نم   » تفگ یتسیک »؟ وت   » دنتفگ .هلاس  دص  ریپ  همه  دناوخب ، ارناشیا  .هناخ » رد   » تفگ دنااجک »؟ يو  نارسپ   » تفگ

دیدنـسپن دمآ و  کلم  .هداتـسا  يو  ءالاب  هلاس  دص  نارتخد  نارـسپ و  هلاس و  یـس  یناوج  .دندناشن  تخت  رب  ار  ریزع  دنتفرگ و  رانک 
.دندناشنب ات  درک  باتع  يو  اب  دنشاب و  هداتسا  يو  ءالاب  ناریپ  یک 

هدنز دمآرب  لاس  دص  تفخب  نوچ  .تخیرگب  ریزع  تخوسب ، ار  ۀیروت  تشکب و  ار  لیئارـسا  ینب  رـصن  تخب  نوچ  دـنیوگ  تیاکح 
دید ارنز  ریزع  هداتـسا 304 ] همـشچ  رب  تروص  وکین  ینز  دید و  بآ  همـشچ  .دش  هنـشت  نابایب  رد  دیآ ، رهـش  اب  ات  درک  دـصق  .دـش 
نم  » تفگ ار  ریزع  دمایب و  نز  نآ  سپ  .دنامب  هنـشت  زور  هس  .ندـش » مراین  نز  نوماریپ  ما و  هنـشت نم  تسا و  هدـنز  ناطیـش   » تفگ

.دروخب یتبرش  درک و  بآ  دصق  يو  [.« 305] روخب بآ  همشچ و  نیرد  ورب  مدرک  یم شیامزآ  ارت  ما و  هتشرف
شیوخ موقب  نوچ  .دناوخب  ار  ةروت  هلمج  دش ، ورف - يو  قلحب  دمایب و  نامسآ  زا  یباهش  دنیوگ  یـضعب  .درک  ظفح  هلمج  ار  ۀیروت 

ادخ رـسپ  رگم  ریزع  نیا  ندناوخرب ، ظفح  زا  تسناوتن  دوب  ۀیروت  بحاص  یک  یـسوم  یک  دنتفگ  نادوهج  دناوخب ، ۀیروت  دیـسر و 
یتشد رخ  دوب و  جازمدرـس  رخ  کنادب  .دوب و  ناربمغیپ  رایتخا  رخ  یک  تسنآ  دوصقم  .دنناد  ادـخ  رـسپ  ار  ریزع  تقو  نآ  زا  .تسا 

.دشابن ریسدرسب 
563 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رگا .دلانب  دیآ و  دردب  گس  بشب  دنک  گناب  نوچ  رخ  .دوب و  رتهب  هلاس  هس  رن  زا  هرک  نکیل  دنک و  نشگ  مین  لاس و  ودـب  رن  رخ  و 
ماگ ددعب  دنار  یم دنیـشن و  نآ  رب  یکی  دلام و  رخ  ياپ  تسد و  رب  نآ  محـش  دـنکزاب و  درآ  راب  یکی  یک  یخاش  زا  یلظنح  يدرم 

.دوش نکاس  دروخب  رخ  ریش  دیرگ  رایسب  نوچ  كدوک  .دنک  قالطا  وا  مکش  رخ 
روگ رخ  .دوب  یـصخ  بلغا  روگ  رخ  ببـس  نیدب  دنکب و  شا  هیاخ نادندب  دیآ و  وا  هلگ  رد  یک  دراذـگن  رن  هرک  چـیه  رن  روگ  رخ 
دوب ددع  دصناپ  یک  دشاب  وا  هلگ  درآرد و  هلگب  هگنآ  دنک  مکحم  بنـس  ات  دیآ  نوریب  یک  دراذگن  مکحم و  دیاز  ییاج  هچب  هدام 
دنیآ ندروخ  بآب  نوچ  دنشاب ، رایسب  هرصب  راید  رد  دندرگن و  ادج  مه  زا  یک  دنز  یم ریشمشب  رگا  دنوشن و  هتسسگ  رگیدکی  زا  و 
لوـق زا  رادـقم  نـیا  .دراد  دوـس  ار  عرــص  دـننک  يرتـشگنا  وا  مـس  زا  .دـنریگ  یم دـننز و  یم ارناـشیا  دراـک و  اـب  دـنیآ  هارب  درم  ود 

.دمآ هتفگ  [ 306] امکح

منغلا ۀیصاخ 

دـیآ و شیب  دنـشک  شیب  اریو  یک  دـنچره  میظع و  یتاکرب  درک و  رایـسب  عفانم  يو  رد  دـیرفایب و  ار  دنفـسوگ  راگدـیرفآ  کنادـب 
ياجب دـسرتب و  غرم  شوم و  زا  ات  تشاد  دـناوتن  زاب  دوخ  زا  رـش  چـیه  زجاـع و  رـش و  یب و  [ 307] دوب فولا  تسا و  فـیطل  یلکش 

[. 308] دنـشورف یم شنیگرـس  دـنرب ، یم شمـشپ  دـنماشآ ، یم شریـش  دـننک ، یم شتـسوپ  دـنروخ و  یم شتـشوگ  .تـسا  تـمحر 
.تسا شیب  افج  یمدآ  زا  اریو  تسا  شیب  تحار  يو  زا  ار  یمدآ  کنادنچ 

ببس   » تفگ کلملا 309 ] ماظن  ریزو  دوخ ، هشیپ  زا  درک  هبوت  یباصق  دنیوگ  تیاکح 
564 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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زا ینز  .متفاین  مدرک ، بلط  دراک  مدمآزاب  نوچ  متفرب  یلغـشب  مداهنب و  اجنآ  دراک  مدرک و  هناخ  رد  ارنادنفـسوگ   » تفگ دوب »؟ هچ 
نوچ .درک » ناهنپ  خاروس  نآ  رد  تفرگرب و  نادـندب  يدنفـسوگ   » تفگ .دراک »  » متفگ یبلط »؟ یم هچ   » تفگ ارم  درک ، هگن  هفرغ 

« .مدرک هبوت  ببس  نیزا  نم  [ 310] .دوب هدرک  ناهنپ  یخاروس  رد  مدرک  طایتحا 
کمحر اهتمحر  نا  ةاشلا  و   » ملس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاق  و  اهمحرا » ةاشلا و  حبذا  ینأ ال   » تفگ مالسلا  هیلع  ار  ربمغیپ  یـصخش 

کلم دننیب  باوخب  نوچ  ار  باصق  دشاب و  لد  تخس  باصق  یک  اریز  دنتسرفن ، یباصقب  ار  رـسپ  یک  درک  یهن  ببـس  نیزا  و  هّللا »
.دنشاب شیورد  ناباصق  ناخالس و  بلغا  دوب و  توملا 

تشوگ و  [ 311] دنشک هن  دنرخ و  دنفسوگ  هن  نایاسرت  .تسا و  رکنم  ندرک  لتق  تسا  لالح  دنفـسوگ  هچرگا  یک  تسنآ  دوصقم 
دـنهدن و هار  يولع  ملاـعب  اریو  ناـج  دروـخ  ناوـیح  تشوـگ  دـنک و  لـتق  یکره  یک  تسا  ناـشیا  بهذـم  دـنرخن و  باـصق  زا  ار 

[313] .دیآ هدام  هرب  دیآ  بونج  داب  نوچ  دریذپن و  نشگ  دیآ  ناراب  و  [ 312] دریگ نشگ  نوچ  دنفسوگ 

شبکلا ۀیصاخ 

یک مدـید  باوخب   » تفگ مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  .مهدیـس و  يا  .موقلا » شبکلا  وه   » لاقی دـننز  لثم  يوب  دراد و  یتکوش  شبک 314 ]
هیلع ربمغیپ  .تساوخ  تزرابم  دمآ و  گنجب  فلخ  یبا  ردب  زور  ات  .مشکب » ار  يدیس  یک  مدرک  لیوأت  مدوب ، هتسشن  یـشبک  رب  نم 

ینمشد   » دنتفگ دندرک و  عنم  نارای  .درک  يو  دصق  مالسلا 
565 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رکـش ار  پسا  نیا  نم  یک  تسلاـس  نیدـنچ   » تفگ فلخ  یبا  .دـمآ  يو  گـنجب  دینـشن ، ربمغیپ  .ورم » شیپ  عاجـش ، تسا و  رکنم 
راک یک  دیـشاب  دوردب   » تفگ شیوخ  لها  اب  دیدرگزاب و  فلخ  یبا  .هیلع » کلتقأ  انأ   » تفگ ربمغیپ  .مشکب » ارت  ات  دـیجنک  مداد و 

تفگ ار  ربـمغیپ  دـیدرگزاب و  .مشکب » ار  وـت  یک  تـفگ  نـم  اـب  زورما  دـیوگن و  غورد  زگره  دـمحم  یک  تفر 315 ] يرـس  اب  نم 
ربمغیپ یهد »؟ مصخب  ریـشمش  یک  تسا  نینچ  وت  لـقع   » تفگ فلخ  یبا  .داد  يوب  ریـشمش  ربمغیپ  .منیبـب » اـت  هد  نمب  وت  ریـشمش  »

درم و دز  فـلخ   ] یبا رب  یمخز  ربـمغیپ  [ 317] داد زاب  ياـجب  ار  غیت  يو  .منادرگزاـب » یهت  وت  تسد  یک  متـشاد  مرش 316 ]  » تفگ
.درک مین  ودب  ار  پسا 

.ددرگن چوق  مشپ  نوماریپ  هچروم  .دوب و  کلم  باوخ  رد  شبک  یک  تسنآ  نیزا  دوصقم 
.ددرگ يو  عبات  دوب  هتفات  چوق  مشپ  زا  یک  دندنبرد  نامسیرب  شیم 318 ] شوگ  رگا 

.دتفین دنفسوگ  رد  نامدرق 319 ] دنزیرب  هریظح  رد  هکرسب و  دنیاسب  ار  دنقلق  رگا  و 
.ددنب زاب  ار  فاعر  دتسازاب و  نوخ  دننک  تحارج  رب  مشپ  رتسکاخ  رگا 

زنعلا ۀیصاخ 

زا ای  دور  دنفسوگ  شیپ  زا  .دوب و  رت  هرهز دب  دنفسوگ  زا  درادن و  هبند  کنآ  الا  دنفسوگ ، زا  تسا  یـسنج  فیطل و  تسیروناج  زب 
.یگرهزدب زا  ای  تسا  فرش 

زا و  [. 321] ددرگ هدنز  دش  بیاغ  ریش  نوچ  دریمب ، دونشب  ریش  يوب  و  [ 320] دود يو  شیپ  دنیب  ار  ریش  یک  تسنآ  زب  صاوخ  زا  و 
دهد بآ  نآ  زا  ار  زب  اـفرط و  زا  دزاـس  هساـک  كره  .دوش  کـین  دروخب  اینومقـس  اـی  مربش  دوش  راـمیب  نوچ  یک  تسنآ  زب  یکریز 
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ریز رد  زب  ورس  رگا  .ار  یمدآ  نینچ  مه دشابن و  شلاحط  دنشکب  ار  زب  نوچ 
566 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

باوخ دنیرگن و  دنهن  ناکدوک  نیلاب  ریز  رد  دننک و  نآ  رب  يزب  ةروص  يدنه  رولب  رگا  دیوگ  يانوذ 322 ] .درآ  باوخ  دنهن  شلاب 
ار جـنلوق  دور ، تسوپ  نآ  ناـیم  رد  دوب ، جـنلوق  ارک  ره  دـننکب ، يو  تسوپ  زارد ، دراد  اهورـس  یهوـک  تسیزب  دـنغ  دودـحب  .درآ 

یکلم اراد  نب  اراد  یک  دوب  نآ  ببس  دندرورپ و  زب  ریـشب  ار  ردنکـسا  .قدب  دوب  دنمدوس  زب  ریـش  .دنک  لمع  تیالو  نادب  دیاشگب و 
تبارق رگیدـکی  اـب  تفر ، لاـتق  رـس  رد  رمع  دـنتفگ  ارزو  .تفرب  یتوادـع  ودره  ناـیم  مورب  دوب  یکلم  موسلیف  ناریا و  تیـالوب  دوب 
هیرومع نیا   » دنتفگ ار  اراد  دندرک ، دسح  نانمشد  .يو  زا  دش  نتسبآ  داد ، اراد  رسپب  هیرومع ، يو  مان  تشاد  يرتخد  موسلیف  دینک ،

ناهنپ يراغ  رد  اریو  هیردنکـسا ، رد  دازب  يرـسپ  دیـسرتب  هیرومع  .تشبن  شوین  ارادب  هصق  يو  .موسلیف » نآ  هن  تسا  یماجح  رتخد 
يرسپ یک  دندرب  ارادب  هصق  .يداد  ریـش  اریو  يدمآ و  راغ  نادب  هلگ  زا  يزب  زور  ره  تسب و  يو  يوزاب 323 ] رب  رهوگ  ود  درک و 

کلم دیسر و  افطـصا  رهـشب  تفرگب و  ردنکـسا  اراد  تکلمم  درمب و  اراد  ات  درورپب  اریو  درک و  مان  ردنکـسا  اریو  .ناس  نیرب میتفای 
.داد يوب  یگنهرـس  داد ، هار  اریو  تخانـشب و  اریو  دـیدب ، اریو  يزور  هیرومع  .هدیـسر  يو  رتخدـب  تکلمم  دوـب و  هدرمب  رهـش  نآ 
دید هرهم  ود  درک ، هنهرب  اریو  هیرومع  .دنهد » يوب  یکلم 324 ] یک  دیاشن  تسا ، صربا  ردنکسا   » دنتفگ دندرک و  دسح  ناگنهرس 

[. میا 325 هتفای اهترابع  رایـسبب  اهتیاور و  رایـسب  زا  تیاکح  نیا  .داد و  يوب  تکلمم  تسا و  يو  رـسپ  یک  تسنادـب  يو ، يوزاـب  رب 
[326] دوصقم .دش  هدرورپ  ات  داد  ریش  اریو  یهوک  يزب  دینازیرگب ، اریو  ردنکساب ، دش  نتسبآ  هتشرف  هحفن  زا  هیرومع  دنیوگ  یضعب 

ص566 ج2 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
567 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

داتـشه زب  دبلطن و  ار  زب  رن  دنفـسوگ  دبلطن و  ار  شیم  رن  زب  تسا و  یمدآ  قفاوم  يو  ریـش  یکزب  ۀیـصاخ  یک  تسنآ  تیاکح  نیزا 
.دزیرگن رگید  دنرتسب  ششیر  دنرآ و  هلگ  رد  هلگ  زا  دمر  یک  رن  زب  .يزورب  دنکب  ناجیه 

وهآ ۀیصاخ 

یک دـلانب  نانچ  دریگب  يو  هچب  دایـص  رگا  .دوب  نابرهم  دوخ  هچب  رب  دراد ، وکین  یمـشچ  وکین و  یندرگ  تسا ، فیطل  یناویح  وهآ 
.دزیرب دـیاخب و  ارناـبز  دروخب و  شناـبز  سگم  دـنز و  گـناب  یک  یـسب  زا  دوش  کـشخ  نهد  رد  شناـبز  هن  رگا  دوـش و  كـاله 

رب رسب و  دهج و  ریزب  هوک  ءالاب  هزین  هد  زا  یهوک  زب  .دوش  هبرف  دروخب  ارنآ  زب  [ 327] دوب یمس  اپ ، هتوک  دوب  یتوبکنع  رهنلا  ءاروامب 
رهب دشاب ، وا  ورـس  دـنب  وا  رمع  لاس  ددـع  دـننز و  سفن  نآ  زا  تسا  یخاروس  یهوک  واگ  نآ  زا  زب و  ورـس  رد  دـنیوگ  .دـیآ  نیمز 
.دوب هدنز  ات  ددرگنزاب  دیآ و  يو  یپ  زا  دنریگب  اریو  نوچ  دروآ ، هدام  شیپ  دریگ و  نهد  رد  فلع  .دیآ و  دیدپ  نادب  یهرگ  یلاس 

یهوک زب  تسوپ  دایـص  .دـنراد  تسود  ناشیا  رادـید  زین  نایهام  دـیآ ، لحاسب  دراد ، تسود  ار  یهاـم  دـشاب ، اـیرد  کـیدزنب  چـنآ 
شنهد يوب  .تسا  تاناویح  همه  رتانیب  وهآ  .دوش و  دیـص  دـهن ، يوب  يور  دـید  وهآ  تسوپ  نوچ  یهاـم  دور ، بآ  رد  دـشوپرد و 

دتفا يو  رب  نوچ  ار ، لحز  اسفنح  تسار و  رمق  وهآ  یک  اریز  دریمب ، دـننکفا  وهآ  رب  اسفنخ  .دروخ  روش  بآ  لـظنح و  دوب ، شوخ 
.دریمب

قاقش
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ود یگنـسرف  رهب  دنهن و  قاقـشب  يور  دنیآ و  مهب  دنک  راکـش  یک  دـهاوخ  گرگ  نوچ  .دـنوش  عمج  رایـسب  وهآ ، زا  تسا  یـسنج 
رگید ود  دتسیاب و  گرگ 

568 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دنـشکب و ار  همه  سپ  دنناود  یم ارناشیا  دنزیخرب و  هدوسآ  گرگ  ود  نیا  هگنآ  دنیآ ، گرگ  ود  نآ  کیدزنب  ات  دـنناود  یم ارناشیا 

.دراد وکین  یتفاطل  هنیگبآ و  دننام  دیپس  یلاله  لکشب  دشاب  ورس  ود  ار  قاقش  .دشاب و  گرگ  گس و  يو  نمشد  .دننک  رابنا 

شیرج 328]

دایـص سپ  .نتفرگ  دـناوتن  اریو  سک  دـشوکب  ناروناج  همه  اب  .دراد  ورـس  کی  رـس  ناـیم  رب  .دور  وکین  هلاـغزب ، دـنچ  تسیروناـج 
.دـهد يوب  ناتـسپ  كزینک  .دنیـشن  شنماد  رد  دـیآ و  يو  شیپ  شیرج  .دـناشنب  يو  نایـشآ  کـیدزنب  رکب  دـیپس ، ناوج ، یکزینک 

.دریگب اریو  دایص  دپسخب ، ددرگ و  تسم  دروخب  يو  ریش  رادقم  نوچ  دریگرد ، ارنآ  شیرج 

[329] رومای تفص 

رد دروخ و  زاب  دیآ و  تارف  بآب  دوش  هنـشت  نوچ  .ندیرب  ناوت  بوچ  نادب  هرا ، دـننام  دراد  ورـس  ود  .هدـنزیرگ  روفن و  تسیناویح 
يو و رب  يو  حالس  ورـس  نآ  ندمآ و  دناوتن  نوریب  دریگرد و  تخردب  شیاهورـس  .دهج  یم دنک و  یم طاشن  دیآ و  رازغرم  هشیب و 

.ددرگ لاب 

سرا

.دنوش و عمج  يو  رب  ناروناج  .دـنک  شوخ  يزاوآ  دـیآ ، يو  رد  داب  .يو  رد  خاروس  راهچ  دراد و  ورـس  کی  هشیب  رد  تسیروناج 
.اشگ لد يدمآ  يزاوآ  نآ  زا  داب و  بهم  رد  درک ، بصن  دوخ  شیپ  يو  ورس  تفرگب و  ار  یسرا  یکلم  یک  دنیوگ 

[331] .يداتفا هدنونش  رب  هیرگ  یک  يدمآ  يزاوآ  يداهنب  نوکشاو 330 ] رگا 
569 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هیرحب هباد 

دلام یم گنـس  رب  ار  دوخ  نت  سپ  .ییوهآ  کنادنچ  دزورفا ، عمـش  دننام  درز  دیآرب ، بآ  زا  بشب  .تسی  هباد طیحم  يایرد  بل  رب 
دـشفرد شتآ  نوچ  دنفاب ، هماج  نآ  زا  .دنک  یم غورف  شتآ  دننام  دنرادرب  يو  مشپ  نآ  .دوش  ایرد  اب  دنازیرب و  همه  ار  دوخ  يوم  ات 

.دراد تمیق  رانید  رازه  نآ  زا  هماج  .دمد  یم تبت  کشم  زا  رتوکین  يوب  دسانشن و  خرس  رز  زا  سک  و 

هفارز ۀفص 

درخ و نادـند  غرم و  لابند  دراد  واـگ  بنـس  ورـس ، یب یهوک  واـگ  رـس  دراد و  رتش  نت  بجع ، تسیناویح  دوب  هبون  نیمز  رد  هفارز 
.هقان شردام  دوب  گنلپ  شردپ  .فیرظ  یگنرب  لاخ  لاخ  يو  تسوپ  .وناز  یب هاتوک  ياپ  ود  دراد ، زارد  تسد 
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.شیک نیرحب و  زا  قارعب  دوب  هدمآ  تلاسرب  یک  یصخش  زا  مدینش  نم  تیاکح 
نوریب نابز  کیراب و  ورس  ود  یملع و  دننام  زارد  ندرگ  دومع و  ود  دننام  زارد  دراد  تسد  ود  یکلم  نآ  زا  مدید  ار  هفارز   » تفگ

شندرگ رـس و  یتسـسگب و  تخرد  زا  رانک  ات  يدرک  ورف  رـس  يدـمآ و  تخرد  شیپ  يدروخ  راـنک  تخرد  هگنآ  هیـس و  درک  یم
رد رـس  دور ، یم یک  یهار  رب  دـنناوخ ، یم گنلپ  واگ  تیـالو  نآ  رد  .يدروخ » ناـکدرگ  نینچ  مه يدوب و  هتـشذگ  تخرد  ءـالاب 

نهآ دنزاس ، اهنشوج  نآ  زا  دوب ، تخـس  يو  تسوپ  .دور  نارگ  دراد و  هاتوک  رمع  .غاب  نوریب  يو  دنک و  یم هرچ  نآ  رد  درب  یغاب 
.دورن رتشیپ  دوخ  تیالو  زا  .دیازب  یک  دریم  اجنآ  دنکن ، راک  يوب 

570 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ندگرک ۀفص 

.راهچ ای  دشاب  هس  دوب  يو  یک  یمیلقا  رد  میظع ، تسیروناج  ندگرک 
رد هچب  لاس  دـنچ  و  دروخب ، ار  هچب  یک  دـشاب  و  .ندـکرکلا » دـسالا و  یلاعت  هّللا  قلخ  لقا  لـیق   » .درآ هچب  کـی  يرمعب  يو  هداـم 

دسیلب و اریو  هن  رگا  دنامب و  دزیرگب  ردام  زا  هچب  رگا  .دوب  هدرک  مکحم  تخس و  مس  ورـس و  اهنادند و  دازب  نوچ  دنامب ، يو  مکش 
دنک و نوریب  ردام  جرف  زا  رـس  ردام  مکـش  رد  هچب  .دریمب  یمدآ  يو  گناب  زا  .ددرگ  تسم  ندگرک  .دـشکب و  اریو  دراد  زیت  ینابز 
ات دـسیلب  ار  هچب  یک  تـسنآ  بـجع  .دوـش و  نوریب  [ 332] دـیآ گنتب  محر  زا  نوچ  .دوش  یم زاب  ياـجب  دـهد و  یم ماـعط  شرداـم 

، کلهم تسیروناج  .دنکفین  نیگرس  ردام  مکش  رد  .دیازب و  رگید  هچب  ات  دنک  یم هحون  زارد  راگزور  هگنآ  .دریمب  دوش و  حورجم 
یناشیپ زا  مکحم  ورـس  کی  پسا و  ندرگ  دراد و  ریـش  ياپ  تسد و  یک  دـنام  عابـسب  .واگ و  لاـبند  ورـس  بنـسب و  دـنام ، میاـهبب 

لیف تشپ  رد  فقعم  دراد  ییورس  .دنک  گنج  دراد ، یتوادع  لیف  اب  اما  تسا  غورد  درادرب  ورـسب  ار  لیف  یک  دنیوگ  ماوع  .هدمآرب 
ندگرک  » دنیوگ .تسا  هدنزوس  يو  ثدح  دشاب و  رود  نارمع  زا  ندـگرک  .دـنوش و  كاله  ودره  ات  دـنامب  نانچ  مه [ 333] دزادنا

دراد حانج  ود  دراد و  میاوق  راهچ  یک  تسنیا  یتفگش  و  .دنتفرگرب » يو  ءاهناوختسا  اجنآ  زا  دمآ ، یصخش  رب  يو  ثدح  دیرپ ، یم
.دنک یمن لوبق  لقع  تسا و  ردان  نیا  و 

ندـگرک ورـس  زا  نیا   » تفگ ارم  .يو  شیپ  ینامی  عزج  نوچ  مدـید  تایروفیط  هس  متفر  یکلم  شیپ  رد   » دـیوگ نالـضف  دـمحا  و 
هریزج رب  .دیابرب  ار  راوس  ددرگ ، جنلخ  ءاهتخرد  نایم  رد  دـنرخب ، نارگ  ياهبب  ارنآ  كولم  دـننک ، اهرمک  ورـس  نآ  زا  و  .دـنا » هدرک

میظع  ءاهبب  يو  زا  ییورس  .واگ  نوچ  دننک ، هرچ  لییاطرب 334 ]
571 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوب دـیپس  ورـس  نیمز  رگا  .یهام  ای  غرم  ای  ریـش  ای  یمدآ  نآ  زا  يو  رد  دـیآ  دـیدپ  یتروص  دـننک  زاب  مه  زا  کـنآ  ببـس  .دـنرخب 
.دننک و اهمکح  نآ  رب  دیامنب  یک  تروص  نآ  تیالو  نآ  رد  .دیامن و  دیپس  تروص  دوب  هایس  ورس  لصا  رگا  دیامن و  هایس  تروص 

اما .دوب  يرـصم  رخ  نآ  زا  نآ  تسا ، ندگرک  ورـس  دنیوگ  دنرآ و  قارعب  یک  نآ  ءاهورـس  .كدـنا و  دـشاب  نیـص  مالقا 335 ] رد 
اجنآ دـشاب و  يو  یک  دـنرب  تیحان  نآ  رب  هزیـشود  كزینک  سپ  دوب ، لتاق  يو  گناب  کـنآ  مکحب  دوب ، لکـشم  يو  ندرک  دـیص 
اجنآ شیب  رگا  دوب و  یکی  رگا  ارحـص  نآ  رد  .دتفیب و  دبای و  شغ 336 ] دونش  هزیـشود  يوب  دنیب و  ار  يو  ندگرک  نوچ  .دنناشنب 

.فیعض رتخد  نآ  زا  دنادرگ  رخسم  ار  يوق  روناج  نینچ  راگدیرفآ  .دشکب  اریو  دشاب  هدرک  نیمک  دایص  .دتفیب 

هجانصلا
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دروخ هچ  ره  دوب و  ییارـس  کنادـنچ  يو  مشچ  هقدـح  هریاد  یک  دوب  نادـنچ  يو  یگرزب  .طیحم  يایرد  يوس  نآ  زا  تسیروناج 
زا شاپ  ای  شرـس  ای  ندید  دناوتن  يوضع  يو  مادنا  زا  دسر  دودح  نیدب  یـصخش  رگا  .لوب  هن  دـنک  نیگرـس  هن  دـیازفا ، يو  نت  رد 

.دوب و یمرک  کنادـنچ  هچ  رگا  دریمب و  راـم  ندـید 338 ] زا  نکیل  دوب و  هـناریب 337 ] رد  دراد و  زارد  يرمع  .دوـب و  یک  یمیظع 
.تسفورعم هجانص  یهبرف  تمظع و 

دسالا ۀیصاخ 

ریش یک  اجره  .دسرتب و  ددرگ و  عطقنم  شزاوآ  دید ، اریو  یک  ناویح  ره  .بلاغ و  تاناویح  همه  رب  رهاق ، تسا و  میظع  یعبس  ریش 
يو  شیپ  يرکشل ، ای  دنیب  اریدرم  کی  یک  دوب  يدحب  ریش  يریلد  .دنشاب و  رغال  ناروناج  همه  دراد ، نایشآ 

572 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یتشک لابند  رب  ریـش  .تخیرگ  دـناوتن  دـنامب و  ياج  رب  دـید  اریو  یک  ناویحره  .دوش و  كاله  ای  دـبای  رفظ  اـت  دزیرگنب  دوب ، یکی 

دهن مه  رب  مشچ  بشب  .دروخب و  دریگب و  اریو  داتفا  هچ  یک  دنیب  ات  دیایب  حالم  .درادب  ياج  رب  ار  یتشک  دـشکب و  ار  نسر  دنیـشن و 
لوب تاـناویح  يو  گـناب  زا  یک  اریز  دوب ، یحالـس  يو  گـناب  دزیرگن  دیـص  اـت  دزورفا ، شتآ  هلعـش  نوچمه  يو  مشچ  یک  اریز 

كدنا نوچ  دنک و  هابت  گنچب  يو  ناد  هز يو  مکـش  رد  هچب  یک  اریز  ددرگ ، میقع  هگنآ  دـیازن و  رتشیب  راب  کی  هدام  ریـش  .دـننک 
، دزیرگب دـننزب  یتشط  رگا  دزیرگب و  دـنیب  ار  شتآ  هلعـش  ریـش  .دوش  مخز  رد  دـنک و  كاله  اریو  هچروم  دـیآ  ریـش  رب  یمخز  هیام 

نادایص دراد ، تسود  هشیب 339 ] زاوآ  .دسرت  مکش  زا  دوب ، فیعـض  ریـش  مکـش  .دزیرگب  دنیب  ار  هیاس  درگن  بآ  رد  پسا  کنانچ 
، دنک یم عامـس  ریـش  دنور و  یم دنیآ و  نابرطم  سپ  رد  ناراد  حالـس دنریگ ، ار  ریـش  یک  دـنهاوخ  نوچ  .فد و  دـننز و  یم يانرس 

.دننز یم هشیب  دندنبرد و  دنریگب و  اریو  دنزادنا و  يوب  اهحالس  یک  دریگ  مارآ  نوچ 
.دروخب اریو  یک  دشاب  دنکن و  گنج  نز  اب  زگره  .دراد  تسود  ارنز  .دروخ  مک  بآ  ریش 

يدمایب و نز  نآ  .تفخ  يو  يارس  رد  رب  تفرب و  گنسرف  نیدنچ  ریش  تخیرگب ، نز  .دوب  هتفرگ  تفلا 340 ] ینز  اب  يریش  دنیوگ 
یک مدینـش  گرزب  یـضاق  زا  نم  .ربکت و  طرف  زا  درازاین  زین  ار  روک  درازاین و  ار  لفط  ار و  نز  زگره  يدـیلام و  يو  رـس  رب  تسد 
زاب سک  يو  رثا  هشیب و  رد  دربب  دوبرب و  ار  دنبرد  کلم  راوس و  رازه  نایم  رد  دمآرد  يریش  [. 341] اراخبب متفر  یم تلاسرب   » تفگ

یهار مه سک  اب  ارحـص و  رد  دور  اهنت  دورن و  هتخیرگ  لابند  زا  كوخ و  دروخ و  ناطرـس  غدفـص و  ریـش  .دنک  رباکا  دصق  .دیدن »
يو ندرگ  تشپ و  ناوختسا  .دنک  یم ناهنپ  دوخ  ياپ  رثا  دلام و  یم نیمز  رب  لابند  دور  دیصب  نوچ  دورن و  هدروخ  مین  رس  اب  .دنکن 

هراپ  کی 
573 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

کمن بلطب  دروخب  اریدیص  نوچ  .دوب  مومحم  ریـش  هشیمه  .ددرگ و  رهاظ  نآ  زا  شتآ  دننز ، مه  رب  ریـش  ناوختـسا  ود  رگا  .دوب و 
دروخب ار  یبک  دوش  رامیب  نوچ  .دروخب  دعس  دیآ  ریـش  رب  یمخز  نوچ  .هچروم  میب  زا  دیاز  هحالم  رد  ار  هچب  .گنـسرف  هاجنپ  دور 

هنسرگ نوچ  .دیاسارب و  دز  یک  ورین  نآ  زا  ات  رت ، مرن همه  زا  رخآ  رت و  بعص همه  زا  لوا  یپ ، کی  رب  دنزب  گناب  یس  .ددرگ  کین 
زینشگ دننک و  دیدق  يو  تشوگ  رگا  .دهن  مه  رب  مشچ  دش  رادیب  نوچ  دنک ، زاب  مشچ  دپسخب  نوچ  .دمرن  دیـص  ات  دنزن  گناب  دش 

.دباین امرس  دلام ، دوخ  نت  رد  ریش  هیپ  رگا  .دربب  جلاف  دلام  دوخ  رب  رگا  .دنکفیب  ریساوب  دنروخب  هدوس و  دننک ، دیبن  رد  دنناشفارب و 
نکاس دنهن  ریـش  مخز  رب  دنفاکـشب و  سورخ  مکـش  رگا  .دنک  تسرد  دـنهن  روسان  رب  ریـش  هیپ  .ددرگ  ریلد  دروخب  ریـش  لد  یک  ره 
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نآ رد  نهآ  واس  ریش و  يوم  دنک و  خاروس  رانا  بوچ  هک  ره  .ددرگ  هتفشآ  دنزب و  همزمز  دونـشب  سورخ  گناب  نوچ  ریـش  .ددرگ 
لگ زا  رگا  دـسرت و  شوم  زا  ریـش  .دـندرگن  يو  شیپ  دـسرتن و  يروناـج  چـیه  زا  دراد  دوخ  اـب  دریگب و  مومب  شرـس  دـنک و  بقث 

.دزیرگب نآ  زاریش  یک  دننک  یعوبری 
نمیا يو  زا  دنرورپب و  اریو  دننکب و  ریـش  نادند  .دنـشاب و  یـشحو  زوی  رمن و  ریـش و  دـشفرد و  هبرگ  یعفا و  گنلپ و  ریـش و  مشچ 

هچب .دوش و  هدـنز  ات  دـمد  يو  ینیب  رد  يداـب  هداـم  ددرگ و  هدـنز  هچب  میـس  زور  .دوب  هدرم  دـیازب  ار  هچب  نوچ  ریـش  [. 342] دنشابن
.دیآ دیدپ  يو  تروص  ات  دسیل  یم اریو  تروص  یب دوب  هراپ  تشوگ  گرگ 

بهل یبا  نب  ۀبتع  راتفگ  و  يوَه ]  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو   » ةروس لوزن   ] لصف

ربمغیپ .مجنلا » برب  رفاک  اـنا   » تفگ دینـشب  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  داتـسرفب ، [ 343  ] يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو   » ةروس راگدـیرفآ  نوـچ  کنادـب 
يو  رسپ  .دیسرتب و  درک ، نیرفن  يو  یک  دینشب  بهل  وبا  .کبالک » نم  ابلک  هیلع  ّطلس  مهللا   » تفگ دینشب 

574 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یک دـیناد  امـش   » تفگ و  .هاـنبا » او   » تفگ یم بهل  وبا  دـنتفرب ، نوچ  .دـیراد » هگن  نم  رـسپ   » تفگ [ 344] ارناوراک .تفر  یم رفسب 

اهراب دـندناباوخب و  اریو  بشب  نایناوراک  .مسرت » یم يو  نیرفن  زا  نم  تفگن و  غورد  زگره  نونکا  ات  یکدوک و  زا  نیمـالا  دـمحم 
.هدرک تسار  اهحالس  دنتفخب ، يو  درگ  نادرم  دنداهنرد و  يو  درگ 

تشادب و يو  تیزعت  بهل  یباب  دمآ  ربخ  نوچ  .تفرب  درک و  اهر  اجنآ  يو  ءاهمادنا  درک و  هراپ  هراپ  ار  هبتع  دمآرد و  يریش  یبش 
.دندرک نفد  اریو  سپ  .تسیاب » وت  رهب  زا  ناهج  همه  ارم  رسپ  يا  .داب  ایند  رس  رب  كاخ   » تفگ

ریش .هّللا و  فیس  ار  دلاخ  دنیوگ و  هّللا  دسا  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  کنانچ  دننک ، تاهابم  يو  مانب  ناکولم  یک  تسا  یسنج  ریـش  و 
.دزیرگب دونشب  يو  گناب  نوچ  .دود  يو  لابند  زا  هچب  .ددنگ و  شنهد  یک  دراد  نیمز  رب  نهد  هشیمه 

رادقم نیا  .دـسرتن  چـیه  زا  يو  هچب  نآ  زا  دـعب  .دـنک  اهر  اریو  دـعر و  نوچ  دـنز  يو  شوگ  رد  یگناب  دـهن و  ریز  رد  ار  هچب  سپ 
.امکح لوق  زا  دمآ  هتفگ  یک  ریش  صاوخ  زا  دشاب  تیافک 

بئذلا ۀیصاخ 

دنیوگ .يو  يزیت  زا  دنونـشن  يو  يزاوآ  .دنکـشب و  دـهن  ناوختـسا  رب  نادـند  روفن و  خوش و  روسج و  موـش و  تسا  یعبـس  گرگ 
گنسرف یس  زا  ات  دوب  هتخومآ  ار  یگرگ  یهاد 346 ،] دوب  یصخش  مالسلا  هیلع  لوسر  هیاد  همیلح  رسپ  یلبح 345 ] صابق  یلادوس 

.دراد گس  عبط  گرگ  یتفرگ ، روگ  رخ  يو  رهب  زا  دوب  هتخومآ  اریریش  .یتفرگ و  وهآ  يو  رهب  زا  يدمآ و  زاب 
.مدش دـیماان  .دـش  کیرات  نم  مشچ  ات  دـیدرگ ، یم نم  نوماریپ  درک و  نم  دـصق  میظع  یگرگ  نابایب  رد   » دـیوگ ینثملا  نب  دـمحا 

دیدب ار  هدام  یگرگ  هگان 
575 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.مدرک كاله  ار  ود  ره  متفرگرب و  ریشمش  نم  گس ، نوچ  دنتفرگرد  مهب  ود  ره  .درک  يو  دصق 

[ دورب شوه  زا  دهن  لصنع  رب  ياپ  گرگ  رگا   ] لصف
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درم درگن ، يو  رد  [ 348] درم کـنآ  زا  شیپ  درگن ، [ 347] درم رد  گرگ  رگا  .دورب  شوـه  زا  دـهن  لـصنع  رب  ياـپ  گرگ  رگا  و 
ءاضعا گرم  زا  دـعب  يداـعم  ناروناـج  .دـسرت و  لـصنع  زا  گرگ  .دوش  تسـس  گرگ  درگنرد  درم  لوا  رگا  .درک  دـناوتن  گـناب 

.دننز رگیدکی  رب  دنهن  زاب  مهب  نوچ  شوم ، ناوختـسا  هبرگ و  نادند  دنفـسوگ و  گرگ و  هدور  کنانچ  دهج ، رگیدـکی  رد  ناشیا 
، دنزاسب يرمک  گرگ  تسوپ  زا  رگا  .دنوش و  کیدزن  مهب  دنهنب  ادج  ادج  گرگ  نغور  غارچ  کی  ریـش و  نغور  غارچ  کی  رگا 
دننک و نامک  هزب  گرگ  تسوپ  رگا  .دردب  اهفد  همه  دننزب ، دنزاس و  یفد  گرگ  تسوپ  زا  رگا  .دوش و  ریلد  ددـنب  نایم  رب  یک  ره 

دوب زاب  کنآ  دـنزاس ، نیگن  ود  نآ  زا  رگا  دـنک  زارف  مشچ  کـی  دنـشکب ، ار  گرگ  رگا  .دلـسگب و  اـهنامک  ءاـههز  رگد  دنـشکب ،
دروخب كاخ  دوش  رامیب  گرگ  هگره  .درب  یتسس  یتسم و  دنهن  شوگ  رد  گرگ  لابند  .درآ  باوخ  دوب  زارف  کنآ  دربب و  باوخ 

هناوید گرگ  .دوب  اهنخان  يو  هنیـس  رد  دنتـشکب  ار  یگرگ  .یمدآ  نخاـن  رگم  دوش  مضه  يو  هدـعم  رد  دروخب  هچره  .دوش  کـین 
[. گس 349 نوچ  دوش 

.گرگ میب  زا  دـهن  نایـشآ  رد  لصنع  دـنک  هچب  نوچ  هابور  .دروخ  یم ار  یمدآ  گرگ  یک  دـنتفگ  بائذـلا  ماع  ارنآ  دوب  یلاـس  و 
ار ناگرگ  رگید  دنز  گناب  دنامرد ، یکی  نوچ  .دوب  رتریلد  هدام  .دنـشابن  نمیا  رگیدـکی  زا  دنـشاب  هریاد  دـنوش  عمج  نوچ  ناگرگ 

گرگ .دنک  بناج  نآ  دصق  دونـشب ، گس  ات  دنز ، گناب  .دنونـشن  يوب  چیه  .دنروخب  اریو  حورجم  ای  دش  رامیب  یکی  نوچ  .دناوخ 
رگید یبناج  زا 

576 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ای دوب  ربارب  رگا  دنناوخ و  حناس  یک  دشاب  وت  پچ  تسد  رب  یک  درک  دیاب  دهج  دننیب  یگرگ  نوچ  .درب  ارنادنفسوگ  دیآ و  هلگ  رد 

غیت زا  رتزیت  شنابز  .دریگرب و  نآ  زا  هراوق  نوچ  ات  درآ  یم نادب  نابز  دریگب و  رتش  خـنز  گرگ  .دـنک  ورین  دـشاب و  حراب  تسار  رب 
یک دنک ، هلق  رس  رب  عامج  گرگ  .دشاب  ناوختسا  هابور  گرگ و  بیضق  .دراد و  یتسود  گرگ  اب  یطوط  .دروخزاب  شنوخ  دوب و 

نتـسبآ گرگ  زا  یک  تسنیا  زا  دوش و  ادـیپان  زور  لـهچ  نتـسبآ ، هداـم  گرگ  .قیلعت  زا  ددرگ  زجاـع  یک  اریز  دـسرن ، يوب  سک 
.ماعط زا  دوب  یلاخ  شمکش  دیآ  تسدب  رگا  سپ  .دندادن  ناشن 

.دوب تیافک  رادقم  نیا 

دهفلا ۀیصاخ 

تاناویح همه  .تسا  كرت  لیابق  زا  یک  يرادنپ  [ 350 ،] زاسان دنت و  یعبط  دراد و  یسوبع  هتسارآ و  عاجـش و  يدد  .تسا  زوی  دهف 
یک گرگ  ریـش و  زوی و  رگم  دوب ، رتریلد  رن  ناروناج  همه  زا  .دهفلا » نم  مونا  وه   » لاقی دپـسخ  رایـسب  و  [. 351] دنراد تسود  اریو 

ردـپ هفارز  کنانچ  تسا ، هدـمآ  نوریب  ود  ره  نایم  زا  دـهف  تسا ، هدوب  ریـش  شردام  تسا و  هدوب  گنلپ  زوی  ردـپ  .دوب  رتریلد  هدام 
رایسب ار  گس  دوب و  ناتـسپ  تشه  ار  هبرگ  دوب و  ناتـسپ  راهچ  اریو  .دراد  تسود  شوخ  زاوآ  زوی  .رتش  يو  ردام  دوب و  گنلپ  يو 

ریش نوچ  دروخ ، یم شنوخ  دریگب ، یهوک  واگ  .دریگ  مدرم  یک  دیازب  یعبس  دنک  ینشگ  سرخ  اب  زوی  .دنک  هبرگ  گناب  زوی  .دوب 
اوه رهب  زا  زوی  .دوبن  زوی  ینارگب  روناج  چیه  .دوب و  جوجل  یک  هچب  یک  دراد  رتسود  دریگ  گرزب  زوی  دایص  .دراذگب  يوب  دیدب  ار 

یهایگ .دیآ  نآ  رد  ات  [ 352] دشوپب شرـس  دزاس و  اههاچ  هر  نآ  رب  دایـص  .دیآ  زاب  ناجیه  نادب  دور و  یتیالوب  یتیالو  زا  لاس  ره 
مدآ  يدیلپ  سپ  .دوش  روجنر  دروخب  نوچ  دنناوخ ، [ 353] دوهفلا ۀقناخ  ارنآ  تسه 

577 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دروخ شنابز  دریگب ، ار  دیص  زوی  .دبای  صالخ  دروخب 
.دوب یتموصخ  ناشیا  نایم  يرهاوخ و  اب  لال  مدید  ار  یصخش  نم 

، رادزوی دوب  يردپ  ارناشیا  یک  دنتفگ  و  لال ، ود  ره  میراد  رگید  ردارب  ود  ام  یک  دندومن  تسیچ ؟ امش  یگنگ  ببـس  یک  مدیـسرپ 
.لال گنگ و  همه  دادـب ، دـنزرف  راهچ  اریو  یلاعت  هّللا  .يدروخب  ات  يداهن  زوی  نهد  رد  يدـیربب و  شناـبز  یتفرگب  یک  يدیـص  ره 

وه و   » دـننز لثم  وید ، سپ  زا  باهـش 354 ] یک  دور  نانچ  دیـص  لابند  زا  دزاس ، نیمک  دوش ، ناراوس  فیدر  دوب ، ربکتم  يدد  زوی 
.کباچ مه  تسا و  لهاک  مه  .دهفلا » نم  لسکا  دهفلا و  نم  عجشا 

رببلا ۀیصاخ 

ریـش ندرگ  رب  دهجب  رود  زا  دوب و  هدنهج  ربب  یک  اریز  دسرت  يو  زا  ریـش  و  [ 355] دراد يوق  هجنپ  تسد و  .هدـنهج  تسیروناج  ربب 
ار فادـغ  هچب  هموب  زورب  .هموب  فادـغ و  باقع و  رام و  نایم  کـنانچ  تسا ، توادـع  ربب  ریـش و  ناـیم  .دروخ و  یم اریو  دنیـشن و 

مدرم راکش  دش  ریپ  نوچ  ربب  .دوب  گرگ  ریش و  ربب و  دروخ  ار  یمدآ  کنآ  عابس  زا  [ 356] دوب میظع  ینمشد  باوخ  رد  ربب  .دیابرب 
رامیب نوچ  .دنسرت  ربب  زا  نادد  همه  .دوش و  هناوید  دیایب ، نوخ  ربب  مادنا  زا  رگا  .گرگ  فالخب  [ 357] دنکب ناکدوک  دصق  دنکن و 

.دوش هب  دروخب  ار  یگس  دش 

قنارفلا 358]

.دوب هبرگ  زا  رتگرزب  نآ  تسـضرالا و  نانع  دوب و  جـنرب  يو  زا  ریـش  دـنز و  یم گـناب  دور و  ریـش  لاـبند  تسیروناـج  قنارف 359 ]
دننازیرگب ار  اپ  راهچ  دنزیرگب و  دنونش ، يو  گناب  هگره  کنآ  مکحب  دنراد ، تسود  اریو  مدرم  دنناوخ ، دسالا  بجاح 

578 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوب بجاح  اسفنخ  ار  مدژک  نینچ  مه .دیآ و  ریش  يو  سپ  زا  یک 

رمنلا ۀیصاخ 

، درادن تشپ  ناوختـسا  دراد و  فیعـض  یبیکرت  .دهج  يوب  سرت  زا  دسرت و  یمدآ  زا  .تسا  ربکتم  يوخدـب و  موش و  یعبـس  گنلپ 
.رام نوچ  دوش  هدیچیپ 

شوم و مخز  یب دوش  كاله  نآ  زا  دیآ و  دیدپ  شوم  درک  مخز  یک  اجره  .دوش  هدیچیپ  پسا  ياپب  دریگب و  ار  درم  دهج و  راوسب 
يوب دـبای  هار  شوم  رگا  .دوش و  کین  ات  دـنهن  بآ  نایم  رد  تخت  یتخت و  رب  دـنراد  هگن  ار  حورجم  سپ  تسا 360 ] تیصاخ  نیا 
.دوب يراـم  اـب  هچب  دـیازب  یک  گـنلپ  ره  دـنیوگ  .تشاد  دـیاب  هگن  زور  هدراـهچ  .دوش  هاـبت  ددرگ و  نفع  حورجم  دـنک  نآ  رب  لوب 

اب .هبلغب  دهج  يو  رب  دنک و  [ 361] دافس هدام  يدد  ره  اب  گنلپ  .نایشآ و  رد  درب  يو  اب  یک  قلبا  یعفا  رگم  دنـسرت  يو  زا  ناروناج 
.دازب زوی  درک  عامج  ریش  اب  .دازب  هفارز  درک ، عامج  رتش 

.دازب عیمس 362 ] درک  عامج  راتفک  اب  گرگ  کنانچ 
درب و ارحصب  دازب ، ار  هچب  دیسرتب  کلم  زا  .دش  نتسبآ  درک  انز  یصخش  اب  .دوب  یکزینک  اریو  دوب  یکلم  یـضام  مایا  رد  تیاکح و 

درک يو  مان  دروایب  اریو  .درک  ربخ  ار  هاشداپ  .دیدب  یصخش  .دش  هدورپ  ات  داد  یم ریش  اریو  دمایب ، هدام  یگنلپ  .داهن  هقایس 363 ] رد 
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تخادنا و نامـسآ  رب  ریت  درک و  نامـسآ  دصق  دتـسب و  ناهج  تشکب و  ار  کلم  و  تفرگب ، کلم  ياج  دـش ، گرزب  نوچ  .دورمن 
« .ددرگن عبطدب  ات  ندرورپ  دیاب  لالح  ریشب  ار  هچب   » دنا هتفگ ببس  نیزا  .دنکفا و  شتآ  رد  ار  لیلخ  میهاربا 

579 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نآ رد  ار  میهربا  داهنب و  قینجنم  گنـسرف  کی  زا  دز و  نآ  رد  شتآ  درک و  یم عمج  مزیه  دورمن  لاس  کـی  یک  دـنیوگ  تیاـکح 

دورمن .لیاکیم  لیربج و  اب  دید  ار  میهربا  .دیسر  هچب  میهربا  لاح  یک  درگنب  ات  تفر  يدنلب  رب  رگید  يزور  .تخادنا  شتآب  داهن و 
مع تفگ ، ناماه  .تسناوتن  دور ، يو  شیپ  یک  درک  دصق  .دـنا » سک هس  شتآ  نیرد  متخادـنا ، شتآب  ار  صخـش  کی  نم   » تفگ
نآ زا  هلعـش  کـی  سپ  تخوـسن » ار  يو  نم   ] تمرح زا  متـسرپ  شتآ نـم  یک  تخوـسن  نآ  زا  ار  مـیهربا  شتآ   » یک میهربا 364 ]

[366] .دوب هتسشن  ناحیر  نایم 365 ] رد  اجنآ  میهربا  تخوسب و  اریو  داتفا و  ناماه  رب  دمآرب و  شتآ 
رادیب نوچ  .دپسخب  زورنابش  هس  دوش ، ریس  نوچ  گنلپ  ددرگ  ناوج  دروخب ، ات  دنرایب  یگس  رس  يو  ناگچب  دوش  ریپ  نوچ  گنلپ  و 

.دنزب تخس  گناب  دوش 
[. 367] دیودنیب گنلپ  هیپ  هب  شیوخ  نت  یسک  رگا  .دنک  دیص  دنیآ ، يو  شیپ  ناروناج 

.دوش کین  دروخب  ار  شوم  رامیب ، گنلپ  .دشاب و  نمیا  دوب ، گنلپ  یک  ییاج  رد 
.تیصاخب تسا  بسانت  شوم  گنلپ و  نایم 

عبضلا ۀیصاخ 

رب نوچ  .دروخ  هدیدنگ  رادرم  .تسا  گرگ  كوخ و  جاتن  زا  بش و  رد  دراد  یتکوش  .دنناوخ  عبـض  يزاتب  دب ، تسا  یعبـس  راتفک 
ار یمدآ  .دروخب  اریو  هگنآ  دنک و  عامج  يو  اب  نتفر ، دناوتن  دنک ، شیر  ات  دسیلب  یمدآ  ياپ  ریز  .دـنک  انز  يو  اب  تفای  رفظ  یمدآ 

راتفک .دزیخرب  یمدآ  رکذ  دسامایب  نوچ  دشکب 
580 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا یناز  موش و  روناج  .دروخب  اریو  هگنآ  دنک ، انز  يو  اب  دیایب  هدام 
تخـس ار  هیناساروخ  .تشاذگب  اریو  دیدب  ار  رگید  یکزینک  .یناساروخ  ینز  اب  درک  تولخ  نیفـس  یبا  نب  ۀـیوعم  دـنیوگ  تیاکح 

تفگ یناسارخ  .راـتفک » اـنا   » تفگ .دـنناوخ » راـتفک   » تفگ یناـسارخ  دـنیوگ »؟ هچ  یـسراپب  ار  ریـش   » تفگ هیواـعم  يزور  .دـمآ 
.دنک انز  رادرم  اب  راتفک  هک  ینعی  .اهراث » تکردا  هّللا  اهلتاق   » تفگ .دشاب » عبض  راتفک   » دنتفگ ار  هیواعم  سپ  .ییوگ » تسار  »

و دنیب ، ییانـشور  یک  دراذگن  دـشوپب و  خاروس  یک  رگم  دـنزب ، اریو  دور  يو  خاروس  رد  ریـش  رگا  یک  دراد  یتوق  راتفک  کنادـب 
راتفک .هنیزوب و  نوچ  تسا  خسم  عبض  دنیوگ  .دنشک  نوریب  دندنبب و  ار  عبض  دوب  کیرات  نوچ  اما  .دردب  ار  درم  دنیب  ایـض  هرذ  رگا 
لزقا گرگ  دوب ، اجرع  راـتفک  مسید 369 .] ناشیا  هچب  دـننک  عامج  گس  گرگ و  .دـیازب  عمس 368 ] رابـسع و  دنک  انز  گرگ  اب 

.دوب دیقم  شیاهیاپ  یک  دور  نانچ  غالک  .رونسلا  کلذک  و  صیهر 371 ] هنأک  دور  یگنس  ریش ، .دوب  [ 370
يو تشوگ  یک  دـنیوگ  یـضعب  .ار  راتفک  یک  دوبن  يزارد  نیدـب  يوم  ار  چـیه  عابـس  زا  .نانز و  راتفر  دـننام  دور  وکین  دورهفـسا 
يو اب  راتفک  دوب ، ماب  رب  گس  درگن و  گس  رد  راـتفک  .دوش  هناوید  دـنلام  گـس  رد  راـتفک  هیپ  رگا  .درادـن و  باـن  یک  تسلـالح 

رد دندنب  درم  رب  راتفک  شوگ  ود  رگا  .دیآرد و  يو  رب  گس  دـهن ، گس  هیاس  رب  ياپ  راتفک  .دـتفا  نیمز  رب  گس  هیاس  ات  ددرگ  یم
دیآ تخرد  رب  رگا  یک  دود  نانچ  کـتب  راـتفک  .دزیرگ  يو  زا  گـس  دراد  دوخ  اـب  راـتفک  ناـبز  یک  ره  .دـیامن  وکین  ناـنز  مشچ 
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مخت  دننک و  ینابنا  راتفک  تسوپ  زا  رگا  .دشکب  دندنب  يو  رب  يرتش  رگا  .دنکفیب 
581 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رگا .دنکن  انز  زگره  دنهد  راکبان  ینزب  راتفک  هرهز  یگناد  رگا  .ددرگن  هتشک 372 ] نآ  درگ  خلم  زگره  دنراکب ، دننک و  نآ  رد  ار 
دنلاـم هک  یـسک  ره  ربربد  دـننک  دروخ  شنت و  زا  دـننک  رب  راـتفک  يوم  رگا  .دورب  يو  زا  یثنخم  دـلام  دوخ  رد  راـتفک  جرف  یثنخم 

دوش رامیب  نوچ  .دوب  بشب  راتفک  توق  .دـسرت  روگنا  بوچ  زا  راـتفک  .هداـم  یلاـس  دوب  رن  یلاـس  راـتفک  یک  دـنیوگ  .دوش  ثنخم 
.دوش کین  دروخب  ار  هچب  گس 

لاغشلا ۀیصاخ 

يارـس رد  رگا  .دـتفا  ریزب  همه  دوـب  نآ  رب  یگناـخ  غرم  رازه  رگا  دور ، یتـخرد  ریز  رد  رگا  .گرگ  زا  رت  کـچوک تسیدد  لاـغش 
، دنیـشن یبآ  غرم  یک  ییاج  .دننک  بارخ  ار  غاب  دنوش و  عمج  دننزب  اریو  یغاب  رد  رگا  .دننک  اهر  ات  دنک  دـیلپ  هناخ  دـننزب  ار  لاغش 
رد درادرب و  نادندب  نآ  زا  یکی  سپ  .دنوش  خاتـسگ  يو  اب  ناغرم  ات  دنکفا  بآ  نآ  رد  دریگرب و  گرزب  راخ  نب 373 ] کی  لاغش 

.دریگب ار  غرم  دهج و  رد  دنیب ، یمن اریو  غرم  غرم و  کیدزن  ات  دیآ  یم بآ  رد  يو  سپ 
.دروخ ار  هدرم  لاغش 

بلکلا ۀیصاخ 

زا دندوب ، هداز  کلم تفه  فهکلا  باحـصا  و  [ 374 «] ِدیِـصَْولِاب ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  َو   » یلاعت هلوقل  دـنیوگ ، زاب  گس  يرادافو  زا 
راغ رد  ناشیا  نوچ  داتفا  ناشیا  لابند  رد  یگـس  هدیـشوپ ، كولم  ءاهماج  هدرک ، ندرگ  رد  نیرز  ءاهقوط  دـنتخیرگب  سونایقد  شیپ 
مانب تشاد  رز  هرـص  یکی  .دـنتفخب و  لاس  تسریت  دـنکفا ، ناشیرب  باوخ  لج ، زع و  راگدـیرفآ  .تفخب  راـغ  رد  رب  گـس  دـندش ،

.هدز سونایقد 
یک  تسا  هاگ  دنچ  یک  دنتفگ  یم رگیدکی  اب  .دندمآرد  باوخ  زا  لاس  تسریت  زا  دعب 

582 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رانید نآ  تفر و  یناکد  ردـب  .تخانـش  یمن ار  سک  رهـش  رد  تفرب  يو  .دـهد  ماعطب  يرانید  یک  دنداتـسرفب  ار  یکی  میا ؟ هتفخ ام 

« .دـنا هدز یک  تسلاس  دصیـس  رز  نیا  یک  هتفای ؟ یجنگ  رگم  هدروآ ؟ اـجک  زا  دـنا و  هدز اـجک  رز  نیا  درم  يا   » تفگ .داد  ار  اوناـن 
[375] داهن اهلد  رد  ناشیزا  یسرت  راگدیرفآ  .تفگب  ناشیا  اب  لاوحا  تفر و  اجنآ  رد  .فهک  رسب  درب  ارناشیا  ات  دندرب ، هاشداپب  اریو 
اب تسا و  هتفخ  یک  راغ  نآ  بل  رب  یک  گس  يراداـفو  یک  تسنآ  تیاـکح  نیزا  دوصقم  .دزیرگب  سرت  زا  دـسر  اـجنآ  سک  یک 
يو اب  دزیرگنب و  ریش  زا  ات  ریلد ، لدب  فیعض و  نتب  .دبیکشن  یمدآ  زا  نابرهم ، تسیروناج  گس  کنادب  .هدرک و  تدعاسم  ناشیا 

.هلفس دص  زا  رتهب  یگس  دنیوگ  نیا  رهب  زا  .دنک  يرادافو  لاس  دص  دروخب  همقل  کی  .دزیتسب 
يو زا  ناراـی  دـندربب و  دـنتفرگب و  اریو  نانمـشد  .تـشاد  دوـخ  اـب  یگــس  .تـفر  رفــسب  يدرم   » دـیوگ هدـیبع 376 ] وبا  تیاـکح 
زاب يو  رـس  زا  كاخ  گنچب  گس  .دندرک  يو  رـس  رب  كاخ  دندنکفا و  یهاچ  رد  ار  درم  .تفرب  ناشیا  سپ  زا  گس  .دندیدرگزاب 

.دندرک گس  دصق  یموق  .دز  یم گناب  اجنآ  دیسر و  يوب  اوه  میسن  ات  درک ، یم
« .دندروآرب اریو  دندرک ، زاب  كاخ  .دیدرگ  یم نآ  درگ  گس  دندید ، یهاچ 
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: تفگ رعاش 
هبراض  وه  هبلک و  هنع  شبنی  و  هقیفش هراج و  هنع  درعی 

یک دید  یم كدوک  .دوب  هدازب  هچب  یگس  .هراوخریـش و  يرـسپ  رگم  دنامنب ، سک  داتفا ، هناخ  رد  نوعاط   » دیوگ صفح  نب  دمحم 
دنروخیم گس  ریش  ناگچب 

583 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
« .دش گرزب  ات  دروخ  یم دوب و  هتفرگ  یکی  ناتسپ  زین  يو 

« .دنروخ گس  تشوگ  هس  ره  نیا  تسا و  گنهن  باقع و  ریش و  رد  توق   » تفگ يدروخ و  گس  تشوگ  برع  زا  یکی  تیاکح 
شاّبن یک  تسنآ  گس  بویع  .دـنک  يو  رب  لوب  و  ددرگزاب ، يو  زا  گس  دنیـشنب ، دـسرتب  يو  زا  یـسک  رگا  ات  دوب ، ربکتم  گس  و 

زا دـنزادنا  يوب  یگنـس  رگا  .دـهن و  نآ  رب  ینیب  یک  ناگـس  ربد  ات  دـیوج و  يزیچ  دراد ، نیمز  رب  ینیب  زور  همه  .دـنک  يدزد  دوب ،
هناوید نوـچ  تسا و  نج  [ 377] ءاـیاطم زا  .یـسنا و  هن  تسا  ینج  هن  .میهب  همیهب  هن  تسا و  ماـمت  یعبـس  هن  .دریگب  نادـندب  صرح 

رگا دپـسخ و  عراش  رب  .دوب  قمحا  دـهج و  يو  رد  دسانـشن  ارک  ره  دوب  نانچ  .دوش و  نتـسبآ  یگـسب  دـنک و  حاـقلا  دزگب و  ددرگ ،
هناـخ زا  رگا  دـنردب ، اریو  دـنیآ و  درگ  نارگید  دـتفارد ، یماـب  زا  یگـس  رگا  .دـنک  داـیرف  دـیآ ، يو  رب  یپسا  مس  زا  یمجر 378 ]
رکنم زاوآ  زا  کنادب  .دوب و  ردنغچ  زایپ و  تسوپ  دنور  نآ  رـس  زاب  نوچ  .دننز  یم ار  رگیدکی  نآ  ببـسب  دـنزادنا ، ردـب  یکاشاخ 

دنز گناب  گس   » تفگ داد  مانشد  ار  حودمم 379 ] یکی  .دـننز  گسب  لثم  ارناسیـسخ  .واگ و  سواط و  رخ و  تسا و  گس  گناب 
ار هدرم  سوجم  .رخ  ای  دوب  گس  ای  هیفـس  و  .رخ » رب  منز  ياـپ  نم  نم ، رب  دـنز  ياـپ  رخ  رگا  .يو و  رب  منز 380 ] گـناب  نم  نم ، رب 

.دنز يو  رد  مد  دوب ، هدرم  رگا  .ددرگزاب  دوب  هدنز  رگا  .تسا  هدرم  یک  دنادب  دیوبب ، اریو  ات  دیامن  گسب 
ار ریبزلا  نب  بعصم  ناورم و  نب  کلملا  دبع   » یک دیوگ  باطخ  نب  ۀملس  تیاکح 

584 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار ود  ره  .دـندروایب  .دـیروایب » ار  گـس  ود   » تفگ مورلا  کـلم  .تسا » تصرف  تقو   » دـنتفگ ار  مورلا  کـلم  .داـتفا  تموـصخ  مهب 

.دنتخیوآ هابور  رد  دندرک و  اهر  تموصخ  ناگـس  .دنکفا  گس  ود  ره  نایم  رد  یهابور  هگان  مورلا  کلم  .دندرک  گنج  رگیدکیب 
« .دنزیوآرد نمب  منک  ناشیا  دصق  نم  رگا  دشاب ، نینچ  مه برع   » تفگ مورلا  کلم 

نئل هّللا  کجورخ و  نم  ینغلب   » تفگ تشبن و  همان  هیوعم  .درک  جورخ  دـصق  مور  کلم  هیواعم ، یلع و  لاـتق  رد  دـنیوگ  تیاـکح 
یگـس کنادـب  و  .ادوس » رمح  هتکرت  الوا  رحبلا  هینطنطـسقلا  نبرح  هتمدـقم و ال  یلع  ننوکال  اـیلع و  نحلـصأل  کـلذ  یلع  تممه 

رد رتوبک  گس و  دوب ، یکی  امکح  هلمج  زا  .دنک  حابن  ناوراک  ای  دـنیب  ربا  نوچ  گس  .دـنک و  لوب  یک  درادرب  ياپ  دـش  غلاب  نوچ 
.یتشادن هناخ 

گـس .دریمب  دنهد  سدنک  ار  گس  رگا  .دـنک » زیت  توهـش  ارنانز  ود  ره  نیا  دوب ، رهاظ  رکذ  ار  گس  دوب و  كاین  رتوبک   » تفگ و 
يو هچب  زور  جنپب  دوش و  نتسبآ  زور  کی  تصشب و  گس  .دوشن  رغال  دروخن  چیه  زور  لهچ  و  [ 381] دوش هبرف  دروخب  ریس  يراب 
.دوب بوبحم  خرس  درز و  گس  دنک و  رن  زا  رتهب  راکش  هدام ، .درادرب  ياپ  ههام  شـشب  .دنیب  ضیح  زور  تفه  رهب  دنک و  زاب  مشچ 

تـشوگ نوچ  گس  ناگچب و  هبرگ  نوچ  دـنتفین  مه  رد  دـهنب ، ناگچب  گس  شیپ  یندروخ  اهزیچ و  رب  رگم  دبـسخن  هاس  نیمز  رب 
يوب هنیآ  سپ  .دـشاب  بعـص  تلع  دـنک و  گس  گـناب  دوش و  هناوید  زین  یمدآ  دزگب  ار  یمدآ  نوچ  دوش و  هناوید  دروخب ، یمدآ 
رگا ندنک و  دیابب  ارنآ  دشاب ، ینخان  گس 382 ] لابند  رس  رب  .دریمب  دنیب  یگـس  تروص  رگا  .دنامب  دنیب  دوخ  تروص  رگا  .دنیامن 

.ندز دناوتن  گناب  دنهد  یگسب  دنشرسب و  تیز  اب  خلت  ماداب  رگا  .دنامرد  هن 
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585 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يرحبلا بلکلا 

ماد رد  یکی  رگا  .دـننک  يداش  یبآ  ناگـس  رگید  دـنک  ینـشگ  یبآ   ] گس نوچ  .تشپ  يوس  دـشاب  هدـینادرگ  لابند  ار  یبآ  گس 
رتس دیب  دنچ  يو  هیاخ  .دسرت  بجع  شتآ  زا  .ددرگن  تفج  هدام  چیه  اب  رن  دنریگب ، هدام  رگا  .دننز  یم ماد  رب  ار  دوخ  نارگید  دتفا ،
دوب بآ  نآ  رد  یبآ  گس  .ددرگزاب  دنیب و  اریو  ات  دتفا  زاب  تشپب  دنیب  ار  دایص  نوچ  .دهرب  دایص  زا  ات  دنکب  شیوخ  هیاخ  رن  .تسا 

زا نوچ  .دراد  رخ  لابند  دشک ، یمه  اهیاپ  هاتوک و  تسد  ود  مشچ ، قرزا  دوب ، نوگ  بآ یبآ  گس  .نآ  زا  دنرآ  یهام  نادـند  یک 
.دنکن رثا  چیه  دننز  يو  ءاهمادنا  رگید  رب  مخز  هد  رگا  دتفیب و  دننز  شینیب  رب  یبوچ  رگا  .دهد  شیاسآ  ار  دوخ  باتفآب  دیآرب  بآ 
.دنناوخ [ 383] زدـنق يو  تسوپ  دـنناوخ ، رـس » لوغ   » راید نآ  رد  اریو  .دوب  نغور  همه  يو  تشوگ  .دوب  يواگ  دـنچ  یک  دـشاب  و 

قرزا مشچ  ود  .دنرآ  نوریب  دنبایرد و  اریو  ات  ریت  دـننام  دـنور  بآ  رد  يو  یپ  زا  ناگـس  دزیرگ ، بآ  رد  دـننک ، دیـص  اریو  ناگس 
بطق زا  کلف  رب  یک  دـنیوگ  نامجنم  هچنآ  دـمآ و  هتفگ  يرحب  يرب و  گـس  تفـص  .دـنراد  راـکب  جـلاف  رهب  زا  يو  هیاـخ  دراد و 

.دنناوخ رغصالا  بلک  ار  یکی  دنناوخ و  ربکالا  بلک  ار  یکی  تسا  تروص  ود  بونج 

لابجلا 384] بلک 

[386] روبعلا يرعـش  ارنآ  برع  تسا و  يو  نهد  رد  رینم  یبکوک  دنیوگ و  لابجلا 385 ] بلک  ارنآ  برع  تسا  بکوک  هدژه  نآ  و 
.مزرم یضعب  دنناوخ و  يراذع 387 ] ار  یضعب  دنناوخ و  ینامیلا  و 

586 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

سرخ ۀیصاخ 

دزیخرب و اپ  ودب  دروآ و  شود  رب  هرخص  دنیب  ار  هتفخ  رگا  ات  یمدآ ، اب  دراد  ینمشد  تلیحرپ و  رـضم و  تسیروناج  سرخ  کنادب 
دریگ و فک  ود  ره  رد  ار  زوج  .دنکـشب  ای  دـنکرب  غاب  رد  اـهتخرد  .دـیاشگب  ساـسا  ءاهگنـس  دـنز و  بقن  ار  اـهراوید  .دـنز  يو  رب 

.دروخب دنکشب و 
.مدنکفا سپ  زاب  ار  هچب  نم  .دـیآرد  ات  تخادـنا  غاب  رد  ار  هچب  .دـمآ  غاب  ردـب  هچب  اب  یـسرخ  یک  درک  تیاکح  یـصخش  تیاکح 

.دنکفا غاب  رد  ار  هچب  راب  رگید 
.دیدرگزاب ات  مدرک  یم نینچ  زور  ات  یبش  .متخادنا  نوریب  اریو  نم 

رـسب .دوب  یـسرخ  .متفر  يو  سپ  زا  .دوبرب  نم  راتـسد  دمآرد و  نم  سپ  زا  یـسک  .متفر  یم یئارحـص  رد  تفگ  یـصخش  تیاکح 
يو لابند  مدـمآرد و  يو  سپ  زا  نم  .دوب  هداـتفا  نآ  رد  يو  هچب  یک  دز  یم گـناب  تشاذـگ و  هاـچ  رد  ار  راتـسد  .تفر و  یهاـچ 

.مدروآرب راتسد  سپ  متشکب  اریو  ات  مدز  یم اهگنس  مدنکفا و  هاچ  رد  ار  يو  نوگنرس  متفرگب و 
.دمایب يو  لابند  زا  سرخ  .دز  یسرخ  رب  یگنس  یصخش  یک  تفگ  یصخش  تیاکح 

ره ءاهتـشگنا  .تخیوآرد  تخرد  زا  ار  دوخ  تسد  ودب  دمآ و  یخاش  رـس  اب  درم  .دمآرب  وا  سپ  زا  سرخ  .تخیرگ  یتخرد  رب  درم 
یمدآ   ] ینمشد سرخ  کنادب  .دندروآ و  ریزب  اریو  مدرم  زور  ات  دنامب ، نانچ 388 ] بش  نآ  .داتفا  مهرد  تسد  ود 
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587 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دیآ نورب  نوچ  دنک ، یم رت  تسد  فکب  نابز  دور و  یخاروس  رد  دیآ ، امرـس  نوچ  .ریـش  دـننام  [ 389] دراد اهگنچ  اـهبان و  تسا و 

تخرد رب  دـناشن و  تشپ  رب  ار  هـچب  و  دوـب ، يوـخ  دـب  دراد ، هـچب  یک  هداـم  .دـنراد و  یقاـفتا  دـنور و  مـهب  ناـسرخ  .دوـب و  هـبرف 
، دـنز سرخ  رب  ورـس  یک  دـهاوخ  واـگ  نوچ  .دـشوکب و  يروناـج  همه  اـب  سرخ  .دـهد و  یم ار  هچب  دروخ و  یم هویم  و  [ 390] دور
ار واگ  ات  دیاخ  یم شمانس  دزیخرب و  دنز و  واگ  [ 391] رس رد  تسد  ود  ره  يو  دنز ، سرخ  مکش  رب  ورس  واگ  .دتفا  زاب  افقب  سرخ 

راگدیرفآ .دوش و  ریس  دسیلب و  تسد  ود  ره  دزیخرب  دپـسخب و  سرخ  .دنک  هبرف  دیازفا و  ظفح  دنروخب  مرگ  رگا  سرخ  هیپ  .دشکب 
دیآرب یتدم  سرخ  و  دباین ، دیص  چیه  يریـش  یک  درذگب  هام  جنپ  هام و  راهچ  یک  دشاب  ات  تسا ، تمحر  تاناویح  همه  قح  رد  ار 

.دریمن یگنسرگ  زا  یکی  دنشاب و  توقب  هبرف و  همه  دروخن و  چیه  هک  درذگب  اهلاس  رام  دباین و  توق  چیه  هوک  رد  یک 

[ دنک انز  یمدآ  اب  سرخ  یک  دنیوگ   ] لصف

هداتفا یـسرخ  هاچ  نآ  رد  یهاچ و  رد  مداتفارد  نآ  زا  مدـشرب ، یهوکب   » دـیوگ یـصخش  .دـنک و  اـنز  یمدآ  اـب  سرخ  یک  دـنیوگ 
ود ره  دمآ و  نم  تشپ  رب  دیشکرد و  ارم  مدیـسرتب ، دنک ، انز  سرخ  یک  دمآ  دای  ارم  .درک  یم ات  ود  ارم  سرخ  .مدیـسرتب  دوب  [ 392

یخاش دـمآ  هاچ  رـس  اب  یتعاـس  زا  دـعب  متفاـی  صـالخ  يو  زا  یک  مدرک  رکـش  نم  .تفر  هاـچ  ءـالاب  رب  دز و  هاـچ  راوید  رد  تسد 
تبوعص نآ  زا  مدمآرب و  الابب  مدز و  رد  نادب  ار  تسد  نم  .تفرگب  مکحم  ار  شرـس  تشاذگ و  هاچ  رد  دروایب و  هتـسکش  یتخرد 

.متسرب
588 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ربکالا رغصالا و  بد  ۀفص 

دنناوخ نادقرف  دناّرین ، ود  .تسا  هراتس  تفه  نآ  دنیوگ و  رغصالا  بد  ارنآ  تسا  یتروص  یلامـش  بطق  رب  یک  دنیوگ  نامجنم  اما 
شعن ار  گرزب  راهچ  دنا  بکوک تفه  ربکالا  بد  تسا و  راهنلا  لدعم  بطق  نآ  .دنناوخ و  يدـج  تسوا  بند  رد  گرزب  یکی  و 

.دنناوخ تارقف 393 ] دنناوخ و  تانب  ار  هس  دنناوخ و 

ریزنخلا ۀیصاخ 

، دیآ هاگرحس  كوخ  .دروخب و  ار  كوخ  ریش  یک  كوخ  جنر  زا  دنهاوخ  وزرآب  ار  ریـش  یموق  ات  دوب ، رـضم  تسا و  كوخ  ریزنخ 
.دوب طاول  دفاکشب و  اهنیمز 

رادرم [ 394] دنامب لاس  تسیب  .دیازب  هچب  تسیب  رن  کی  زا  دـیازب و  هام  راهچب  كوخ  .دوب  طاول  مه  رتوبک  رخ و  دـنک و  انز  رن  اب  رن 
دوب راوخ  رایسب  [، 396] رتش هیاخ  دنفـسوگ ، فالظا  زب ، لابند  [ 395 ،] لیف ینیب  مشچ و  دراد ، رتش  شوگ  دـنامرخب ، يو  رـس  .دروخ 

.دریگب ار  درم  دیآزاب و  دوب ، روبص  هزین  ریت و  مخز  رب  .دریمب  دننکرب  يو  مشچ  کی  رگا  .واگ  نوچ 
رب تسد  دورب ، گنسرف  دنچ  دهج و  هدام  رب  كوخ  یک  دنتفگ  .مدید  مدق  شش  رثا  ارحص  رد   » دیوگ ناجشونلا 397 ] نبا  تیاکح 

، دـندنب يرخ  تشپ  رب  ار  كوخ  رگا  .باوخ  رد  دوب  ثنخم  یلها  كوخ  دوب و  يوق  ینمـشد  باوخ  رد  كوـخ  .هداـهن » يو  تشپ 
ُمُْهنِم  َلَعَج  َو   » یلاعت هلوقل  .تسخوسمم  .دریمب و  كوخ  دنک ، لوب  نوچ  رخ 
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589 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوب زیزع  نآ  هدنراد  دوب ، نومیم  شتسار  نادند  .دزیرگب  يو  زا  گنهن  دراد  یک  ره  یبآ  كوخ  تسوپ  [ 398 «] .َریِزانَْخلا َةَدَرِْقلا َو 

.دنک تیافک  ار  گنهن  دنراد  یتشک  رد  يو  مس  .دوش  لوزعم  دنهن  یکلم  نیلاب  ریز  رد  رگا  دوب ، موش  شیچ  نادند 
ورف اهـشوگ  یک  دوب  نآ  ناشن  .دننک و  نشوج  نوچ  اهتـسوپ  دـنیالایب ، لگب  ار  دوخ  دـننک و  گنج  رگیدـکی  اب  نارن  ناجیه  تقوب 

.دنک نشگ  ولهپ  رب  دش  ریپ  نوچ  دوب ، نتسبآ  لاس  هدزناپ  ات  هدام  .دروایب  هچب  تسیب 399 ] .دننک  رایسب  زیمگ  دنله و 
كوخ .دریذپ  مایتلا  ددنویپ ، یمدآ  ناوختـسا  اب  يو  ناوختـسا  .دراکب  رگم  دیاین  زاب  تسوپ  ار  كوخ  .دشابن  كوخ  ناتـسودنه  رد 

هبرف يریـس  کیب  ددرگب و  كاخ  رد  دننک ، ریـس  اریو  هگنآ  دنهدن ، چیه  زور  راهچ  اریو  مورب  .دنک  ویرغ  نالفط  وچ  دننزب  نوچ  ار 
رد .دراد  فلظ  یک  دـشاب  دراد و  مس  یک  دـشاب  .درادـن و  هبنکـش  دـنکن ، راوخـشن  .دروـخ  گـنچرخ  دراد و  تسود  طوـلب  .دوـش 
هلگ .دوش  خرـس  دـننازوسب  بیـس  ریز  رد  يو  نیگرـس  .دـتفیب  گس  يوم  همه  دزگب  ار  گس  نوچ  كوخ  .دوبن  زغم  شاهناوختـسا 
عمج اجنآ  ناـکوخ  همه  .دـلان  یم اـت  اریو  دـنز  یم ددـنب و  رد  دریگب و  ار  یکی  یعار  .بش  تقو  ارحـص ، رد  دـشاب ، قرفتم  كوخ 

.دوب ططخم  كوخ  هچب  .دنیآ 

درقلا ۀیصاخ 

ًةَدَِرق اوـُنوُک   » یلاــعت هلوـقل  دوـب ، خوــسمم  هنیزوـب 401 ] .دــندرگ  گـنر  کــی  دــنوش  گرزب  نوـچ  [ 400] .دوب طوـقنم  هنیزوـب 
هبنـشکی زور  يدـندنکفا و  رد  هنیدآ  زور  ار  ماد  .دـنریگن  یهاـم  هبنـش  زور  یک  ار  لییارـسا  ینب  دوـمرف  راگدـیرفآ  [ 402 «] َنِیئِساخ

یضعب  .ناشیا  جاتن  زا  تسیروناج  هنیزوب  و  درک ، هنیزوب  ارناشیا  .يدندیشکرب 
590 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

کنادـنچ دـشاب و  رتشیب  هشبح  تیـالو  رد  و  [ 403] .دـنا یـسنج نارگید  نیا  دـندرمب ، هگنآ  دـندنامب و  زور  هس  ناشیا  یک  دـنیوگ 
.دنهن يو  تسد  رد  نامک  بوچ و  دنناشن و  یگس  رب  ار  یکی  [. 404] دنک يزاب  يوب  هشبح  .هبرگ و  کنادنچ  دنشاب و  يواگ 

هایـس و لابند  تشپ و  دوب و  دیپس  ءاهنیـس  ار  یـضعب  گرزب و  دنراد  اهـشیر  گرزب ، دیپس و  دوب ، هنیزوب  هلقاق  رهـشب  جباز ، دالب  رد 
.دنراد اهلابس  زبس و  اهشود 

زغم ندیچیپ و  همقل  لوانت و  ناتشگنا و  و  فک 406 ] هدنخ و  و  ضیمغت 405 ] مشچ و  لیبس و  شیر و  .دـنام  یمدآب  يو  ءاهاضعا 
دنریگ نادند  رد  وکم  دنیامرف و  راک  اریو  ناهالوج  رصم  دودح  رد  و  نتشک ، هدنزگ  یمدآ و  نتسجرس  ناوختـسا و  زا  ندرک  نورب 

دسرتب و نآ  زا  ات  دنـشکب  يو  شیپ  هایـس  هرب  دنک  ریـصقت  رگا  دفابب و  یغلبم  یتعاسب  درآ ، یم سپ  زاب  درب و  یم ردـب  بصق  نایم  و 
دتفا و یمدآب  هدنزگ  دیوج و  هدنزگ  هشیمه  .نتفر و  دراین  روناج  چیه  یک  دور  دنلب  ءاهتخرد  رب  یک  تسیرنه  اریو  .دـنک  رتهب  راک 

نآ زا  دروخ  زیمگ  دش  رامیب  نوچ  .ندرک  دنادن  وانش  دزومآ ، اهیزاب  دریگ ، مشخ  دوز  دنک ، يزاب  یبک  .هابورب و  رتوبک و  هنیزوبب و 
.دراد دوس  ار  ماذج  هنیزوب  تشوگ  .دوخ 

سوقلیف ۀفص 

، یهام یهاگ  دـیامن ، واگ  یهاگ  ار  دوخ  [ 408] ددرگب هنوگ  یسب  زا  تسـس  دراد  یتسوپ 407 ] .نانوی  تیـالو  رد  میظع  تسی  هباد
ۀباد اریو  .درادن  افو  یک  ار  یـسک  دننز  لثم  يوب  نانوی  لها  .دروخب  ارناشیا  دندرگ و  رورغم  دـنیآ و  يو  شیپ  سانجا  .پسا و  هاگ 
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ینعم  دنناوخ و  سوجاغف 410 ] اریو  یضعب  .دنیوگ  هراذعلا 409 ]
591 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوب هراوخ  نوخ سوجاغف 

سوجاعف ۀیصاخ 

يور هدرپ ، ود  نوچ  دیرفایب  وربا  ود  اریو  راگدیرفآ  .دریمب  دیآ  يو  رب  مشچ  یک  ار  ناویح  ره  يو ، رادید  دوب  لتاق  یمس  سوجاعف 
.دوب هدیشوپ  نادب  يو 

.دریمب يو  هدننیب  دتفا ، الاب  هدرپ  ات  دنکفا ، افقاب  رس  دسر  يو  شوگب  يزاوآ  نوچ 
عامج يو  اب  رن  ات  دور  یفهک  رد  هدام  .دریمب و  دنیب  اریو  هچب  رگا  دریمب و  دـنیب  ار  هچب  رگا  دزیرگب و  ددرگرب و  دـیازب  هچب  نوچ  و 

دراد مشچ  ود  دنیوگ  هریرح 411 ] ارنآ  تسی  هباد نارکم  دودحب  .تسلاتق و  يو  ندید  تسا ، رالاس  ادنمـس  ناویح  نیا  لثم  دـنک و 
نآ مشچ  یک  دـنرادنپ  دـنزیرگ و  اهلعـش  غارچ و  زا  هیحان  نآ  تاناویح  یک  يدـحب  ات  دـهرن  روناـج  چـیه  يو  زا  .هلعـش  ود  دـننام 

.ملعا هّللا  .تسناویح و 

بلعث 412] ۀیصاخ  رد  لصف 

ییوگ نوچ  ار  دوخ  تشپراخ  یک  اریز  هابور ، رگم  دبیکـشن  تشپراخ  اب  روناـج  چـیه  تلیحرپ و  تسا و  فیعـص  يروناـج  هاـبور 
طـسبنم دـسر  يوب  لوب  ترارح  نوچ  دـنک ، يو  تشپ  رب  لوب  هابور  .دزیرگب  يو  زا  رام  دـنزن و  يو  رد  نادـند  گـس  دـنک ، [ 413

.دسرت يو  زا  تسا ، تموصخ  جاجد  اب  ار  بلعث  .دروخب و  دریگب و  شرس  دهجرد ، هابور  .ددرگ 
هابور .دیـسررد  یگـس  .متـشذگرد  يو  زا  تسا ، هدرم  یک  متـشادنپ  هدرک ، سامآ  مکـش  هداـتفا و  مدیـسر  یهاـبورب   » دـیوگ یکی 

« .دسانشب هدنز  زا  ار  هدرم  دراد  يوق  یمش  گس  یک  دناد  بلعث   » .دنتفگ نآ  زا  مدیسرپ  .تخیرگب  تسجب و 
592 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زاب افقب  دوش ، هنـسرگ  نوچ  دورن و  يو  رد  هابور  دـنکب ، هشوخ  یک  راز  هتـشک .دراد  رد  تفه  یک  دزاس  نانچ  شیوخ  ياج  هاـبور 
ای ناوختـسا  دتفا ، هابورب  هدنزگ  نوچ  .دروخب  دـیابرب و  اریو  دنیـشن ، يو  رب  تسا ، هدرم  یک  درادـنپ  غرم  .دـناسامایب  ار  دوخ  دـتفا و 
رـس ندرگ و  رب  همه  ات  دیآ ، یم الاب  هدـنزگ  ات  درذـگ  یم جـیردتب و  كدـنا  كدـنا  دور  یم بآ  رد  دریگرب و  نادـندب  هراپ  تسوپ 

.دراد یتسود  غالک  اب  .دروخ  یتشد  زایپ  .دیآ  نوریب  دزادـنیب و  ار  تسوپ  هگنآ  دراد ، مد  رد  یک  دـنیآ  تسوپ  اب  سپ  .دـنیآ  هابور 
يوق یمـش  .دـیازب  بیرغ  هچب  دـنک  عامج  هبرگ  اب  .دوب  هبوبنا  نوچ  هابور  بیـضق  .دـنزیرگب  همه  دـنزیوآ  رتوبک  جرب  رد  هاـبور  رس 

.دراد
.دسانشب هدنز  زا  ار  هدرم 

.درک ناهنپ  یتخرد  ریز  رد  دروایب و  ار  یغرم  یهابور   » دیوگ يرزاگ  تیاکح 
تخرد نآ  نبب  دروایب و  رگید  يزیچ  تفرب و  هگنآ  دـیدرگ ، یم يو  درگ  هابور  .داـهن  همزر  رـس  رب  تفرگرب و  ارنآ  تفرب و  رزاـگ 
اجنادـب رزاگ  دربب ، دوبرب و  همزر  رـس  زا  ار  غرم  دـیدرگزاب و  هابور  درادرب ، یک  تفرب  .دروآ  رگید  غرم  یک  تشادـنپ  رزاگ  .داهنب 

.هداهن تخرد  نب  رد  دید  یناوختسا  دیسر 
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[. 414] زارد دراد  اهنادند  شافخ و  نوچ  دراد  حانج  ود  یک  دوب  بلعث  ناتسربطب 

بنرالا ۀیصاخ 

برع .دنیبن  چیه  دوب و  حوتفم  يو  مشچ  ود  ره  دپـسخب  نوچ  .زارد  ءاهیاپ  دراد و  هاتوک  ءاهتـسد  فیعـض ، تسا  یناویح  شوگرخ 
ار شوگرخ  یک  ددرگن  شوگرخ  درگ  اما  یتشد ، شوم  رب  غرمرتش و  رب  دنیشن و  تشپراخ  رب  ینج  یک  دیوگ 

593 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هک ره   » دـیوگ برع  .لیوب  دونـش  فتاه  زاوآ  نج و  زا  دـشابن  نمیا  بش  لوا  سانجا  نیزا  دـشکب  ار  یکی  هک  ره  .دـسر و  ضیح 

[415 «] .تسرمع لیلد  زارد  شوگ  شوگ و  رب  نت و  رب  رایـسب  يوم   » دـنیوگ امکح  .دزیرگ » يو  زا  وید  دوب ، يو  اب  شوگرخ  بعک 
شوگرخ نوخ  رگا  .شوم  نوچ  دوب  نانچ  تسد ، هاتوک  دوب و  شوگزارد  یک  روناج  ره  .تسدـنچ و  شوگرخ  رمع  یک  منادـن  و 

ریز رد  نهد و  نوردنا  رد  .دنک  رایـسب  هچب  شوگرخ  .دنراد  بآ  رد  ياپ  مدرم  یک  دـیامن  نانچ  دـنزورفارب  دـننک و  نادـغارچ  رد 
.دوش رتهب  دروخب ] [ ] یپ 416 گرب  دش  رامیب  هگره  .دراد  يوم  ياپ 

مقاقلا ۀیصاخ 

یک دوب  ییاـج  رد  .تسا  لـصاوح  تفاـطلب  .دوب  هایـس  یک  لاـبند  رگم  تیاـغب ، دـشاب  دـیپس  .هبرگ  زا  رتـکچوک  تسیروناـج  مقاـق 
دنچ زارد  یتدمب  دـنیآ  تاملظ  زا  ود  ره  .رتزیزع و  دوب و  هایـس  رومـس  اما  .رومـس  نوچمه  دـیآ ، نوریب  تاملظ  زا  دوب و  ریـسدرس 

.هایـس دوب ، نوریب  لابند  دروخ و  یک  دـیوج  یکاشاخ  درب ، فرب  رد  رـس  مقاق  دوب ، هدـیراب  فرب  یک  دـنریگ  یتقو  ار  مقاق  .ددـع و 
.دیازفا تشپ  بآ  و  [ 417] دراد مرگ  يو  تسوپ  .درادرب  یناسآب  ار  همه  .دشاب و  کنادنچ  دریگ ، یم ار  وا  دور و  یم دایص 

باجنس

.ندرک ناوت  راوخـشد  يو  دیـص  .دهن  هنال  اجنآ  .قدـنف  نآ  زا  دنیـشن  اهتخرد  رب  .دوب  نیـسقسب  ناکرت  نیمز  دودـح  رد  تسیروناج 
دنکب يدوگ 418 ] دایص 

594 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
اریو دـنکفا  نآ  رد  ار  دوخ  باجنـس  دوش ، ناهنپ  نآ  رد  يدرم  دـنکفا و  نآ  رد  هراپ  تشوگ  دـنک و  سلمم  يو  ءاـهراوید  قیمع و 

.دوب لدتعم  يو  تسوپ  .دوب  درس  نیمز  رد  .دننکب و  يو  تسوپ  دننز و  نیمز  رب  دنریگب و 

ذفنق

دشاب ذفنق  زا  یـسنج  .دوشن و  ریـس  باوخ  زا  زگره  زوی  کنانچ  دپـسخن و  زگره  .دوب  راخ  رپ  يو  مادنا  همه  .تسا  ذفنق  تشپراخ 
کـشخ يو  هناد  یک  ریجنا  دـیب  تخرد  .ریت و  نوچ  دزادـنا  یم یک  تسا  هدرک  يو  رخـسم  راگدـیرفآ  دراد و  زارد  ءاـهکوش  یک 

اب دنک و  گنج  نابعث  یعفا و  اب  تسا و  رام  نمشد  تشپراخ  .ریت و  نوچ  ددرگ  ناور  يو  زا  هناد  دوش ، هتفاکش  يو  زا  مامکا  دوش ،
مالـسا لها  نوچ  .دوش و  هراپ  هراپ  ات  دنز  يو  رب  ار  دوخ  رام  دشک و  مهرد  ار  دوخ  دریگب و  دهاوخ  یک  اجره  .دنک و  يزاب  ناشیا 
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؟ تسا سامتلا  هچ  نیا  یک  دندیسرپ  .دنشکن  ار  ذفنق  یک  مینک  هگنآ  حلص  ام  یک  دندرک  دهع  دنتفای ، رفظ  ناتسیس  رب 
« .دوب تشپراخ  نآ  عفاد  دوب و  یعفا  ام  نیمز  رد   » دنتفگ

رد یتشپراخ  رگا  .دنک  عفد  نآ  ررض  ات  دنروخب  ینابایب  رتعس  دنزب ، ار  ناشیا  رام  ای  دننزب  ار  رام  نوچ  وسار  تشپراخ و  یک  دنیوگ 
.دوب ناشفرد  يو  زا  هراتس  دننام  ناتک ، ینامسیرب  دنزیوایب  کیرات  هناخ 

رونسلا

دننام دنز ، همزمز  دنلام  يو  رـس  رب  تسد  نوچ  .لمن  لکـش  رب  دسیل  دیوش و  ور  تسد و  فولا ، كاپ و  فیطل و  تسیروناج  هبرگ 
رب مشچ  نوچ  دنز  یم رام  مشچ  رد  دنک و  زارد  اهتلبـس  دتـسا و  رام  ربارب  رد  .دـشکب  ار  رام  دروخ ، تارـشح  .دراد  كاپ  هناخ  .اعد 

.دریمب دنز  رام  رس  رد  یک  گنچ  ودب  دنز ، رام  رس  رب  گنچ  دنز ، مه 
595 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يو رس  .دوب و  نآ  رد  هنیکس  دوب و  یتوبات  لیئارـسا  ینب  رد  .تسا  رام  ررـض  زا  شیب  مدآ  ینب  رب  شوم  ررـض  تسا و  شوم  نمـشد 
رس یک  نیزا  دوصقم  .يدندروآ  هکیالم  ارنآ  .يدوب  ترصن  يدندرب  یک  فاصم  رهب  .یتسج  يداب  توبات  نآ  زا  دنام و  هبرگ  رسب 

.دراد هبلغ  شوم  دشابن و  هبرگ  نیچب  دنیوگ  .دوب  هبرگ  رس  يو 
نم شیپ  ار  تمکح  مرجـال   » تفگ کـلم  .دزیرگب » نیچ  تیـالو  زا  شوـم  اـت  مزاـس  یمـسلط  نم   » تفگ ار  نیـص  کـلم  یمیکح 

.دـندرک طرـش  نیرب  .ددرگ » هابت  نم  تمکح  یک  اریز  ددـنخن  سک  کنآ  طرـشب   » تفگ میکح  .مدرگ » امکح  عبات  دوب و  یعقوم 
اهناـخ زا  ناـشوم  .دزب  ار  لـبط  نآ  و  تـخورفارب ، تخاـس و  اهعمــش  تشپراــخ  هـیپ  زا  هـبرگ و  تسوـپ  زا  تخاــسب  یلبط  مـیکح 

نان یک  دراد ، هبلغ  نانچ  شوم  نیچب  .دـش و  لـطاب  يو  تمکح  نآ  دـیدنخب ، یکی  دـیود ، یم يرازب  گـنل  یـشوم  .دـنتخیرگ  یم
لاس 419] رازه  خیرات  زا  دنیوگ  يرخ و  کنادـنچ  دوب  هبرگ  سوط  ءاههوک  رد  .دـنکن  دـلاوت  اجنآ  هبرگ  ندروخ و  دـنناوت  راوشد 

.دننیب هب  اریو  مدرم  دیآ و  نورب  یمین  یتقو  .تسا  یفهک  رد  دروخ و  رام  هبرگ  نوچ  تساجنآ و  یناویح 
لد رد  تسا  یمهس  ار  هبرگ  .دزیرگب و  یک  دونـشن  شوم  نآ  يوب  ات  یکاپ  زا  تسا  یعون  نآ  و  [ 420] دنک یم نفد  ار  ثدح  هبرگ 
افق زا  هبرگ  دورب ، هناخ  فقـس  رب  شوم  رگا  دهدب ، ناج  يو  میب  زا  یک  دشاب  دنک و  شومارف  نتخیرگ  دـیدب  ار  هبرگ  نوچ  شوم ،

تابن رام و  دـسیل ، ار  هچب  دـمد ، ینیب  دـنک و  بواثت  دـنز و  هسطع  هبرگ  .دـتفارد  شوم  دـنک ، گـناب  دـنابنجب و  اهتـسد  دـتفا و  زاـب 
.دزیرگ يو  زا  لیف  [ 421] دروخ

كوخ و تلع  نیا  و  دنک ، ییاوسر  ناجیه  تقو  .دزیر  اهزوک  دراد ، گناب  دفاکـش ، ولیز  اهعطن و  دنک ، يدزد  هبرگ  هتفص 422 -]
ارنایگنز دوب و  ار  هبرگ  رخ و 

596 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
، درگن پچ  تسار و  زا  دروخ  هچره  هبرگ  .دـنکن  عنم  ار  سک  دوـش و  هدـیرد  يو  هدرپ  دـنروخ ، رمخ  یک  هصاـخ  دوـب ، تلع  نیا 

.دنک بارخ  دنز  رد  گنچ  یک  اجره  .ندوبر  دهاوخرد  یسک 423 ] یک  درادنپ 
دینادرگ یم ار  بنخ  درک و  راوتسا  يو  رس  درک و  بنخ  رد  تفرگب و  ار  هبرگ  یـشورف  هبرگ   » دیوگ لهاش 424 ] نب  دنس  تیاکح 

يودع هبرگ  یک  اریز  دیرخب  دنام و  بجع  دیدب  رادیرخ  نوچ  .درک  سفق  رد  يرتوبک  اب  اریو  هگنآ  .دـش  کیرات  مشچ  ار  هبرگ  ات 
دوب يرامیب  باوخ  رد  هبرگ  .دروخب  ار  رتوبک  تشگ  نکاس  هبرگ  نوچ  .دوب  زیزع  دریگن  رتوبک  یک  هبرگ  و  [ 425] دوب رتوبک  هیاخ 
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كوخ دروآ ، یتشک  رد  ار  ناروناج  دوب ، حون  نافوط  نوچ  .دنا  هدیرفآ ریش  زا  ار  هبرگ  یک  اریز  دشاب ، ریش  دوب  یشحو  رگا  دزد ، و 
ار یتشک  شوم   ] .دیرفایب نآ  زا  ار  هبرگ  دیکچب ، نوخ  دیلامب ، ریـش  شوگ  .دیرفایب  ار  شوم  نآ  زا  دیکچب ، نوخ  دـیلامب ، شوگ  ار 

.درک یم خاروس 
تـشوگ دنیوگ  نایمور  .شوم  ندروخ  رب  دشاب  صیرح  هبرگ  كوخ ، ندروخ  رب  دشاب  صیرح  ریـش  کنانچ  .تفرگب  ار  يو  هبرگ 

هبرگ شوگ 426 ] نوخ  گنـسم  رد  جنپ  رگا  .دنکن  گناب  دننک ، برچ  اریو  شوگ  دنک  رایـسب  گناب  هبرگ  رگا  .دـیازفا  رمع  هبرگ 
يو نز  دنلامرد  دوخب  دنیاسب و  دننک و  کشخ  هبرگ  هیاخ  رگا  .دوب  بوبحم  دنک  لامعتـسا  ارنآ  کنآ  دزیمایب ، هیلاغ  اب  جنلخ 427 ]

اهزیچ نآ  اما  .تسا  رظن  نآ  تحص  رد  تسا و  رادرم  نآ  لامعتـسا  تسا و  لیاوا  ءامکح  لوق  نیا  .يوب  زج  دنکن  تبغر  درم  چیهب 
كوخ و وهآ و  دوب و  هبرگ  یشحو ، ریغ  دوب و  یشحو  یک 

597 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دنچ تسی  هبرگ هشبح  نمی و  دودح  رد  .دوب  گنلپ  ریش و  گرگ و  دوب  صلاخ  یشحو  کنآ  دوب ، گس  دوبن  یـشحو  کنآ  .دمخ 

نآ دنک و  یم قرع  يو  ات  دـننز  یم ار  هبرگ  دـندنبرد و  دنـشک و  نوریب  يو  هیاخ  ود  ره  نینهآ و  دـننک  سفق  رد  اریو  يدنفـسوگ ،
.تسا هبرگ  زا  قرع  دبز  نیا  دوب و  کسم  لباقم  يو  يوب  .دنیوگ  [ 428] دبز ارنآ  دنرتس و  یم يو  زا  قرع 

قلدلا ۀیصاخ 

فعض نیا  اب  .دریمب  یمخزب  یک  تسا  فیعض  نانچ  دنیشن و  ورب  ات  دنک  متـس  رن  رب  هدام  هبرگ و  زا  رتب  دیآ  نشگب  تسیروناج  هلد 
ار دوخ  یک  دـچیپرد  هلدـب  ار  دوخ  دـهج و  يوب  دـنیب ، اریو  ناـبعث  هگره  .دـنناوخ  سمن »  » اریو نایرـصم  .دـنک  كـاله  ار  اـهردژا 
، دراد رد  ود  یک  دهن  هنال  ییاج  تشپراخ  تسا و  تشپراخ  زا  رتب  اهردژا  رب  دوش ، هراپ  ودب  اهردژا  دنزب ، یتوبز 429 ] دناسامایب و 

نآ رد  ار  دوخ  دبای  زیوم  یک  ییاج  درک  هچب  نوچ  دـهنب و  هیاخ  جـنپ  .دراد  نادـند  جـنپ  .روبد  بناج  زا  یکی  ابـص  بناج  زا  یکی 
یـسراپب دـنناوخ و  لدـلد  اریو  يدـنه  تشپراـخ  .دـنروخب  ارنآ  اـت  دـیآ  ناـگچب  شیپ  دریگرب و  يزیوم  يراـخ  رهب  [. 430] دناطلغب

.ترگنز
.دوش هدیچیپ  رگیدکی  رب  رام  کنانچ  دنک ، هداهن  زاب  هدام  تشپ  هب  تشپ  دنک  عامج  نوچ  دزادنا و  اهراخ 

رافلا ۀیصاخ 

هگنآ دنک ، نآ  رب  ثدح  لوب و  دروخب  هچره  .يذوم  سیسخ و  تسا   ] يروناج [ 431] .جونکل يدنهب  دنیوگ و  هراف  يزاتب  ار  شوم 
.دهج مهرد  دیآ  يو  رب  مشچ  ارک  ره  .دروخب 

598 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دز نیمز  رب  دـینادرگب و  رـس  ءـالاب  رب  تفرگب و  اریو  دـندناوخب ، ار  قرزا  نامیلـس  تفر ، ییارـس  رد  میظع  يراـم  دـنیوگ  تیاـکح 

دشکب و ز اریرام  نانچ  نامیلس  یک  دنتشاد  بجع  مدرم  .تخیرگب  دیسرتب و  شوم  نآ  زا  نامیلـس  .تسج  ردب  رام  ءولگ  زا  یـشوم 
رد فاـتکا و  رد  و  تساـهرظن 432 ] راـفلا  صرق  رد  ار  تاـسارف  باحـصا  درب و  میـس  رز و  دوب ، دزد  شوم  .دزیرگب  یـشوم  نینچ 

[. تسد 433 ءاهطخ 
نیا  » تفگ [ 434] رگاوفر .دندرک  اوفر  ات  داتسرفب  دیردب ، يو  میلگ  شوم  دیسر ، یهیدب  روصنملا  رفعج  وبا  یک  دنا  هدروآ تیاکح 
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تفالخ و  ابذاک » نوکا  وأ  دفالخلا  نیلتل  هّللا  نینمؤملا و  ریما  ای  کیلع  مالسلا   » تفگ .روصنم » نآ  زا   » دنتفگ تسیک »؟ نآ  زا  میلگ 
.دیدب شوم  نادند  رثا  رد  ارنآ  يو  درکب و 

.دروخن ار  شوم  دروخب و  اهیدیلپ  همه  گس  یک  يدحب  ات  تسا  دیلپ  شوم 
.درد اهلابق  اهرتفد و  .دنز  هناخ  رد  شتآ  دشکب و  ار  هلیتف  .دنک  بارخ  هناخ  شوم 

ناشیا عنـصم  .دوب  نیتنجلا  باحـصا  كـاله  ببـس  دـشکب و  دزگب  ار  هتفخ  رگا  .دـنکفا  مظعم  ءاـهراک  رد  ار  مدرم  دـتفا و  هاـچ  رد 
دریگب و ار  ذرج  ود  دـنیب  شوـم  ندرک  گـنج  یک  دـهاوخ  یـسک  رگا  .درک  بارخ  داـتفا و  ناتـسب  ود  نب  رد  بآ  اـت  درک  خاروـس 
بش و دوب  رایسب  نوچ  و  نز 435 ] دوب و  قساف  باوخ  رد  شوم  .بجع  دور  یبرح  ود  ره  نایم  ددـنب ، رگیدـکی  ياپ  رد  ینامـسیر 

.دننز یم یپ  ار  رمع  یک  دوب  زور 
يذرج ناسارخ  دودـح  رد  .دـنک  یگدـنز  نآ  زا  دور  يو  نهد  رد  سگم  دـنک ، زاـب  نهد  روک ، رک و  شوم  زا  تسا  یـسنج  دـلخ 

.دنکن و راک  يوب  شتآ  یک  تسا 
599 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دیپس گرزب و  دشاب  ذرج  نآ  رد  .ناتسمز و  ناتـسبات و  دنک ، یناگدنز  نآ  رد  دزوس ، شتآ  نآ  رد  هشیمه  يراغ ، نآ  رب  تسیهوک 
.دنرآ اجنآ  زا  دابز  رایسب و  دوب  یکسملا  ةراف  جباز  لابجب  .دزیرگ  شتآ  نایم  رد  دنیب  ار  یسک  نوچ  دنیآ ، یم نوریب 

کسملا ةراف 

اهرخـص رب  لـیمامد ، دـننام  دوب  يدرد  اریو  .دـنکفیب و  اـهفان  مولعم و  تقوب  دـیآ  نوریب  راـبکی  لاـس  ره  .تبت  دودـحب  تسیروناـج 
دنریگب و اریو  یک  دشاب  دوب و  هفان  زا  رتهب  وکین  تیاغب  دوب  یکـسم  .دـنریگب  ارنآ  هرخـص ، رب  ددرگ  کشخ  دوش ، ناور  ات  دـلام  یم

نیا تشوگ  .دریگرب و  يو  کلام  ات  دـننکن ، يوب  ضرعت  دوب  رگید  یـسک  کلم  رب  یک  هفان  ره  تبت  لها  .دـنربب و  هفاـن  دنـشکب و 
زا هباد  نیا  .دنناوخ و  هکدنه 436 ] ارنآ  یک  یهایگ  نمهب و  دروخ و  لبنـس  .دوب  نغور  يو  مادنا  همه  ربص و  دننام  دوب  خلت  روناج 
یک ار  فان  دنکفیب و  تبتب  ار  فان  .ددرگزاب  دروخ و  لبنـس  نمهب و  دنک و  ارچ  دیآ و  ناتـسودنه  نیمزب  .دـنک  تلحر  تبت  نیمز 
هابت ار  اپراهچ  مدرم و  دنک و  میظع  يوب  یک  دنناشوپب  ار  يو  هچرگا  ندروآ و  ناوتنب  دـیاشگب و  اهینیب  زا  نوخ  ناوراک  رد  دـنروآ 

دراد و زاـب  نآ  يوب  اـت  [ 437] دـنهن نآ  رـس  رد  ار  نیتنـسفا  دـنهن و  یم یلاوج  رد  ار  اـهفان  یک  تسنآ  نآ  ندروآ  قیرط  سپ  .دـنک 
يو يوب  دونش  زامن  گناب  زاوآ  رغـشاک  ات  دنروآ  نوریب  رفک  دالب  زا  نوچ  .تیاغب  رـضم  يذوم ، دوب  ییوب  تیالو  نآ  رد  ار  کشم 

.دوش رتمک  ررض  دوش و  لدتعم 

[ دزیخ شوم  يو  لگ  زا  تسا  یبآ  وطاف  دودحب   ] لصف

لگ ریز  همین  تشوگ و  يو  يالاب  همین  وطافب  مدید  شوم  یک  درک  تیاکح  یکی  .دزیخ  شوم  يو  لگ  زا  تسا  یبآ  وطاف  دودـحب 
مدید  يرام  دیوگ  یکی  و 

600 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ددرگ و دیپس  دهج  يو  رب  داب  ات  دتسیاب  [ 439] اپ کیب  خرس و  دیآردب  اجنآ  زا  دوب  یشوم  رداشون  همـشچ  رد  .دوب و  نیگنس 438 ]

.دوب رایسب  اجنآ  شوم  دنزوس  دوب و  شتآ  یک  اجره  دیوگ  سیلاطاطسرا  .ددرگ و  خرس  دور  شتآ  رد  راب  رگد 
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يو دیآ و  دورف  خاروس  نآ  زا  بآ  ات  دنک  خاروس  نآ  يولهپ  رد  دنک و  اهرهن  دصق  گرزب  دـشاب  یـشوم  ناتـسهق  دودـح  رد  راف -
.دنام دلخب  تسا  یسنج  ردنمس  .تسا و  تفگش  همه  نیا  دزیر و  یم بآ  يو  رس  رب  ات  دتسیاب  ياپ  ودب  نآ  ریز  رد 

دروخ و تخرد  هشیر  دـلخ  دوب و  رتوکین  شگنر  دـیآ  ردـب  شتآ  زا  شتآ و  رد  دزوسن  يو  تسوپ  دراذـگزاب و  تسوـپ  لاـس  ره 
.دنریگب اریو  دیآ و  نوریب  دنهن  يو  هنایشآ  رد  زایپ  ریس و  رگا  ندینش و  دناوتن  زایپ  يوب 

دنز گناب  دنیب  ینمـشد  نوچ  .دنرب  یم هلغ  ناشیا  ات  دور ، ییالاب  رب  ناشیا  رتهم  ددزد و  هلغ  هورکم ، گرزب و  تسا  یـشوم  عوبریو 
.دنزیرگب ناشیا  ات 

سرع نبا 

رهاوج یلح و  .دنک و  ناهدـب  ینـشگ  .دـتفیب  دـننز  يو  رب  ینیتسآ  رگا  تسا  فیطل  يروناج  .دوب  هبرگ  زا  رت  کچوک دـشاب ، وسار 
دـننک و كاپ  يو  نادـند  نب  ناغرم  ات  دـنک  زاب  نهد  گنهن  تسا و  گنهن  نمـشد  .ددزدـب و  يو  هماج  دـنزب  اریو  کـنآ  و  ددزد ،

.هراچیب فیعض و  هباد  نادب  دنک  زجاع  ار  گنهن  لج  زع و  راگدیرفآ  .دروخب و  يو  مکش  ياشحا  دوش و  ورف  يو  يولگب  وسار 

ءابرحلا

تـسد ود  ره  ددرگ و  یم زین  يو  ددرگ  ورف  باـتفآ  نوچ  .زور  تعاـس  ددـعب  ددرگب  نوـل  هدزاودـب  زور  ره  .تسا  يروناـج  اـبرح 
نوچ  .باتفآ  رب  دنک  هولج  درادرب و 

601 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنکن يررض  دمد و  دوخ  رد  داب  دناسامایب و  ار  دوخ  دنیب ، ار  مدرم  نوچ  ابرح  .دور و  خاروس  رد  زین  وا  دور ، ورف  باتفآ 

يرحب تاناویح  تیصاخ  رد  باب 

هراشا

ماد طوبـش  دورب و  لحاس  اب  دریگرب و  ار  هقرع  یک  يروناج  رگم  دوبن ، یتسایک  ناشیرد  .لهجب و  دنفوصوم  یبآ  تاناویح  کنادـب 
رایسب و تسیروناج  [ 440] دنناوخ نون  توح و  يزاتب  ار  یهام  دـنا و  قیالخ نیرتشیب  یهام  کنادـب  .دور و  لگ  رد  دزیرگب و  دـنیب 

یهام دنیوگ  و  [ 441] .دراد حانج  تفه  درپ ، یم بآ  نایم  رد  تسا ، یغرم  نوچ  یهام  و  ایرط » امحل  اولکأتل   » یلاعت هلوقل  تکرباـب 
.دریمب و دـنیب  ار  بقث  نآ  هک  ره  دـنزیم  سفن  نآ  زا  ورـس  ود  نایم  رد  دراد  یبقث  یهوک  واگ  کـنانچمه  شوگ ، رد  زا  دـنز  سفن 

نوچ دراد و  غامد  نابز و  دوب  شوخ  بآ  رد  یک  یهام  .دروخ  یم دور و  یم يو  لابندب  رن  .دهنب و  هیاخ  رازه  هد  یک  دـشاب  یئهام 
.يدوب جنرب  یمدآ  نایهام  زاوآ  زا  یتشاد  شش  رگا  درادن و  شش  یهام  چیه  .غامد و  هن  دراد و  نابز  هن  دوب  روش  بآ  رد 

شیوخ موق  زا  يو  توعد  مالسلا و  هیلع  سنوی   ] لصف
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یحو .تساوخ  باذع  الع  زع و  راگدیرفآ  زا  يو  .دندرکن  تباجا  .دیحوتب  درک  توعد  ار  شیوخ  موق  مالـسلا  هیلع  سنوی  کنادب 
نایم  زا  تلاجخ  نآ  زا  .باذعب  داد  هدعو  ار  موق  مالسلا  هیلع  سنوی  .نکم  باتش  سنوی  يا  یک  درک 

602 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هعرق نکیل  و  دشابن ، فاصنا   » دنتفگ .دیزادنیب » ارم   » تفگ مالـسلا  هیلع  سنوی  دمآرب  اهجوم  .تسـشن  یتشک  رد  تفر و  نوریب  موق 

ایرد رعقب  درب ، ورف  ار  یهام  نآ  رگید  یهاـم  و  درب ، ورف  ار  يو  ییهاـم  .دـنتخادنا  ایردـب  اریو  داـتفا ، مالـسلا  هیلع  سنویب  .مینکفارب »
کناحبـس  » تفگ یم تاملظ  نآ  رد  دوب و  هداهن  یهام  رگج  رب  یناشیپ  مالـسلا  هیلع  سنوی  .دـیدرگ و  یم ملاع  ءاهایرد  رد  تفر و 

.داهنب ودک  تخرد  ریز  رد  رتوبک  هچب  نوچ  .دروآرب  اریو  دمآرب  يراگزور  .دش  فیحن  یهام  مکـش  رد  ات  نیملاظلا » نم  تنک  ینا 
.يداد ریش  اریو  يدمایب و  ییوهآ  زور  ره 

دص رهب  زا  يدش ، گنتلد  ودک  تخرد  رهب  زا  سنوی  يا   » تفگ لج  زع و  يادخ  .دش  گنتلد  .دیزیرب  دش و  کشخ  ودک  نآ  سپ 
مالـسلا هیلع  سنوی  موق  رـس  يالاب  داتـسرفب و  یـشتآ  هلالج  لج  راگدیرفآ  سپ  یتساوخیم »؟ باذـع  هک  يدـشن  گنتلد  درم  رازه 

دمآ و باذع   » دنتفگ دندمآ و  ارحـصب  هلمج  .دـندنامرد  دـنهاوخ ، رذـع  ات  دـندرک  یم بلط  مالـسلا  هیلع  ار  سنوی  ناشیا  .داتـسیاب 
.دندرک اعد  ناریپ  .دننک » اعد  دنور و  شیپ  رد  ناریپ   » دنتفگ تسیچ »؟ ام  هراچ  تفر ، مالسلا  هیلع  سنوی 

دندرک و هنهرب  رـس  ناکدوک ، سپ  .نک » تمحر  ام  یگدنامرد  یفیعـض و  رب  سنوی  يادـخ  يا   » دـنتفگ دـندمآ و  شیپ  نانز  سپ 
[442 «] .هرـض مهنع  انفـشک  اونمآ  امل   » یلاعت هّللا  لاق  .دیـشکیم  اهنابز  شتآ  و  ياشخبب » ام  یگراـچیب  رب  سنوی  يادـخ  يا   » دـنتفگ
هک مالـسلا  هیلع  سنویب  درک  یحو  راگدیرفآ  مدینادرگب و  ناشیا  زا  باذـع  نم  دـندروآ  نامیا  سنوی  موق  باذـع ، تقو  رد  تفگ 

نامیا يوب  دـمآ و  زاـب  ناـشیا  شیپ  مالـسلا  هیلع  سنوی  .ور  زاـب  ناـشیا  شیپ  دـش ، تسار  وت  هدـعو  اـت  وت  موقب  مداتـسرف  شتآ  نم 
.دینادرگب ناشیزا  باذع  دندروآ و 

دای مسق  لج  زع و  راگدیرفآ  هک  تسنیا  دشابن و  روناج  رتگرزب  يو  زا  تسا  میظع  یناویح  هک  مییوگ  نخـس  یهام  تیهام  رد  ام  و 
نآ  نون  ملقلا » نون و   » درک

603 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا يو  رس  رب  ملاع  یک  تسا  یهام 

.ناشفرد شتآ  نوچ  رودم ، يرپس  کنانچ  دندید  ییانـشور  .دندیـسر  ییاجب  قرـشم  يایردب  یک  دنیوگ  راجت  زا  یـضعب  تیاکح 
.دمآ دیدپ  رگید  ییانـشور  نانچمه  دـندنارب ، یبش  تشذـگرد و  یتشک  سپ  .دـمآ  دـیدپ  ناشیزا  یعزف  .دـندرک و  ریبکت  ناحالم 

نیا دوـب و  یهاـم  مشچ  ود   » دـنتفگ دوـب ؟ هحون 443 ] هچ  نیا  یک  دندیـسرپ  ناـحالم  زا  دنتـشذگرد ، نوـچ  .دـندرک  ریبـکت  رگید 
« .دیسرتن امش  ات  میدرکن  ربخ  ار  امش  ام  دوب و  يو  مشچ  ود  نایم  تفاسم 

يدس دیآ  رتالاب  رگا  و  درادرب ، نادب  ار  یهوک  دراد  یحانج  دیآ و  بآ  يالاب  رب  تسا  ییهام  لامـش  يایرد  زا  یـضعب  رد  تیاکح 
تفر رعقب  یهام  نآ  نوچ  .دننک  ناور  اهیتشک  دشاب و  ایرد  نوکـس  ناشن  نآ  .رولب و  دننام  دزورفا  حانج  نآ  گنـسرف و  دنچ  دوش ،

.دندنب اهریزج  اب  اهیتشک  دشاب ، ایرد  ناجیه  ناشن  .دوشورف  بآب  حانج  نآ 
نامز ره  .دوب و  ردـب  باتهام  دوب و  یفاص  اوه  مدرک و  ماقم  دـنکره  ءایرد  لـحاس  رب  یبش  یک  درک  تیاـکح  یناـگرزاب  تیاـکح 

یتساخرب هرانم  رگید  ییاج  زا  سپ  .يدش  نکاس  سپ  .يدز  جوم  بآ  یتفر و  سپ  زاب  یتفر و  نامـسآ  رب  يدمآرب و  بآ  زا  هرانم 
دنتفگ .نآ  زا  میدیـسرپ  نادایـص 444 ] نآ  زا  .دوبن  ایرد  ناجیه  تقو  دـمآ و  یمن داـب  یک  میدـنام  تفگـش  .يدـمآزاب  ریزب  زاـب  و 

[445 «] .دنک يداش  دنیب و  ار  باتهام  تسا ، ییهام  »
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604 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دمآرد دوب  رفسب  ملوک  کلمب  یک  مدینش  يولع  یناگرزاب  زا  نم  تیاکح و 

يو مکـش  زا  شیمواگ  تسوپ  [ 446] داتفه دـنکفا  لحاسب  ییهام  دوب و  هدز  جوم  اـیرد  هک  دوب  اـیرد  لـحاسب  هک  درکیم  تیاـکح 
[447] دوب هداتفارد 

داعرلا کمسلا 

رب یبوچ  رگا  .دزرلب  دایص  تسد  دتفا  ماد  رد  رگا  .دنک  جولفم  يو  تسد  دنک ، يوب  تسد  یک  ره  رصم ، لین  رد  تسا  ییهام  داعر 
[448] .دریگ ندیزرل  دننز  يو 

سخد 449]

تشپ رب  اریو  ددرگ ، قرغ  کنآ  رب  تسا  هدرک  لکوم  اریو  لج  زع و  راگدیرفآ  .ههورخ  کنانچمه  دراد  جات  هرـصبب ، تسا  ییهام 
.دیآ لحاسب  ات  دنز  هیکت  يو  رب  هک  دیآ  ولهپ  رب  دوب  هدنز  رگا  دنکفا  لحاس  رب  دریگ و 

یقوق

اریو ینیب  رد  دراد  يراـخ  دریگب و  شاعما 450 ] نوردـنا  درب ، ورف  ار  يو  گرزب  یهام  ات  دزاـس ، هدرم  نوچ  ار  دوخ  تسا ، ییهاـم 
.یناور زا  درادب  ار  یتشک  یک  دراد  توق  نادنچ  یقوق  نیا  دنشاب و  نمیا  اهداب  زا  دنرب  یتشک  رد  یقوق  تسوپ  .دنک  هتسخ  نادب 

جوتسربلا روبسالا و  کمسلا 

رابگنز بآ  دوب و  رابگنز  ءایرد  رد  جوتسرپ  .دنا  یهام ود  جوتسرپ  روپسا و 
605 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یکی دیآ  هرصب  بآ  رد  نوچ  جوتسرپ  [ 452] .دور ياج  اب  درذگب و  کلهم  ءاهجوم  همهب  دیآ و  هرصبب  اجنآ  زا  [ 451] .تسا هدنگ 
دوبن و رابگنز  رد  دیآ  هلجد  رد  نوچ  .دنناد  يو  ندمآ  تقو  هام ، هس  لاس  رد  دیآ  هّلبا  ءایرد  رد  روپـسا  دـیاین و  تسدـب  رابگنز  رد 

.شوخ بآ  رهب  زا  درب  رطخ  اب  ءاههار  و  دوبن ، هلجد  رد  دوب  رابگنز  رد  نوچ 

میطارخلا 453]

.واگ تروص  رب  دوب  رگید  یهام  .يراشنم و  نوچ  رایسب  ءاهنادند  نآ  رد  یلوعم 454 ] کنانچ  دراد  يراقنم  رام  دننام  تسا  ییهام 
.تسا بیرغ  سب  نیا  دراد و  ناتسپ  .دیاینرب  نآ  زا  دوش  يو  رد  رگا  دنکن و  راک  نادب  ریشمش  دننک ، [ 455] اهقرد يو  تسوپ  زا 
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نرقلا وذ  کمس 

.دربب دنز  هچره  رب  هدمآرب ، زیت  يریشمش  نوچ  يو  ینیب  زا  تسا  ییهام 
.دنناوخ [ 456] دنهلا ةرقب  ار  نیا  .دوب  کشخ  رب  ناتسودنه  رد  دوب ، يرحب  رصم  رد 

لابلا 457] کمسلا 

.دوب يرجح  يو  تسوپ  .دوب  برغم  ءایرد  رد  گرزب  تسا  ییهام 
هتخادـگ باتفآ  رد  دـتفا و  لحاس  رب  و  دریمب ، ات  دـننز  اجنآ  رب  ریت  دـنناد ، ناحالم  تسـس ، دوب  يوضع  يو  نت  رد  .دنکـش  اهیتشک 

یهام نیا  .دوب  یتشک  یتسرد  يو  تامم  رد  دوب ، یتشک  كاله  يو  ةویحرد  .دوش  یگنس  نوچ  دنیادنارب  یتشکب  يو  نغور  .دوش 
.دریمب یلاح  دروخب  ربنع  هرذ  رگا  .دوب  ویرغ  رد  يو  زا  ایرد  .دراد  یتمظع 

606 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یک دشاب  .دنیآ  یم ردب  شـشوگ  ینیب و  زا  ات  دروخ  یهام  .دوب  شرا  شـش  شناهد  ءاخارف  تسا ، ییهام  [ 458] طیحم رد  کمس -

.دنشوپ اهفقس  يو  سولف  زا  دنزاس و  اهعزج  يو  ءولهپ  ناوختسا  زا  .ددرگ  كاله  دردب ، شماک  دوررد و  شناهدب  یبآ  گس 
.سلدنا ءایرد  رانک  رب  دوب  شرا  رازه  دندومیپب ، هداتفا ، هراپ  شلابند  زا  دنتفای و  هدرم  ار  ییهام  ناورم  کلملا  دبع  مایا  رد  تیاکح 

جسوکلا کمسلا 

زا رگم  دزیرگن  چیه  زا  .دردب  دتفا  ماد  رد  رگا  .دنز  یمخز  هاگان  دزادنیب ، اهیاپ  اهتسد و  دشاب ، هّلبا  يوس  نآ  زا  تسا  ییهام  هسوک 
.ضیح هقرخ 

.درادن هیپ  شدنیرگب  زورب  رگا  .دوب  هیپ  شمکش  رد  اریو ، دنریگب  بشب  رگا 
.دوش ناهنپ  بشب  دوب ، رهاظ  زورب 

ابیط کمس 

رازه زا  دـنک  یتشک  دـصق  .دوش و  میظع  اـت  دروخ  یم دـنیآ و  عمج  يو  شیپ  ناـیهام  .دـیآ  کـشم  يوب  شناـهد  زا  تسا  ییهاـم 
.دنناوخ سوطاف  اریو  دزیرگب ، ضیح  هقرخ  زا  دسرتن ، ریشمش 

[ دریذپ ماحتلا  دوب  هتشگ  یک  بصع  رب  دننک  الط  هشفنب  نغورب  يرحب و  طسق  اب  دنیاسب  یهام  سولف  رگا   ] لصف

علق نایهام  هرارم  .دریذـپ  ماحتلا  دوب  هتـشگ 459 ] یک  بصع  رب  دـننک  الط  هشفنب  نغورب  يرحب و  طسق  اب  دـنیاسب  یهام  سولف  رگا 
نز  رب  دنبوکب و  یهام  تشوگ  اب  رگا  دور ، یم بآ  رد  یهام  ناوختسا  لکش  رب  یتاصح  .مشچ  زا  دنک  ضایب 
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607 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لگ زا  رگا  .دربب  ناقری  دنروخب  نیبجنکـس  اب  گنـسم  رد  مین  رگا  .دنک  نکاس  درد  دـندنب  رگج  رب  رگا  .دراد و  هگن  ار  هچب  دـندنبب 

دننک و یهام  تروص  لگ  نیزا  رگا  .دودب و  یلاح  ددرگ ، شوم  دنهن ، باتفآ  رد  ورت  دـنریگب ، ناصقن  ای  تدایز  زا  دـعب  لین  ءایرد 
رذگ بآ  رد  دننک و  مکحم  مومب  شرـس  دـننک و  یفاص  هشیـش  رد  نغور  یتخل  رگا  .دریمب  هگنآ  و  دور ، بآ  رد  دـنهن  باتفآ  دزن 
بآ کنانچ  دنهن ، هرـصوق  رد  دننک و  هتخیمآ  واگ  نوخ  زب و  هیپ  اب  هتفوک  یلقاب  سرواگ و  رگا  .دنوش  عمج  اجنآ  همه  دنهن ، یهام 
دننک بآ  رد  زور  دنچ  زا  دعب  دـننک و  مهرد  هکرـس  اندـنگ و  مخت  رگا  .تفرگ  ناوت  یناسآب  دـنیآ و  يو  کیدزن  یهام  همه  دربن ،

.دنیآ ربز  رب  نایهام 
اهیاخ همه  دیآ  لامش  داب  رگا  .درآ  هدام  اهیاخ  همه  دیآ  بونج 460 ] داب  رگا  .دریمب  یهام  دنزیر  بآ  همشچ  رد  دوب  خلت  هچره  و 

.درآ رن 

روقنقسلا

دوز رگا  دریگب  ار  یسک  نوچ  .ددرگ  روقنقـس  دوش  گیر  رد  رگا  دوش ، گنهن  دور  بآب  دیآرب  هیاخ  زا  .گنهن  دننام  تسا  ییهام 
ود شا  هدام .دراد  بیضق  ود  روقنقس  .دریمب  روقنقس  دیوشب ، ار  دوخ  رتدوز  درم  رگا  .ددرگ  كاله  دور  بآ  رد  ات  دنک  زیمگ  وا  رب 

رورحم درم  نکیل  و  عامج ، کیرحتب  دوب  فوصوم  روقنقس  تشوگ  .دوب  یکی  شلـصا  .دراد  نابز  ود  یک  رام  نوچ  مه دراد ، جرف 
[. 461] دروخ دیاب  كدنا  دزاسب و  ار  بوطرم  دروخ ، یک  دیاشن 

حاسمتلا

.دوب يو  رـس  يزارد  دوب  يو 462 ] نت  يزارد  کنادـنچ  کلهم و  توقب و  يروناج  .دوب  لین  يوج  رد  .دـنیوگ  حاسمت  ار  گـنهن 
، دروآرد ریش  درگ  لابند 

608 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
و .ربدـلا » دودـسم  مفلا ، حوتفم  ناویح  وـه  و   » درادـن ربد  یک  اریز  دـنک  یق  دروـخب  هچره  .دـشک  بآ  رد  ار  لـیف  .دنکـشب  شتـشپ 

دناوتن چیه  زارد ، دراد  اهنادند  دبنج و  يو  ءالاب  کف  یک  ار  گنهن  رگم  دبنج ، يو  نیریز  کف  دـیرفآ ، راگدـیرفآ  هچره  کنادـب 
دـیآ و لحاس  رب  دوش ، زجاع  سپ  اهخیـس ، نوچ  دراد ، زارد  اهنادـند  یک  اریز  دـنامب ، يو  ءاهنادـند  نب  رد  دروخب  هچنآ  ندروخ و 
و [ 464] ددرگ ریـس  غرم  نآ  دروخ ، یم .دشکیم و  يو  نادـند  نب  زا  اهتـشوگ  نآ  و  [ 463] دنیـشن يو  بل  رب  یغرم  دیاشگب ، ناهد 

ناوختـسا کی  لابند  ات  شرـس  زا  .دنکن  راک  يو  تسوپ  رد  نهآ  چـیه  .دـنکن  اهر  دربن  ات  تفرگب  نادـندب  هچره  .دـیاسآرب  گنهن 
.نتساخ دناوتنرب  دتفیب  یک  لیف  نوچمه  ندیدرگ ، دناوتن  رب  یک  اریز  دریمب ، دتفا  افق  رب  رگا  .دوب 

نوچ دهن ، هیاخ  .دریگ  لابندـب  ار  دیـص  .دورب  ات  دـنادرگرب  اریو  هگنآ  دـتفازاب ، افقب  درب و  لحاسب  ار  هدام  دـنک ، عامج  نوچ  گنهن 
.دوش یم رتگرزب  دیآ  یمرب راگزور  کنادنچ  .دوش و  شرا  هدزای  ات  ددرگ  یم گرزب  هگنآ  .دوب  شوم  دننام  درآرب  نوچ  یبآ ، غرم 
وسار يو  نمشد  .دورب  یلاح  دراد  بت  یک  دندنب  یـسک  رب  پچ  ناماس  زا  يو  نادند  رگا  .دراد  نادند  تصـش  .دهنب  دیاخ  تصش 

گنهن نمشد  یبآ  پسا  .دشکب  اریو  دوشرد ، گنهن  نهدب  وسار  هن  رگا  .دزیرگ و  بآ  رد  گنهن  دنز ، گناب  دنیب  اریو  یغرم  .دوب 
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ربب دوش و  ربب  روهقم  ریش  کنانچ  .دوش  تسـس  ات  دنک  راک  ورب  يو  تبیه  .دوبن  تردق  یبآ  پسا  رب  ار  گنهن  دروخب و  اریو  تسا ،
یمدآ دریمب و  صمح  رد  مدژک  دریمب و  كرت  تیالو  رد  رتش  کنانچ  .دریمب  دیآ  نوریب  لین  زا  رگا  گنهن  .دوب  ریش  زا  رت  کچوک

.ار گنهن  بآ  رد  تسار و  ریش  هشیب  رد  تسار و  باقع  اوه  رد  تسایر  [ 465] .دریمن دوب  الج  یک  ار 
دنتخیوآرد مهب  تفایرد ، اریو  گنهن  .رصمب  داتفا  یتشک  رد  يریش  دنیوگ 

609 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لابند رد  دبایرد ، هچره  گنهن  [ 466] .تسرب یتشک  لها  دندش و  كاله  ود  ره  .تفرگب  گنهن  رس  ریش  دز و  ریش  رب  لابند  گنهن 

دوب و نت  يوق  [ 467] .دراد ياپ  رایسب  گنهن  .دوب  رباکم  ینمـشد  باوخ  رد  گنهن  .دوب  زجاع  کشخ  رب  اما  .دشک  بآ  رد  دریگ و 
.دنیبن اریو  سک  ناتسمز  رد  هام  راهچ  .دنکب  عامج  تصش  هعفد  کیب  .دهد  کشم  يوب  وا  هیاخ  .دراد  خارف  یناهد  .كانمهس 

يزاردب درکب ، لین  لحاس  رب  یطیاح  شردام  .دوب  گنهن  زا  يو  كاله  دنتفگ  نامجنم  دوب ، هداز  هاشداپ رـصم  رد  دـنیوگ  تیاکح 
هداز هاشداپ نآ  يزور  یبجعب 469 .] فوصوم  تفگش  ییانب  .دنناوخ  [ 468] زوجعلا طیاح  ارنآ  .دورن  نآ  رد  گنهن  ات  يو  تکلمم 

، دز نیمز  رب  ارنآ  نگمهس ، یلکـش  دیدب ، ارنآ  هداز  هاشداپ درکب ، نیبوچ  گنهن  رگدورد  دراد ؟ لکـش  هچ  گنهن  نیا   » تفگ [ 470
.دادب ناج  یلاح  غامد و  نوردنا  رد  تفر ، يو  هدید  رد  تسجب ، نآ  زا  یبوچ 

عدفصلا

مه يرب و  مه  دوب ، لتاق  دنریگب ، ار  يو  نغور  دـنزادگب ، اریو  نوچ  .يوق  دراد  یمـس  هورکم ، تسا  یبآ  تسا ، غزب 471 ] غدفص 
رگا .دنوش  غزب 472 ] زا  رپ  اهفقـس  همه  دیآ  یناراب  ناسارخب  .ددرگ  شوماخ  دنیبب  شتآ  .بآ  رد  رگم  تشاد  دـناوتن  گناب  يرحب ،

نآ رد  یک  اهبادرـس  تسا و  بجع  مه  دنیرفایب  دیآرد  هحقال  حـیر  هک  اریو  یلاح  راگدـیرفآ  رگا  تسا ، بجع  دراب  یم باحـس  زا 
دوب خی 

610 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هیاخ و یب دـیآ  دـیدپ  ییهام  نآ  رد  دـیآرد و  بآ  دوب  کیدزن  يوب  یک  اهبادرـس  دـیازفیب  تارف  بآ  نوچ  دوبن ، یلاخ  غدفـص  زا 
لـمقلا و دارجلا و  ناـفوطلا و  مهیلع  انلـسرا  و   » هلوـقل دوـب  ناـفوط  ياـتمه  و  دوـب ، لییارـسا  ینب  باذـع  غدفـص  .هداـم و  یب رن و  یب

هماج اههاچ و  اهماج و  اهناخ و  یک  دیرابب  غدافص  نادنچ  دوب ، نافوط  زا  رتب  لییارسا  ینب  رب  غدفص  ررض  و  [ 473 «] مدلا غدافصلا و 
هـساک رگا  .یتسج  گید  رد  يدـنتخپ  گید  رگا  .يدـش  رابنا  ناشیا  رـس  رب  يدـندوب  هتفخ  نز  درم و  رگا  دـش ، غدافـص  رپ  اهباوخ 

، نافوط دـندش  یـصاع  رابرگد  .تشادرب  ناشیزا  راگدـیرفآ  دـندمآ ، دایرفب  نآ  زا  نادوهج  .یتسج  همقل  رد  يداـتفا ، نآ  رد  يدوب 
رفاک نهد  رد  بآ  نوچ  يدندتسب ، نمؤم  هزوک  ات  نانمؤم  نآ  زا  رگم  دش ، نوخ  نوچ  اهمـشچ  اههاچ و  ایرد و  ءاهبآ  دمآرب ، نوخ 

.دریمب یلاـح  دـننکفا  رمخ  رد  اریو  رگا  دزیخ ، اوه  عبط  زا  غزو  کنادـب  .دوب و  همه  زا  رتب  نوخ  ناـفوط  نیا  .یتشگ و  نوخ  يدـش 
رب هیاخ  .دنک  یگدنز  بآ  رد  دیرفاین ، ناوختـسا  عزب  نت  رد  راگدیرفآ  .درب  وکین  وانـش  .ددرگ  هدـنز  دـننکفا  بآ  رد  راب  رگید  رگا 

.دشاب باذع  دوب  رایسب  رگا  .دهتجم  دشاب  يدباع  دنیب ، باوخ  رد  ار  غدفص  رگا  .دنهن  طش  بل 

ةافحلسلا رکذ ]  ] یف
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هناخ مه  يو  تسوپ  .درب  یم دوخ  اب  ارنایـشآ  دراد و  نوگـشاو  یتقلخ  تسیروناج  یکاخ ، دشاب و  یبآ  دوب ، تشپ  كال  ةافحلـس ] ]
دزگب و رام  مکش  .دنک  گنج  رام  اب  .دتفین  يوب  يزیچ  ات  درب  نوردنا  رد  رس  دسرت ، ینمـشد  زا  نوچ  .تسا  يو  حالـس  مه  تسیو 
زا هچب  ات  دنیـشن  نآ  رـس  رب  دنک و  كاخ  ریز  رد  دـهنب و  ار  هیاخ  .دوش  كاله  ات  دـنز  یم يو  رب  ار  دوخ  رام  درب ، كال  ریز  رد  رس 

.دراد دوس  عرصب  يو  هیاخ  يو و  نوخ  .دیآ  نوریب  نآ 
611 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تایحلا نیباعثلا و  یعافالا و  رکذ  یف  باب 

َقَلَخ  » یلاعت هلوق  یک  تسا  تیآ  نیا  تحت  رد  اهیتفگـش  همه  دیآ و  طبـضب  یک  تسنآ  زا  شیب  ملاع  رد  رداون  یتفگـش و  کنادـب 
هچره نیمز و  رد  تسا  فیثـک  هچره  تسنامـسآ و  رد  تسا  فـیطل  هـچره  [ 474 «] َروُّنلا ِتاُملُّظلا َو  َلَعَج  َضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو 
باـتفآ رون  سپ  .دوـب  تملظ  همه  ءادـتبا  یک  روـن  رب  تشاد  مدـقم  ار  تاـملظ  .هکیـالم  ییانـشور  هچره  نیطایـش و  تسا  تاـملظ 

.تسا شیاسآ  همه  بش  رد  مرجال  .زور  سپ  دوب  بش  ادتبا  و  دیرفایب ،
سپ .رواـیب » تسا  تملظ  یهایـس و  هچره  درگب ، تشهب  رد   » تفگ ار  ناوضر  .دـیرفایب  ار  تشهب  راگدـیرفآ  یک  دـنیوگ  تیاـکح 

نآ زا  ار  زور  سپ  .روایب » تسا  ییانشور  يدیپس و  خزود  رد  هچره   » تفگ ار  کلام  .دیرفایب  ار  خزود  سپ  دیرفایب ، نآ  زا  ار  بش 
راهچ رب  یضعب  رویط ، یمدآ و  نوچ  دور  اپ  ود  رب  یضعب  رام ، نوچ  دور  مکش  رب  یـضعب  .دیرفآ  اهناویح  ملاع  نیا  رد  سپ  .دیرفایب 

.میاهب نوچ  دور  اپ 
رد دوبن  یکی  میاوق  راهچ  زا  رگا  ار  یمدآ  راتفر و  رد  دوب  كرحتم  يو  مادـنا  همه  یک  تسا  بجع  اـپ  تسد و  یب راـم  راـتفر  سپ 

، دوب هیح  لوا  ددرگ ، رت  ناوج دیآرب  یک  دنچره  رام  سپ  .هالجر  فیکف  ندیود ، دـناوتن  دوبن  اهتـسد  ار  کنآ  دـنیب و  يروتف  راتفر 
يوم شتـشپ  دروآرب و  هیـصان  يوم  یک  تسنآ  شناشن  .دوب و  لاس  رازه  ارنابعث  .ددرگ و  ناـبعث  هجرد  میـس  دوب ، ناـج  هجرد  مود 

یک  تسا  یسنج  .دوب  لاتق  وا  زاوآ  یک  تایح  زا  دشاب  یضعب  .دریمب و  درم  يو  رادید  زا  درآرب و 
612 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دننام دیپس  دراد و  ورـس  ود  یک  دنناوخ  هنرقم  ار  یکی  .هدرک  زاب  ناهد  ددرگ ، یبایـسآ  کنانچ  مه  دیآ  نوچ  دـنناوخ ، هراود  ارنآ 
تابن دوب  يو  یک  ییاج  دریمب و  ناویح  يو  سفن  زا  دنناوخ ، تایحلا  ۀـکلم  ار  نیا  .دراد  جات  یک  دـنناوخ  هللکم  ار  یکی  .فدـص 

.دیورن

هتیصاخ نابعثلا و  یف 

اهمیلقا ریمشک و  دودح  رد  دمآ ، دیدپ  یکی  مجع - کلم  رایدنفـسا - دهع  رد  کنانچ  .دوب  یکی  يدهع  رد  دشاب و  مک  اهردژا  اما 
نیا ترضم  یک  میوگ  هچ  ار  ادخ  نم  یک  دوب  مامتها  نیرد  رایدنفسا  .يدنتساخرب  مدرم  يدمآ  یک  يدودح  رد  درک و  یم ناریو 

ار ناوـیح  نیا  نم  یک  دیـشاب  دوردـب  نم  زا   » تفگ ار  رکـشل  .درک و  ریمـشک  دـصق  تشادرب و  رکـشل  .مرادـنرب  تـیعر  زا  اـهردژا 
.دیاینزاب دنک  دصق  نیا  یک  ره  یک  روخم  راهنز  دوخ  اب   » دنتفگ دودح  نآ  مدرم  .نتشک » مهاوخ 

هوک نآ  رـس  رب  بش  نآ  .ینادب » يو  لاح  ات  نک  ماقم  اجنآ  بش  کی  ور و  هوک  نالف  رـس  رب  وا ، تفـص  ینادـب  یک  یهاوخ  رگا  و 
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سفن دنز و  یم مد  ناویح  نیا   » دنتفگ .دش  یم دـیدپان  تفر و  یم اوه  رد  و  تساخ 475 ] یمرب شتآ  دودح  نآ  زا  بش  همه  .تفر 
.تفر یم اوه  رد  يو  زا  هایس  يدود  دوب ، زور  نوچ  .ددرگ » یم شتآ  يو 

، دز يو  نایم  رب  غیت  داتفا ، اهردژا  رـس  رد  نوچ  دنزادنا  دودح  نادب  اریو  یک  دومرف  تشادرب و  یغیت  تخاسب و  یقینجنم  رایدنفـسا 
نیا .درک  دوخ  تیعر  يادف  ار  رـس  و  [ 476] دتـسب موش  نآ  تسد  زا  ملاع  دندرمب و  ود  ره  تسج ، يوب  اهردژا  درک ، مین  ودـب  اریو 

.حاسمت و  [ 478] رحبلا دسا  رحبلا و  ۀیح  نینت و  کنانچ  [ 477] دشاب نیزا  شیب  يرحب  اما  تسا ، يرب  نابعث 
613 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ۀیبونج ۀبیرغ  ۀباد 

شتسوپ .درمب  ات  دنتسبرد ، ریجنزب  ار  يو  .نتشادب  اریو  دنتسناوتن  درک  یم یبعص  دندوب ، هتفرگ  یناویح  هقرتحم  دالب  رد  تفگ  یکی 
جیردتب شرا ، کی  طخ  ءاخارف  لابند ، رـس  ات  هدیـشک  افق  زا  یطخ  خرـس ، رگید  هریاد  هدرک ، نارب  هایـس  ءاهریاد  دوب ، درز  دـندنکب 

.نیباعث زا  دوب  یسنج  نیا  .یتفگشب و  دندروآ ، هشبح  کلمب  ار  تسوپ  نیا  .دش  يوم  نوچ  يو  لابند  ات  دش  یم رت  کیراب

تایحلا ۀیصاخ 

نوچ .دیزب  لاس  دصـشش  .ددرگ  ناوج  .دوش  هدـنک  يو  تسوپ  دـیآرب  گنت و  دور  گنـس  ود  نایم  رد  دوش  ریپ  نوچ  رام  کنادـب 
زا زاوآب  دریمن ، یک  دنبوکب  مادنا  همه  ار  یعفا  رگا  .دشاب  يو  رمع  لاس  نآ  ددع  .دیآ  دـیدپ  يو  ءافق  رب  هطقن  هطقن  دـنکفیب  تسوپ 

تـسد ود  رهب  و  پچ ، تسدـب  رگم  دـیاین ، نوریب  لیف  توقب  درب  خاروس  رد  رـس  نوچ  .رام  راـتفک و  رامـسوس و  نوچ  دـیآرب  هنـال 
.ددرگن نکمم 

یک دنیوگ  نانچ  .دچیپ  رگید  کی رب  ناجیه  تقوب  رام  .ندنک  ناوتن  دراکب  يو  تسوپ  یک  یقیقح  تسوپ  هن  دـلهاب ، تسوپ  زیداپ 
.دنامب رت  يوق ات  دنروخ  یم رگیدکی  دتفا و  نآ  رد  مرک  ات  كاخ ، رد  دهنب  هیاخ  یس  دراد ، ولهپ  یس  رس  ود  رام 

.دریمب دباین  رگا  دوش ، کین  دروخب  خلت 479 ] يودک  دنزب ، ار  رام  نوچ  مدژک 

عاجش

دـنناوخ و درف  ار  نآ  میظع  یبـکوک  يو  ندرگ  رـس  رب  بکوـک و  جـنپ  تسیب و  رب  لمتـشم  یبوـنج  بطق  رب  تـسا  يراـم  تروـص 
.تسا گرزب  یبکوک  ابخ  دنناوخ و  [ 480] ابخلا فیس  ارنآ  رگید  یبکوک 

614 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیفلد ةروص 

یلامـش بطق  رب  يو  تروص  دنناوخ و  بیلـصلا  دومع  ارنآ  ماوع  دـنناوخ و  [ 481] دوعق ارنآ  برع  عـمتجم  تسا  بکوـک  هد  نیفلد 
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.تسا

هیحلا اوحلا و 

و تسا 482 ] راهچ  تسیب و  درم  بکاوک  هتفرگب  ار  يرام  هداتسیا  تسا  يدرم  .دنناوخ  هیح  اوح و  ارنآ  تسیتروص  یلامش  بطق  رب 
.تسا هضور  نایم  رد  و  یماش 484 ] قسار  ار  یضعب  دنناوخ و  ینامی 483 ] قسار  ار  یضعب  برع  هدژه و  رام  بکوک 

سولیقسا

يو خـنر  ریز  زا  .دـناوخ و  تاـیحلا  ۀـکلم  ارنآ  برع  دـنناوخ و  هللکملا  هیحلا  اریو  .دـیپس  ناوختـسا  زا  دراد  جاـت  یک  تسا  يراـم 
.دریمب دونشب  يو  زاوآ  رگا  یمدآ  .دوب  هتسر  يوم  يو  ءافق  سپ  رب  دوب و  هدمآ  دیدپ  نهپ  ناوختسا 

[485] .يو صاوخ  رد  مییوگب  یلصف  ام  دیورن و  هایگ  دوب  يو  یک  ییاج  .دریمب  مه  دنیب  وا  يور  رگا 

[ دنکفیب هچب  دهن  رام  ناشن  رب  ياپ  نتسبآ  نز  رگ   ] لصف

واگ و رـس و  زا  رام  .دـسرت  يو  زا  دراد  هماج  نوچ  دپـسخ ، هنهرب  مدرم  رب  رام  .دـنکفیب  هچب  دـهن  رام  ناشن  رب  ياپ  نتـسبآ  نز  رگا 
.دسرت شوخب  زرم  هعیم و 

دیدـپ يرام  ير ، بناج  زا  لمآ  هار  رد  .دوش  انیب  دراد  باتفآ  رد  هدـید  زور  تفه  دوش ، روک  نوچ  دـنناوخ ، هسمـش  ارنآ  تسیراـم 
تدورب  رب  یک  دوب  نانچ  یگنز  توق  طارفا  .درمب  رام  دزب ، ار  ودنه  مالغ  .درک  یم كاله  ار  ناویح  ار و  مدرم  دمآ و 

615 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تفرگ و مشخ  يو  رب  راگدیرفآ  درب ، تشهب  رد  تفرگ و  نهد  رد  ار  سیلبا  .تشهب  رد  دوب  هتـشرف  لوا  رام  دـنیوگ  .درک  هبلغ  رام 

نآ رد  سیلبا  یک  يو  نهد  درک ، خاش  ود  يو  نابز  درک ، ات  ود  يو  ءاهنادـند  درک ، مکـش  رب  يو  راتفر  دتـسزاب ، يو  ياپ  تسد و 
« .منک تنعل  يو  رب  نم  دنک  تمحر  وت  رب  یک  ره   » تفگ درک و  اهبارخ  يو  ياج  درک ، كاخ  زا  يو  ماعط  درک ، رهز  همشچ  دش 

مومسلا یف  لصف 

درمب ردام  یتعاس  زا  دـعب  .درمب  دروخب و  ریـش  يو  هچب  دزب  ار  يرتش  راـم  یک  تسیدـحب  راـم  مس  تسا و  فلتخم  مومـس  کنادـب 
ردام زا  شیپ  داد ، يرای  هچب  فعض  دروخب و  ریش  هچب  نوچ  .دسر  لد  اضعاب و  هکنآ  زا  شیپ  دیآ  ریش  نوخ و  رد  مس  هکنآ  ببسب 

دروخ و لهسم  ردام  رگا  ردام و  زا  ددرگ  تسم  رتدوز  هچب  دهد ، هچبب  ریش  دروخ و  رمخ  نز  یک  تسا  ببـس  نیزا  .دش و  كاله 
.درادن اپ  تسد و  کنآ  اب  تسا  هداد  یمهس  ار  رام  راگدیرفآ  .دنک و  لاهسا  رتشیپ  ار  هچب  دهد ، ریش 

دوب خرس  نابز  ار  یعفا  .هایس و  نکیل  شتآ  هنابز  دننام  دهج  یم نوریب  شتآ ، دود  دننام  هیـس ، دراد  نابز  ود  رام  دننک  لمأت  نوچ  و 
.دنرپ اهواجک  رد  دنراد و  رپ  نارام  هشبح  رد  دور و  رتزیت  هدنرپ  زا  راتفر  رد  و  شتآ ، دننام 
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گیرب درب  ورف  ار  لابند  دوب ، هتفات  نیمز  دوش و  تخـس  امرگ  نوچ  دشاب ، يرام  معلب  لامر  رد   » دیوگ فوفکملا  رفعج  وبا  تیاکح 
.یبوچ دننام  دتساب  تسار  و 

لدرخ و دپـسخ و  يو  ناـیم  رد  دراد و  تسود  ار  هزبرخ  راـم  دروخب ، دـیابرب و  اریو  دنیـشن ، يو  رـس  رب  تسبوچ ، یک  درادـنپ  غرم 
زا .دراد  تسود  ار  لگ  ار و  بیس 

616 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مکـش رد  هیاخ  کنآ  ببـس  دیاز ، هچب  یهاگ  دـهن و  هیاخ  یهاگ  رام  .دزیرگب و  نارفعز  زا  غزو  کنانچ  دزیرگب ، هنمرد  بادـس و 

نیبگنا رد  دـنیاسب و  اهوراد  رد  دـنیوشب و  بآ  کـمنب  دنـشکب و  ار  یعفا  .دـنیاشگب و  شندرگ  هرهم  اـت  دریمن  راـم  .دنکـشب و  يو 
.دـیازفا حور  ترارح  نوجعم  نیا  ندروخ  .دـبنج و  يو  ءاهرذ  دـننک ، رت  ناهد  بآب  دـنهن و  فک  رب  یلاـس  زا  دـعب  .دـننک  نوجعم 

همـشچ کیدزن  نوچ  رام  .اوه  میـسن  زا  تسا و  یگنـسرگ  زا  يو  ةویح  یک  دریمن  دروخن و  بآ  لاس 486 ] لهچ  رام  یک  دـنیوگ 
.دوب مرگ  همشچ  بآ  دراد ، نایشآ 

يرسب و هاگنابش  يدروخ ، يرسب  دادماب  يدیدرگ ، یتفر و  نوچ  دوب  رـس  ود  ار  يو  دمآ  دیدپ  يرام   » دیوگ قطنملا 487 ] بحاص 
.دنیوگ نرقا  ارنآ  دنراد  ورس  یضعب  دنراد و  يوم  نارام  زا  یضعب  و  .يدیزگ » رس  ود  رهب 

تفگ .دید  ار  ییاسفا  رام  یک  دوب  نآ  ببـس  تشادن و  ینیب  دوب ، قمحا  یجنرطشلا 488 ] رکش  يو  مان  دوب  يدرم  دنیوگ  تیاکح 
نادب رانید  دـنچ  و  هتبلا »  » تفگ دـنک » هایـس  دـنز  لیف  رب  رگا  تسا  یعفا  نیا   » تفگ .دـنکن » راک  نم  رب  رهز  یک  زومآ  ینوسفا  ارم  »

.دروآرب دایرف  يو  .دزب  اریو  تشاد ، يو  ینیب  رـس  اب  تفرگب ، يو  ندرگ  دـیچیپرب و  تسدـب  ار  یعفا 489 ] عمطب ، مزعم  .داد  ناوـج 
یتخردـب ار  دوخ  دراد ، ناوختـسا  یک  دروخب  يزیچ  نوچ  رام  .داتفیب و  [ 490] رکش ینیب  دنتـشکب و  ارنارام  دنتفرگب و  ار  يو  مدرم 

.دیور زاب  لابند ، زا  دننکفیب  یکیس  رام  زا  رگا  .يو  مکش  رد  دوش  هتسکش  اهناوختسا  همه  ات  دیچیپرد 
617 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تفگ يدرم  .دش  رادیب  درم  .دیزگب  هتفخ  رـس  درک و  ورف  تخرد  زا  رـس  يرام  .دوب  هتفخ  یتخرد  نب  رد  یـصخش  دـنیوگ  تیاکح 
قامعا قورع و  رد  رهز  دوشگب و  يو  ماسم  دیـسرتب  نوچ  دوب ، نمیا  لوا  کنآ  ببـس  .دادب  ناج  درکب و  یهآ  .دـیزگب  وت  رـس  رام 

.درمب تفرب و  نت 
.درادـن دوس  نوسفا  قاـیرت و  دز ، نوچ  .دـنیوگ  نـالیا  یکرتب  [ 491 ،] دـنیوگ نابعث  اریو  يزاتب  رترداـن ، دوب و  رت  بیرغ اـهردژا  اـما 

حانج ود  يربش 493 .] کنادنچ  هسلف 492 ] ره  .دوب  سلفم  نمثم و  دوب ، يو  يزارد  گنسرف  دنچ  .دنناوخ  نینت  دوب  بآ  رد  کنآ 
داتسرفب یلیس  یلاعت  يادخ  ات  .درمب  يو  دنگ  زا  یقلخ  .درمب  لحاس و  رب  داتفیب  ینینت  باحـس  زا   » دیوگ لضفلا  نب  قحـسا  .دراد و 

جوجأم جوجأی و  توق 494 ] یک  دنیوگ  .دزادنا  ارحـصب  دنک و  بذج  ایرد  زا  اریو  دوب  باحـس  نینت  نمـشد  .دنکفا » ایردب  اریو  و 
.دوب

ضانضن ۀفص 

زا دنروخب ، وا  لد  ناودنه  .دراد  وسیگ  دیآ ، هایس  دود  وا  نهد  زا  دراد ، یمدآ  يور  دوب ، بونج  زوافم  رد  هیـس  تسیرام  ضانـضن 
زا نیا  دنک و  رهاظ  اهجنگ  دننک  نفد  هناخ  رد  اهردژا  رـس  رگا  دنیوگ  .دـنبایرد  تاناویح  ءاهزاوآ  دـندرگ و  كریز  يو  يزیت  طرف 

.تسا دنه  ءامکح  لوق 
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[495] رالسا دنمس  ۀفص 

.دهدب ناج  دنیب  ار  يو  هچره  بونج ، روشک  نارام  زا  تسا  یسنج  نیا  و 
دح رب  یکی  دنیوگ  .يو  راخب  مس و  زا  دیورن  هایگ  گنسرف  دنچ  دوب  يو  یک  اجنآ 

618 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رس ود  [ 496] رالاس ادنمـس  .دندش  هایـس  پسا  درم و  درک  تیارـس  يو  مس  دز ، يو  رب  هزین  تفر ، يو  کیدزن  يراوس  داتفا ، نارمع 

[499] .تسا مس  يو  تیور  افق ، رب  دراد  يوم 498 ] دراد ، لاب  ود  [، 497] دراد

یعفالا ۀفص 

یعفا ناشن  .دنک  درد  مادـنا  همه  دزگب ، ییاج  یک  اریز  دـهرن  سک  يو  مخز  زا  [ 500 ،] دراد زارد  مشچ  رام ، زا  تسا  یـسنج  یعفا 
دـنریگ و نهد  رد  رداشون  هرذ  رگا  [ 501] .دوب هایس  ارنارگید  دوب ، خرـس  شنابز  .دوب  زارد  شمـشچ  دنزن و  مهرب  مشچ  یک  تسنآ 

ۀفص رد  مییوگب  یلصف  ام  دوب و  تیافک  رادقم  نیا  .ددرگ  تسم  دروخب ، دراد ، تسود  ار  رمخ  رام  .دریمب  دننکفا  يو  رب  نهد  بآ 
.دننکن يریلد  ات  دیوگن  نانز  لاهج و  اب  دنک و  رذح  نآ  زا  ات  يو  سانجا  مومس و 

مومسلا یف  لصف 

یضعب .نارفعز  نوچ  دشک ، حیرفتب  یضعب  .مدژک  مس  نوچ  دشک ، دامج  اب  یضعب  .رام  مس  نوچ  [ 503] دنشک تباذاب  یضعب 502 ]
يزیچ رد  دـناد و  راگدـیرفآ  یک  دـشاب  یتیـصاخ  نکیل  .همدـص و  هن  دوبن و  یتـحارج  ار  رهز  زینـشگ و  بآ  نوـچ  دـشک ، هودـناب 

.دشابن مدص  قش و  توق  اریو  لابند  دهن و  نآ  رد  هیاخ  دفاکشب و  دنز ، هرخص  رب  لابند  دهن ، هیاخ  یک  دهاوخ  نوچ  هرارج  .دنیرفآ 
[505] .دنارب دفاکشب و  دوب  يو  ءالاب  يرجآ  رگا  يو  یتسس  همه  اب  دنیوگ  [ 504] افلخ هک  هلهد  بوچ  و 

619 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار سلف  تسر و  رب  يو  ریزب  اـفلخ  هتفرگ ، اهگنـس  ناـیم  رد  دوـب ، هدیـس  ود  نیمز  رد  هرـصب 506 ] یـسلف  دنیوگ  باتع  وبا  تیاکح 
دزادگب و اهریشمش  دتفا ، یلقیـص  ناکد  رد  یک  هقعاص  نوچ  مه [ 507] .تسا یتیصاخ  نکیل  تسین و  همدص  ار  افلخ  .تفاکـشب و 

.دزادگنب نکیل  دشکب و  ار  درم  دزادگب و  دراد  مرد  یک  دیآ  درم  رب  هقعاص  یک  دشاب  .دنک و  شیوخ  سنج  دصق  دنامب ، اهفالغ 
نیا دزادگب و  یک  اریز  ندرب ، دنراین  اهحطس  رب  نیجنرب  یناوا  سپ  .دنـسانش  دروآ  هقعاص  یک  باحـس  ربا و  نآ  هرـصب ، ناحالم  و 

.دناد یلاعت  يراب  ینعم 
[509] دشک تبارقب  مس   » دنیوگ ناودنه  .دور  راوخشد  ریجنط  رد  ناکیپ  دنک و  خاروس  دنز  ریجنط  رب  لابند 508 ] مدژک  نوچمه  و 

فاوجا یک  اریز  .دوش  نکاس  عوسلم  دـیآرب  باـتفآ  صرق  نوچ  [. 510] دراد گناب  بش  همه  یک  اریز  دـنک ، بشب  لمع  مومـس  و 
، جالع .دریمن  یکی  دریمب و  یکی  دنزب  ار  صخـش  ود  مدژک  یک  دوب  ات  [ 511] درم فعض  ردق  رب  دنک  لمع  مس  دوب و  رت  مرگ بشب 

رگا کنانچ  دریمب ، دننز  يو  رب  یبصق  هیام  كدنا  رگا  و  دوب ، ین  بوچ  رد  رام  كاله  کنادب  و  قدنب 512 ] مرگ و  بآ  ندروخ 
.دوش كاله  دننز  یمدآ  رب  رانا  بوچ 
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[ دننکفا رخ  ریش  رد  خرس و  دنرآ  نوریب  هروک  زا  ار  دراک  رگا   ] لصف

نوچ  دراک  نآ  دننکفا ، رخ  ریش  رد  خرس و  دنرآ  نوریب  هروک  زا  ار  دراک 
620 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ةاقالم تیـصاخ ، نیا  .دنک و  هدنکارپ  ار  رهز  یک  رهزاپ  نینچ  مه .دمد و  نوخ  رد  یتبوطر  کنآ  یب .دـشاب  رهز  ياجب  دـسر  نوخب 
.دنیوگ

[ زور لهچ  دننک ، طولب  رتسکاخ  ریز  ریصح ، هایگ  نایم  رد  دنیاخب و  مدنگ  اب  وا  هیاخ  ای  گنهن  غامد  رگا   ] لصف

دیآ دیدپ  نآ  زا  يرام  زور ، لهچ  دـننک ، طولب  رتسکاخ  ریز  ریـصح ، هایگ  نایم  رد  دـنیاخب و  مدـنگ  اب  وا  هیاخ  ای  گنهن  غامد  رگا 
شوهاب دروخب  یـسک  نآ  زا  يردق  دـننک و  کشخ  هیاس  رد  اریو  نوچ  .دریمب  هگنآ  دـنامب ، زور  لهچ  .دـنام  ار  گنهن  شرـس  یک 

.دوش
هگنآ دـنراذگب ، زورنابـش  هس  دتـساب و  يو  ءالاب  کنانچ  دـننک ، نآ  رد  رخ  ریـش  دـننکفا و  هشیـش  رد  ياپ  زارد  توبکنع  دـنچ  رگا 

.يوخدب ددرگ  يرام  دننک ، نیگرس  ریز  زورنابش  تفه  دنهن و  هنیگبآ  رد  خرس  هنیمشپ  اب  دننک و  مهرم  فشک  هیپ  اب  دنرآ و  نوریب 
رظن يو  تحـص  رد  دنا و  هدومزآ یک  تساـمکح 514 ] لوق  زا  نیا  [ 513] دوب زیت  سگم  نآ  زا  دوب  هزوب  توـبکنع  ضوـع  رگا  و 

.دوب

برقعلا ۀیصاخ 

.ددنبب یمدآ  نوخ  تسا ، درس  يو  عبط  [، 515] رضم تسا  یناویح  مدژک  اما 
زا رپ  اهزوک  دندنامرد ، دـنداد ، راصح  ار  نیبیـصن  نوچ  .دـشاب و  نیبیـصن  روز و  رهـش  زاوهاب و  هلاتق  براقع  دوب و  مرگ  رام  مس  و 

ردب خاروس  زا  ار  برقع  هک  دنهاوخ  نوچ  درک  دلاوت  اجنآ  دندادب و  رهـش  ات  دنتخادنا ، نیبیـصنب  قینجنمب  دندرک و  روزرهـش  مدژک 
دراد و اپ  تشه  برقع  .دنـشکب  اریو  دنرآ ، نوریب  دزیوآ  يو  رد  اهگنچب  برقع  دنرب  خاروس  رد  دندنب و  یبوچ  رب  ار  یخلم  دنروآ 

[516] ءولهپ مکش و  ناگچب  هک  اریز  ددرگ ، كاله  دش  نتسبآ  نوچ  .دراد  تشپ  رب  اهمشچ  دنک ، تناعتسا  نادند  ودب 

ص620 ج2 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
621 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دنیـشن و برقع  تشپ  رب  دزیخرب ، هشپ  دوب ، نکاس  اوه  نوچ  دـیآ و  نوریب  دـیآ  داب  یک  یبش  .دـنیآ  ردـب  ولهپ  زا  دنفاکـشب و  رداـم 
یمدژک دـنیوگ  [. 517] دوـب راـم  خاروـس  رد  دراد ، تـسود  ار  هیـس  راـم  .دوـب  زجاـع  هـبرگ  زا  برقع  .دریمب  برقع  دـنک ، خاروـس 

زا امرـس  نیا   » تفگ یمجنم  .دیـسر  امرـس  ار  یبرع  .دزگ » ارک  یک  درادـن  كاـب  یک  داـب  مدژک  رب  تنعل   » تفگ .دـیزگب  اریربمغیپ 
، وراد نیرتهب  .ءامـسلا » یف  ما  ناک  ضرالا  یف  يذوم  هناف  برقعلا  هّللا  نعل   » تفگ برع  .تسا » برقع  جرب  رد  باـتفآ  یک  تسنآ 

اریدرم یک  دیوگ  دیز  نب  دمحا  .دنک  نکاس  درد  یلاح  دروخب  دننک و  لسع  رد  دنیاسب و  دوب ، جـنران  تسوپ  دزگب  مدژک  یک  ارنآ 
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.يدرمب مدژک  يدیزگب  اریو  مدژک  هگره  .رهزا  رقشا  مدید 

مدژک صاوخ   ] لصف

.دـنکرب ار  شین  نآ  یک  هگنآ  اـت  دوب  راـمیب  هشیمه  دـنز  يدرم  لوـب  رد  مدژک  هسمح 518 ] یکی  رگا  یک  تـسنآ  مدژک  صاوـخ 
ار عوسلم  صمح  لگ  .دـسرت  صمح  كاخ  زا  دـسرت و  جور  داب  زا  .دوبن  یلاخ  اجنآ  زا  ار و  يدرب  دراد و  تسود  ار  ریجرج  مدژک 
ار فرب  برقع  رام و  عوسلم  .ددرگن  نآ  نوماریپ  مدژک  اهرهـش  رگیدب  دنـشوپ  رد  و  [ 519] دـنیوشب نهاریپ  صمحب  رگا  .دراد  دوس 

درخ هناثم  رد  ار  گنـس  دنروخب  شتآ و  رب  دـننک  نایرب  ار  برقع  .تیـصاخب  دـنک  نکاس  دـنهن  عسل  رب  رگا  .دوش  نکاس  دریگربرد 
دنیاخب و ار  جورداب  رگا  .دزگب  نوچ  دشکب  دور ، بناج  ود  ره  زا  دوب  رس  ود  اریو  دنام ، ةافحلـسب  يرحب  مدژک  .دروآ  نوریب  دنک و 
رد رمق  یک  هصاخ  راک ، نایز  زبس و  ددرگ ، مدژک  زور  تفه  زا  دعب  مرگ ، ياج  دـننک ، هاک  ریز  رد  دـنهن و  ماخ  تشخ  ود  نایم  رد 

بآ  رد  دننک و  نآ  رب  مدژک  تروص  قرشم ، زا  دیآرب  برقع  جرب  نوچ  دننک و  ینیگن  رهزاپ  گنس  زا  رگا  .دوب  برقع  جرب 
622 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بآ رد  رگا  برقع  .تفاداـب  دوب و  اـت  ود  برقع  شین  .دزیرگب  يو  زا  برقع  و  دوـش ، نکاـس  دـنهد  ار  غودلم 521 ] [ 520] دنیوش
دوس ار  شوـگ  يرک  براقع 522 ] نهد  .دـنادن  وانـش  یک  دـیآ  ریزب  هن  درادـن  ینزو  یک  دور  نبب  هن  دـنامب ، بآ  نایم  رد  دـننکفا 

.دراد

لحنلا ۀیصاخ 

یبنلا لاق  و  [ 523 «] .ِرَجَّشلا َنِم  ًاتُوُیب َو  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو   » یلاعت هّللا  لاـق  .تسا  نیبگنا  سگم  لـحن 
دننک انب  ار  اهناخ  یـضعب  یک  تسنآ  يو  یکریز  زا  .ابیط » الا  عضت  اـبیطالا و ال  لـکأت  ـال  هلحنلا  لـثمک  نمؤملا  لـثم   » مالـسلا هیلع 

سلمم دنکب  نآ  ءاهراوید  سدسم و  رگم  هیواز  یب دیآ  تسار  رگیدکیب  یک  تسین  يرودم  چـیه  سدـیلقا ، هسدـنه  رد  سدـسم و 
رد رب  ناـشیا  رتـهم  ار و  گـنلک  نوچ  دوب  یـسیئر  ار  لـحن  .دریگرد و  مومب  يو  رـس  سپ  .دـنک  نیبـگنا  زا  رپ  هگنآ  ذـغاک و  نوچ 

مهب دـیلپ  كاـپ و  رگا  .دروآ  نیبگنا  همه  يو  .دـهد  هار  دوب ، هدروخ  كاـپ  رگا  [ 524 ،] دنایوبب اریو  دیآرد  سگم  .دنیـشن  خاروس 
.دزادنا نوریب  دنک و  مین  ودب  اریو  دنز ، يو  رب  یشین  دوب  هدروخ  دیلپ  رگا  و  [ 525] دراذگرد دنزب و  همزمزب  دوب  هدروخ 

« .دوب ماهلا  اجنیا  یحو   » مییوگ دنک  نوچ  سگمب  یحو  راگدیرفآ  یک  دنسرپ  رگا  هلئسم -
یق ین   » مییوگ .دوب  ثدح  شمکح  دیآ  یم شربد  زا  رگا  دوب و  یق  شمکح  دیآ  یم شمد  زا  رگا  لسع  نیا  دنـسرپ ، رگا  هلئـسم -

نب  یلع  .دنک » یم لقن  جودنک  رد  دروآ و  یم ارنآ  لحن  اوه  رد  فیطل  تسا  یفخ  یلط  ثدح ، هن  تسا ،
623 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

« .دیآ يو  حانج  ریز  زا  لسع   » دیوگ بلاط  یبا 
، تسا هیودا  نزاخ  لسع  و  .تسا » لسع  اهبارـش  همه  نیرتهب  دـنناوخ و   » مییوگ دـنناوخ ؟ بارـش  ار  لسع  یک  دنـسرپ  رگا  هلئـسم -

دعب دنهن ، لسع  رد  هزات  تشوگ  رگا  ات  تسیوق ، ظفاح  لسع  دراد و  هگن  اریو  لسع  ات  دننک  لسع  رد  دـنبوکب و  ار  اهیودا  یک  اریز 
کمن و لسع و  .دـنک  عفد  ار  تنوفع  بابـسا  زیچ  دـنچ  دوش و  وکین  دـنهن  ریـش  رب  زیوم و  رب  ار  نیبگنا  .هزاـت و  دـیآردب  یتدـم  زا 
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.لیاوا رد  يدندودنیب 526 ] نارطقب  ارناگدرم  ببس  نیزا  نارطق و  هکرس و 
یک تسا  عفان  نآ  زا  نیبجکنـس  .دـسوپن و  زگره  لسع  دـنیوگ  لسع و  زا  رپ  دـنداهن ، هنیگبآ  یتوبات  رد  اریو  درمب ، نوچ  سوباق  و 

بآ و نوچ  .لسعب و  متخ  درک و  بآب  ادـتبا  [ 527 «] ٍءام ْنِم  ٌراْهنَأ  اهِیف   » یلاعت هلوق  .هکرـس  لسع و  تسا  لصا  ود  نیزا  يو  بیکرت 
ددرگب و بآ  یک  بآ  رب  لسع  لضف  زا  تسا  یعون  نیا  دوبن و  نمیا  تفآ  زا  ریش  بآ و  یک  اریز  ریغتی » مل   » تفگ درک  دای  ار  ریش 

.دهد یم اجک  زا  نیبگنا  یک  دنادن  سک  کنادب  .مس و  يو  لابند  تسافش و  لحن  نهد  رد  دنیوگ  .ددرگن  لسع 
.درک یم هگن  رهاظ  زا  درک و  هروراق  رد  ار  لحن  مالسلا  هیلع  نامیلس  و 

ریز رد  اریو  دوب  یـسیئر  ار  لحن  .دنادن و  سک  راگدیرفآ  ریدقت  ّرـس   » تفگ نامیلـس  .داهن  نآ  رد  نیبگنا  سپ  .درک  انب  ار  موم  لوا 
دنیـشنب و ددرگ و  زاب  رکـشل و  اب  دیآ  ردب  يو  ترودک ، یب دوب  یفاص  اوه  یک  یتقو  رگم  دیاین  ردب  زگره  ناهنپ و  دـنراد  ناهن  رپ 

ناشیا سیئر  هگنآ  .ددرگن  يو  نوماریپ  سک  یک  دراد  یحالـس  دوخ  یفیعـض  اب  لحن  .قبط  قبط  دننیـشن  يو  رـس  رب  نارگید  هگنآ 
رس كرات  رب  دتفیب و  دنزب  ار  یمدآ  هگره  لحن  دوشن و  هدرزآ  يو  زا  سک  ات  دنکرب  دوخ  شین  دوب 

624 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دننک نوریب  اریو  دـنک  یهابت  رن  .زییاپ  راهبب و  دـنک  تقو  ودـب  هناخ  .درک  دـنادن  راک  رن  دوب و  هدام  همه  لحن  .دـهدب  ناج  ات  دتـساب 

.ار ریما  رگم 

[ ریسکاب دننک  حاقلا  ار  لحن   ] لصف

، دنکشب هلمج  شاهناوختـسا  ات  دننز  یم بوچب  اریو  بیع ، یب خرـس ، ههام ، یـس  دنرایب  اریواگ  .ریـسکاب  دننک  حاقلا  ار  لحن  کنادب 
هزب دنامنب و  دـیاین و  نوریب  چـیه  کنانچ  دـنزیر  مکـشا  اب  شنوخ  دـنرآرب و  ولگب  شدراک  هگنآ  .دـننکن  خاروس  شتـسوپ  کنانچ 

شرا هد  دنهن  هناخ  رد  دنامن و  تسرد  ناوختـسا  کی  ات  .دـنبوکب  نهد و  ینیب و  شوگ و  مشچ و  زا  دـنزودب  يو  ءاهخاروس  نامک 
رگیدـکی ربارب  خاروس  دـنچ  هدودـنا و  اـهخاروس  هدرتـسگ و  ماـخ  تشخب  هناـخ  عاـفترا و  شرا  هد  لوـط و  شرا  هدزاود  رد  ضرع 

دنک و مکحم  لگب  هراب  رگد  .دـیآرد  هحقال  داب  ات  دـننک  زاب  رگیدـکی  لباقمب  اهخاروس  سپ  درذـگب ، هتفه  کی  ات  هلمج  هدروآرب ،
.دوب هدنامن  دیپس  ءاهناوختـسا  زج  واگ  زا  هتـسشن و  مه  رب  دشاب  مرک  هشوخ  نوچ  .دـنک  زاب  اهرد  هگنآ  .دراذـگب  زور  کی  تسیب و 

ندـیرپ رد  کنآ  تقو  دـنهنب ، يو  کیدزنب  فلع  هفوکـشرپ و  هناخ  و  [ 528] دنک نوریب  ارنارن  دـنیزگزاب ، سپ  دنـشاب و  ناریما  زغم 
لحن کنادب  .دنریگ و  توق  ات  دنریگرد  واگ  نیگرـس  تیز و  هریـش و  نغورب و  ناشاج  .دننازوسب  ماداب  بوچ  ریق و  تفز و  دـنیآ ،

خاروس چـیه  نآ  رد  یک  دـننک  درگ  يزیچ  موم  زا  رگا  .دـیآزاب  دـننزب  جنـص  دورب  هگره  دراد و  تسود  شوخ  يوب  شوخ و  زاوآ 
لحن زا  راگدـیرفآ  تفاطل  نیدـب  یموم  یلـسع و  سپ  .موم  تفاطل  زا  دریگ ، مکـش  رد  شوخ  بآ  دـننکفا  اـیرد  روش  بآ  رد  دوبن 

.دوب تیافک  رادقم  نیا  .دنیرفآ  یم
625 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بوسعیلا

ار دوـخ  ناـبز  هک  ره  .ددرگ  هدـنز  دـننکفا  هکرـس  رد  سپ  .دریمب  دـننکفا  نـغور  رد  اریو  نوـچ  دراد و  یتیاکن 529 ] خرـس  روبنز 
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هبلغ هفوک  یحاونب  دنناوخ و  بوسعی  ارنآ  .درک  دناوتن  مخز  دـنلامب  بادس 530 ] یک  اجنآ  رب  دزگن و  اریو  روبنز  دریگرد ، نادـندب 
.يو ندـیرپ  زا  نگمهـس  دـیآ  يدد  اهغاب  رد  رطخ و  رازه  اب  دـنرآ  بشب  ار  امرخ  .يو  میب  زا  تفر  دراین  غاـب  رد  سک  زورب  دراد و 

هتـشک اریو  لمج  فاصم  رد  تشذگب  باتع  نب  نمحرلا  دبعب  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نیدـلا » بوسعی   » يدـنتفگ ار  باطخلا  نب  رمع 
درپب و درادرب و  ناهدب  اریو  .دوب  لحن  ودع  بوسعی  .یـسفن » تیفـش  و  یفنا 532 ] تعدخ  نیدـلا  بوسعی  یلع 531 ]  » تفگ .دید 

.دراد یمس  يو  شین  .دروخب  اریو 

دارجلا

دروخب اهتخرد  گرب  اهتشک و  دیایب  نوچ  .دنک  ناریو  اهرهش  یک  دراد  هبلغ  نکیل  دوبن ، یمخز  یمس و  ارنآ  دنیوگ و  دارج  ار  خلم 
.دنک کشخ  ار  تخرد  و 

کنانچ دشاب ، گرزب  دنناوخ ، ینوعرف  دارج  دوب ، یخلم  رصم  هزافم  رد  .مظعالا » هّللا  دنج  دارجلا   » ملس هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاق 
.دروخب ار  راوس 

ریز رد  میتشاد  نیجنرب  یگید  ام  .دمآرب  ینوعرف  دارج  تفر ، یم یناوراک   » تفگ .جـفط  رـسپ  نآ  زا  درک  تیاکح  یمداخ  تیاکح 
.نایناوراک نآ  زا  دوب  هدنام  اهناوختسا  میدمآ ، نوریب  تفرب ، دارج  نوچ  .زور  ود  ات  میتخیرگ  گید 
626 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يوب تسد  یمدآ  نوچ  .يو  زاوآ  رب  دـنروخ  رمخ  نارامخ  دوب ، يو  یک  ییاج  .وکین  زاوآ  ارنآ  دوب  یخلم  زاوها  دودـحب  تیاـکح 
[. 533] دریمب دنک 

رد .دنا  سانجا دارج  .دنیبن و  اریو  سک  تسـشنب  نوچ  نازوس  دـیامن  شتآ  هلعـش  وچ  مه  درپ  نوچ  اما  گنر ، كاخ  دـشاب  يدارج 
نوخ ناشنهد  زا  دـندمآ ، ورف  دارج  زا  یـسنج  يو  اب  دـمآ  ورف  هریبه 534 ] نبا  رـصق  رد  زینیـس  نبا  یک  هیامثلث  رـشع و  سمخ  هنس 

لاـحترا يو  تلحرب  درک و  لوزن  يو  لوزنب  .تفرب  دارج  نیا  تـفرب ، تساـخرب و  درک و  تراـغ  [ 535] زینیـس نبا  نوچ  .دیکچ  یم
.دوب میظع  یتیآ  نیا  .درک و 

نوخرپ يو  مکش  [ 537] زینیس نبا  خلم  اما  [ 536 «] .َدارَْجلا َنافوُّطلا َو  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف   » یلاعت هلوقل  .دوب  دارج  نافوط  یسوم  دهع  رد  و 
فیعـض و .دنک  بارخ  یملاع  دش  رایـسب  نوچ  يو  یفیعـض  اب  خلم  کنادب  .تسنادـن و  سک  نآ  تلع  تخیر و  یم نهد  زا  دوب و 

رتش نادب  شاهیاپ  دنام ، مدژکب  شلابند  دـنام ، رامب  شمکـش  دـنام و  باقع  لابب  شاهلاب  دـنام ، پسا  رـسب  يو  رـس  تسا ، راکمتس 
[. 539] دشوپب كاخب  دهن و  يو  رد  هیاخ  دـنک و  مرن  دـنز  يو  رب  لابند  دـبلط ، تخـس  ياج 538 ] .دـهجب  گنلپ  زوی و  نوچ  .دـنام 

.دنرپب دنیاشگب و  اهلاب  دنیآرب و  كاخ  زا  ددرگ  شوخ  اوه  دیآ و  رگید  لاس  نوچ 

بابذلا ۀیصاخ 

تسنآ  ینعم  [ 540 «] .هودیفتسی الایش  بابذلا  مهبلست  نا  و   » یلاعت هّللا  لاق 
627 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

سگم .دنا  فیعـض ود  ره  بولطم  بلاط و  .ندتـس  دـنناوتنزاب  سگم  زا  دـیابرب  يزیچ  ناتب  زا  سگم  رگا  هک  دنتـسرپ  تب  ارچ  یک 
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رد دنیـشن و  ناکولم  مشچ  رب  یفیعـض  نیدـب  سگم  بابذـلا » نم  یهزا  وه   » دـنیوگ لـثم  رد  .ریلد  يذوم و  تسا و  فیعـض  یقلخ 
ار رتش  سگم  یک  اریز  .دنشورف  رانید  هدب  ار  [ 541] رتش دص  زاجح  نیمز  رد  یک  دشاب  تقو  دورن و  دننار و  اریو  دور و  ریـش  مشچ 

زایپ یک  دـنک  نآ  ینیب  رد  ای  دور  شوگ  رد  سگم  رگا  یک  تسا  يو  نت  رد  یمـس  .دوش و  ناور  نوخ  دـیآرب و  يو  زا  هلان  دـنزب ،
یکیرات رد  سگم  .دوب  ریـش  زا  رتب  يو  رب  یک  نتـشاد  دیاب  هگن  سگم  زا  دزگب  گس  یک  ار  یـسک  .دـنکن و  ریجنا  ریـش  سجرن و 

.دراد دوس  ار  مشچ  سگم  ندروخ  .دنک  تدایز  مشچ  [ 542] رون دنیاس ، همرس  رد  ار  سگم  .دوب  زجاع 
[543] ۀنازرب فوصوم  دوب  يدرم  .دوب و  جوجل  دنیبن و  ییاج  هدرم  سگم  سک  دنامن و  یکی  ناتسمزب  دریگب ، ملاع  ناتسباتب  سگم 

زاب دوش و  رب  راویدب  راب  دنچ  ات  .دوب  نینچ  مه اسفنح  و  .مهسخا » هّللا و  قلخ  فعـضا  ینحـضف   » تفگ درک و  دایرف  سگم  تسد  زا 
.یلاح دنیرفایب  اریو  یلاعت  هّللا  .دوبن  يدلاوت  ار  سگم  .دتفا و  سپ 

رد دنکفا  نیگرس  پسا  نوچ  دوبن ، یسگم  ینابایب  رد  نیزا  رت  بجع دنیشن و  يو  رس  رب  سگم  یلاح  دننکشب  ار  لجرفـس  دنیوگ  و 
.دیآ درگ  نآ  رس  رب  سگم  یلاح  كاخ ،

اریز سگم  اب  دنک  تلاحتسا  [ 544] القاب .رت  بجع دـش  هدـیرفآ  تقو  رد  رگا  دوب و  بجع  نیگرـس  رظتنم  دوب  نابایب  رد  سگم  رگا 
.ناجنداب نوچ  دوب  لیقث  دیور  سوکنم  هچره  و  تسیو 545 ] ادوس  یک 

.تفر [ 546] القاب زا  ینیمز  رد  .ناهاوخ  ماو تسد  زا  تخیرگب  يدرم  تیاکح 
628 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اریو یک  الا  زور ، لـهچ  درکن  ماـقم  ـالقاب  نیمز  رد  سک  چـیه  .دوب و  سبح  زا  رتب  ـالقاب  نیمز  ینعی  .ارـش » عضومب  كاـفک   » لاـقف
طوـنت و رفاـص و  سگم و  .يروـخ » یم سگم  یلب   » تفگ .ـالقاب »  » تفگ يروـخ »؟ هـچ   » دندیـسرپ ار  یکی  .دـسر  نـمزم  يراـمیب 

.رارق یب ددرگ  یم هناخ  هیواز  رد  سگم  .زور  ات  دـنز  یم گناب  طونت  نوگنرـس و  دـنزیوآرد  ار  دوخ  اپ  ود  رهب  دنپـسخن و  توبکنع 
.دنک ثدح  يزیچ  همه  رب  سگم 

رب درک و  ثدح  ذغاک  نآ  رب  سگم  .هولبقاف » يربنم  یلع  هیوعم  متیأر  ذا   » تفگ .تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  ثیدح  رد  ربخلا -
لوبق ار  هیوعم  دنتفگ  یضعب  .دندرک  اهفاصم  دش و  هورگ  ود  رکـشل  .دیـشکب  اریو  ینعی  هولتقاف »  » دندناوخرب داهن  رب  هطقن  ود  ءاب  رس 
دیدپ تنحم  همه  نیا  یفرح  رب  دنک  ثدح  فیعـض  سگم  یک  تسنآ  دوصقم  .نتـشک  دیاب  یم ار  هیوعم  دنتفگ  یـضعب  درک ، دیاب 

.دنک هگن  سگم  رد  یکی  یک  دشاب  و  [ 548] درک دیابن  نواهت  تارقحم  رد  یک  دننادب  ات  [ 547 ،] دیآ
دندرگب اـهنمرخ  هـمه  رد  رگا  هرـصبب  دـیرفآ »؟ ارچ  ارنیا   » دـیوگ درگن  یم دآرد  زین  سگم  یک  دـنادن  و  دـیرفآ »؟ ارچ  ارنیا   » دـیوگ

.سگم زا  دوش  هایس  دوب  هدنکفا  امرخ  رگا  [ 549] ةاّنسم دح  ات  ضیغب  اما  دشابن  یسگم 
ردب داهن ، بیج  رد  ار  تب  نآ  يو  .رایـسب  دـشاب  سگم  رـصم  رد  تفایب و  ماخر  گنـس  زا  یتب  رـصم  رد  یـصخش  دـنیوگ  تیاکح 

.دنتخیرگب ناسگم  دیسر ، یناکد 
نآ رد  رـصمب  .سمـشلا و  نیع  رد  دوب ، هدرک  نوعرف  یک  دوب  مسلط  نآ  یک  دنتـسنادب  دومنب ، ار  تب  نآ  يراد »؟ هچ   » دـنتفگ اریو 

هناخ  رد  .دشابن و  سگم  عضوم 
629 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

خینرز دود  زا  سگم  .دـشابن  یکیرات  لبـس و  دـمر و  اجنآ  ببـس  نیزا  دـنروخ و  سگم  دـنهب  .دورن  نآ  رد  سگم  دـشاب  امک  یک 
.دنزیرگب اهخاروس  زا  همه  دننک  کیرات  ار  اهناخ  نوچ  دزیرگب و 
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توبکنعلا ۀیصاخ 

لامعا  » تفگ [ 550 «] .ِتُوبَْکنَْعلا ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ   » یلاـعت هّللا  لاـق  .عناـق  دوب و  فیعـض  يروناـج  .تسا  فاـب  هّرک  توبکنع 
دنک و جسن  يو  هچب  یلاح  دیاز ، هچب  توبکنع  و  .امرگ » هن  دراد  زاب  امرـس  هن  توبکنع  هناخ  یک  دوب  نانچ  ریخ  ةوکز و  زا  نارفاک 

همه .يداتفیب  یتفخب  رگا  دپـسخن و  زگره  دشاب و  نوگنرـس  هشیمه  .دنامب  نآ  زا  یمین  دـنک و  تعانق  سگم  کیب  لاس  یک  دـشاب 
توبکنع رگم  دوب ، رتگرزب  رن  تسا  هدیرفآ  هچره  راگدیرفآ  .دنک  یم هابت  رن  دفاب و  یم هدام  .اهیاپ  نایم  رد  تسا  رس  کی  يو  مادنا 

اب تفرب  هکم  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  .دوب و  ازاردـب  زین  یعفا  مشچ  دوب و  ازاردـب  توبکنع  ناهد  .دوب و  رتگرزب  هدام  یک  زاب  و 
، دندیـسرب رافک  .تفاب  هرک  راغ  رـس  رب  ات  داد  نامرف  ار  توبکنع  راگدـیرفآ  تفر ، يراغ  رد  [، 551] دـندش يو  عبت  رافک  رکب و  وبا 

.تسیرگ یم قیدص  رکب  وبا  .دندید  ار  هرک 
اجنیا وت  لد  رهب  زا  نم  رکب  ابا  ای   » تفگ ربمغیپ  .دننیبب » ار  ام  دننک  هگن  راغ  رد  رگا  مونش ، یم نمشد  ياپ  زاوآ  هّللا  لوسر  ای   » تفگ

وبا مور 552 ».] نوریب  یهاوخ  وت  رگا  امهثلاث و  هّللا  نینثا ، یف  لوقت  ام  دراد و  هاگن  ناشیا  زا  ار  اـم  راگدـیرفآ  هن  رگا  مدرک و  ماـقم 
هرک راغ  نیا  رـس  رب  توبکنع   » تفگ یم دمآ و  [ 553] راغ بل  اب  يرفاک  .منیب » ناـشیا  يور  یک  مهاوخن  هّللا  لوسر  اـی   » تفگ رکب 

عفد  یقلخ  رت  فیعض هب  ارناشیا  راگدیرفآ  دندیدرگزاب و  و  .يدش » هابت  هتفاب  نیا  يدوب  یسک  راغ  نیرد  رگا  تسا و  هتفاب 
630 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهخاروس رـس  دـنکرب و  نهاریپ  .دـید  رام  ءاـهخاروس  تفر و  [ 554] راـغ رد  مالـسلا  هیلع  ربـمغیپ  زا  شیپ  رکب  وبا  یک  دـنیوگ  .درک 
.داهن نآ  رد  دوخ  ياپ  دنامب  یکی  .تفرگب 

نآ درد  زا  .دزب  رکب  وبا  ياـپ  راـم  .دـماین  يو  لد  رد  یعزف  هنوگ ، چـیهب  و  داـهن ، رکب  وبا  ياـپ  رب  رـس  تفخب و  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ 
« .ءایلوالاب مث  ءایبنالاب  لکوم  ءالبلا   » رکب ابا  ای  تفگ  .دش و  رادیب  دمآ ، ربمغیپ  يور  رب  يو  هدـید  بآ  دـیزگب  راب  رگید  .داتفا  هیرگب 

« .باطخ لآ  رب  نم و  رمع  همه  رب  دراد  فرش  رکب  وبا  نآ  زا  بش  کی  نیا   » تفگ باطخلا  رمع  نینمؤملا  ریما 

زقلا ةدود  ۀیصاخ 

.شوخان دراد  ییوب  كرابم و  فیعض و  يروناج  تسا  مشیربا  مرک  زقلا  ةدود 
زا دهن و  هیاخ  .دروخ  ثوت 556 ] گلب  .دوب  ناتخرد  هوک  رب  دنک و  دـیدپ  يو 555 ] زا  اهرعش  اهریرح و  اهـسلطا و  نیا  راگدیرفآ 

شبت ات  دـنهن  هماج  نابیرگ  رد  دـندنب و  یـسابرک  رد  يو  هیاخ  .دزیخرب  راب  ود  اوه  لادـتعا  زا  زارط  دودـح  رد  .دـیآ و  نوریب  هیاخ 
.دـیآ ندروخ  رد  سپ  .دوش  هتفخ  زور  هس  سپ  .دروخ  یم ثوت  گرب  دـننک و  ییاـج  رد  دـیآرب و  هتفه  کـیب  دـسر و  يوب  یمدآ 

تبون 557] هس  .دیآ  ندروخ  فلع  رد  زور  هس  زا  دعب  .دـنک  یم نارگرـس  دـنیوگ  لوا  زور  .دپـسخب  راب  رگید  دروخ  یم هتفه  کی 
شوم غرم و  زا  اریو  دور ، هلیپ  رد  ات  دروخ  یم دور و  نآ  رب  ات  دـنهن  وا  شیپ  گرب  اـب  ثوت  ءاـهخاش  تبون  هس  زا  دـعب  .دروخ  فلع 

.تشاد دیاب  هگن 
دریگ تفج  دمآ  رد ]  ] نوچ مرک  .نتخادنا و  ندیزگ و  دیاب  ارنآ  دنک ، هابت  ار  نارگید  دکرتب و  یک  اریز  دـیان  راکب  دـش  درز  هگره 

نآ  رد  ات  دنت  یم دوخ  رب  تسا و  فیرش  مرک  نیا  .درپب و  دشاب و  هدروآرب  رپ  دیآ ، نوریب  هلیپ  زا  نوچ  .دهن  مخت  و 
631 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.مییوگب روم  تفص  نیزا  دعب  ام  .دهدب و  ناج  شیوخ  هدنت 558 ]

لمنلا ۀیصاخ 

يو تخت  تفر و  یم مالسلا  هیلع  نامیلس  یک  دوب  نآ  ببس  هیآلا 559 ] .ْمُکَنِکاسَم » اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَلْمَن  َْتلاق   » یلاعت هّللا  لاق 
نامیلس .هداتـسا  لییاکیم  لییربج و  هدز و  نیرز  خیم  رازهب  مشیربا ، بانط  رازه  زا  هبق  يو  تخت  رب  هدز و  اهفـص  رویط  درب و  یم داب 
دنریگن مدق  ریز  رد  ار  امش  ات  دور  یم رکـشل  ار  نامیلـس  یک  دنور  اهخاروس  رد  یک  ار  نارگید  تفگ  هچروم  .دمآرب  تمظع  نیدب 

.دننادن ناشیا  و 
« .منک هتسخ  ار  امش  یک  منآ  زا  رت  لداع نم  یک  ینادن  وت   » تفگ يو  اب  درک  رضاح  ار  هچروم  .دیناسر  نامیلس  عمسب  نخس  نیا  داب 
ار یمدآ  دروخ ، ناگچروم  مغ  هچروم  یک  درک  هیبنت  ار  نامیلـس  .دـننادن » ناـشیا  یک  متفگ  و  متـساوخ 560 ] وت  رذع  یلب   » تفگ

نامه ملاع  رب  تسلمتـشم  یک  کلف  .هرذ و  یک  دـنک  یلیلد  نامه  لـیف  هوک و  یـسانشادخ ، رد  کنادـب  .دروخ و  تیعر  مغ  رتیلوا 
شوـم جـنر  زا  دـن و  ها ]  ] درک اـهر  هچروـم  تـسد  زا  یک  اهرهــش  اـسب  یک  تراـقحب  ینکن  هـگن  يو  رد  اـت  هـشپ  یک  دـنک  یلیلد 

.دشک یم اهناد  یک  دراد  یصرح  فعض  نادب  هچروم  نیا  .دنا و  هتخیرگ
عمج ناتـسمز  رهب  زا  هچروم  .دـنهن و  هنیزخ  روناج  راهچ  نیا  .شوم  غـالک و  هچروم و  یمدآ و  رد  تسا  سک  راـهچ  رد  صرح  و 

.دیورنب ات  دنک  هراپ  ودب  ار  هناد  دنک و 
ات دـهن  باتفآ  رد  دوب  رت  هناد  رگا  دـیورن و  اـت  دـنکرب  بوبح  زا  ریمطق  .دـیورب و  يو  همین  یک  اریز  دـنک  هراـپ  راـهچب  ار  زینـشگ  و 

رگا یک  دوب  زیت  ناـنچ  يو  سح  .درآ و  خاروسب  درادرب و  اـهزیچ  فاعـضاب  دوـخ  نز  مه و  یک  دراد  یتراـسج  .ددرگ و  کـشخ 
گرزب هناد  رگا  .دـیآ  راـطق  رب  دودـمم  یطخ  نوچ  مه  .دـنک  نآ  دـصق  هچروم  ینیب  رگا  .يونـشن  نآ  يوـب  یهن  ینیبرب  وـت  يزیچ 

ار نارگید  ددرگزاب و  نتفرگ  دناوتنرب 
632 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زکرم رد  ات  تفای ، یم ترارح  تفر  یم یک  بناج  ره  زا  .دوب  يو  نایم  رد  هچروم  .دـندنکفیب  هروک  زا  نینهآ  یقوط  دـنیوگ  .دروآ 
مخز رد  دروخب و  اریو  هچروم  دـسر ، یمخز  هیاـم  كدـنا  ار  اـهردژا  اـی  ار  ریـش  رگا  .دوب و  يو  سح  یتسرد  زا  نیا  .تفخب  هریاد 

.تسا كرت  دننام  هچروم  یک  دیوگ  هماّمت  .دسر  ناوختساب  ات  دور ،
.رپ لاب و  یب یهورگ  هدنرپ و  یهورگ  خرس و  یهورگ  هایس و  یهورگ  .دندرگزاب  يو  اب  دنیآورف و  يو  اب  دوب  يرکشل  ار  يریما  ره 

[561]
.دروخب اریو  هچروم  ات  دنکفا  ارحـص  رد  دودنیب و  نغورب  يو  ربد  تسبب و  يو  ياپ  تسد و  .درک  یم باذع  اریدرم  یکلم  تیاکح 

یگـس کنادنچ  کی  ره  دوب  هچروم  دـنه ، نیمز  ناسارخ و  نایم   » تفگ میور  نب  میهربا  .لمنلا » جـنزلا و  لثم  اوؤاج   » لثملا یف  و 
دنزادنیب تشوگ و  اب  دنیآ ، نوریب  بورغ  تقو  رد  .دنشاب  هدرک  اهبادرـس  میظع ، ییامرگ  دشاب و  لمن  رز  نیمز  رد  و  [ 562] .یقولس

رگا .دوب  طحق  ناشن  دنک  یم هریخذ  دـشک و  یم بوبح 563 ] هگره  هچروم  .دنبلط و  یم رز  ناشیا  دوش و  لوغـشم  نادـب  هچروم  ات 
.دوش هچروم  نآ  دتفیب ، هچروم  زا  دیپس  يزیچ  .دزیرگ  درگوگ  زا  دیاین و  نوریب  دنهن  هچروم  خاروس  رد  یمدآ  يوم 

هضوعبلا ۀیصاخ 
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توبکنع روبنز و  نخس  راگدیرفآ   » دنتفگ هکم  رافک  [ 564 «] .اهَقْوَف امَف  ًۀَضوَُعب  ام  اًلَثَم  َبِرْضَی  ْنَأ  ِییْحَتْسَی  َهَّللا ال  َّنِإ   » یلاعت هّللا  لاق 
مرش  ماادخ ، نم  یک  تسنآ  ینعم  دمآ و  تیآ  نیا  سپ  [ 565 «] .دنک رکذ  ات  دهن  یم لحم  ارنآ  دیوگ و  یم هشپ  و 

633 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
کلف هرذ و  ندیرفآ  .دشاب و  یکی  یهاک  یهوک و  يو  شیپ  یک  دوب  رتکچوک  نآ  زا  کنآ  هرذ و  هشپب و  منز  لثم  کنآ  زا  مرادن 
هـشپ دنتفرگب  برغم  قرـشم و  یک  دورمن  رـصن و  تخب  هشپ و  تسد  زا  دـنک  دایرف  یمیظع  نادـب  لیف  ینیب  رگا  .دوب و  یکی  يو  رب 

.درک كاله  ار  ناشیا 
، دز نآ  فارطا  رب  هزین  راهچ  تسب و  ناشیا  تشپ  رب  یقودنـص  تفرگب و  سگرک  راهچ  .درک  نامـسآ  دصق  دورمن  دنیوگ  تیاکح 

.دیدرگزاب دیسر  يوب  باتفآ  ترارح  نوچ  .دشیم  رتالاب  هزین  درک ، تشوگ  دصق  سگرک  .هتشک  يدنفسوگ  یکی  ره  رس  رب 
ارت ات  مدرک  وت  رخـسم  ار  یگنلپ  مدرورپب و  ردـپ  ردام و  یب ارت  یک  دـیوگب  ار  دورمن  یک  ار  میهربا  داد  ربخ  يو  راـک  زا  راگدـیرفآ 
وت اب  ام  يدرک و  برح  اـم  اـب  راـک  رخآ  .مداد  وتب  ملاـع  تـکلمم 566 ] یتـشگن و  راــمیب  يزور  مداد و  زارد  يرمع  ارت  داد و  ریش 
نم اب  ارچ  مدـمآ  وت  برحب  نم  یک  داد  باوج  دورمن  دینـش ، نخـس  نیا  نوچ  .منک  لوبق  ینک  هبوت  رگا  هلمجلا  یف  .میدرکن  برح 

یکی .تفرگ  یم سامآ  دیزگ و  یم ناشیا  ءاهبل  دیسرب و  هشپ  کی  .يو  رکشل  زا  یکی  رهب  داتسرف  ار  هشپ  راگدیرفآ  .يدرکن  برح 
.دش يو  ینیب  رد  سپ  دیزگب و  تسشن و  دورمن  بل  رب 

ات دومرفب  دورمن  هگنآ  .یغزو  یک  دـش  نادـنچ  يو  غامد  رد  ات  دروخ  یم يو  غاـمد  هشپ  دیـسر و  رـس  ریز  رب  اـت  دیـسامارب  يو  بل 
نادب یهاشداپ  درمب و  دورمن  دیرپب و  هشپ  نیا  دش و  هتفاکش  يو  غامد  تبقاعب  [ 567] .يدش هدوسآ  ات  يدندز  یم يو  رس  رب  هقرطم 

.دش كاله  هشپب  يرهاق 
634 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يرام  » تفگ دیسر »؟ هچ  ارت   » تفگ .سابرکب  هدیشوپ  يور  دید  ار  یصخش  .دوب  هتسشن  ناوخ 568 ] رب  یکلم  یک  دنیوگ  تیاکح 
هیس نینچ  اریرتش  یفیعـض  نیدب  يرام  هّللا ! ناحبـس   » متفگ .دندرم » یم دندروخ و  یم ار  رتش  نآ  عابـس  درمب و  رتش  دیزگب و  اریرتش 

نیدـب هشپ  همه  نیزا  رت  بجع و  دـندرمب ! نینچ  دـندروخب  رتـش  تشوگ  یک  هحراـج  رویط  هیداـع و  عابـس  رت  بجع نآ  زا  و  درک »!
همه .داتفا  نم  یناشیپ  رب  دمآ ، نم  يوس  هشپ  دـمآرب و  يداب  مدوب  هشیدـنا  نیرد  دـنک ! یمن رثا  يو  رد  دروخ و  یم ار  هلمج  فعض 

.مراد هدیشوپ  ار  ور  تهج  نیزا  نم  تسا  هدنام  زونه  بیع  نآ  دیزیرب و  نم  يور  زا  تشوگ 
ناج میدرک  هگن  يو  اب  یک  هتسشن  يرهن  بل  رب  دنک ، لوب  یک  هنهرب  تساخرب  یـصخش  لبابب   » تفگ مدینـش  یـصخش  زا  تیاکح 

« .هشپ مخز  زا  دوب  هدادب 
بارخ مدمآ  هید  نادب  رگید  لاس  .متفای  نادابآ  دوب و  شوخ  ءاوه  .مدیسر  یهیدب  یبش  متفر ، رصم  تیالو  رد  تفگ  یکی  تیاکح 

.دندوب هدنام  درم  دنچ  .دوب 
تفگ یکی  ار »؟ هعقب  نیا  دیـسر  لاـح  هچ  یک  مدیـسرپ  .مدرک  یم وزرآ  گرم  یک  هشپ  زا  دیـسر  نمب  جـنر  نیا  .متفخب  بـش  نآ 

رد نیرز  هشپ  تصش  تسریت و  .دندرک  زاب  يو  رس  .تسا  رز  رپ  یک  دنتشادنپ  دنتفای  نیـسم  هزوک  دش  ناریو  هناخ  هد  نیرد  لاسما  »
رد تسا  رتخد  نالف  تعنـص  نیا  یک  هتـشبن  هزوک  رـس  رب  اپ و  تسد و  موطرخ و  هدرک و  اـهلاب  [ 569] .وجم نزوب  یکی  ره  دوـب  نآ 

تسا  هتسب  ار  هشپ  خیرات و  نالف 
635 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ریقح يرادقم  دـنتخادگب  ارنآ  [ 570] .ددـنبب ار  هشپ  کـی  اـت  وگب  دـنک  شناد  يوعد  تسا و  يدرم  یک  اـج  ره  ناـهج  رد  .مسلطب 
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تفه راگدـیرفآ  کنادـب  و  .دراد » یمن دوـس  تمادـن  دـش و  ناریو  هشپ  تسد  زا  دودـح  نیا  دـمآ و  میلقا  نـیرد  هـشپ  و  [ 571] دوب
ارنآ یهاـم  نوـچ  داـهن ، یهاـم  تشپ  رب  ار  هلمج  نیا  دـیرفآ و  اـهرحب  تشادرب و  نآ  رد  اـههوک  دـیرفایب و  نیمز  تـفه  نامـسآ و 

زع و راگدـیرفآ  منز ، مه  رب  ار  همه  منک  یتکرح  نم  رگا  .تسا  نم  تشپ  رب  ملاع  همه  نیا  یک  دـش  رهاظ  يو  رد  یتوخن  تشادرب 
سپ .دور  يو  ینیب  رد  یک  دـسرت  یم یهام  درپ و  یم وا  هدـید  ربارب  دـنز و  یم شین  داتـساب و  يو  ینیب  ربارب  دـیرفایب و  ار  هشپ  لـج 
تفگ مسق  نادب  یک  دوب  یهام  نون  ملقلا » نون و   » تفگ کنانچ  .تفرگ  دوخ  مد  نایم  رس و  رد  ار  همه  درک و  الاب  ار  لابند  یهام 
هـشپ .دراد و  هگن  هشپ  کـیب  ار  تادوجوم  همه  یک  تسا  رداـق  راگدـیرفآ  یک  ینادـب  اـت  .هناوـید  هن  دـمحم  اـی  يربماـغیپ  وـت  یک 

زا هن  [ 572] .دنک ماقم  بآ  یک  دوب  ییاج  دزیخ و  بآ  زا  تسبآ و  زا  هن  دزیخ و  كاخ  زا  تسکاخ و  زا  هن  تسا  فیعـض  يروناج 
.درادن ینزو  یشکرب  رایعمب  هشپ  رازه  رگا  .دننک  دایرف  يو  مخز  زا  لیف  ریـس و  .دراد  رهز  شین و  تسا و  رام  هن  درپ و  تسا و  غرم 

دـسرت و ریرح  زا  هشپ  کنادـب  .بآ و  زا  دـیاین  نوریب  يو  میب  زا  زورب  شیمواـگ  .تـسا » [ 573] راکمتس فیعـض   » دنیوگ لاثما  رد 
ربمغیپ زا  تساوخ  يروتسد  دمآ  دیدپ  لمق  ار  ماوعلا  نب  ریبز  .دتفین و  ریرح  رد  هدنزگ  دنشاب و  نمیا  هشپ  زا  دنشوپ و  ریرح  ناکولم 

.درک رجز  اریو  رمع  دیـشوپ ، ریرح  یـصخش  دیـسر ، باطخلا  نب  رمعب  تفالخ  نوچ  .داد  يروتـسد  دـشوپ ، ریرح  یک  مالـسلا  هیلع 
رد دمآ  هتفگ  رادقم  نیا  .کلابا » ریبزلا ال  لثم  تنا  و   » تفگ دیشوپ »؟ ریبز  ارچ   » تفگ

636 ص : ج2 ، تادوجوملا ،) بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رـس ود  مد و  شین و  موطرخ و  دراد و  اهلاب  دراد و  اپ  تسد و  یک  اریو  ینیبن  تراقحب  ات  دش  رکذ  ودب  باتک  متخ  هشپ و  تیـصاخ 

.تسه اریو  دیاین  ام  رظن  رد  چنآ  و 
هّللا نوعب  باتکلا  مامتا  قفتا  دق  نیعمجا و  هلآ  دمحم و  انیبن  یلع  ةولـصلا  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا  نیقلاخلا و  نسحا  هّللا  كرابتف 
هّللا یلا  رقتفملا  دـبعلا  هبتاک  ةرجهلا  نم  هیامعبـس  نیعبرا و  ۀنـس  یف  عقاولا  نابعـش  كرابملا  رهـشلا  نم  عساتلا  یف  باـهولا  کـلملا 

میهربا  نب  فسوی  نب  میهربا  میحرلا 
تادوجوم  زا  دش  هشپ  یکیب  شمتخ  تاقولخملا بیاجع  بتک  بوخ  نیا 

تافصب  شنیبب  شتروصب ، وت  رگنم  تسناویح ره  رت ز  فیعض هک  ینعی 
[574]

________________________________________

.74 هیآ : هرقبلا  ةروس  (- 5 [ ) 1]
.دنروخ زاب  هم و ال : (- 1 [ ) 2]

.دنشک اف : (- 2 [ ) 3]
.دننک رود  يو  زا  رکسع  ینیاشغ  نآ  رب  .دننک ال : رود  رکع  اشع  نآ  رب  هم : (- 3 [ ) 4]

.طولب وج و  هم و ال : (- 1 [ ) 5]
.رهزداپ ال : (- 2 [ ) 6]

.وبخ .وتخ ال : هم : (- 3 [ ) 7]
.هدیزگ ال : (- 4 [ ) 8]
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.درادن ار  دنرآ » رهزاپ ...  و  هلمج « اف : .خباهد  ال : (- 5 [ ) 9]
.رغدعت ال : (- 6 [ ) 10]
.دننارابب ال : (- 1 [ ) 11]

.دراد ناتسکرت » ناکرت «» ياجب « .هیوبح ال : نب  قیقل  ای  .هبوبح ال : نب  قیقل  ای  هم  (- 2 [ ) 12]
.هزوز ال : (- 3 [ ) 13]

.قیقل ای  ال : (- 4 [ ) 14]
.اهتشط هم و ال : (- 1 [ ) 15]

.تشادن ار  دراد » دوس  عزفب  خرس  و  بیکرت « اف : (- 2 [ ) 16]
.وانس ال : (- 1 [ ) 17]

.دنک روک  دننک  مشچ  رد  رگا  هم : (- 2 [ ) 18]
.یگنرف ال : (- 3 [ ) 19]

.شیب هن  مک و  هن  .تشادن ال : ار » شیب  مک و  يرانید  کی  یگناد و  کی بیکرت « اف : (- 1 [ ) 20]
.دزیوآ هم : (- 2 [ ) 21]

.زا یعلق  صاصر  هم و ال : (- 3 [ ) 22]
.بادیپسا هم : (- 1 [ ) 23]

«. هتسد ياجب « هشوگ » (-» 2 [ ) 24]
.ه د ه ه  ال : (- 3 [ ) 25]

.میدرک لقن  اج  نیا  رد  ال :» زا « تشادن و  ار  نآ » رد  منیب  یمن یتروص ...  هک  ترابع « اف : (- 4 [ ) 26]
.قرش ءاههوک  اف : (- 5 [ ) 27]

«. عفاد ياجب « رهزاپ » هم و ال «: (- 6 [ ) 28]
.زورما نم  هک  ال : (- 7 [ ) 29]

.دشاب بوسنم  رهش  نیاب  دشاب و  یطفق  الاب  رد  یطفن » هملک « هک  دراد  لامتحا  طبق و  ال : (- 1 [ ) 30]
هم و ال: (- 2 [ ) 31]

.اهرهوج
.دوش قرزا  ددرگ و  زبس  ال : (- 3 [ ) 32]

: اف درک .» داینب  ياجب « داهن » داینب  ال «: (- 4 [ ) 33]
.درادن ار  هنیگبآ » زا  بیکرت «

.درادن ار  قارب » هملک « اف : .قیرب  هم : (- 1 [ ) 34]
.هدرسفا ال : (- 2 [ ) 35]
.دنسیبنرب هم : (- 3 [ ) 36]
.دنازوسب ال : (- 4 [ ) 37]

.يرپس ینیبوز و  یتسد  رد  .يرپس ال : ینیبوز و  تسد  رد  هم : (- 1 [ ) 38]
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.جذابنس هم و ال : (- 2 [ ) 39]
.دنزادگب ار  برج  .درادکن ال : ار  برج  هم : (- 3 [ ) 40]

.جادیپسا هم : (- 4 [ ) 41]
.نیگن ریز  دزوم  ال : (- 5 [ ) 42]

.درمز هم :
.دشکن شتا  و  .دشکن ال : زاب  شتآ  هم : (- 6 [ ) 43]

.دیاین لاس  رگید  ات  ال : (- 1 [ ) 44]
.هصغ ال : (- 2 [ ) 45]
.دیپسا هم : (- 3 [ ) 46]
.يرتشگنا ال : (- 4 [ ) 47]
.هدنا ال : (- 5 [ ) 48]

.يورغ .يوزع ال : هم : (- 1 [ ) 49]
.دنیاس لاحکا  رد  هم : .دننک  لحک  رد  ال : (- 2 [ ) 50]

.كدوک و  هم : (- 3 [ ) 51]
.شرورپ هکنآ  .تدورب ال : هکنآ  هم : (- 4 [ ) 52]

.يدود ال : (- 5 [ ) 53]
.يویره هم : .ویره  ال : (- 6 [ ) 54]

.ربارب راب  دنچ  هم : (- 7 [ ) 55]
.دالوپ ال : (- 8 [ ) 56]

.دنیوجب ارناناگرزاب  هم : (- 9 [ ) 57]
.كرالب ال : (- 1 [ ) 58]

.دراد رارق  هّللا » مسب  نیا « يالاب  رب  سوکعم  يرگید  هّللا » مسب  لصا « رد  (- 2 [ ) 59]
.دیامن فیطل  ات  ال : (- 3 [ ) 60]

.ایمیلق ردنقلق و  .ایمیلق ال : دنقلق و  هم : (- 4 [ ) 61]
.رانکقنلق هم و ال : (- 5 [ ) 62]

.دنز یم يو  رب  داب  .دنزیم ال : ار  يو  داب  و  هم : (- 1 [ ) 63]
.دشاب زمرهمار » دیاش « هملک  نیا  .رهبا  ال : (- 2 [ ) 64]

.دشفرد .دشفردن ال : هم : (- 3 [ ) 65]
.دنوابد هم : (- 4 [ ) 66]

.ياج تسا  نامع  زا  هک  نیرحب  شیک و  يایردب  زج  ال : (- 1 [ ) 67]
.دور مرد  دننام  هک  دوب  یتمرح  ارنآ  و  .دور ال : مرد  نوچمه  دشابن  یتمرح  ار  رز  و  هم : (- 2 [ ) 68]

رب دروژال  دوش  کشخ  نتخادگ  زا  یک  دنزادگ  رگید  يرهوج  رگا  دوش و  بآ  دننام  دننکفا  بآ  رد  دروجال  رگا  هم : (- 1 [ ) 69]
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.ددرگ مرن  دننکفا  نآ 
.دراد دوس  لدب  هم و ال : (- 2 [ ) 70]

.دوب هتسخ  ال : (- 3 [ ) 71]
.دشک دوخب  نهآ  تسا  یگنس  هم و ال : (- 4 [ ) 72]

.یناحور هم و ال : (- 5 [ ) 73]
.ار میر  ال : (- 6 [ ) 74]

.دشک دوخب  هم و ال : (- 7 [ ) 75]
.دراذگن دناتسب و  يو  زا  .دراذگن ال : دیابرب و  يو  زا  هم : (- 1 [ ) 76]

.یهام نیرز  هم : (- 2 [ ) 77]
.درک تراغ  هم و ال : (- 3 [ ) 78]

.اهلمحم اف : (- 1 [ ) 79]
.اثیسقرم هم : (- 2 [ ) 80]

.دوش رتب  ال : (- 3 [ ) 81]
.دنناشن هم و ال : (- 4 [ ) 82]

ال: (- 5 [ ) 83]
.هدنمچ

.هنامز هم : (- 1 [ ) 84]
.دسب هم و ال : (- 2 [ ) 85]

.لحک ال : (- 3 [ ) 86]
.ا اف : .ربوا  هم : (- 1 [ ) 87]

.رت نیگنس ال : (- 2 [ ) 88]
.دومح هم : .دومخ  ال : (- 3 [ ) 89]

ات 31.  27 هیآ : سبع  ةروس  (- 1 [ ) 90]
«. ریجنا ياجب « کیا » ال «: (- 2 [ ) 91]

.ولادرز امرخ و  نوچ  ال : (- 3 [ ) 92]
.دنرادن ار  یلفد  هملک  هم و ال : (- 4 [ ) 93]

.جنرتا هم و ال : (- 5 [ ) 94]
.جنرتا هم : (- 6 [ ) 95]

.دنرب سبحب  زاب  ات  ال : (- 1 [ ) 96]
.مرگ مرگ  ال : (- 2 [ ) 97]

.تسا درس  درس  شنایم  ال : (- 3 [ ) 98]
: هم (- 4 [ ) 99]
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.بیرغ زیزع و 
.دزادگن ال : (- 5 [ ) 100]

.نارزیخ هم و ال : (- 6 [ ) 101]
.ینیمار ال : (- 7 [ ) 102]

.دنرب ملاع  هم و ال : (- 1 [ ) 103]
.امس هم : .هنامس  ال : (- 2 [ ) 104]

.دریگن ال : (- 1 [ ) 105]
.ریزلا لصب  هم : .هزیر  لصب  ال : (- 2 [ ) 106]

.رودقلا بنع  ال : (- 3 [ ) 107]
ال: (- 4 [ ) 108]

.دیآ یمرب یماش  زایپ 
.1 هیآ : نیتلا  ةروس  (- 5 [ ) 109]

.رب ال : (- 6 [ ) 110]
.تسا زوج  زا  نم  تیبرت  هک  .دشاب ال : زوج  ندروخ  زا  ام  تیبرت  هک  هم : (- 1 [ ) 111]

.تسار یناضیبا  زوج  ال : (- 2 [ ) 112]
.هقبط هس  ال : (- 1 [ ) 113]

.دوب رسع  دنیب  باوخ  رد  ار  زوج  هک  ره  ال : (- 2 [ ) 114]
.محش ال : (- 3 [ ) 115]

.دنک انز  هم : (- 1 [ ) 116]
.ناعشیش ال : (- 2 [ ) 117]
.دفاکشزاب ال : (- 1 [ ) 118]

.اینومقس ال : (- 1 [ ) 119]
.دراد ناوختسا  دراد و  خرس  هویم  ال : (- 2 [ ) 120]

.دوب رگج  عفان  نآ  هصاخ و  ناتسودنه  يایرد  رد  ال : (- 1 [ ) 121]
.امرک ال : (- 2 [ ) 122]
.طس ال : (- 3 [ ) 123]
.طاشمش هم : (- 4 [ ) 124]

«. دیپس ياجب « هایس » هم «: (- 1 [ ) 125]
.راوشد ال : (- 2 [ ) 126]
.جمرارد هم : (- 3 [ ) 127]
.هنرق هم : (- 1 [ ) 128]

.سوربلیغ .سولینغا ال : هم : (- 2 [ ) 129]
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.حرفم ال : (- 3 [ ) 130]
.نآ ندیئوب  دیازفا  لقع  رد  هم : (- 1 [ ) 131]
.تسا یتخرد  غمص  ربنع  هم و ال : (- 2 [ ) 132]

.دشاب يو  بسانم  هک  اهرهش  رد  هم : (- 1 [ ) 133]
.دور رهش  هم و ال : (- 2 [ ) 134]

.دراگن هم : (- 3 [ ) 135]
.هک یکمشپ  هم : (- 4 [ ) 136]

.دیبز هم : (- 5 [ ) 137]
.یشوخ ال : (- 1 [ ) 138]

.دنکشب ار  تلع  نآ  دیب  گلب  دیب و  هفوکش  ال : (- 2 [ ) 139]
.تقاط رب  اف : (- 1 [ ) 140]

.يروعاب ال : (- 2 [ ) 141]
.ورم ال : (- 1 [ ) 142]
.نایب ال : (- 2 [ ) 143]

.ریش ال : (- 3 [ ) 144]
.فساتشک ال : (- 4 [ ) 145]

.نمشک رس  هم : .نمشک  يارس  ال : (- 1 [ ) 146]
«. طارقبا ياجب « سونیلاج » اف «: (- 1 [ ) 147]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 148]
.دراد رس  رب  هک  راخ  رگا  ال : (- 2 [ ) 149]

.دهدن راب  رگید  و  ال : (- 3 [ ) 150]
.دزوسن کهآ  رد  و  ال : (- 4 [ ) 151]

.درآ راب  .دروآ ال : راب  هم : (- 1 [ ) 152]
.زابنک هم : لابنک .» هیشاح « دابنک .» نتم « ال : (- 2 [ ) 153]

.مدرم ال : (- 3 [ ) 154]
.درو هم و ال : (- 1 [ ) 155]

.دشاب رت  ناتسبات  ال : (- 2 [ ) 156]
.نیا زا  غلبم  یفاریسلا  رحب  نب  لهدم  هم : .درک  عمج  یغلبم  لگ  نیا  زا  فاری  رحب  رانک  رب  لهدم  ال : (- 3 [ ) 157]

.تسا داب  نآ  زا  ویرغ  زاوآ و  نیا  ال : (- 1 [ ) 158]
.تفرگب ار  غرم  ياپ  صخش  نیا  تسشن  تخرد  نیا  رب  دمایب  یغرم  هاگان  ال : (- 2 [ ) 159]

.دشاب يوانب  نامه  دیاب  هک  يولبلا  حابص  هم : .تشادن  ار  مان  نیا  اف : (- 3 [ ) 160]
.دندمآرب ال : (- 1 [ ) 161]
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.دنناوخ ریرعم  ارنآ  دیآ و  دیدپ  گنسرف  هد  زا  ال : (- 2 [ ) 162]
.دوب مامت  ال : (- 3 [ ) 163]

.یکی ره  دراد و  زارد  ءاهخاش  ال : (- 1 [ ) 164]
.ینابر تردقب  درگیم  ال : (- 2 [ ) 165]

.ثوت ال : (- 3 [ ) 166]
.دنناشوپب يوب  بآ  ءاهیوج  زا  یضعب  و  ال : (- 4 [ ) 167]

.اقس هم و ال : (- 1 [ ) 168]
.19 هیآ : کلملا  ةروس  (- 2 [ ) 169]
«. رس ياجب « سپ » هم «: (- 3 [ ) 170]

.دزادنا ایردب  غرمیس  ارت  يزور  ال : (- 1 [ ) 171]
«. اهنس ياجب « اهنادند » هم «: (- 1 [ ) 172]

.نوعاط هم : .نوغاص  ال : (- 1 [ ) 173]
.نوغاص .نوعاص ال : هم : (- 1 [ ) 174]

«. رداون ياجب « رفاون » هم «: (- 2 [ ) 175]
يوم وا  نیربز  نیریز و  کـلپ  ینعی  .دراد  نیربز  نیریز و  مشچ  يوم  اـف : .دراد  نیـالاب  نیریز و  مشچ  هلفک  يوم  هم : (- 1 [ ) 176]

.دراد
.سیلغاب ال : (- 2 [ ) 177]

.زرج .زررج ال : هم : (- 1 [ ) 178]
.هتسجخ ال : (- 2 [ ) 179]
.یکوباچ هم : (- 1 [ ) 180]

.هموحرملا رویطلا  هم : (- 2 [ ) 181]
هیآ 1. رطاف  هروس  (- 1 [ ) 182]

.هیوساب .هبوبناب ال : هم : (- 1 [ ) 183]
.زیداب هم : (- 2 [ ) 184]

.وردنک .ردنک ال : هم : (- 3 [ ) 185]
.فاصنا .باصتنا ال : هم : (- 1 [ ) 186]

.بالرطصا ال : (- 2 [ ) 187]
.همامت هم : .همامش  ال : (- 3 [ ) 188]

.کیدلا نم  .هطق ال : نم ال  هم : (- 4 [ ) 189]
.زبس ال : (- 1 [ ) 190]
.هرگ ال : (- 1 [ ) 191]

.تسین يو  ردام  یک  دنادن  يو  و  تسا : هدوب  نینچ  لصا  رد  دیاش  (- 2 [ ) 192]
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.تشز دروم : ود  ره  رد  هم و ال : رد  (- 3 [ ) 193]
.دننک یباغرم  دیص  هنوگ  نیمه زورما  مه  نالیس  هریزج  رد  (- 1 [ ) 194]

دنناوخ سراوف  نازا  ار  راهچ  دنناوخ و  فدرا  ارنآ  میظع  تسا  یبکوک  يو  لابند  رب  تسا و  بکوک  هدـفه  نآ  و  هم : (- 1 [ ) 195]
.تسا نآ  سپ  زا  فدر  و 

جنپ رب  لمتـشم  تسا  يریت  بطق  نیرب  مه  باقعلا و  ةروص  تسنیا  دنناوخ و  اوزارت  ار  هس  ماوع  دـنیوگ و  نامیلط  هم : (- 2 [ ) 196]
.رئاطلا رسن  نایم  هجاجد و  راقنم  نایم  بکوک 

.دندنب نامسیرب  کچوک  يولد  ال : (- 1 [ ) 197]
.کطوط ال : (- 2 [ ) 198]

.کطوط هم و ال : (- 3 [ ) 199]
.کطوط ال : (- 4 [ ) 200]

.جنز .جناز ال : هم : (- 1 [ ) 201]
.هتسجخ ال : (- 2 [ ) 202]

.دنزیرگ تارشح  يو  زاوآ  زا  دنک و  تشز  يزاوآ  نکیل  و  .دنازیرگ ال : تارشح  يو  زاوآ  دشاب  دراط  سواط  هم : (- 1 [ ) 203]
.دورفسا حصا : هخسن ال : هیشاح  (- 2 [ ) 204]

.دشاب ةاتشم  دیاش  تغل  نیا  ءاتش و  ياجب  هاگناتسمز  ال : (- 3 [ ) 205]
.تسا هدیسر  امب  ناشیا  تفص  میا و  هدیدن ام  دنا و  ملاع یحاون  رد  هک  بیاغ  ردان و  ناغرم  رد  هم و ال : (- 1 [ ) 206]

.درادن ار  بیاغ » هژاو « هم 
.سوکینعا ال : (- 2 [ ) 207]
.سجنب هم : (- 3 [ ) 208]

.تسا هدمآ  ینیصراط » زین « دعب  دروم  ود  رد  ینیصراط  هم : (- 4 [ ) 209]
.سوکینعا ال : (- 1 [ ) 210]

.کنرکوج ال : 2 و 3 و 4 و 5 -) [ ) 211]
.کنرکوج ال : 2 و 3 و 4 و 5 -) [ ) 212]
.کنرکوج ال : 2 و 3 و 4 و 5 -) [ ) 213]
.کنرکوج ال : 2 و 3 و 4 و 5 -) [ ) 214]

.رینشب ال : (- 6 [ ) 215]
.نانکشا دیاش : (- 1 [ ) 216]

.صفح نب  یسوم  ال : (- 2 [ ) 217]
.هتخاف دننام  دازی  تسا  یغرم  ال : (- 1 [ ) 218]

.طهالس ال : (- 2 [ ) 219]
.دش حیحصت  هم  هخسن  زا  نتم  .ناوراف  .نارواب ال : اف : (- 1 [ ) 220]

.تفر دراین  سک  دندنبرد و  ار  اهیتشک  دیآ  دیدپ  نوچ  دوب و  نمیا  اهیتشک  دوش  دیدپان  غرم  نیا  ات  ال : (- 2 [ ) 221]
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.وکج هم : (- 3 [ ) 222]
ال: (- 4 [ ) 223]

.رکگ
.ریکوک ال : (- 5 [ ) 224]

.لابند زا  رفسب  و  ال : (- 6 [ ) 225]
.هتسجخ ال : (- 1 [ ) 226]

«. ارس ياجب « زیرفا » هم «: (- 2 [ ) 227]
.دنک یم نویش  ال : (- 1 [ ) 228]
.منز یم نویش  ال : (- 2 [ ) 229]

.نایها ال : (- 1 [ ) 230]
.يدیلپ ال : (- 2 [ ) 231]

.جات هیشاح ال : (- 3 [ ) 232]
.هماب هربب  هم و ال : (- 4 [ ) 233]

.دوب ادیپ  هدام  زا  رن  ال : (- 1 [ ) 234]
«. غالک ياجب « تفج » ال «: (- 2 [ ) 235]

.عطاوق فیرح  هم و ال : (- 3 [ ) 236]
.لیواعم ال : (- 4 [ ) 237]
.قرع ال : (- 5 [ ) 238]

.دسرتب دع  زا  نوریب  دوش  رامیب  نوچ  يو  هچب  ال : (- 1 [ ) 239]
.درپ بشب  هک  تسا  هدنرپ  ال : (- 1 [ ) 240]

.ساسح ال : (- 2 [ ) 241]
«. دنراذگب هیشاح « رد  دنزادگب » ال «: (- 3 [ ) 242]

.دراد فان  يالاب  ناتسپ  هک  ار  لیف  یمدآ و  رگم  ال : (- 1 [ ) 243]
.لویفلا رودص  هرحن  يرذ  یسما و  کلابا  جاتلا ال  اذا  نأ  .رعش  هم : (- 2 [ ) 244]

.ریمع نب  کلملا  دبع  هم : .رمع  نب  هّللا  دبع  ال : (- 3 [ ) 245]
: اف (- 4 [ ) 246]

«. نرق ياجب « قرف » » 
.کتاکرح ال : (- 1 [ ) 247]

.متوح هم : .هقوج  ال : (- 2 [ ) 248]
.وانس هم و ال : (- 3 [ ) 249]

«. ایادخ ياجب « اکاپ » ال «: (- 1 [ ) 250]
هیآ 17. هیشاغلا  ةروس  (- 2 [ ) 251]
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.ما هتشادرب هنوگچ  هک  نامسآ  رد  ما و  هدیرفآ هنوگچ  هم : (- 3 [ ) 252]
.دنشابن هم : (- 1 [ ) 253]

.يدع ضیمغرا  ال : (- 2 [ ) 254]
.يرحب هم و ال : (- 1 [ ) 255]

.هیدبع ال : (- 2 [ ) 256]
.هیمجع ال : (- 3 [ ) 257]
.هیرامع هم : (- 4 [ ) 258]

: هم (- 5 [ ) 259]
.نیزح نب  رضخ  .نینج ال : یمرضح 

.دمآ دید  اب  یتشد  يرخ  هاگان  هم : (- 6 [ ) 260]
.میدرک اهر  ار  اهراب  سپ  ال : (- 7 [ ) 261]

.هلیخم .هلیجب ال : هم : (- 1 [ ) 262]
.دروخ نابزب  ال : (- 2 [ ) 263]

.واگ رس  هم : .يورس  ال : (- 1 [ ) 264]
.بدحا ال : (- 1 [ ) 265]

.ایندلا ذخأی  یتحرب  نم  اره  لوقی  هدیشوپ ال  هم : (- 2 [ ) 266]
.نسرواگ ال : (- 3 [ ) 267]

.سرواگ هم :
.قبیز ال : (- 4 [ ) 268]
.ادتما هم : (- 5 [ ) 269]
.دنروشب هم : (- 1 [ ) 270]

.هناسآ .هناس ال : اف : (- 2 [ ) 271]
.توملا نم  صلخم  وه  و  هم : (- 3 [ ) 272]

.شغ فلک و  .نشمن ال : هفلک و  هم : (- 4 [ ) 273]
«. لیالا ياجب « لجعلا » ال «: (- 1 [ ) 274]

.هیطع هم و ال : (- 2 [ ) 275]
.خباز هم : .جنز  ال : (- 3 [ ) 276]

.جنز ال : (- 4 [ ) 277]
.اهمحرب هم : (- 1 [ ) 278]

.8 هیآ : لحنلا  ةروس  (- 2 [ ) 279]
.32 هیآ : ةروس ص  (- 3 [ ) 280]

.دننکن هلثم  ملسلا  هیلع  ناربمغیپ  و  ال : (- 4 [ ) 281]
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.دنکن داسف  هم : (- 5 [ ) 282]
ابا - 99 ةراما 96 - ، 25 ةاکز ، جاـجح : نب  ملـسم  بقانم 28 - .يراـخب  ۀـمایقلا  موی  یلا  لـیخلا  یـصاونب  دوقعم  ریخلا  (- 6 [ ) 283]
.II ، 39-V ، 181 لینح نب  دمحا  - 44 داهج ، اطؤملا : داهج 33 - یمرادلا : داهج 14 - تاراجت 29 ، هجام : نبا  - 41 داهج ، دواد :

.هناسآ .هناش ال : هم : (- 1 [ ) 284]
.مرک اف : (- 2 [ ) 285]

.وانس هم و ال : (- 3 [ ) 286]
.رتش ال : (- 4 [ ) 287]

.قموج هم : (- 1 [ ) 288]
.يرحب یمدآ  رگید  نآ  و  ال : (- 2 [ ) 289]
«. دیاز ياجب « درآ » هم «: (- 1 [ ) 290]

.عافس ال : (- 2 [ ) 291]
«. پسا ياجب « نایدام » هم «: (- 3 [ ) 292]

.نامع نالاخ و  هم و ال : (- 4 [ ) 293]
.ینعار ال : (- 5 [ ) 294]
.یبورح ال : (- 6 [ ) 295]

.دروخب وج  ال : (- 1 [ ) 296]
.سک چیه  ال : (- 2 [ ) 297]

.دنزادنیب هم : (- 3 [ ) 298]
«. دنک ياجب « دناشف » هم و ال «: (- 4 [ ) 299]

.نز يوزاب  رب  ال : (- 5 [ ) 300]
.لیجنا هم : (- 6 [ ) 301]

«. تشادرب ياجب « دتسزاب » ال «: (- 7 [ ) 302]
.هریش لیجنا  هم : (- 8 [ ) 303]

.هداتسا همشچ  رس  رب  هم : (- 1 [ ) 304]
«. روخب ياجب « دروخزاب » هم «: .روخزاب  ال : (- 2 [ ) 305]

.دمآ هتفگ  لیا  وا  لوق  زا  هم : (- 1 [ ) 306]
.دراد یفلا  و  هم : (- 2 [ ) 307]

.دنزوس هم : .دننازوس  یم ال : (- 3 [ ) 308]
.دنتفگ کلملا  ماظن  نآ  زا  هم : (- 4 [ ) 309]

.دوب هتفگ  نز  نآ  هک  دوب  نانچ  مدیدب  نوچ  هم : (- 1 [ ) 310]
.دنروخب هن  دنشک و  دنفسوگ  هن  ال : (- 2 [ ) 311]
.درک نشگ  .دنک ال : شگ  هم : (- 3 [ ) 312]
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یبرع نتم  ینیوزق  تاقولخملا  بیاجع  .دیآ  بونج  داب  رگا  ندروآ  هدام  ناراب و  ندـیراب  ماگنه  ناویح  ندـشن  روراب  (- 4 [ ) 313]
رطس 17. ص 225 
.جوغ ال : (- 5 [ ) 314]

.دیسر رخآب  .تفر ال : يریساب  هم : (- 1 [ ) 315]
.موش ال : (- 2 [ ) 316]

.داد زاب  ار  غیت  هم و ال : (- 3 [ ) 317]
.ار دنفسوگ  رگا  ال : (- 4 [ ) 318]

.نامدزن هم : .نامدرن  اف : (- 5 [ ) 319]
.دور يو  دزن  هم : (- 6 [ ) 320]

.لوا رطس  یبرع ص 226  نتم  ینیوزق  تاقولخملا  بیاجع  .وا  ندرک  شغ  ریش و  هب  زب  ندش  کیدزن  (- 7 [ ) 321]
.ياتود .ياتوذ ال : هم : (- 1 [ ) 322]

.تسب يو  ياپ  رد  رهوگ  ود  و  .تسب ال : وا  يوزاب  رب  يرهوگ  و  هم : (- 2 [ ) 323]
.یگنهرس ال : (- 3 [ ) 324]

.تسا یسایق  حیحصت  نتم  .میا  هتفای اهترابع  رایسین  اف : .میتفای  ترابع  رایسبب  .میا ال : هتفای ترابع  رایسب  زا  هم : (- 4 [ ) 325]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 326]

.هاتوک .هتوک ال : هم : (- 1 [ ) 327]
.شبرح ال : (- 1 [ ) 328]

.دنیوگ روماگ » نآ « فارطا  زاوها و  رد  (- 2 [ ) 329]
.نوگژاو .هنوگشاو ال : هم : (- 3 [ ) 330]

.تسا هدروآ  ار  تمسق  نیا  همجرت  تسرد  دوخ  تاقولخملا  بیاجع  یبرع  نتم  رد  ینیوزق  (- 4 [ ) 331]
.دیآ گنت  ال : (- 1 [ ) 332]

.دزیوآ هیشاح  دزادنا ، نتم  .دزیوآ ال : هم : (- 2 [ ) 333]
.لیماطرب هم : (- 3 [ ) 334]

.میلقا هم و ال : (- 1 [ ) 335]
.یشغ هم : (- 2 [ ) 336]

.یناریو .ناریب ال : هم : (- 3 [ ) 337]
.نادند هم : (- 4 [ ) 338]

.هشیب فد و  زاوآ  هم : (- 1 [ ) 339]
.فلا هم و ال : (- 2 [ ) 340]

.ناحناب میتفر  یم هم : (- 3 [ ) 341]
.دنشاب ال : (- 1 [ ) 342]

.1 هیآ : مجنلا  ةروس  (- 2 [ ) 343]
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.نایناوراک ال : (- 1 [ ) 344]
.لبح صابق  یفادوس  .یلبج ال : صانق  ینادوس  هم : (- 2 [ ) 345]

.یعار ال : (- 3 [ ) 346]
.مدرم ال : 1 و 2 -) [ ) 347]
.مدرم ال : 1 و 2 -) [ ) 348]

.تسا گرگ  يراه  ضرم  هب  هراشا  (- 3 [ ) 349]
.راگزاسان ال : (- 1 [ ) 350]

.زین ار  يو  يوب  و  ال : (- 2 [ ) 351]
.دناشوپب ال : (- 3 [ ) 352]

.دوهفلا ۀفناح  هم : دوهفلا  ۀفتاخ  ال : (- 4 [ ) 353]
«. باهش ياجب « هراتس » ال «: (- 1 [ ) 354]

.هوکشب هجنپ  ال : (- 2 [ ) 355]
.میرک و  هم : (- 3 [ ) 356]

ال: (- 4 [ ) 357]
«. دنکب ياجب « دنکن » » 

.قیارف دروم  ود  ره  رد  اف : (- 5 [ ) 358]
.قیارف دروم  ود  ره  رد  اف : (- 5 [ ) 359]

تیـصاخ زا  نیا  دنوش و  كاله  نآ  زا  .تسوا ال : تصاخ  نیا  دوش و  كاله  نآ  زا  دیآ و  دیدپ  شوم  دنز  مخز  هم : (- 1 [ ) 360]
.تسا

.حافس ال : (- 2 [ ) 361]
.عبس ال : (- 3 [ ) 362]

.هیقاس هم و ال : (- 4 [ ) 363]
.تفگ دوب  میهاربا  مع  هک  ناماه  ال : (- 1 [ ) 364]

.ناحیر لگ و  ال : (- 2 [ ) 365]
.دمآ هتفگ  عبط  رد  هصق  نیا  و  ال : (- 3 [ ) 366]

.دیادنیب ال : (- 4 [ ) 367]
.ریش ینعم  هب  هدمآ » عیمس  هحفص 578  رد  دیاش «: .عمش  .عبس ال : هم : (- 1 [ ) 368]

.مسد ال : (- 2 [ ) 369]
.کنفا اف : (- 3 [ ) 370]

.ضیهر ال : (- 4 [ ) 371]
«. هتشک ياجب « هنت » ال «: (- 1 [ ) 372]

.شیب ال : (- 2 [ ) 373]
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.18 هیآ : فهکلا  ةروس  (- 3 [ ) 374]
هک دـش  نانچ  دـمآ  کی  اب  راغ  رد  نآ  .نادرگم » اوسر  ار  ام  ایادـخ  راب  دـنتفگ « داهن و  ناناوج  نآ  لد  رد  یـسرت  هم : (- 1 [ ) 375]

.دزیرگب سرت  زا  دسر  اجنآ  سک 
.دیبع وبا  اف : (- 2 [ ) 376]

.راباط ال : (- 1 [ ) 377]
.یمخز ال : (- 2 [ ) 378]

«. حودمم ياجب « دودمم » هم «: .ورمق  ال : (- 3 [ ) 379]
: اف (- 4 [ ) 380]

.منزن
.ددرگ هبرف  دروخب و  ریس  رابکی  هب  گس  هم : .دوشن  هبرف  ددرگن  ریس  ات  گس  ال : (- 1 [ ) 381]

.ینخان میرک  گس  هم : (- 2 [ ) 382]
.سدنق هیشاح : ال : (- 1 [ ) 383]

.رابحلا بلک  هم : 2 و 3 -) [ ) 384]
.رابحلا بلک  هم : 2 و 3 -) [ ) 385]

.روبعلا رعش  هم : (- 4 [ ) 386]
.يرادغ هم : (- 5 [ ) 387]
.نانچمه ال : (- 1 [ ) 388]

.دراد اهگنچ  اهیاپ و  تسا و  یمدآ  نمشد  سرخ  ال : (- 1 [ ) 389]
.درب ال : (- 2 [ ) 390]

.ورس هم : (- 3 [ ) 391]
.دوب هداتفا  رد  یسرخ  ال : (- 4 [ ) 392]

.تارفق هم : (- 1 [ ) 393]
.دیازب هچب  جنپ  تسیب و  رن  کی  زا  و  هم : .دنامب  لاس  تسیب  دنک  هچب  تسیب  هدام  کی  رگا  و  ال : (- 2 [ ) 394]

.تسا هتشون  يار  الاب  ترابع  هلابند  .دزیرگب  يو  زا  گنهن  دراد  دوخ  اب  هک  ره  یبآ  كوخ  تسوپ  و  ال : (- 3 [ ) 395]
.دنفسوگ گشپ  گس ، ناتسپ  ریش ، هم : (- 4 [ ) 396]

.ناجشونلا وبا  هم : (- 5 [ ) 397]
.60 هیآ : هدئاملا  ةروس  (- 1 [ ) 398]

.جنپ تسیب و  هم : (- 2 [ ) 399]
.دشاب ال: طوقنم  ینادوس  هچب  و  هم : (- 3 [ ) 400]

.یلاعت هلوقل  تسا  هدش  خسم  هنیزوب 
.تسا حنسم  هنزاب  هم : (- 4 [ ) 401]

.65 هیآ : هرقبلا  ةروس  (- 5 [ ) 402]
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.دنارگید یسنج  نیا  ال : (- 1 [ ) 403]
.دننک يزاب  يو  اب  نایشبح  هبرگ و  کنادنچ  دنشاب  رتشیب  هشبح  ال : (- 2 [ ) 404]

.دننک يزاب  يو  اب  هشبحب  هبرگ و  دنچ  هک  دشاب  هم :
.ضمغت ال  (- 3 [ ) 405]

«. فک ياجب « فتک » ال « (- 4 [ ) 406]
.یتشک هم : .یتشوگ  ال : (- 5 [ ) 407]

.ددرگب هنوگ  سب  زا  هم : .ددرگب  نول  سب  زا  ال : (- 6 [ ) 408]
ال: (- 7 [ ) 409]

.هرادغلا هم : .هراذعلا 
.سوجاعف هم : .سجاوق  ال : (- 8 [ ) 410]

.هریرج هم : (- 1 [ ) 411]
«. بلعث ياجب « تارشح » اف «: هم و  (- 2 [ ) 412]

.يذوگ هم : (- 3 [ ) 413]
.تیاغب دیپس  دراد  اهنادند  ال : (- 1 [ ) 414]

.تسیرمع زارد  لیلد  شوگ  نت و  رب  رایسب  يوم  .هم  .تسا  رمع  لیلد  دراد  شوگ  رب  نت و  رب  رایسب  يوم  ال : (- 1 [ ) 415]
.دوش رتهب  دروخب  ین  گرب  هم : .دوش  رتهب  دروخن  رت  گرب  ال : (- 2 [ ) 416]

.دشاب مرگ  هم : (- 3 [ ) 417]
.يوگ هم و ال : (- 4 [ ) 418]

.زاب لاس  رازه  هم : (- 1 [ ) 419]
.دنک ناهنپ  ال : (- 2 [ ) 420]

.نذالا تالاخد  نادر و  تابن و  رام و  ال : (- 3 [ ) 421]
.هبرگ بویع  ال : (- 4 [ ) 422]

«. یسک ياجب « هنسرگ » ال «: (- 1 [ ) 423]
.کهاش نب  دنس  هم : .لهاش  نب  يدنه  ال : (- 2 [ ) 424]

: اف (- 3 [ ) 425]
.دشاب رتوبک  يودع  شوم  هک  اریز  هم : .دوب  رتوبک  يودع  هبرگ  .هیاخ ال : ودع  شوم 

: اف (- 4 [ ) 426]
.هبرگ نوخ  .هبرگ ال : تشوگ 

.خبلخ ال : (- 5 [ ) 427]
.دابز ال : (- 1 [ ) 428]
.یبریز ال : (- 2 [ ) 429]
.دناتلغب ال : (- 3 [ ) 430]
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.حونکن ال : (- 4 [ ) 431]
.دشاب میظع  ءاهرظن  هم : .دوب  میظع  ءاهرظن  رافلا  ضرق  رد  ار  تسارف  باحصا  و  (- 1 [ ) 432]

.دراد تسد  ءاهطخ  رد  فانکا و  رد  و  ال : (- 2 [ ) 433]
.افر هم : .فافر  ال : (- 3 [ ) 434]

«. نز ياجب « رز » ال «: (- 4 [ ) 435]
.هسکدنه هم : (- 1 [ ) 436]

.میدرک لقن  ال » هخسن « زا  تشاد و  یگداتفا  اف » هخسن « زا  اجنیا  زا  (- 2 [ ) 437]
.دوب گنس  وا  همین  هم : (- 1 [ ) 438]

.اپ ودب  هم : (- 2 [ ) 439]
.دنناوخ نون  توح و  کمس و  هم : (- 1 [ ) 440]

دروخ ات  دنز  یم يو  رب  الاب  کف  دنکفا و  نیریز  کف  رد  دنک  دیـص  هچره  تشپ  رب  اهولهپ و  رب  دراد  حانج  تفه  هم : (- 2 [ ) 441]
.هراپکی نادند  ياجب  تسا  ناوختسا  زا  يو  ياهبل  .دروخب  دنک و 

هیآ 98. سنوی  هروس  (- 1 [ ) 442]
.دوب هچ  نیا  هم : (- 1 [ ) 443]

.ناحایس هم : (- 2 [ ) 444]
.دزیخرب بآ  همه  نآ  هک  تسوا  سفن  مد و  توق  زا  نآ  دزیر  باتهام  رب  ینیب  مد و  زا  بآ  و  هم : (- 3 [ ) 445]

.داتشه هم : (- 1 [ ) 446]
دوب و یتشک  رد  هک  واگ  رخ و  اهگنت و  اهراب و  راورخ  نیدنچ  اب  دندروآ  نوریب  يو  مکش  زا  شیمواگ  تسوپ  داتـشه  (- 2 [ ) 447]

.دوب هدرمنب 
.دریگ ندیزرل  تسد  هم : (- 3 [ ) 448]

.سحد هم : (- 4 [ ) 449]
.شقلح هم : (- 5 [ ) 450]

.تسا هدش  لقن  ال » هخسن « زا  اجنیا  ات  (- 1 [ ) 451]
.دور دوخ  ياج  زاب  ال : (- 2 [ ) 452]

.میطارخلا کمس  ال : (- 3 [ ) 453]
.یلواعم هک  نانچ  هم : .ییوزاب  کنادنچ  ال : (- 4 [ ) 454]

.اهعرد ال : (- 5 [ ) 455]
ال: (- 6 [ ) 456]

.دنهلا رهقب 
.لاولا هیشاح : .لالا  نتم : ال : (- 7 [ ) 457]

.طیحم يایرد  هم : (- 1 [ ) 458]
.هتسکش هم و ال : (- 2 [ ) 459]
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.ابص داب  ال : (- 1 [ ) 460]
.ندروخ دیاب  كدنا  كدنا  ال : (- 2 [ ) 461]

.يو نب  ال : (- 3 [ ) 462]
.دننیشن یم يو  بل  رب  ناغرم  ال : (- 1 [ ) 463]

.دندرگ ریس  ناغرم  نآ  ال : (- 2 [ ) 464]
.دریمب ال : (- 3 [ ) 465]
.دنتسرب ال : (- 1 [ ) 466]

.دشاب اپ  رایسب  هم : .نت  يوق  ياب  رایسب  ال : (- 2 [ ) 467]
.زالا طباح  ال : (- 3 [ ) 468]

.بیاجعب ال : (- 4 [ ) 469]
.تفگ نآ  ببس  درک و  مولعم  طیاح  نیا  لاوحا  دش و  گرزب  هداز  هاشداپ نیا  ال : (- 5 [ ) 470]

.غزو هم و ال : 6 و 7 -) [ ) 471]
.غزو هم و ال : 6 و 7 -) [ ) 472]

.133 هیآ : فارعالا  ةروس  (- 1 [ ) 473]
.1 هیآ : ماعنالا  ةروس   E  ...\ يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   i (-\ 1 [ ) 474]

.تساخ یمرب یشتآ  ال : (- 1 [ ) 475]
.تسرب موش  نآ  تسد  زا  ملاع  و  هم : .دیناهرب  نابعث  نآ  تسد  زا  ار  ملاع  و  ال : (- 2 [ ) 476]

.دشابن نیزا  شیب  ال : (- 3 [ ) 477]
.رحبلا کسام  ال : (- 4 [ ) 478]
رت يودک  ال : (- 1 [ ) 479]

.ابخلا فیشارس  هم : (- 2 [ ) 480]
.دوقف هم : (- 1 [ ) 481]

.تسا جنپ  تسیب و  هم : (- 2 [ ) 482]
.ینامی قسن  هم : (- 3 [ ) 483]

.یماش قسن  هم : (- 4 [ ) 484]
.تسا یلک  روطب  رام  صاوخ  هکلب  تسین  سولیقسا  رام  صاوخ  هدنسیون  دوصقم  (- 5 [ ) 485]

.زور لهچ  ال : (- 1 [ ) 486]
.هقطنملا بحاص  ال : (- 2 [ ) 487]

.رطشلا رکش  ال : (- 3 [ ) 488]
ینیب رـس  ات  تفرگب  يو  ندرگ  دیچیپرب و  تسدب  ار  یعفا  رز  عمطب  درم  داد  ودب  رانید  دـنچ  تخومآ و  دـیابب  هتبلا  ال : (- 4 [ ) 489]

.دزب ار  يو 
.رطشلا رکش  ال : (- 5 [ ) 490]
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.دنیوگ يذیف  یمورب  و  ال : (- 1 [ ) 491]
.هسرف ره  ال : (- 2 [ ) 492]

.يرپسا ال : (- 3 [ ) 493]
يزو توق  ال : (- 4 [ ) 494]

.رالسا ردنمس  ال : (- 5 [ ) 495]
.رالسا ردنمس  ال : (- 1 [ ) 496]

.دراد ورس  ود  هم : (- 2 [ ) 497]
: هم .دراد  افق  رب  زارد  يوم  دراد  لابند  ال : (- 3 [ ) 498]

.دراد افق  رد  يوم  دراد و  نابز  ود 
.تسا مس  يو  رپ  ریز  ال : (- 4 [ ) 499]
.دنناوخ ناوعفا  ار  رن  هم : (- 5 [ ) 500]

.دوب هایس  يو  مادنا  رگید  ال : (- 6 [ ) 501]
.یضعب مومس  هم و ال : (- 7 [ ) 502]

.دشک هم و ال : (- 8 [ ) 503]
: اف (- 9 [ ) 504]

.افلح هک  هلهد  بوچ  و  هم : .افلح  هکهد  نوچ  و 
.دیآرب هم : (- 10 [ ) 505]

.يرصب هم : (- 1 [ ) 506]
.دنک راک  تیصاخ  نآ  دراد  یتیصاخ  نوچ  نکیل  و  ال : (- 2 [ ) 507]

«. لابند ياجب « شین » هم «: (- 3 [ ) 508]
درامن ورف  هم : دشکنب ( دنرامن  ورف  میـس  رز و  ارچ  دنیوگ  رگا  تسا : هدمآ  اجنیا  رد  رطـس  دنچ  نیا  هم و ال  هخـسن  رد  (- 4 [ ) 509]

روپاشیدنجب دسرن و  قورع  قامعاب  هکیبس  هک  اریز  دشکب  دننکب  دعـصم  رز  میـس و  رگا  دشکن و  درامن  هکیبس  رگا  میئوگ  دـشکب )
: هم نداتسیا ( دناوتن  ن  دنک [ زا  دشکن و  دزگب  مدژک 

شاهنادند ددرگب و  ماجح  يور  کنانچ  دناتـسب  رهز  یغلبم  دنک  صم  ماجح  هک  ياجنآ  زا  و  نداتـسا ) ناوتن  ندـنک  زا  دـشکب و  و 
.دتفیب

«. دراد ياجب « دنز » ال «: (- 5 [ ) 510]
.مدرم ال : (- 6 [ ) 511]
.قدنف هم : (- 7 [ ) 512]

.دیآ سگم  نآ  زا  هم : (- 1 [ ) 513]
.تسا لیاوا  ءامکح  لوق  زا  هم : (- 2 [ ) 514]
.دنناوخ برقع  ار  يو  يزاتب  ال : (- 3 [ ) 515]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 516]
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«. دوب ياجب « دور » هم «: (- 1 [ ) 517]
.همج هم : .همح  ال : (- 2 [ ) 518]

.دنروشب هم : (- 3 [ ) 519]
.دنروش هم : .دنروشب  ال : (- 1 [ ) 520]

.عوسلم ال : (- 2 [ ) 521]
.براقعلا نهد  هم : (- 3 [ ) 522]

.68 هیآ : لحنلا  ةروس  (- 4 [ ) 523]
.دیوبب هم و ال : (- 5 [ ) 524]

.دروآ نینگنا  موم و  دراذگ  مه  رد  دنزب و  همزمز  هم : (- 6 [ ) 525]
.دنوادنیب هم : .دنیادنیب  ال : (- 1 [ ) 526]

.15 هیآ : دمحم  ةروس  (- 2 [ ) 527]
.دنک نوریب  دنیزگزاب و  ار  رن  دوب و  ناریما  زغم  سپ  ال : (- 1 [ ) 528]

.تباکن ال : (- 1 [ ) 529]
.بادس بارش و  هم : .بآ  دیب  ال : (- 2 [ ) 530]
.یلع یفهک  هم : .یلع  یفهل  ال : (- 3 [ ) 531]

«. یفنا ياجب « یفسا » ال «: (- 4 [ ) 532]
.يدرمب يدرک  يوب  تسد  ال : (- 1 [ ) 533]

.هریه ال : (- 2 [ ) 534]
.ربنسیس هم : (- 3 [ ) 535]

: هیآ فارعالا  ةروس  (- 4 [ ) 536]
.33

.ربنسیس هم : .ربنس  نبا  ال : (- 5 [ ) 537]
.تخس كاخ  ال : (- 6 [ ) 538]

.دناشوپب ال : (- 7 [ ) 539]
.73 هیآ : جحلا  ةروس  (- 8 [ ) 540]

.رتشا ال : (- 1 [ ) 541]
.مشچ يوم  ال : (- 2 [ ) 542]

.هنازرف ال : (- 3 [ ) 543]
.یلقاب هم و ال : (- 4 [ ) 544]

ال: (- 5 [ ) 545]
.تسیو يادوس 

.یلقاب هم و ال : (- 6 [ ) 546]
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(- 1 [ ) 547]
دیز  تمحز  ياز  یب هظحل  کی  هکراگزور  زا  دهاوخ  يرونا  رگا 

 . دیر تمحر  يار  رب  هک  ار  سگمراگدرورپ  قلخ  دنک  مدنامه 
.ندرک دیابن  ءازهتسا  ار  تارقحم  هک  ینادب  ات  ال : (- 2 [ ) 548]

.تانسم ال : (- 3 [ ) 549]
هیآ 41. توبکنعلا  ةروس  (- 1 [ ) 550]

.دندش رد  ناشیا  یپ  زا  ال : (- 2 [ ) 551]
.ور نوریب  ال : (- 3 [ ) 552]

.هاچ اف : (- 4 [ ) 553]
.هاچ اف : (- 1 [ ) 554]

.يو زا  اهرعش  اهریجخن و  اهسلطا و  اهمسلط و  نیا  راگدیرفآ  هم : (- 2 [ ) 555]
ال: (- 3 [ ) 556]

.ذوت هم : .دوت 
.تبون ياجب  ترک  هم : .تارک  ال : (- 4 [ ) 557]

.هذت هم : .هنت  ال : (- 1 [ ) 558]
هیآ 18. زا  یتمسق  لمنلا  ةروس  (- 2 [ ) 559]

.متساوخزاب هم : (- 3 [ ) 560]
.دروخب زین  روگنا  تخرد  دروخب و  هچروم  هک  اریز  دشابن  روگنا  ار  رسک  لها  هم : (- 1 [ ) 561]

.هیقولسلا بالکلا  اهیلا  بسنی  نمیلاب  هیرق  قولس  هیشاح ال : رد  (- 2 [ ) 562]
«. بوبح ياجب « هلغ » ال «: (- 3 [ ) 563]

.26 هیآ : هرقبلا  ةروس  (- 4 [ ) 564]
.دنک رکذ  ات  دوبن  یلحم  ارنآ  و  هم : (- 5 [ ) 565]
«. تکلمم ياجب « یهاشداپ » هم «: (- 1 [ ) 566]

.يدشن هدوسآ  يدندزن  يو  رس  رب  هقرطم  ات  ار  دورمن  هگنآ  ال : (- 2 [ ) 567]
.ناوخ رس  رب  ال : (- 1 [ ) 568]

.يوجنب هم : .هجنس  ال : (- 2 [ ) 569]
«. ددنبب ياجب « دنکب » هم «: ال و  (- 1 [ ) 570]

.تسکشب مسلط  نآ  و  ال : (- 2 [ ) 571]
.دنک ماقم  دوب  بآ  هک  ییاج  و  ال : (- 3 [ ) 572]

.هراکمتس ال : (- 4 [ ) 573]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 574]
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دلج 3

باتک تاصخشم 

نالیگ باتک  ]

مکی دلج  ]

نالیگ یئوراد  ناهایگ  اهلگ و  مهدزای  لصف 

همدقم

- یلحاس عونتم  کیفارگوپوت  طیارش  زین  ددرگ و  یم بوسحم  ناریا  نارابرپ  قطانم  زا  یکی  هک  نالیگ  ناتسا  یمیلقا  دعاسم  طیارش 
قطانم بلغا  .دـشاب  رادروخرب  ینغ  رایـسب  یهایگ  شـشوپ  زا  نیمزرـس  نیا  اـت  هدـیدرگ  ثعاـب  نآ  یناتـسهوک  يا - هگلج یتشد و 
ناهایگ ریاس  نوتوت و  جنرب و  عیـسو  عرازم  اهرازنمچ ، لماش  هلاس  دنچ  ای  هلاسکی  زا  معا  یفلع  ناهایگ  زا  نالیگ  يا  هگلج یتشد و 

ربرد ددـعتم  یهایگ  ياه  هنوگ اب  مکارتم  ینغ و  ياهلگنج  ار  نآ  طسوتم  یناتـسهوک  دـنب و  نایم تاعافترا  هدـش و  هدیـشوپ  یعارز 
صاخ یهایگ  ششوپ  ياراد  دنراد  رارق  فرب  ششوپ  ریز  لاس  زا  يدنچ  ياههام  هک  ناتـسا  يالاب  تاعافترا  زا  یـضعب  .دنریگ  یم

دانـسا و هب  هعجارم  اب  .دـنیامن  یم امن  وشن و  لاس  زا  یهاتوک  تدـم  رد  هک  دنتـسه  يز  مک یهاگ  يراصحنا و  ياه  هنوگ زا  ارثکا  و 
دراد دوجو  یهایگ  هنوگ  دودح 1000  نالیگ  ناتـسا  رد  هک  میبای  یم تسد  تقیقح  نیا  هب  ناریا  یـسانش  هایگ ياهباتک  كرادم و 

.دنور یم نیب  زا  ینامز  كدنا  زا  سپ  هدرک و  امن  وشن و  لاس  زا  یهاتوک  نارود  دش  هتفگ  هک  روطنامه  اهنآ  زا  یضعب  هک 
؛ دـننک یم امن  وشن و  یعارز  ناهایگ  نایم  رد  زره  فلع  تروص  هب  یهورگ  دنتـسه ؛ ناتـسا  ياـبیز  ياـهلگنج  دـجوم  رگید  یخرب 

یسراف مسا  اب  يا و  هفولع یتعنص ، يا ، هیذغت ییوراد ، فراصم  ياراد  اهنآ  زا  يرایسب  دنتـسه و  باذج  ابیز و  ياهلگ  ياراد  یخرب 
.دنا هدرکن داجیا  یهجوت  لباق  ششوپ  هدوب  هصخشم  تافص  هنوگره  دقاف  يرگید  هدع  هرخالاب  دنشاب و  یم هدش  هتخانش  یلحم  ای 

یـشیور لصف  زا  يزارد  نارود  هدوب  دایز  اـهنآ  یگریچ  هبلغ و  هجرد  هک  دنتـسه  یناـهایگ  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اـجنیا  رد  هچنآ 
هک  دنا  هتفرگ رارق  هجوت  دروم  یناهایگ  زین  یهاگ  .دنشاب  یم یلحم  ای  یسراف  مسا  ياراد  ابلاغ  دنتسه و  هدنز 
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نمـض رد  دنراد ؛ يا  هژیو شزرا  یـسانش  هایگ رظن  زا  ناتـسا  بلاغ  هریچ و  هایگ  کی  ناونع  هب  نکیل  دـنرادن و  یـسراف  مسا  هچرگا 

یلـصف رد  اهبـسا  مد اهـسخرس و  دـننام  تسپ  ناهایگ  .دـشاب  یم ییابفلا  شور  ناـهایگ و  یملع  یماـسا  ساـسارب  اـهنآ  هئارا  بیترت 
رد هدـش و  هدروآ  اه  هنوگ اهـسنج و  هیلک  هریت  ناونع  ریز  نایمدـنگ  هریت  هژیو  تیمها  ظاحل  هب  .دـنا  هتفرگ رارق  اهتنا  رد  هناگادـج و 

.تسا هدش  تیاعر  ییابفلا  شور  هریت ، مسا  لخاد 
هاگیاج ینامرد  هاـیگ رد  هک  یـشزرارپ  ناـهایگ  اـهلگ و  نینچمه  نـالیگ و  یموب  ناـهایگ  زا  يدادـعت  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 

لیـصفت حرـش و  اـب  اـهنآ  یناـمرد  صاوخ  هتفرگ و  رارق  يرتـشیب  هجوت  دروم  دنـشاب  یم ینوگاـنوگ  صاوخ  ياراد  هتـشاد و  یمهم 
.تسا هدش  هدیشک  شراگن  هتشر  هب  يرتدایز 

توعد ناهایگ  زا  هتـسد  نیا  تاصخـشم  هعلاطم  هب  دـنرادن  يا  هقالع نادـنچ  یـسانش  هایگ لـئاسم  هب  هک  ار  يزیزع  ناگدـنناوخ  اـم 
.مینک یم

كرینپ هریت  هبنپواگ :  Abutilon theophrasti :Malvaceae

ياهکرک زا  هدیشوپ  ابلاغ  الاب و  رد  ناوارف  ياه  هخاش اب  میخض  اتبـسن  تسار و  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاس  کی  یفلع  تسا  یهایگ 
ياـهکرک اـب  يا  هنادـند اـی  يا  هرگنک يا  هبل زارد و  یکون  یبـلق ، يا  هدـعاق رادـگربمد ، گرزب  اتبـسن  یغرم  مخت  ياـهگرب  ییوتپ و 

ات 15 دادـعت 10  هب  ییاه  هچرب زا  لکـشتم  يا  هویم کچوک و  گنردرز  ياـهلگ  يا ، هجنپ ياـهگربگر  هدرـشف و  يا  هراتـس ییوتپ -
.ددع

هبنپ يراک و  یفیـص شیآ ، عرازم  رد  رتشیب  زین  نالیگ  ناتـسا  رد  هدوب و  ناریا  یلامـش  قطانم  زره  ياهفلع  زا  یکی  رکذلا  قوف  هایگ 
ددرگ یم هابتـشا  هبنپ  هتوب  اب  یهاگ  هک  دوخ  گرزب  ياهگرب  اب  دروخ و  یم مشچ  هب  جنرب  عرازم  هیـشاح  رد  یهاگ  دوش و  یم هدـید 

.دنوش یم هتخانش 

( تابوبح  ) دوخن هریت  ساسح : هایگ   Acacia dealbata :Leguminosae

گنر يا هرقن ياهکرک  زا  هدیـشوپ  راد و  هشوگ ياه  هخاش الاب و  رد  هخاشرپ  تسار و  يا  هقاس اب  رتم  ات 20  يدنلب 9  هب  تسا  یتخرد 
هچگرب تفج  ات 50  دادـعت 30  رتمیتناس و  ات 12  لوطب 7  هدـننک ) نازخ ناریا  لامـش  رد  الامتحا   ) زبس هشیمه  ياـهگرب  اـب  مکارتم 

رارق لیوط  ياه  هشوخ رد  یهورگ  تروص  هب  يورک  ياه  هپک رد  هک  نآ گنردرز  ياهلگ  .گنر  يرتسکاـخ ياـهکرک  زا  هدیـشوپ 
ار نآ  راد  لگ هخاش  راهب  لصف  رد  دندرگ  یم رهاظ  نیدرورف  لیاوا  هامدنفسا و  رخاوا  رد  دنـشاب  یم يزیگنا  لد رطع  ياراد  هتفرگ و 

.دنرب یم راکب  لگ  ياهدبس  شیارآ  يارب 
ییابیز دوخ  گنردرز  لگ  رتچ  اب  راـهب  ياـهزور  نیلوا  رد  تسا و  هدـش  هتـشاک  ناردـنزام  برغ  نـالیگ و  ناتـسا  رد  تخرد  نیا 

.دهد یم اهراولب  اهکراپ و  لزانم ، طایح  اهغاب ، هب  یصاخ 

نسحریم هالک  هریت  اه : هگ لگ  اهنسحریم - هالک   Acantholimon spp :Plumbaginaceae
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، دنلب لیوط و  ياه  هقاس ای  رادلگ  ياه  هقاس دقاف  لکش  ینسوک  يا و  هتشپ ابلاغ  ددعتم و  ياه  هقاس اب  هاتوک  یبشخ و  دنتسه  یناهایگ 
زمرق ای  دیفـس  ياهلگ  زیت ، كون  تخت و  ینمچ و  هبـش  تردـنب  هشوگ و  هس  شیبو  مک رادراخ و  هدننکـش و  یطخ ، ابلاغ  ییاـهگرب 
اعیرـس لگمد و  نودب  ياه  هلبنـس رد  یلگ  نیدـنچ  ای  درفنم  ياه  هلبنـس رد  اعومجم  هک  ییاشغ  يا  هلول ای  یفیق  یگربساک  اب  يا  هلول

.دنیامن یم هجوت  بلج  رتشیب  نآ  ییاشغ  ياهگربساک  هدوب و  نازیر  اعیرس  اهگربلگ  .هتفرگ  رارق  يا  هپک ای  يا  هدوت نازیر  هدننکش و 
یناتـسهوک و يا  هنماد قطاـنم  رد  اـبلاغ  هدوب  ناریا  رد  داـیز  شرتسگ  شنکارپ و  ياراد  گرزب  ياهـسنج  زا  یکی  اهنـسحریم  هـالک 

نــالیگ ناتــسا  رد  .دنــشاب  یم صیخــشت  لــباق  دوـخ  يا  هتــشپ مرف  ناوارف و  ياــهراخ  اــب  دــنیامن و  یم دــشر  ــالاب  تاــعافترا 
Acantholimon festucaceum دننام ییاه  هنوگ لیجنم و  رابدور و  فارطا  رد   Acantholimon rudbaricum زین

.دنیور یم هوکاپ  ولرامع و  رد   A .esfandiariمشیلک و فارطا  رد 

ارفا هریت  اهارفا :  Acer spp :Aceraceae

هدرتسگ یجات  اب  هتشارفارب  تسار و  میخض و  یبوچ و  يا  هقاس اب  راد  هب  اریش  یهاگ  هدننک و  نازخ دنتـسه  یئاه  هچتخرد ای  ناتخرد 
یسنج و کی  ای  هدام  رن  مظنم  ياهلگ  .يا  هناش یهاگ  ای  يا  هجنپ ياهبول  اب  لباقتم  رادگربمد  ياهگرب  و 

375 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.يا هناد کی  رادلاب  هقدنف  هویم  .گنردرز  امومع  ياهگربلگ 

هدبوچ ناتخرد  هورگ  زا  دنیور و  یم طاقن ) بلاغ  رد   Acer monspessulonum ای مکیک   ) ناریا لامش  ياهلگنج  رد  اهارفا 
.تساهنآ بوچ  نوگانوگ  فراصم  اهدربراک و  رد  اهنآ  یتعنص  شزرا  هدوب 

ياهلگنج عرازم و  یهاگ  اهغاب و  اه و  هداج هیـشاح  رد  رونرپ ، زاب و  طاقن  بلاغ  رد  هک  نالیگ  ناتـسا  رد  ارفا  ياه  هنوگ نیرت  جـیار
: زا دنترابع  دنیور  یم یلگنج  ياه  هداج ياه  هرانک يا و  هگلج

زیاـمتم اـه  هنوـگ رگید  زا  هریت  زبـس  گـنر  هب  گرزب و  يراـنچ  هبـش  ياـهگرب  اـب  هـک   Acer velutinum سلب تلپایـس ، تلپ ،
.ددرگ یم

ياهبول يا و  هجنپ ياهگرب  اـب  هتفاـی  شیور  یلگنج  قطاـنم  رد  افرـص  هک  تسا  يرگید  هنوگ   Acer cappadocicum رادریش
راـبدور و نیب  دوردیفـس ، هرد  هلمج  زا  ناتـسا  فلتخم  قطاـنم  رد  تسا و  صیخـشت  لـباق  دوخ  نشور  زبـس  گـنر  هب  زارد و  كون 

.دیور یم نموف  هلوسام و  اراتسآ ، ملاسا ، تشر ،
قطانم اهکراپ و  اهنابایخ و  رانک  رد  بلغا  هدش و  دراو  ناریا  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  Acer negundo هایس يارفا 

.دشاب یم نشور  زبس  گنر  هب يا  هچگرب هس  ای  يا  هناش ياهگرب  ياراد  دوش و  یم تشک  هدش  يراکلگنج 
قطانم اه و  هرخـص يالبال  رد  هقطنم  يالاب  تاعافترا  رد  ناتـسا و  ياـهراز  هشیب رد  رتشیب   Acer monspessulanum مکیک

.دیور یم یناتسهوک 

وب بش هریت   Aethionema grandiflorum :Cruciferae

ياهگرب رتمیتناس و  ات 30  يدـنلب 15  هب  ناوارف  ياه  هخاش بعـشنم و  ای  هداس  هدـنهد  لگ ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
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.گنرزمرق ای  یتروص  ياهلگ  گربمد و  نودب  کیراب  هدیشک و  یطخ -
لیاوا رد  هدیئور و  دوردیفـس  هرد  رد  نالیگ  ناتـسا  رد  دیور و  یم روشک  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاقن  بلغا  رد  رکذـلا  قوف  هایگ 

.دراد یصاخ  یئابیز  راهب 

خرس لگ  هریت  رگج : ياود  ای  ثفاغ   Agrimonia eupatoria :Rosaceae

ياهگرب يا و  هقوط امومع  هیلوا  ياهگرب  .رتمیتناس  ات 120  يدنلب 20  هب  هتـشارفارب  تسار و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.رتگرزب یئاهتنا  هچگرب  يا و  هرگنک يا - هرا هنادند يا  هیشاح اب  هچگرب  تفج  ات 13  اب 4  يا  هناش

.تسا رادراخ  امومع  نآ  هویم  هتفرگ و  رارق  هقاس  ياهتنا  رد  لیوط  يا  هشوخ يا - هلبنس ینیذآ  لگ رد  هایگ  نیا  گنردرز  ياهلگ 
یفاک رون  ینغ و  ياهکاخ  ياراد  هک  یقطانم  زین  اهرهن و  هیشاح  لگنج و  فک  بوطرم  قطانم  رد  رتشیب  نالیگ  ناتسا  رد  هایگ  نیا 

.دیامن یم دشر  دنتسه 
ینغور ياهسناسا  خلت و  ياه  هراصع کیسیلیس ، دیسا  اهننات ، يوتحم  نآ  هرثؤم  داوم  هک  تسا  ناریا  یئوراد  ناهایگ  زا  یکی  ثفاغ 

تابیکرت زا  .دـنریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  اهلاهـسا  عاونا  يا و  هدور يا و  هدـعم تاحـشرت  نامرد  رد  هدوب و  ضباق  داوم  نیا  .تسا 
رد راردا  عفد  يرایتخا  یب راردا و  رد  نوخ  دوجو  ینوخ ، طـالخا  اـهیزیرنوخ ، عفر  يدـبک و  ياـهیرامیب  عفر  رد  ثفاـغ  رد  دوجوم 

.دوش یم هدافتسا  زین  لافطا 

رعرع هریت  رعرع : تخرد   Ailanthus altissima :Simaroubaceae

.گرزب يا  هناش بکرم  بوانتم و  الومعم  ياهگرب  اب  راد  هخاش بعشنم و  یجات  تسار و  يا  هقاس اب  رتم  يدنلب 20  هب  تسا  یتخرد 
هب رادلاب  هقدنف  نآ  هویم  .تسادج  رگیدـکی  زا  نآ  هدام  رن و  هیاپ  هدوب و  یـسنج  کی  ابلاغ  نآ  کچوک  زبس  هب  لیامتم  درز  ياهلگ 

.دنشاب یم دننام  هشوخ یهورگ و  تروص  هب  اه  هویم هعومجم  .تسا  مروتم  يا  هناد اب  درز  ای  یناوغرا  گنر 
سرغ ناریا  طاـقن  رثکا  رد  هدرک و  ادـیپ  ار  یموب  یتـخرد  تلاـح  ریخا  ياـهلاس  رد  نکیل  تسین ، ناریا  یموب  رعرع  تخرد  هچرگا 
ردنب نیب  صوصخ  هب  یلگنج  عیسو  ياه  هگلج یلحاس و  هیشاح  رد  نالیگ  ناتـسا  رد  .دوش  یم تفای  وردوخ  تروص  هب  ای  هدیدرگ 

.دنراک یم لزانم  تایح  اهکراپ و  رد  ار  نآ  زین  یهاگ  دیور و  یم یناوارف  هب  رهشناوضر  لاچروپک و  یلزنا و 
رد نکیل  تسا و  هتخانشان  نایناریا  يارب  هایگ  نیا  یئوراد  فراصم  هچرگا 

376 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنرب یم راکب  لاهسا  زا  يریگولج  ودک و  مرک  عفد  يارب  ار  نآ  تسوپ  اهروشک  زا  یخرب 

دوخن هریت  زوغش :) زوغاش ، مشیربا ، لگ گربرازه ، سوخ ، بش  ) بسخ بش   Albizia julibrisin :Leguminosae

ات دادعت 20  هب  یئاه  هچگرب يا و  هناش راب  ود  ياهگرب  ناوارف و  ياه  هخاش هدرتسگ و  یجات  اب  رتم  دودح 10  يدنلب  هب  تسا  یتخرد 
يا هشوخ يا و  هدوت تروص  هب  هک  دراد  ناوارف  ياـهکرک  اـب  رتمیتناـس  ات 3  لوط 2  هب  یئاـهمچرپ  نآ  یناوـغرا  ياـهلگ  .تفج   30
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.دراد یصاخ  یئابیز  هتفرگ و  رارق  یئاهتنا 
رد ار  نآ  درـس  هلدـتعم  قطاـنم  بلغا  رد  دـیور و  یم تسپ  ياـه  هگلج اهتـشد و  رد  يرزخ  هدـننک  نازخ ياـهلگنج  رد  تخرد  نیا 

نالیگ ناتـسا  جـیار  یتنیز  ناهایگ  زا  یکی  دـنراک و  یم یتنیز  یتخرد  ناونع  هب  اـهراولب  اـهنابایخ و  راـنک  لزاـنم ، طاـیح  اـهکراپ ،
.دشاب یم

یمتخ هریت  یمطخ : یمتخ ،  Alcea lineariloba :Malvaceae

ات 5 اب 3  یکنهپ  يا و  هراتـس ياهکرک  زا  هدیـشوپ  ياهگرب  اب  الاب  رد  بعـشنم  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
ياـهتنا رد  يا  هشوخ تروص  هب  اـی  اـهگرب  روحم  رد  نآ  گنردیفـس  اـی  درز  ياـهلگ  صخـشم ، دـنلب و  یگربمد  قیمع و  یگدـیرب 

.دنا هتفرگ رارق  اه  هخاش
ياراد قطانم  اه و  هداج هیـشاح  اهغاب ، عرازم و  رد  زره  فلع  تروص  هب  بلغا  هدوب و  يدایز  یـشیور  عونت  ياراد  ناریا  رد  اهیمتخ 

ياهیتحاران عفر  روآطلخ و  ناونع  هب  اهیگدروخامرس  نامرد  رد  ژالیـسوم  نتـشاد  رطاخ  هب  اهنآ  ياهلگ  دنیامن و  یم دشر  یفاک  رون 
.دنریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  یسفنت 

دـشر هقطنم  يا  هنماد عتارم  دـنت و  ياهبیـش  اب  قطانم  اـه و  هداـج هیـشاح  رد  دوردیفـس  هرد  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  رکذـلا  قوف  هنومن 
اب دوش و  یم تشک  اهکراپ  اه و  هچغاب رد  نآ  رپرپ  هدـش و  حالـصا  عاونا  تسا  يدایز  ياـه  هنوگ ياراد  ناریا  رد  یمتخ  دـیامن ، یم

.دنیرفآ یم صاخ  یئابیز  زمرق ...  شفنب ، دیفس ، عونتم  ياهگنر 
هب تساهننات و  اهنایسوتنا و  باعل ، يوتحم  نآ ، ياهلگ  صوصخ  هب  فلتخم  ياهتمسق  دنا  هدش هتخانش  یئوراد  ناهایگ  ءزج  اهیمتخ 

هسبآ و رد  زین  دشاب و  مروت  اب  مأوت  یتح  هک  سفنت  يراجم  ياهتنوفع  مامت  رد  .تسا  هفرس  دض  نکـسم و  دوخ  هدننک  مرن رثا  رطاخ 
هدناشوج لاکیدم  سورال  .ددرگ  یم فرصم  دوش  یم جراخ  یتخـس  هب  راردا  هک  یتقو  نینچمه  هدور ، مروت  قلح ، ناهد و  ياهلمد 

.تسا هدرک  زیوجت  نادند  ياه  هثل لمد  نیژنآ و  دروم  رد  ندرک  هرغرغ  يارب  ار  نآ 
رایـسب هرجنح  مرو  ولگ ، درد  تیـشنورب ، ماکز ، عاونا  نامرد  يارب  دـشاب ، هدـش  کشخ  هیاس  رد  هک  یمتخ ، گرب  لـگ و  هدرک  مد 
هدافتسا دروم  وشتـسش  تروص  هب  ریهک ، ياهـشراخ  عفر  فیفخ و  ياهیگتخوس  يارب  لولحم ، لکـش  هب  نآ  هدناشوج  تسا و  دیفم 

.دریگ یم رارق 
ینوخ و لاهـسا  نامرد  تهج  ناوت ، یم نآ  هدـناشوج  ای  هدرک  مد زا  .دراد  يدایز  لامعتـسا  دراوم  تسا و  نیریـش  یمتخ  لگ  هشیر 

.درب دوس  هدعم  ياهرسلوا 

شاو قشاق هریت  شاو : قشاق   Alisma plantago -aquatica :Alismaceae

اب دنلب  رایسب  رادگربمد  يا  هدعاق ياهگرب  اب  رتمیتناس  ات 100  عافترا 15  هب  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  يزبآ  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
، گرزب یکنهپ 

377 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ات دیفـس  ياـهلگ  اـب  یغرم  مخت اـت  نهپ  يا  هزینرـس روانـش  ياـهگرب  زیت و  كون شیبو  مک نهپ  يا  هزینرـس اـت  يوـضیب  اـی  یغرم  مخت
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.گنر یتروص
قطانم اـهرابیوج و  اـهرهن و  اـه و  هناـخدور اـه ، هچاـیرد لـحاوس  رد  هک  تسا  دنـسپ  تبوطر یباـیاپ و  ناـهایگ  زا  یکی  شاو  قشاـق
رایـسب زره  ياهفلع  زا  نالیگ  ناتـسا  رد  دـیور و  یم میالم  ناـیرج  اـب  دـکار  ياـهبآ  بوطرم و  ياـهکاخ  رد  یقـالتاب و  بوطرم و 

A .lanceolatum ياه هنوگ رکذلا  قوف  هنوگ  رب  هوالع  .تسا  هدنکارپ  ناتـسا  رـسارس  رد  دور و  یم رامـشب  جنرب  عرازم  محازم 
.دنیور یم نالیگ  ناتسا  ياهبادرم  عرازم و  رد  زین   A .gramineumو

هلال هریت  زایپ :  Allium spp :Liliaceae

ياه هقاس هب  لصتم  یهورگ  تروص  هب  ای  راد  شـشوپ هیال و  هیال اهزایپ  هقاـس ، نودـب  رادزاـیپ و  هلاسدـنچ  دنتـسه  یناـهایگ  اـهزایپ 
يا هلوـل بلغا  يا و  هناوتـسا هـمین اـی  يا  هناوتـسا اـی  تـخت  اـی  یطخ  لکـش ، یخن راد ، فـالغ هدـعاق  رد  اـهگرب  .دنـشاب  یم ینیمزریز 

يروآدای هب  مزال  دنشاب ، یم درز  هب  لیامتم  دیفـس  ای  گنردیفـس  بلغا  رتچ و  تروص  هب  نیذآ  لگ مد  ياهتنا  رد  اهلگ  لکـش ، یئان
.تسا هدمآرد  هیال  هیال تروص  هب  هک  تسا  هتفای  لکش  رییغت  ینیمزریز  هقاس  یعون  زایپ  هک  تسا 

.دنیامن یم ومن  دشر و  عونتم  رایسب  یئاوه  بآ و  طیارش  رد  ناریا و  فلتخم  طاقن  رد  هدوب  یعیـسو  شرتسگ  ياراد  ناریا  رد  اهزایپ 
: زا دنترابع  هک  دنیور  یم ناهایگ  نیا  زا  یئاه  هنوگ یناتسهوک  کشخ و  قطانم  رد  هژیو  هب  نالیگ  ناتسا  رد 

Allium affine/ Allium rubellum
Allium atroviolaceum/ Allium scabriscapum

Allium aucheri/ Alium stamineum

Allium paradoxum/ Allium subvineale
هدوـب و ناـشول  لـیجنم و  هـقطنم  رد  ناتـسا  یعارز  تـالوصحم  زا  یکی   Allium cepa یکاروخ زایپ  دـننام  یئاـه  هنوگ نکیل  و 

.تسا جیار  یهاگ  زین  ناتسا  حطس  رد  نآ  تعارز 
ودره هتخپ  ماـخ و  روط  هب هک  دراد  زمرق  تسوپ  دیفـس و  تسوپ  نیریـش ، دـنت و  گرزب ، کـچوک و  ماـسقا  عاونا و  یکاروـخ  زاـیپ 

تاـبیکرت تارتـین و  تافـسف ، تاتـسا ، تارتیـس ، حـالما  زا  راشرـس  و  ث »  » و ب »  » ياـهنیماتیو ياراد  هاـیگ  نیا  .ددرگ  یم فرـصم 
زایپ ندروخ  دنراد ، يرکف  ياهراک  هک  یناسک  هب  .تسا  دنق  عون  نیدنچ  سیلیس و  دی ، میساتپ ، میدس ، میسلک ، حالما  يدرگوگ و 

.دنک یم تحار  ار  باوخ  ناسآ و  ار  يا  هتساشن داوم  مضه  زایپ  .دوش  یم هیصوت  تسا  رفسف  ياراد  هک 
.دهاک یم اوه  یگدولآ  نایز  زا  دنک و  یم يریگولج  نوخ  ندش  هتخل  زا  زایپ 

ببس هک  ار  یئاهلیساب  دشک و  یم ار  لکش  یئابو ياهبورکیم  هک  تسا  نیلیـس  ینپ ریظن  شک  برکیم  هدام  کی  ياراد  زایپ  نینچمه 
زایپ هارمه  ار  تشوگ  ناـخابط  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنک  یم یثنخ  ار  اـهنآ  هبارهز  درب و  یم نیب  زا  دـنوش  یم اذـغ  تیمومـسم 

.دنزپ یمن نآ  نودب  ار  یتشوگ  ياذغ  چیه  دننک و  یم يرادهگن  ظفح و 
داوم نتـشاد  تلع  هب  زایپ  .دـنک  یم کمک  هداتفا  بقع ناـکدوک  اـصوصخم  لاـفطا  دـشر  هب  هتخپ  اـی  ماـخ  تروص  هب  زاـیپ  ندروخ 
دیفم نآ  ریغ  پیرگ و  تیـشنرب ، ولگ ، مرو  سفن ، یگنت  نامرد  تهج  دنک و  یم ینوفعدض  ار  یـسفنت  يراجم  نوخ و  يدرگوگ ،

، تاتسورپ نامرد  رد  .دنک  یم يریگولج  اهنآ  شزیر  زا  تیوقت و  ار  تروص  رـس و  ياهوم  درگوگ ، نتـشاد  تلع  هب  زین  دشاب و  یم
دنک و یم کمک  اذغ  مضه  هب  هک  نآ اب  زایپ  .تسا  رثؤم  دـیفم و  اهنآ  رئاظن  یلـصفم و  مسیتامور  اپ و  قاس  مرو  يویلک ، ياهیرامیب 
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رکـش دنق ، یمک  ندروخ  .درک  هدافتـسا  يدنق  داوم  زا  تسیاب  نآ  زا  يریگولج  يارب  تسا و  خافن  یمک  دوخ  درب  یم نیب  زا  ار  خفن 
ار نآ  دننک و  هتشغآ  هبنپ  اب  ار  زایپ  بآ  یمک  تسا  یفاک  نادند  درد  نیکست  يارب  .درب  یم نیب  زا  ار  نآ  زا  یـشان  خفن  تابن ، بآ و 

.تسا دیفم  تسوپ  یهایس  ياه  هکل لیگز و  ندرب  نیب  زا  يارب  یجراخ  لامعتسا  رد  .دنراذگب  هدروخ  مرک نادند  هرفح  رد 
ّعمـشت زا  يریگولج  يارب  یتنـس  بط  رد  .دنک  یم دایز  ار  راردا  دراد ، هک  یئاهتارتین  کمک  اب  تسا و  دنق  هنوگ  نیدنچ  ياراد  زایپ 

.ددرگ یم زیوجت  هیرلا  تاذ  بلق و  یجراخ  هدرپ  مرو  هجلاعم  ناطرس ، يدبک و 
ياراد زایپ  .دـنک  یم زاب  هدـش  ادـیپ  نفعتم  ياوه  رد  سفنت  رثا  رد  هک  ار  غاـمد  یگتفرگ  درب و  یم نیب  زا  ار  تشوگ  مهز  يوب  زاـیپ 

.دشاب یم دیفم  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  تهج  نیمه  هب  تسا و  نیلونیا  یهایگ و  نیلوسنا 
هب طوبرم  ياهیتحاران  تاباهتلا و  نکـسم  زایپ  هتخپ  مین انمـض  دراد ، دوجو  هنیزبس  يدایز  رادقم  فلتخم و  ياهمیزنآ  زایپ  گرب  رد 
هب يررـض  لاح  نیع  رد  دـهاک و  یم نآ  راشف  زا  دـنک و  یم ینوفعدـض  ار  مشچ  تسا و  روآ  کشا زایپ  .تسا  ریـساوب  یگتخوس و 

هلمح دروم  هک  یناسک  يارب  دایز ، رادقم  هب  زایپ  بآ  ندروخ  هتـشذگ  رد  ببـس  نیمه  هب  تسا  مومـس  رهزداپ  زایپ  .دنز  یمن مشچ 
تسا عفان  مشچ  کلپ  شراخ  شزیربآ و  زا  يریگولج  تهج  مشچ  رد  زایپ  بآ  ندناکچ  .دش  یم زیوجت  دنتفرگ  یم رارق  راه  گس 

.تسا هدش  زیوجت  یئانیب  فعض  مشچ و  مخز  يدیفس و  هکل  عفر  تهج  لسع  اب  و 
رب زایپ  هدیبوک  دامـض  .تسا  عفان  نآ  كرچ  ندرک  كاپ  شوگ و  ندرک  ادص  ینیگنـس و  عفر  تهج  شوگ  رد  زایپ  بآ  ندـناکچ 

ندروخ زاـیپ  يوب  نتخاـس  فرطرب  يارب  .دـنک  یم گـنرو  بآ شوخ ار  نآ  دـشک و  یم دـلج  يوس  هب  ار  نوخ  ندـب ، تسوپ  يور 
« ناریا یئوراد  ناهایگ  یکـشزپ و  تادرفم   » باتک فلؤم  .تسا  رثؤم  هتخوس  نان  هدادوب و  يودرگ  ماـخ ، يـالقاب  رطعم ، ياـهیزبس 

: دسیون یم
ماجنا زایپ  يور  رب  هک  یتاقیقحت  رد  .دور  یم راک  هب  يا  هبـصح ياهبت  رد  لهـسم  ناونع  هب  زین  نغور  رکـش و  اب  زایپ  مخت  هدـناشوج 

رتکد .دـشاب  یم نیمآ  لـینف يد تسا  دوجوم  زاـیپ  رد  هک  نوخ  دـنق  هدـننک  مک تاـبیکرت  زا  یکی  هک  دـنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  هدـش 
يو .تسا  رثؤم  ناطرـس  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  زایپ  هک  دراد  هدیقع  هدروآ  لمع  هب يدایز  تاقیقحت  زایپ  يور  رب  هک  یکـسفوکال 

يارب هلیـسو  نیرت  نئمطم زیچان  هایگ  نیا  يزور  هک  میراد  هدیقع  مینک و  یم هعلاطم  زایپ  يور  نانچمه  ام  دیوگ : یم زایپ  تیمها  رد 
زایپ یـشک ، بورکیم ظاحل  زا  دـیوگ : یم نیکوت  رتکد  سور  رگید  فورعم  کشزپ  نینچمه  .دـیآرد  راک  زا  رـشب  ياهدرد  نامرد 

هرابرد ار  دوخ  ياهـشهوژپ  نیکوت  رتکد  .دـنراد  رارق  موس  هجرد  رد  زمرق  لـفلف  هایـس و  برت مود و  هجرد  رد  ریـس  لوا و  هجرد  رد 
بورکیم يدوبان  رد  ار  نآ  هتـشاد و  مالعا  لوا  هجرد  رد  ار  زایپ  یـشک  بورکیم تیـصاخ  هتخاس و  رـشتنم  هاـیگ  يزبس و  عون   150
یئایمیـش روما  صـصختم  نموک  دراودا  نینچمه  .تسا  هدرک  فیـصوت  رثؤـم  رایـسب  یلولـس  کـت ياـهیرتکاب  و  هبـصح )  ) دـیئوفیت

یسرجوین 
378 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يرگید تالوصحم  ندش  ینوفعدـض  ببـس  هعرزم  رد  زایپ  نتـشاک  هک  دـنراد  هدـیقع  يزرواشک  ناسدـنهم  زا  يرایـسب  اکیرمآ و 
زایپ بآ  اب  هک  یتالمج  اریز  دنتخاس ، یم یئرمان  بکرم  زایپ  بآ  اب  هتـشذگ  رد  .دراد  یم نوصم  تافآ  يرایـسب  زا  ار  اهنآ  هدیدرگ 

یلکین فورظ  ياهگنر  .ددرگ  یم رهاظ  نآ  هتشون  دوش  هداد  ترارح  هک  یماگنه  اما  دوش ، یمن هدناوخ  دوش  هتـشون  ذغاک  يور  رب 
دندرک یم تسرد  یبسچ  زایپ  اب  میدق  ناریا  رد  .دوش  یم كاپ  زایپ  هروپ  اب  يریـصح  ياههالک  بکرم و  ياه  هکل زایپ و  اب  یـسم  و 

.دینابسچ یم مه  هب  ار  ینیچ  هشیش و  تاعطق  هک 
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هلال هریت  ریس :  Allium sativum

توافتم نآ  اب  ینامرد  صاوخ  رظن  زا  اما  تسا ، زایپ  هیبش  یهاـیگ  تاصخـشم  رظن  زا  دوش و  یم بوسحم  اـهزایپ  زا  یکی  وزج  ریس 
یـشرت هدرک و  خرـس  هتخپ ، ماخ ، تروص  هب  هک  درک  یفرعم  نالیگ  مدرم  هدافتـسا  دروم  هایگ  نیرت  جیار ناوت  یم ار  ریـس  .دشاب  یم

.دوش یم فرصم 
رادـقم دـشاب و  یم ياهنیماتیو ب و ث  زا  راشرـس  هک  تسا  نآ  زایپ  تاعطق  اصوصخم  گرب و  هایگ ، نیا  هدافتـسا  دروم  ياهتمـسق 

.تسا رتشیب  نآ  ینابایب  عون  رد  نیماتیو ث 
: دسیون یم نینچ  نآ  ینامرد  صاوخ  ریس و  دروم  رد  نوناق »  » باتک رد  انیس  یلع  وبا 

ءاد يوراد  دیادز و  یم ار  کلپ  ریز  ینوخ  هکل  و  تسوپ ) دیفـس  ياه  هکل  ) کهب دننک  طولخم  لسع  ار  ریـس ) درگ   ) ریـس رتسکاخ  »
اـسنلا قرع  جالع  رد  ریـس  هیقنت )  ) هنقح درآ ...  مه  هب  ار  مخز  دـنراذگ  میخدـب  مخز  رب  تسا  رت  ات  ار  یناـبایب  ریـس  تسا ...  بلعثلا 

ریـس .دوش  مشچ  لخاد  ياهـشوج  ببـس  دنک و  ناوتان  ار  دید  دهد ...  شزیر  ار  يرارم  طلخ  نوخ و  اریز  تسا ، دـیفم  کیتایـس ) )
 ...« تسا نمزم  هفرس  يوراد  دنک و  فاص  ار  ولگ  هتخپ 

: دسیون یم ریس  ینامرد  صاوخ  رد  همان » خرف  » باتک رد  يدزی  یلامج  رهّطم  رکب  وبا 
هزرل دنک و  كاپ  هدعم  زا  مغلب  ریس  ندروخ  .دناشنب  درد  دنهن  مخز  رب  دننک و  همین  ود  هب  ریس  هناد  دوب  هدیزگ  رام  ار  یسک  رگا  »... 
کنآ رهب  زا  درآ ...  مشچ  یکیرات  مادـنا و  شراخ  هقیقـش و  درد  دزیگنا و  ارفـص  کیل  .دوب و  کـین  ار  هوقل  و  دربب ، ياـپ  تسد و 

« .درآرب يوم  دننک  الط  یئاج  رب  دنزیمایب و  تیز  نغور  اب  دننازوسب و  وا  تسوپ  رگا  و  تسا ...  کشخ  مرگ و  وا  عبط 
یتح دندرک و  یم هدافتسا  هریغ  هبصح و  سوفیت ، ابو ، ياهیرامیب  برکیم  هب  نکاما  ندش  هدولآ  زا  يریگشیپ  يارب  ریـس  زا  میدق  رد 

ياهیرامیب عویش  عقوم  رد  ار  ریس  دوب ، هدومن  هیـصوت   Vigouroux سگوروگیو رتکد  مان  هب  میدـق  ياـبطا  زا  یکی  هک  يروط  هب 
رتـکد هـک  يروـط  هـب  ریــس  زا  .دـندومن  یم فرــصم  هدرک  دراو  دـالاس  رد  ار  نآ  اـی  دـندیلام و  یم ناـن  يور  رب  هـنازور  رادریگاو ،

هب بوخ  جـیاتن  يویر  يایراقناغ  هجلاعم  رد  اـهنت  هن  دـنا  هدرک یـسررب  لاـس 1921  رد   Forestier هیتـسروف Loepper و  رپئول
رثا کـی  زین  مضه  هاگتـسد  رد  ریـس  .تسا  هدوـب  رثؤـم  زین  هدور  لـس  ناـمرد  هیر و  رگید  ياـهیرامیب  عـفر  رد  هـکلب  هدـمآ ، تـسد 
عفر رد  بوخ  رایـسب  جـیاتن  ریـس  زا  هک  داد  ناـشن   L .Kroeber ربئورک رتکد  ياهیـسررب  .دنک  یم رهاظ  عطاق  هدـننک  ینوفعدـض 

یگدز گنچ ینیگنس و  ساسحا  لیبق  زا  نآ  ضراوع  مضه و  ءوس  اهجنلوق ، یبصع ، أشنم  اب  هدور  مرو  يرتناسید ، هداس ، ياهلاهسا 
رهاظ نآ  زا  دیفم  رثا  زین  یگـسئای  نامز  ياهمـضهءوس  رد  هک  دندقتعم  يا  هدع .دیآ  یم تسد  هب  هدـعم  عاسّتا  نینچمه  هدـعم و  رد 

تارثا ات  درادـن  دوجو  يا  هدـننک عناق یملع  لیلد  هنوگچیه  زونه  دوش  یم هتفگ  ینامرد ، دـیفم  تارثا  همه  نیا  لـباقم  رد  .ددرگ  یم
ارفص حشرت  هب  طوبرم  ار  ریـس  یمـضه  تارثا  دروم ، نیا  رد   Kretschmer رمچرک طقف  .دنهد  تبـسن  نادب  ار  روکذم  ینامرد 

.دنزاس یم مهارف  ندب  رد  ار  نآ  تابجوم  هدش : رکذ  داوم  هک  دناد  یم
هک دـسر  یم رظن  هب  دوش و  یم اهگریوم  نیئراش و  عاسّتا  بجوم  نآ  فرـصم  اریز  .دـیامن  یم ریثأت  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  رد  ریس 

لاس 1937 رد   W .Ripperger رژرپیر مان  هب  يدنمشناد  ياهیـسررب  .دنک  رهاظ  دیفم  رثا  زین  بلق  تاضابقنا  تاکرح و  يور  رب 
زا یکی  .دـنا  هدـش نیئارـش  بلـصت  عفر  نوخ و  راشف  ندروآ  نیئاپ  هب  قفوم  ریـس  ندروخ  اب  ناگدروخلاس  زا  يرایـسب  هک  داد  ناشن 
اب دشاب و  یم ناطرس  زورب  زا  يریگـشیپ  رد  دیفم  رثا  ياراد  ریـس  تشاد : راهظا  لاس 1933  رد   A .Lorand نارول مان  هب  ناققحم 

اریز تسا ، مک  رایـسب  ناطرـس  نیچ  رد  دنیوگ  یم .دوش  یم نیمأت  ارفـص  تاحّـشرت  ندش  دایز  اه و  هدور ینوفع  دـض  نآ ، فرـصم 
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.دننک یم فرصم  ریس  یناوارف  هب  اجنآ  رد  مدرم 
ریـس ینامرد  تیـصاخ  نیا  زا  مایالا  میدـق  زا  تسا و  رثؤم  ءاقـستسا  هجلاعم  جاـسنا و  ندروآ  بآ  عفر  رد  ندوب ، ردـم  تلع  هب  ریس 

.تسا هدش  هدافتسا 
رد ینیکـست  نآ  فرـصم  اـب  هک  دوب  دـقتعم  اریز  دوب ؛ لـئاق  نیتوکین  تیمومـسم  عـفر  رثا  ریـس  يارب  لاـس 1935  رد   Meyer ریام

.دوش یم رهاظ  نیداتعم ، رد  یمضه  یبلق و  تالالتخا  عفر  قورع و  رد  نیتوکین  رثا  زا  یشان  ياهیتحاران 
رتکد هلمجنم  رگید  یخرب  اما  .دنناد  یمن رثؤم  نادـنچ  سیراکـسا  عفد  رد  ار  نآ  يا  هدـع دـنک ، یم عفد  ار  کمرک  تلوهـس  هب  ریس 

.دنا هتسناد رثؤم  رایسب  زین  مرک  نیا  عفد  رد  ار  نآ   ، H .Leclerc رلکل
نیکرچ و ياهمخز  عفر  یئایراقناغ و  ياهمخز  نامسناپ  رد  دناوت  یم تسا و  هدننک  ینوفعدض رثا  ياراد  ریـس  جراخ ، لامعتـسا  رد 

کی دوش و  رک  مسیتامور  ضراوع  رثا  رب  ششوگ  یسک  رگا  جراخ  لامعتـسا  رد  .دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  اهمخز ، مایتلا  نینچمه 
ای جـنرب  ياهینوگ  رد  رگا  ماجنارـس  .دوش  یم فرطرب  يو  هعماس  لـقث  دراذـگب  شوگ  رد  دـنک و  بوطرم  ریـس  بآ  اـب  ار  هبنپ  هکت 

هشپش تامدص  تالمح و  راچد  تقوچیه  دنراذگب  تسا  ریـس  ياه  هبح يوتحم  هک  یکچوک  ياه  هسیک رگید ، تابوبح  ای  مدنگ و 
.دش دهاوخن 

سناسا هرطق  دنچ  اب  ناوت  یم ار  ریس  دب  يوب  .ددرگ  یم عفد  هیر  هار  زا  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  دنسپان  يوب  ریس ، فرـصم  بیاعم  زا 
گرب هکنآ  ای  دروخ و  لسع  قشاق  کی  ای  هدـش و  هدـنر  بیـس  ددـع  کی  نآ ، فرـصم  زا  سپ  تعاس  مین  ای  درک و  عفر  کـیلژنآ 

.درک يراددوخ  ریس  فرصم  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  همضاه  هاگتسد  رد  یکیرحت  هک  يدراوم  رد  .دیوج  يرفعج 
دنناوت یمن هک  تسا  یناسک  هدافتسا  دروم  دسر و  یم شورف  هب  اه  هناخوراد رد  هک  هدش  تسرد  ریس  زا  یئاهـصرق  ریخا  ياهلاس  یط 

.دننک لمحت  ار  ریس  يوب 
379 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هلال هریت  هرت :  Allium porrum

هرت .تسا  ناریا  طاقن  مامت  رد  فرصم  دروم  ياهیزبس  زا  تساهزایپ و  رامش  رد  دوش  یم هدیمان  راوک  نالیگ  طاقن  بلغا  رد  هک  هرت 
.دوش یم فرصم  هریغ  وکوک و  ولپ و  يزبس  شآ ، يزبس  ندروخ ، يزبس  تروص  هب 

زا هرت  .ددرگ  یم هیـصوت  یمئاد  تسوبی  نیئارـش و  بلـصت  سرقن ، لصافم ، درد  یقاچ ، مضه ، ءوس  هب  ناـیالتبم  يارب  نآ  فرـصم 
ار هیلک  گنـس  جاـسنا و  ندروآ  بآ  لوبلا ، سبح  نآ  پوس  دراد ؛ هدـننک  مرن روآـطلخ و  رثا  .تسا  دـیفم  رایـسب  ردـم و  ياـهیزبس 
سفنت و هاگتـسد  نمزم  داح و  یباهتلا  تـالاح  ماـمت  ياـن و  ولگ و  مرو  هفرـس ، پیرگ ، ادـص ، یگتفرگ  دراوم  رد  دـنک  یم ناـمرد 

.ددرگ یم فرصم  هفرس  هایس

ناغ هریت  اهاکسوت :  Alnus spp :Betulaceae

ياهگرب رادکرک و  ای  كرک  نودـب  ناوج  ياه  هخاش رادرایـش و  هریت و  يا  هوهق یتسوپ  اب  رتم  دودح 30  يدنلب  هب  دنتسه  یناتخرد 
یئاهسلف طسوت  هک  تسا  یئاهنوتاش  تروصب  ناتخرد  نیا  لگ  هویم و  .یبلق  هبـش  يا  هدعاق اب  یغرم  مخت ای  یغرم  مخت ژاو  هریت  زبس 
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.دنوش یم گنرهایس  ندیسر  زا  سپ  امومع  دنریگ و  یم ربرد  ار  هناد 
ضحم هب  دـنیور و  یم دنتـسه ، یفاک  رون  ياراد  هک  یقطانم  اه و  هداج راـنک  رد  ناریا  لامـش  یلگنج  قطاـنم  رد  اـمومع  اهاکـسوت 

هدوبن و شزرا  اب  یتعنص  رظن  زا  ناتخرد  نیا  بوچ  .دندرگ  یم یتعنـص  ناتخرد  ریاس  نیزگیاج  لگنج  هرـسکی  عطق  ندش و  نشور 
Alnus یقالـشق اکــسوت  ياـهمان  اـب  نآ  زا  هنوـگ  ود  .دـسر  یم هـتخت  سروارت و  هـیهت  فـیرظریغ و  ياـهراک  فرــصم  هـب  رتـشیب 

.دنیور یم نالیگ  ناتسا  تاعافترا  رد   Alnus subcordata یقالیی اکسوت  تسپ و  قطانم  رد   glutinosa
اهننات و يواح  ناتخرد  نیا  تسوپ  ناوج و  ياهگرب  اـما  تسین ، جـیار  ناریا  یتنـس  بط  رد  ناـتخرد  نیا  یئوراد  فراـصم  هچرگا 

رارق هدافتسا  دروم  یلخاد  ياهیزیرنوخ  نمزم و  لاهسا  يا ، هدور هراتاک  نامرد  رد  هدوب  خلت  ضباق و  هجیتن  رد  دنتـسه و  نینیکارتنآ 
.دوش یم زیوجت  اهلمد  هنیس و  یگدروخ  كرت نامرد  يارب  نآ  هدش  هدیئاس  هزات و  ياهگرب  .دنریگ  یم

سورخ جات هریت  اهسورخ : جات  Amaranthus spp :Amaranthaceae

، یئاشغ کگرب  ود  اب  یـسنج  کی  گربلگ  دقاف  ياهلگ  لماک و  بوانتم و  ياهگرب  اب  یفلع  هلاس  دنچ  ای  هلاسکی  دنتـسه  یناهایگ 
گنرهایـس ياه  هناد دـیلوت  دـنا و  هتفرگ رارق  اهگرب  روحم  رد  یئاهتنا  ياه  هلبنـس اـی  يروحم  تروص  هب  هک  رادراـخ  لکـش  یـشفرد

.دنیامن یم یناوارف 
اــه و هداــج هراــنک  اــهغاب و  شیآ  عرازم  عـتارم  عرازم ، رد  زره  فـلع  تروـص  هـب  ناریا  رد   Amaranthus ياه هنوگ بلاـغ 
هک شاوچ ، هرت  هشرت زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنیور  یم سنج  نیا  زا  يدنچ  ياه  هنوگ نالیگ  ناتـسا  رد  .دنیور  یم اهور  هدایپ

.دنا هدش هدنکارپ  ناتسا  طاقن  بلاغ  رد  زره  فلع  تروص  هب 
نایئاتـسور طسوت  یئارحـص  ياهیزبس  رگید  هارمه  هب  شآ  يزبس  تروص  هب  یهاـگ  راـهب  لـصف  لـیاوا  رد  سورخ  جاـت عاونا  گرب 

.ددرگ یم فرصم 

لاچماپ هریت  سیلاغانآ :  Anagalis arvensis :Primulaceae

اب رتمیتناس  ات 70   2 دودـح 5 / عافترا  هب  نیمز  حطـس  يور  هدـیباوخ  ای  هتـشارفارب  تسار ، يا  هقاس اـب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
زا رتدـنلب  اتبـسن  یلگ  مد  اب  زمرق  اـت  یبآ  ياـهلگ  و  هدیـشک ، یغرم  مخت اـت  یغرم  مخت یگنهپ  مهارف و  یهاـگ  اـی  لـباقتم  ياـهگرب 

.دنراد رارق  شرانک  رد  هک  یئاهگرب 
، اه هناخدور هیشاح  یعارز ، ياهنیمز  رد  زره  فلع  تروص  هب  لامـش  ات  بونج  زا  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  یهایگ  سیلاغانآ 
اه و هچغاب عرازم ، مهم  زره  ياهفلع  زا  یکی  زین  نالیگ  ناتسا  رد  .دیور  یم يا  هرخـص ياهبیـش  رد  ینـش و  یـسر و  ياهکاخ  يور 

.دشاب یم شیآ  یضارا  اهنادلگ و 
.دنتسه ینوگانوگ  ینامرد  تارثا  ياراد  سیلاغانآ  فلتخم  ياهمادنا 

ناسنا رد  ّتیمومـسم  داجیا  ندروخ ، هار  زا  دنراد و  خـلت  یمعط  اهنینوپاس  .دنـشاب  یم نینوپاس  عون  ود  ياراد  هایگ  فلتخم  ياضعا 
نتفر  نیب  زا  زیلومه و  بجوم  دنوش  قیرزت  نوخ  هب  قیقر  رایسب  لولحم  تلاح  هب  یتح  رگا  یلو  .دننک  یمن
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نیا زا  دنـشاب  یم اهطاخم  تسوپ و  يور  رب  هدننک  کیرحت يرثا  ياراد  هایگ ، رد  دوجوم  ياهنینوپاس  .دـش  دـنهاوخ  زمرق  ياهلوبلگ 
.ددرگ صخش  ّتیمومسم  ببس  تسا  نکمم  اریز  دریگ ، تروص  هیور  یب دیابن  نآ  فرصم  تهج 

رارق هدافتـسا  دروم  دـناوت  یم راردا  عفد  هاگتـسد  هنیـس و  ياهیرامیب  رد  تسا و  ردـم  روآطلخ و  یهاـیگ  سیلاـغانآ  یناـمرد  رظن  زا 
هفرـس و هوـالع  هب  .ددرگ  یم عـفد  تلوهـس  هب  دـنک و  یم ادـیپ  ناور  نالیـس و  تلاـح  هنیـس  طـالخا  هاـیگ ، نـیا  فرـصم  اـب  .دریگ 

.دور یم نایم  زا  رامیب  رگید  ياهیتحاران 
كاندرد و ياهمخز  يور  رب  نآ  ظیلغ  ياه  هدـناشوج ای  هریـش و  ای  دامـض  تروص  هب  هاـیگ  ياـضعا  هدـش  هل جراـخ ، لامعتـسا  رد 

یگدیزگ لحم  بهتلم و  ياهمخز  يور  رب  نویسول ، تروص  هب  هایگ  ياضعا  هدناشوج  نینچمه  .درادرب  رد  يدیفم  جیاتن  اهرـسلوا 
دروم سرقن  يرامیب  رد  زین  هدـناشوج ) رد  اپ  نداد  رارق   ) اـپ یعـضوم  ماـمح  تروص  هب  تسا و  یـشخبدوس  تارثا  ياراد  تارـشح 

.دریگ یم رارق  هدافتسا 

يرفعج هریت  دیوش :  Anethum graveolens :Umbelliferae

ات 5 يا 3  هدعاق ياهگرب  یناقوف ، شخب  رد  ناوارف  ياه  هخاش یئوهاک و  زبس  گنر  اب  كرک  نودب  يا  هقاس اب  هلاسکی  تسا  یهایگ 
.اه هخاش ياهتنا  رد  يرتچ  نیذآ  لگ  رد  گنردرز  ياهلگ  شوخ و  یئوب  لکش و  یخن لیوط  تاعطق  اب  يا  هناش راب 

فرـصم یئولپ  يزبـس  ناونع  هب  هدـیدرگ  تشک  ناریا  طاـقن  بلغا  رد  یلو  دوش ، یمن هدـید  وردوـخ  تروـص  هب  هاـیگ  نیا  هچرگا 
.دوش یم تشک  لزانم  ياه  هچغاب یهاگ  اهغاب و  عرازم و  رد  طاقن  بلاغ  رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  .دوش  یم

تاحشرت هدننکدایز  هدننک و  مارآ غارفتسا ، عفر  جنشت ، دض  ردم ، نکشداب ، اذغ ، هدننک  مضه هدعم ، يوقم  هدنهدورین ، رثا  نآ  هویم 
فرـصم هزورما  تسا ، باـصعا  هدـننک  مارآ روآاهتـشا و  اـه  هدـناشوج هب  هاـیگ  نـیا  هوـیم  زا  یمک  رادـقم  ندرک  هفاـضا  .دراد  ریش 

.ددرگ یم هیصوت  نوخ  لورتسلک  ندرک  مک  نوخ و  یبرچ  ندرک  مک  يارب  دیوش  گرب  هخاشرس و 

يرفعج هریت  سفرک :  Apium graveolens :Umbelliferae

اتبـسن يا  هقاس اب  یـشخب  هس  هقاس  يالاب  ياهگرب  يا و  هناش رابکی  يا  هقاس هدـعاق و  ياهگرب  اب  هلاسدـنچ  اـی  هلاـس  ود  تسا  یهاـیگ 
.اهگرب روحم  ای  هخاش و  ياهتنا  رد  يرتچ  نیذآ  لگ  رد  گنردیفس  ياهلگ  یناقوف و  شخب  رد  هخاشرپ  تسار و 

.دیور یم تشر  ناجیهال و  یلزنا ، فارطا  بوطرم  ياهنیمز  یلحاس و  ياهتشد  رد  نالیگ  ناتسا  رد  هایگ  نیا 
لصف رد  اهیشورف  يزبس بلاغ  رد  گنردیفس  میخض و  ياه  هقاس اب  یتشروخ  ياهیزبس  زا  یکی  ناونع  هب  هایگ  نیا  هدش  حالصا  عون 

، نکـشداب هدنهدورین ، توبروکـسا ، دض  هدـعم ، يوقم  ردـم ، دراد  هک  ینوگانوگ  تابیکرت  اب  دـسر ، یم شورف  هب  راهب  ناتـسمز و 
دیـسا يدایز  هب  طوبرم  تـالاح  مسیتاـمور ، سرقن ، ياـهیرامیب  جاـسنا ، ندروآ  بآ  ناـمرد  يارب  نآ  هشیر  .تسا  رب  بت ربارفص و 

لمع فعض  یبصع ، متسیس  هب  طوبرم  ياه  فعض بوطرم ، مسآ  یشش ، ياه  هلزن ناقری ، هیلک ، گنـس  ندب ، یمومع  زیخ  کیروا ،
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  يرونیموبلآ  هناثم و  ياهیرامیب  هدعم و 
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دوخن هریت  ینیمز : ماداب   Arachis hypogaea :Leguminosae

اب يا  هـچگرب ود  اـبلاغ  جوز  يا  هناـش ياــهگرب  رتمیتناــس و  دودـح 50  يدـنلب  هب  تـسار  يا  هقاـس اـب  هلاـسکی  یفلع  تـسا  یهاـیگ 
.رتمیتناس لوط 40  هب  گرزب  ياه  هراوشوگ كرک و  نودب  یغرم  مخت ژاو  ات  يوضیب  گرزب  ياه  هچگرب

هناد ات 3  اب 1  کبشم  يا  هناوتسا ینیمزریز ، يافوکشان  هویم  اب  درفنم  يروحم و  ابلاغ  دنلب و  لگمد  اب  گنردرز  ياسآ  هناورپ ياهلگ 
.تسا هایگ  نیا  تاصخشم  زا  دشاب  یم یگتفرورف  ياراد  هدمآ و  مهب  اه  هناد لصاوف  رد  هک 

ذیذـل ياه  هناد رطاخ  هب  دوخ  ياه  هچغاب اهغاب و  رد  ار  نآ  یلحم  مدرم  تسا و  نالیگ  ناتـسا  یعارز  ناـهایگ  زا  یکی  ینیمز  ماداـب 
.تسا هیفرشا  هناتسآ  فارطا  رد  نآ  تعارز  لحم  هاگشیور و  نیرتشیب  .دنیامن  یم تشک  نآ 

.دـبای یم شرورپ  هیفرـشا  هناتـسآ  اصوصخم  نالیگ و  رد  رتشیب  تسا  فورعم  دیـشارآ  هب  جراخ  رد  هک  ینیمز  هتـسپ  ای  ینیمز  ماداب 
نیا تشک  يارب  لـحم  نیرتـهب  یکهآ  ینـش و  ياـهنیمز  .دـنک  یم ادـیپ  دـشر  بوـطرم  مرگ و  ياوـه  بآ و  رد  طـقف  ینیمز  ماداـب 

دور و ورف  نآ  رد  یناسآ  هب  دـناوتب  هایگ  هشیر  ات  دـشاب  مرن  بوطرم و  یفاـک  ّدـح  هب  دـیاب  اـصوصخم  تشک  لـحم  .تسا  لوصحم 
رد نآ  تشک  ینیمز و  ماداب  اب  نالیگ  مدرم  یئانشآ  یگنوگچ  دروم  رد  دوادروپ  داتسا  ناورداش  .دیامن  لصاح  ار  هاوخلد  لوصحم 

: دسیون یم نینچ  هماندزمره »  » باتک رد  هقطنم  نیا 
، ینیمز هتسپ  هب  دزی  رد  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  ینیمز  هتـسپ  یـسراف  مان  هدمآ و  ناریا  هب  اکیرما  زا  هک  تسا  یناهایگ  زا  ینیمز  هتـسپ  »

نیتسخن نم  .دنیوگ  یم قتسف   ] ختسپ نآ  هب  ناجیابرذآ  رد  یماش و  ماداب  ای  ینیمز و  ماداب  ناریا  فلتخم  ياهرهش  رد  یهوک و  ماداب 
ار نآ  زا  يرادقم  متشگ  یمرب دوخ  یهاگداز  رهش  تشر ، هب  هک  يدیشروخ  يرجه  ناتسبات 1289  رد  مدید و  توریب  رد  ار  نآ  راب 
رد هک  تشاد  هاگشتآ  مان  هب  رهش  یگنسرف  کی  رد  یهد  وا  .مداد  مردپ  هب  مدروآ و  مدوخ  اب  دنیوگ  یم دیبعلا  قتـسف  هیروس  رد  هک 
رد هک  مدید  ینیمز  هتسپ  ار  نالیگ  گرزب  تالوصحم  زا  یکی  متشگرب  ناریا  هب  هک  لاس  تفه  تسیب و  زا  سپ  دش و  هتـشاک  اجنآ 

ناریا هب  دوخ  اـب  نم  هک  تسا  يرادـقم  ناـمه  هجیتـن  لوصحم  نیا  هک  مناد  یمن ـالاح  .تسا  هدـش  داـیز  نآ  تشک  هیفرـشا  هناتـسآ 
شرورپ بوخ  ینـش  ياهنیمز  رد  هاـیگ  نیا  نوچ  .تسا  هداد  جاور  ار  نآ  تشک  هدروآ و  ناریا  هب  نم  زا  سپ  يرگید  اـی  مدروآ و 

رظن زا  دوش »...  رتدایز  زوربزور  نآ  تعارز  تشک و  هک  تسا  دیما  تسا و  نآ  تشک  ّلحم  نیرتهب  رزخ  يایرد  ياه  هنارک دبای  یم
و هتزا ، داوم  نیئاتب ، نیلوک ، کیئتورپ ، داوم  برچ ، داوم  ندیمآ ،)  ) دیسولگ يا  هظحالم لباق  رادقم  دیشارآ  رد  ییایمیـش  تابیکرت 
رب هوالع  .دـنک  یم قرف  فلتخم  قطانم  اهروشک و  رد  اوه  بآ و  بسحرب  قوف  داوم  رادـقم  .دراد  دوجو   Dو A ،B ،F ياه نیماتیو
رد  Dو B 1 ياه نیماتیو دوجو  انمـض  .دروآ  یم دـنب  ار  یلیفومه  يرامیب  هب  التبم  دارفا  نوخ  هک  تسا  يا  هدام ياراد  دیـشارآ  نآ ،

دندرگ و یم ادج  اه  هپل زا  یناسآ  هب  نداد  وب  زا  سپ  اه  هتسوپ نیا  بلغا  هک  تسا  هدیدرگ  قّقحم  هناد  ياه  هپل رد  زمرق و  ياه  هتسوپ
.دنراد ییادج  هب  عیرس  لیامت  ای 

.دننک یم فرصم  ار  نآ  هدادوب  هدرک و  خرـس  ياه  هناد طاقن  یـضعب  رد  دور و  یم راک  هب  هایگ  یموب  طاقن  رد  هیذغت  يارب  دیـشارآ 
دیشارآ هرک  مان  هب  دیشارآ  یبرچ  عون  کی  نآ  رب  هوالع  دنناسر و  یم فرـصم  هب  دننک و  یم بابک  ار  دیـشارآ  ياه  هناد اکیرما  رد 

.دوش یم فرصم  روشک  نیا  رد  زین 
کی ياه  هناد گرب و  هشیر ، زا  .تسا  لانیـسیفا  لاّلح  کی  دیـشارآ  نغور  .دراد  ناوارف  یئاذغ  یتعنـص و  فراصم  دیـشارآ  نغور 

یـضعب رد  زین  دـیآ و  یم لمع  هب  هدافتـسا  کیروتامه  يوارفـص  ياه  بت دـض  رب  تسا ، یئاوتـسا  ياقیرفآ  یموب  هک  دیـشارآ  عون 
.دنناسر یم فرصم  هب  یلصا  هوهق  ياج  هب  هایس  هوهق  مان  هب  دنهد و  یم وب  ار  نآ  ياه  هناد قطانم 
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نغور اـپورا  رـسارس  رد  .دـنک  یم يربارب  نوتیز  نغور  اـب  تسا و  هزمـشوخ  رایـسب  دوش  یم هتفرگ  دیـشارآ  ياـه  هناد زا  هک  ینغور 
: یماسا هب  اپورا  رد  دیشارآ  ببس  نیدب  .دنناسر  یم فرصم  هب  هیذغا  بلغا  دالاس و  اب  هارمه  ار  دیشارآ 

.دوش یم هدیمان  زین  يدوخن  قدنف  ینیمز و  طولب  ینیمز ، ایبول  ینیمز ، قدنف  ینیمز ، ودرگ  ینیمز ، ماداب  ینیمز ، هتسپ 
، صلاخ لورتسلک  نادقف  و  کینودیـشارآ ) دیـسا   ) F نیماـتیو ندوب  اراد  ّتلع  هب  دیـشارآ  نغور  یناـمرد ، صاوخ  رظن  زا  نینچمه 
( اهنایرــش رادـج  رد  یبرچ  ندـش  عـمج   ) مورتآ يراـمیب  زورب  زا  دــشاب و  یم دــیفم  تـسا  داـیز  ناـشنوخ  یبرچ  هـک  يدارفا  يارب 

.دنک یم يریگولج 
( لورتـسلک  ) ناـشنوخ یبرچ  هک  يدارفا  يارب  .دراد  یقیقح  لورتـسلک  دـض  رثا  هـک  دراد  دوـجو  یلورتـسا  ینیمز  ماداـب  نـغور  رد 

.دراد مه  ّرثؤم  ینامرد  ییوراد و  شقن  هکلب  تسا  دیفم  اهنت  هن  دنا  هدش یبلق  هتکـس  راچد  هکیدارفا  ای  دشاب و  یعیبط  ّدح  زا  رتدایز 
هکلب دور  یمن الاب  نوخ  لورتسلک  دوش  دایز  عیاـم  ياـه  نغور لـیبق  نیا  فرـصم  رادـقم  رگا  هک  تسا  هدـیدرگ  مولعم  هزورما  اریز 

یگتسخ نوخ ، راشف  دوبمک  اه ، هچیهام یتوق  یب عفر  يارب  ( B) هورگ ياه  نیماتیو ندوب  اراد  ّتلع  هب  ینیمز  ماداب  .دیآ  یم مه  نییاپ 
هب ـالتبم  ناـکدوک  يارب  ینیمز  ماداـب  فرـصم  نـینچمه  .تـسا  دـیفم  هرهلد  سرت و  یگدز ، تـهب یگلــصوح ، یب یجیگ ، دـیدش ،

ار هدعم  تاحّـشرت  دیـسا و  رادقم  ینیمز  ماداب  رد  دوجوم  ( D) نیماتیو هک  هدیـسر  توبث  هب  اریخا  زین  .تسا  ّرثؤم  دیفم و  مسیتیـشار 
.تسا دنمدوس  تیاهن  یب دشر  لاح  رد  ناکدوک  ّومن  دشر و  رد  نیاربانب  ددرگ ؛ یم اهتشا  شیازفا  ثعاب  دنک و  یم دایز 

نیا نامرد  هب  تبون ، دنچ  يزور  نآ  ندیلام  اب  تسج و  دوس  دیـشارآ  نغور  زا  ناوت  یم تسد  فک  ندـش  هتـسوپ  هتـسوپ عفر  يارب 
ار دیـشارآ  نغور  تسا  مزال  روظنم  نیا  يارب  .تسا  ّرثؤم  زین  وم  شزیر  رـس و  هروش  نامرد  يارب  دیـشارآ  نغور  .تخادرپ  هضراع 

.دنیوشب ردس  اب  ار  نآ  تعاس  مین  زا  سپ  دنلامب و  رس  تسوپ  يور 
رد تسا  يزلولـس  داوـم  دـقاف  هک  دـشاب  یم نیزیل ) نیتسیـس  نیدـیتسیه - نین - يژرآ  ) هنیمآ ياهدیـسا  ياراد  دیـشارآ  هکنیا  هب  رظن 

.ددرگ یم جازم  دیدش  تسوبی  ببس  اریز  درک ، طارفا  دیابن  نآ  ندروخ 

ینساک هریت  مدآاباب :  Arctium lappa :Compositae

رات يا  هبنپ رادکرک  میخض و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
382 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.لکش یبلق گرزب  کنهپ  اب  یئاهگرب  اب  یناقوف  شخب  رد  ای  هدعاق  زا  راد  هخاش بعشنم و  رادرایش و  دیفس و  یتوبکنع 
یئاصعرـس نابیرگ )  ) ياه هگرب مان  هب  يا  هتفای لکـش  رییغت  ياهگرب  طسوت  هک  تسا  يا  هپک عمتجم و  گنرزمرق  يا  هلول نآ  ياهلگ 

.دنا هدش هتفرگربرد  دننام  بالق و 
ياهگرب زا  دـیور و  یم عرازم  هیـشاح  رد  اهغاب و  اه و  هداج هیـشاح  رد  اهرابیوج ، اهرهن و  راـنک  هیاـس ، بوطرم  قطاـنم  رد  مدآاـباب 

دوش و یم هتخانـش  دنبـسچ  یم نایاپراهچ  تسوپ  ناسنا و  يوم  ای  ساـبل  هب  دوخ  دـننام  بـالق ياـه  هگرب اـب  هک  یئاـه  هپک گرزب و 
گرزب و ياهگرب  هک  یناهایگ  هیلک  هب  ابیرقت  مدآاباب  یـسراف  نابز  رد  هتبلا  .دنا  هدیمان مدآاباب  ار  نآ  گرزب  ياهگرب  نتـشاد  رطاخب 

.ددرگ یم قالطا  دنراد  نهپ 
ناـمرد رد  سیلفیـس و  ضراوع  عفر  مسیتاـمر ، سرقن ، عفر  يارب  هدوب  قرعم  ردـم و  نوـخ ، هدـننک  هیفـصت رثا  ياراد  مدآاـباب  هشیر 

.دور یم راکب  دنق  يرامیب 
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نینچمه مدآاباب  هشیر  زا  .تسا  يرتکابدض  یبورکیمدض و  داوم  اهننات و  باعل ، ینغور ، ياهـسناسا  نیلونیا ، يوتحم  مدآاباب  هشیر 
يدبک و ياهجنلوق  مسیتامر و  یتسوپ ، ياهیرامیب  رورغ و  ياه  هناد تروص ، ياهشوج  عفر  هیلک ، گنس  ندب ، یمومع  زیخ  عفد  رد 

.دوش یم هدافتسا  یشش  يا  هلزن

خرس لگ  هریت  ولآدرز :  Armeniaca vulgaris :Rosaceae

گنر و هایـس رتالاب  نینـس  رد  يا و  هوهق هب  لیامتم  زمرق  یناوج  رد  یتسوپ  اـب  هخاـشرپ  تسار و  هنت  اـب  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
نشور و زبس  گنر  هب  كرک  نودـب  يا و  هرا هنادـند  يا  هیـشاح اـب  نهپ  یغرم  مخت نآ  ياـهگرب  .رادراـخ  یهاـگ  رادرایـش و  اـبلاغ 

گنر هب  رادبآ  نآ  هویم  هدیدرگ و  رهاظ  گرب  دیلوت  زا  لبق  یئاتود  ای  درفنم  تروص  هب  نآ  گنردیفـس  ياهلگ  .تسا  هدننک  نازخ
.تسا هریت  درز  ات  نشور  درز 

.دوش یم هدیمان  یسیق  نآ  هدش  حالصا  عون  دشاب و  یم ناریا  رد  هدش  هتشاک  هویم  ناتخرد  زا  یکی  ولآدرز 
نکیل دوش  سرغ  رتمک  نالیگ  ناتسا  رد  تسا  نکمم  هچرگا  ددرگ و  یم تشک  درـس  هلدتعم  هلدتعم و  قطانم  رد  رتشیب  تخرد  نیا 

.دراد مدرم  یفرصم  ياه  هویم نایم  رد  یصاخ  هاگیاج  راهب  لصف  رد  نآ  هویم 

ینساک هریت  نیطنسفا :  Artemisia absinthium :Compositae

میقع ياه  هقاس اب  يرتسکاخ و  هاتوک - ياهکرک  زا  هدیـشوپ  الاب  رد  هخاشرپ  تسار و  يا  هقاس اب  رطعم  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
رتمیتناس ات 120  عافترا 50  هب  قمع  مک ياهرایش  اب  يا  هناوتسا تسار و  یئاتدنچ  ای  درفنم  روراب  هقاس  یلـصا و  هقاس  رانک  رد  رایـسب 

.گرب زا  هدیشوپ 
دـشر بوخ  اتبـسن  كاـخ  اـب  بوطرم و  قطاـنم  رد  ناریا  یلامـش  قطاـنم  رد  بلغا  هدوب و  ناریا  یئوراد  ناـهایگ  زا  یکی  نیطنـسفا 

دوخ گنر  يا  هرقن ياهگرب  اب  دیور و  یم اراتـسآ  ملاسا و  یلیپسا ، ناملید و  فارطا  رد  نالیگ  یناتـسهوک  تاعافترا  رد  دـیامن  یم
.تسا صخشم  الماک 

یلآ و ياهدیـسا  نیت ، نیـسبا خـلت ، هریـش  لویوت و  يوتحم  هک  تسا  ینغور  سناسا  هرثؤم  هدام  يواح  هایگ  نیا  رادـگرب  هخاـشرس 
، ارفص هدعم و  حشرت  اهتشا ، کیرحت  يارب  طولخم  تروص  هب  ای  یلخاد  ياهنامرد  رد  هدوب  خلت  نآ  هکرحم  ياهتمـسق  .تسا  اهننات 

.دور یم راکب  هدننک  ینوفع دض  مرک و  دض  روآ ، هدعاق ردم ، رب ، بت بلق ، يوقم  هدعم ، تیوقت  ناونع  هب  يا ، هدور ياه  جـنلوق هیلع 
.دهد یم شیازفا  ار  راردا  حشرت  دایز و  ار  نوخ  نایرج  تعرس  .دراد  یلاع  رثا  هبون  بت  خفن و  نمزم ، ياهلاهسا  عفد  رد 

« شاودـنگ  » و شاو »  » هب نآ  فارطا  تشر و  رد  دـیور ، یم اراتـسآ  اـت  نـالیگ  زا  ناردـنزام ، ياـیرد  لـحاوس  رد  هک  نآ زا  يا  هنوگ
.تسا فورعم 

دوش بیکرت  بکرم  اب  رگا  دراد و  یم هاگن  تارـشح  دنزگ  دـیب و  زا  ار  سابل  نیطنـسفا  دـسیون : یم نوناق »  » باتک رد  انیـس  یلع  وبا 
ار يور  گنر و  نیطنـسفا  دراد ...  یم ظوفحم  یگدروخ  شوم زا  ار  ذـغاک  دـهد و  یمن گنر  رییغت  دـنام و  یم تباث  بکرم  گـنر 

دیادز یم ار  مشچ  ریز  شفنب  ياه  هکل .تسا  دیفم  تسوپ ) ندـش  سلف  سلف  ) هیحلا ءاد  و  هروخوم )  ) بلعثلا ءاد  يارب  دـنک ، یم ابیز 
، شوگ تشپ  ياهمرو  ياوادم  رد  نآ  دامـض  دـهد ...  یم نیکـست  ار  شوگ  درد  نآ  هدـش  هتخپ  راخب  دراد ...  زین  يرگید  دـئاوف  و 
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.دراد تبثم  رثا  شوگ  ياهتبوطر  شوگ و  درد 
ریز هب  دیآرد و  دامض  تروص  هب  رگا  نآ  یطبن  عون  هژیو  هب  نیطنـسفا و  عونره  دیامن ...  یم يریگولج  هتکـس  زا  لسع  اب  نآ  لوانت 

دنهن مشچ  رب  دـننک و  دامـض  هتخپ  یم  اـب  ار  نآ  رگا  تسا و  دـیفم  مشچ  یگریت  هـنهک و  درد  عوـنره  هجلاـعم  يارب  دـندنبب  مـشچ 
هس هزادنا  هب  زورره  زور و  هد  تدم  هب  ار  نیطنـسفا  هرـشفا  هتخپ و  رگا  درب ...  یم نیب  زا  ار  مشچ  شوج  مشچ و  مرو  مشچ ، نابرض 

يرایسب رد  دنک و  یم تیوقت  ار  هدعم  نیطنسفا  تبرش  .دراد  یبیجع  ریثأت  اهتشا  ندینادرگ  زاب  رد  دنشکب  رـس  لاقثم )  1 / 6  ) سولوب
تفه لداعم   ) هیقوا هس  هزادنا  هب  زورره  زور و  هد  تدم  هب  ار  نیطنـسفا  هرـشفا  دـنراد ، ناقری  هک  یناسک  رگا  .تسا  دـیفم  اهتلاح  زا 
جنرب ای  سدع  اب  هچنانچ  ار  نیطنـسفا  تسا ...  دیفم  زین  ءاقـستسا  ياوادم  يارب  هدربمان  تبرـش  .دننیب  یم هدـیاف  دـنیامن  لوانت  لاقثم )
نغور اب  ار  نیطنـسفا  رگا  .تسا  زاس  هراچ ار  هدعم  مکـش و  داب  لبنـس  اب  طولخم  نیطنـسفا  .درب  یم نیب  زا  ار  اهمرک  دنروخب  دنزپب و 

( يدـمحم  ) يروس لگ  نغور  اب  ار  نآ  رگا  دـبای و  یم نیکـست  هاگیهت  دـبک و  درد  دـنلامب  هاگیهت  رب  دـبک و  رب  دـننک و  مهرم  اـنح 
ندنار نوریب  رد  نیطنسفا  دنک ...  یم فرطرب  ار  نآ  یتفـس  درب و  یم نیب  زا  ار  هدعم  درد  دننک  طولخم  يروس  لگ  اب  ای  دننک  مهرم 
هدـشن فشک  شک  بورکیم ياـهوراد  نیلیـس و  ینپ هک  هتـشذگ  رد  .تسا  عفاـن  هنهک  بت  ياوادـم  و  ضیح ...  ندرک  ناور  لوب و 
.دیدرگ یم زیوجت  نوعاط  دننام  يرـسم  ضارما  عویـش  عقاوم  رد  دـمآ و  یم باسح  هب  بورکیم  دـض  يوراد  نیرتهب  نیطنـسفا  دوب ،

هتخپ دامـض  .دشاب  یم رثؤم  نمزم  لاهـسا  نامرد  رد  تسا و  ندـب  جاسنا  ندروآ  بآ  عنام  ناقری و  دـض  رب و  بت نیطنـسفا  نینچمه 
زا راک  نیا  يارب  .دراد  شخب  مایتلا دیفم و  هدننک ، ینوفع دض  رثا  نیکرچ ، ياهلوات  ینوفع و  ياهمخز  يور  رب  هایگ ، نیا  هدز  کمن

ار نوخ  هدرک  دایز  ار  نوخ  نایرج  تعرس  نیطنسفا  .درک  هدافتسا  ناوت  یم زین  نآ  روتنت 
383 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا رثؤم  دیفم و  هنانز  تاحشرت  عفر  يارب  دیامن و  یم بذج  دوخ  يوس  هب 
زیهرپ نیطنـسفا  طسوت  اوادـم  زا  دـیاب  رادراب  نانز  همـضاه و  زاهج  ياهیتحاران  يزیرنوخ و  هب  ناـیالتبم  تیـساسح و  هب  ـالتبم  دارفا 

یمس تابیکرت  اب  یسناسا  ياراد  هایگ  نیا  اریز  دننک ، يراددوخ  یپرد  یپ فرصم  زا  دننک  یم فرصم  ار  نآ  هک  ینارامیب  دنیامن و 
.دیامن یم تیمومسم  داجیا  نآ  موادم  فرصم  تسا و 

ینساک هریت  شاودنگ :  Artemisia annua :Compositae

ات دودح 30  عافترا  هب  رادـکرک  یمک  ای  كرک  نودـب  راد  هخاش بعـشنم و  الاب  رد  تسار و  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
زبس گنر  هب  بلغا  يا و  هنادـند ای  لماک  يا ، هزینرـس دایز  ياهیگدـیرب  اب  یگنهپ  دـنلب و  گربمد  ياراد  یئاهگرب  اـب  رتمیتناـس   100

.ناوارف ياه  هخاش اب  زاب و  دننام و  لوکیناپ نیذآ  لگ  رد  يا  هپک ياهلگ  هتفای ، لیلقت رتکچوک و  یناقوف  ياهگرب  نشور و 
رد زره  فلع  تروص  هب  دیور و  یم هناخـشآ  ات  اراتـسآ  زا  ناریا  لامـش  یلگنج  هدودحم  رد  هک  تسا  یتاتابن  زا  یکی  روکذم  هایگ 

ناتـسا رد  .دوش  یم هدـید  اهنابایخ  اهکراپ و  اهغاب و  هیـشاح  اهراز ، جـنرب شیآ ، عرازم  عرازم ، اه ، هداج هیـشاح  دـننام  طاـقن  بلاـغ 
.دشاب هتشادن  دوجو  نآ  رد  شاودنگ  هک  تسا  یئاج  رتمک  زین  نالیگ 

ینساک هریت  فساجنرب :  Artemisia vulgaris :Compositae
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نودـب ای  رادـکرک  یناقوف  شخب  رد  بعـشنم  هخاشرپ و  یئاتدـنچ و  صخـشم و  يا  هقاس اب  رادـکرک  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
يا هزینرس تاعطق  هاتوک و  لگمد  اب  شخب  يا  هناش هدعاق  ياهلگ  اب  گنرشوخ  يا  هوهق امومع  رتمیتناس  ات 200  عافترا 30  هب  كرک 

هدیشوپ یناقوف و  حطـس  رد  هریت  زبس  گنر  هب  هنادند  نودب  لماک و  ای  يا  هرا يا  هنادند مظنمان  تروص  هب  هدیرب  يا  هناش اب  زیت  كون 
.نیریز حطس  رد  گنر  دیفس  مکارتم  یئوتپ  ياهکرک  زا 

.دنا هتفرگ رارق  مک  کچوک  ياه  هخاش اب  تسار و  ای  هدرتسگ  دنلب  ياه  هخاش اب  زاب  لوکیناپ  نیذآ  لگ  رد  نآ  يا  هپک ياهلگ 
هداج ملاسا ، یلزنا ، ردـنب  فارطا  رد  نالیگ  رد  هدوب  ناریا  لامـش  یلگنج  قطانم  اه و  هداج هیـشاح  زره  ياهفلع  زا  یکی  فساجنرب 
هدـش هتخانـش  امومع  فساجنرب  یئوراد  فراصم  یئوراد و  هبنج  .دـیور  یم رـسدور  ناجیهال و  اراتـسآ ، فارطا  لاخلخ ، هب  ملاـسا 

هایگ نیا  ياضعا  هدرک  مد .دور  یم راک  هب  مرک  دض  روآ  هدعاق ردم ، جنـشت  دض  هدعم ، يوقم  رطعم ، خلت ، يوراد  ناونع  هب دشاب  یم
یبصع متسیس  هب  طوبرم  تالالتخا  عفر  ندب ، یمومع  فعض  ینوخ و  مک عفر  رد  هدوب  همضاه  هاگتـسد  يوقم  نآ  هشیر  اصوصخم 

لگنا دض  همـضاه و  زاهج  هدننک  ینوفعدـض هدـننک ، مرن رثا  دور ، یم راک  هب  يرتسیه  عرـص و  یبصع ، ياهدرد  اهغارفتـسا ، دـننام 
.دندرک یم هدافتسا  هایگ  نیا  هدرک  مد زا  لگنا  هب  نایالتبم  هتشذگ  رد  .تسا  هجوت  لباق  نآ  ندوب 

نابزواگ لگ  هریت   Asperugo procumbens :Boraginaceae

یناقوف بوانتم و  ینیئاپ  ياهگرب  رتمیتناس و  دودح 40  عافترا  هب  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
ياه هویم هدـنوش و  شفنب  ای  یناوغرا  یبآ  گنر  هب  لگمد  نودـب  ياهلگ  هدنبـسچ و  رایـسب و  ياهکرک  اب  ابلاغ  یئاتود و  ات  لـباقتم 

.کچوک ياهلیگز  ياراد  یحطس  اب  لکش  یبالگ يا  هقدنف
ناـیم یکهآ و  ياـهکاخ  اــب  یقطاــنم  اــهغاب و  عرازم و  هیــشاح  شیآ ، عرازم  عرازم ، زره  ياــهفلع  زا  یکی  رکذــلا  قوـف  هاــیگ 

کـشزپ رمیلـش  باـتک  رد  .دروـخ  یم مشچ  هـب  طاـقن  رثـکا  رد  هـک  تـسا  يزره  ياـهفلع  زا  زین  نـالیگ  ناتـسا  رد  .تساـه  هرخص
یئوراد شزرا  هنوگچیه  رکذـلا  قوف  هایگ  تسا و  طلغ  هک  هدـش  هدرب  مان  هیوبجنرداب  ناونع  هب  نآ  زا  هاش  نیدـلا  رـصان  صوصخم 

.درادن يا  هدش هتخانش 
تـشک ناجیابرذآ  زا  یعیـسو  ياهتمـسق  رد  هک  تسا  حیحـص   Dracocephalum moldavica هایگ يارب  هیوبجنرداب  ماـن 

.دسر یم فرصم  هب  وراد  ناونع  هب  نآ  قرع  دوش و  یم

ینساک هریت  يا : هراتس  Aster altaicus :Compositae

هک یکچوک  ياه  هخاش يرتسکاخ و  ای  زبس  گنر  هب  هخاشرپ  بعشنم و  تسار و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  ای  هلاسود  یفلع  تسا  یهایگ 
.رتمیتناس ات 100  دودح 20  عافترا  هب  .دوش  یم یهتنم  لگ  کی  هب  اهتنا  رد 

.دشاب یم گنرشوخ  رایسب  ینامسآ  یبآ  گنر  هب  يا  هپک عمتجم  نآ  ياهلگ 
قطانم اهرابیوج و  رانک  رد  رتشیب  هتفای  شیور  ناریا  درـس  هلدتعم  هلدـتعم و  فلتخم  قطانم  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  یکی  يا ، هراتس

.دیور یم دوردیفس و ...  هرد  رد  نالیگ  ناتسا  رد  یناتسهوک و  يا  هنماد بوطرم و 
شفنب هب  لیامتم  یبآ  ای  شفنب  ياهلگ  اب  هک  ددرگ  یم تشک  اهکراپ  یهاگ  لزانم و  طایح  اه و  هچغاب رد  هزورما  يا  هراتس زا  یعون 
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.دنا هدیشک نآ  رس  رب  ار  گنر  یبآ يا  هچراپ دسر  یم رظن  هب  يا  هپک يا و  هتشپ یشیور  مرف  دوخ و  ناوارف 
.دیور یم ملاسا  تاعافترا  رد   Aster alpinus مان هب  سنج  نیا  زا  يرگید  هنوگ 

ینیمز بیس هریت  كزیبهاش :)  ) كزیباش نودالب ،  Atropa belladonna :Solanaceae

گربمد اب  یئاهگرب  رتمیتناـس و  ات 200  دودـح 50  عافترا  هب  الاب  رد  بعـشنم  هخاشرپ و  يا  هقاس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
يروحم درفنم و  تشرد  اتبسن  گنر ، يا هوهق ياه  هگر اب  يا  هوهق هب  لیامتم  شفنب  ياهلگ  و  راد ، كون يوضیب ، یغرم - مخت هاتوک 

.دشاب یم فافش  گنرهایس  يا  هتسب نآ  هویم  .دسر  یم رظن  هب  مروتم  شیبو  مک هدرک  دشر  نامز  رورم  هب  زین  نآ  گربساک  هک 
384 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوجو یلگنج  فلتخم  قطانم  رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  تسا و  ناریا  لامش  ياهلگنج  نآ  یلصا  هاگـشیور  هک  تسا  یهایگ  نودالب 
.دراد

یئوراد فراصم  ياراد  دـشاب  یم کیپورتازیرک  دیـسا  نیماپورتآ ، نینودالب ، نیمایـسویه ، نیپورتآ ، ياهدـیئولاکلا  ياراد  نودـالب 
، هفرس هایس مسآ ، ياهیرامیب  نامرد  رد  .دراد  جنـشت  دض  هدننک و  مارآ رثا  هدرک  ریثأت  باصعا  هلـسلس  يور  رب  هلمج  زا  تسا  رایـسب 

ياهدرد مواقم ، ياهتـسوبی  برـس ، تیمومـسم  زا  یـشان  ياهجنلوق  يدـعم  ياهدرد  لازنا ، تعرـس  راردا ، عفد  يراـیتخا  یب عرص ،
حـشرت لبهم ، دـعقم و  هیحان  ياهمـساپسا  يویلک ، يدـبک و  ياهجنلوق  هجیگرـس ، یگتفرگایرد ، ریـساوب ، ياهیتحاران  تیـسیدناپآ ،

.دور یم راک  هب  نیلولسم  هنابش  قرع 

ینساک هریت  ینمچ : يانیم   Bellis perennis :Compositae

هب لیامتم  دیفـس  اـی  دیفـس  ياـهلگ  .صخـشم  يا  هقاـس نودـب  لکـش و  یقـشاق يا  هقوط ياـهگرب  اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.تسا هتفرگ  رارق  يدنلب  نیذآ  لگ  مد  يور  يا  هپک عمتجم و  تروص  هب  نآ  گنرزمرق 

نالیگ ناتـسا  رد  دـبای و  یم شیور  بوطرم  قطانم  اهراز و  نمچ رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  یکی  دـیآ  یمرب نآ  مان  زا  هک  هنوگناـمه 
راهب لصف  رد  مان  نیمه  هب  نآ  هدش  حالـصا  عون  .دیامن  یم دشر  ناریح  هندرگ  هلوسام و  رابدور ، ولرامع ، فارطا  تاعافترا  رد  زین 

.ددرگ یم تشک  یتنیز  یهایگ  ناونع  هب  لزانم  طایح  اهکراپ و  اه و  هچغاب رد  راهب  هشیمه گنر و  هس  هشفنب  هارمه  هب 

ین رازه  هریت  ین : رازه   Butomus umbellatus :Butomaceae

ات دودـح 40  عافترا  هب  هتـشارفارب  ددـعتم  ياه  هقاس یبایاپ و  دنـسپ و  تبوطر ای  يزبآ  كرک ، نودـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا ، یهایگ 
.زارد كون هدیچیپ و  یمک  هدعاق  رد  صخشم  یفالغ  بوانتم و  امومع  یطخ  ياهگرب  اب  .رتمیتناس   150

.دنا هتفرگ رارق  یئاهتنا  يرتچ و  ینیذآ  لگ  رد  نآ  یناوغرا  ياه  هگر اب  دیفس  يابیز  ياهلگ 
یبادرم طاقن  بلاغ  رد  .دـیور  یم قمع  مک ياهبآ  یبادرم و  یقالتاب و  قطانم  اهرابیوج ، اهرهن و  اهرختـسا ، اه ، هچاـیرد رد  ینرازه 

.دوش یم هدید  ناجیهال  نموف و  تشر ، ارس ، هعموص فارطا  ياهریگبآ  هیالک و  ریما  بادرم  یلزنا ، ردنب  دننام  نالیگ  ناتسا 
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داشمش هریت  شیک : يرزخ ، داشمش   Buxus hyrcanica -Buxus sempervirens :Buxaceae

رد ناریا  لامـش  ياـهلگنج  رد  زبـس  هشیمه  يا  هچتخرد تروـص  هب  اـبلاغ  رتـم ، دودـح 12  عاـفترا  هب  تسا  يا  هچتخرد اـی  تـخرد 
.دیور یم تسپ  ياه  هگلج

رد نشور  زبس  یناقوف و  حطـس  رد  هریت  زبس  گنر  اب  يوضیب  یغرم - مخت نآ  لباقتم  ياهگرب  هشوگراـهچ و  نآ  ناوج  ياـه  هخاـش
هب یلزنا  هداــج  فارطا  رد  رتـم  عاـفترا 300  اـت  یلگنج  ياـه  هگلج بلاـغ  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  هچتخرد  نیا  .تسا  نیریز  حـطس 

.دوش یم هدید  ناتسا  رگید  قطانم  لاخلخ و  هب  ملاسا  اراتسآ ،
هتشاد و یصاخ  یئابیز  زبس ، هشیمه  ياهگرب  نتشاد  اب  رکذلا  قوف  هچتخرد 
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رد یئارآ  لگ يارب  زین  نآ  هدیرب  ياه  هخاشرـس زا  دراد و  ینوگانوگ  ياه  هدافتـسا یتسد  ياهراک  رد  نآ  گنرـشوخ  رایـسب  بوچ 

.دوش یم هدافتسا  اهیشورفلگ  بلاغ 
ندوب الاب  تروص  رد  نآ  هدرک  مد .تسا  ینغور  ياهسناسا  نیـسکوبدیئولاکلا و  اهننات ، يواح  هدوب  خلت  معط  ياراد  داشمـش  گرب 

هایگ نیا  ياهگرب  زا  یجراخ  فراصم  رد  .دشاب  یم زین  رب  بت هدوب و  رثؤم  يراردا  يوارفـص و  يراجم  مرو  ای  ندـب  ترارح  هجرد 
.دوش یم هدافتسا  یتسوپ  ياهیرامیب  سرقن و  مسیتامور ، درد  دض  ياهمامح  اب  اهسرپمک  هیهت  يارب 

ناوغرا هریت  يرصم : مشیربا   Caesalpinia gilliesii :Caesalpinaceae

دیفس ياه  هکل اب  هایس  هب  لیامتم  يا  هوهق گنر  هب  ناوارف  اتبسن  ياه  هخاش اب  رتم  دودح 3  عافترا  هب  هاتوک  تسا  یتخرد  ای  هچتخرد 
.لکش يوضیب هچگرب  تفج  دودح 10  اب  يا  هناش بکرم  ياهگرب  و 

تسا زمرق  گنر  هب  رتمیتناس و  ات 7  لوط 6  هب  يدنلب  ياهمچرپ  ياراد  یئاهتنا  ياه  هشوخ رد  نآ  گنردرز  تشرد و  يابیز  ياهلگ 
.تسا لکش  یئایبول نآ  هویم  دشخب ، یم نآ  هب  یصاخ  یئابیز  هدوب و  رتدنلب  اهگربلگ  زا  هک 

هدیدرگ و تشک  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  یحاون  رثکا  رد  یتنیز  تروص  هب  ریخا  ياهلاس  رد  نکیل  تسین ، ناریا  یموب  هچتخرد  نیا 
.دوش یم هدید  اهکراپ  اهنابایخ و  هیشاح  اهراولب و  رد  یهاگ  زین  نالیگ  ناتسا  رد 

ینساک هریت  راهب : هشیمه  Calendula officinalis :Compositae

اب رتمیتناس  ات 50  دودح 10  عافترا  هب  رطعم  امومع  الاب و  رد  هخاشرپ  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
درز يا  هنابز يرانک  ياه  هچلگ اب  يا  هپک عمتجم  ياهلگ  هخاشرپ و  ینیذآ  لگ  اب  گربمد  نودب  یـسونیس  هنادـند  ای  لماک  ياهگرب 

ياـهکورچ ياراد  یتشپ  حطـس  رد  هک  تسا  يا  هقدـنف نآ  هویم  .يا  هلول قبط  یناـیم  ياـهلگ  گنرـشوخ و  رایـسب  یجنراـن  هب  لـیام 
.دشاب یم راد  هدغ یضرع و 

هس هشفنب  هارمه  هب  لزانم  طایح  اهکراپ و  اه ، هچغاب رد  یتنیز  ناونع  هب  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  یکی  راهب  هشیمه
.ددرگ یم تشک  اهراولب  اه و  هچغاب اهکراپ ، رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  .دوش  یم هتشاک  اهنآ  لاثما  ینمچ و  يانیم  گنر ،
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تیلاعف کیرحت  يارب  نآ  زا  دنشاب ، یم جنشت  دض  هدنهدورین و  هدوب و  هدنهد  مایتلا روآ و  هدعاق نوخ ، هدننک  هیفصت راهب  هشیمه لگ 
.دور یم راک  هب  زین  يا  هدور ای  هدعم  ياهمساپسا  نیکست  يارب  .دوش  یم هدافتسا  ارفص  اصوصخ  يدبک و 

دراد دیفم  رثا  امزگا  يدلج و  ياه  هناد عفر  یگدزامرـس و  یگتخوس ، یحطـس ، ياهمخز  يور  رب  نداد  رثا  اب  یجراخ  فراصم  رد 
ياهیرامیب هجلاعم  رد  راهب  هشیمه لگ  .دشاب  یم دیفم  لیگز  هچخیم و  اپ ، ای  تسد  نتسب  هنیپ  كروک ، تروص ، ياهشوج  عفر  رد  و 

.دور یم راک  هب  زین  یتسوپ 

دنب تفه  فلع  هریت  لیبنکسا :  Calligonum persicum :Polygonaceae

كزان و کچوک  ياه  هخاش گنردیفـس و  هدـیمخ و  ياه  هخاش اـب  رتم  رثکا 2  دـح  يدـنلب  هب  يا  هدوت خاـشرپ و  تسا  يا  هچتخرد
رارق مکارتم  اتبـسن  يا و  هشوخ تروص  هب  هخاـش  ياـهتنا  رد  نآ  گنردیفـس  شوپلگ  .نازیر  لکـش و  یـشفرد ياـهگرب  اـب  فیرظ ،

.تسابیز گنرشوخ و  زمرق  گنر  هب  هدوب  رایسب  ياه  هگر ياراد  اهلاب  ياهتنا  رد  نآ  یئاشغ  رادلاب و  ياه  هویم هتفرگ 
دیاش دیور و  یم هقطنم  یناتسهوک  ياه  هنماد رد  رابدور  لیجنم و  یلاوح  رد  دوردیفس  هرد  رد  طقف  نالیگ  ناتـسا  رد  هچتخرد  نیا 

ياهکاخ رد  رتشیب  دسر  یم هنوگ  هب 17  اهنآ  دادعت  هک  ناریا  رد  هچتخرد  نیا  رگید  عاونا  .تسناد  هیحان  نیا  يراصحنا  ار  نآ  ناوتب 
.دنور یم راک  هب  نش  تیبثت  كاخ و  تظافح  ياهراک  رد  ابلاغ  دنیور و  یم ناریا  ياهنابایب  اهتشد و  ینش و 

کچیپ هریت   Calystegia silvatica :Convolvulaceae

يا هبل اب  یبلق  ای  یناـکیپ  شیبو  مک گرزب  ياـهگرب  اـب  رتشیب  اـی  رتم  لوط 4  هب  هدـنورالاب  هدـنچیپ و  يا  هقاس اب  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.رتمیلیم ات 75  لوط 55  هب  لکش  یفیق تشرد و  دیفس  ياهلگ  لماک و 

دشاب و یم عرازم  اهغاب و  هیـشاح  نیچرپ  اهراز و  هشیب اهلگنج ، هیـشاح  نآ  هاگـشیور  هدوب  ناریا  لامـش  يراصحنا  رکذلا  قوف  هایگ 
.تسا ناریا  لامش  ياهلگنج  ناهایگ  نیرت  یلومعم زا  یکی  تفگ  ناوتب  دیاش 

ياچ هریت  ایلماک :  Camellia japonica :Theaceae

ات 8 لوط 5  هب  یغرم  مخت اـی  يوضیب  نهپ  ياـهگرب  اـب  رتـم  اـت 4  عاـفترا 2  هب  ناوارف  ياـه  هخاـش اـب  زبس  هشیمه  تسا  يا  هچتخرد
ای زمرق  ناریا ) رد  هتـشاک  عون   ) رپرپ ياهلگ  اب  ناشخرد  الماک  هریت و  زبس  گنر  هب  كرک  نودب  يا و  هرا هنادـند  يا  هبل اب  رتمیتناس و 

.دراد یصاخ  یئابیز  هداد و  لگ  دادرخ  لیاوا  تشهبیدرا و  ات  نیدرورف  ياههام  رد  امومع  هک  ابیز  رایسب  دیفس و 
.دوش یم تشک  نآ  یتنیز  هبنج  رطاخ  هب  ابلاغ  لزانم  ياه  هچغاب اهکراپ ، رد  نالیگ  ناتسا  رد  هایگ  نیا 

.تسا هناد  ود  ای  کی  يوتحم  یتمسق و  هس  هنیشوپ ، تروص  هب  ایلماک  هویم 
.دنتسه ینیعم  تاصاصتخا  ياراد  مادکره  هک  دراد  فلتخم  عاونا  ایلماک 
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ياچ هریت  ياچ :  Camellia sinensis or Thea sinensis :Theaceae

، هاتوک گربمد  ياراد  یمرچ  ياهگرب  اب  هتفر ، مهرد  ابلاغ  هخاشرپ و  يا  هقاـس اـب  زبس و  هشیمه  تسا  یتخرد  یهاـگ  اـی  هچتخرد و 
.هدیمخ لخاد  هب  راد  هنادند يا  هبل کیراب و  يوضیب  ات  يوضیب 

چیه لوصحم  یلو  دوش  یم تشک  ياچ  زین  ناردنزام  ریظن  ام  روشک  رگید  طاقن  زا  یخرب  رد  .تسا  ناریا  ياچ  دـیلوت  زکرم  نالیگ 
.تسین سایق  لباق  ناجیهال - اصوصخم  نالیگ - ياچ  لوصحم  اب  تیفیک  رظن  زا  يا  هطقن

یندیـشون نیرت  یـساسا نیرت و  جیار هزورما  یلو  درادن ، ینالوط  هقباس  ناریا  رد  هکنآ  اب  مرگ  یندیماشآ  ناونع  هب  ياچ  زا  هدافتـسا 
مدرم هّجوت  دروم  رتمک  هک  دراد  زین  یهّجوت  لباق  ینامرد  فرـصم  جـیار ، یندـیماشآ  نیا  .تسا  ناریا  مدرم  تاقبط  مامت  زاین  دروم 

.تسا
نآ هب  نالیگ  یّلحم  حالطصا  رد  هک  تسا  نآ  یئاهتنا  ياه  هناوج هژیو  هب  اهگرب و  ياچ ، زبس  هشیمه  هچتخرد  هدافتسا  دروم  تمسق 

هایـس زبس و  ياچ  تروص  هب  صوصخم  لامعا  هتـشر  کی  ماجنا  نداد و  وب  زا  سپ  اه  هناوج اـهگرب و  نیا  .دـنیوگ  یم  Zappe هّپذ
.دندرگ یم هضرع  شورف  رازاب  هب  فرصم  تهج  دنیآ و  یمرد

ترارح هلـصافالب  دنزیر و  یم گرزب  ياهتـشط  رد  ار  اهنآ  هک  دـیآ  یم لمع  هب  گربمد ، نودـب  هزات  ياهگرب  نداد  وب  زا  زبس  ياچ 
.دراد مان  هایس  ياچ  دیآ ، یم مهارف  اهنآ  زا  هک  یلوصحم  ددرگ ، ریمخت  ات  دنراذگب  یتّدم  ار  ياچ  ياهگرب  یتقو  .دنهد  یم

دـیفم و هاـیگ  نیا  اـب  ناـیئاپورا  ییانـشآ  دروم  رد  نینچمه  .دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـه  هناـسفا ياـچ  فـشک  یگنوـگچ  هراـبرد 
تفر و دـنه  هب  اجنآ  زا  هک  هدوب  نیچ  روشک  ياچ ، هاگداز  هک  تسا  هدـمآ  اهباتک  رد  یئاپورا  ياـهروشک  هب  نآ  لاـقتنا  یگنوگچ 
ار ياچ  .دـندش  انـشآ  ياچ  اب  شیپ  لاس  دـصناپ  زا  ناـیئاپورا  یلو  دنتـشاد ، یئانـشآ  شیپ  لاـس  رازه  دـنچ  زا  ياـچ  اـب  ایـسآ  مدرم 
زا هکنیا  ات  .دنتـشاد  هگن  دوخ  يارب  طقف  لاس  دصیـس  ات  ار  نآ  زار  یلو  دندرب ، سیلگنا  هب  دـنه  هرمعتـسم  زا  اهیـسیلگنا  راب  نیتسخن 

.درک زاب  یقرش  ياپورا  هب  دعب  یبرغ و  ياپورا  هب  اجنآ  زا  ناملآ و  هب  ار  ياچ  ياپ  فداصت ، کی  زورب  ناهگان  شیپ  لاس  تسیود 
زا یتسردنت  ياه  هخـسن  » باتک زا  لقن  هب  نآ  هصالخ  هک  هدـیدرگ  رکذ  اپورا » ات  ایـسآ  زا  ياچ  خـیرات   » رد روبزم  فداصت  يارجام 

: تسا نینچ  یعیبط » ّبط 
رد تشاد ، دوخ  اـب  ياـچ  هلومحم  تفر و  یم ناتـسلگنا  هب  ناتـسودنه  زا  هک  یـسیلگنا  یناـبداب  یتـشک  کـی  لـبق ، لاـس  تسیود  »

یحاون زا  تناکرـساو ، هیحان  رد  هتـشادرب  ار  یتشک  نیا  رکیپ ، هوک جاوما  دـش و  نافوط  شوختـسد  لامـش  يایرد  لـحاوس  یکیدزن 
ادخان و ناولم و  زا  یهت  ار  نآ  دنتفر  یتشک  غارـس  هب  یتقو  تناکرـساو ، یلاها  .دندناشن  لگ  هب  دـندرب و  یکـشخ  هب  ناملآ ، یقرش 

ياچ رطع  زا  .دـندوب  هدـیدن  ياچ  زگره  دوخ  رمع  لوط  رد  اهنآ  .دـندید  گنر  هایـس کـشخ و  يزبس  یعون  زا  لاـمالام  ضوع  رد 
.دنداد بیترت  یئاذغ  نآ  زا  دندرک و  خرس  هتخیر ، هبات  یهام رد  نغور  يرادقم  اب  دندرب و  هناخ  هب  ار  نآ  دمآ و  ناششوخ 

يارب رظن  بحاص عّلطم و  دارفا  زا  دنداتـسرف و  تختیاپ  هب  ار  روبزم  هایگ  هنومن  هاگنآ  .دماین  شوخ  نانآ  قاذم  هب  اذغ  نیا  هزم  نکیل 
نآ هک  دنتفایرد  یسوساج  یتلود و  یسایس و  تامادقا  هلسلس  کی  لابند  هب  دعب ، هام  شـش  ات  .دنتـساوخ  کمک  هّدام  نیا  یئاسانش 

« .دیآ یم راک  هب  شخب  مارآ عوبطم و  یندیشون  کی  هّیهت  روظنم  هب  دراد و  مان  ياچ  هایگ  کشخ ، هّدام 
.درادن ینالوط  هقباس  زین  ناریا  رد  ياچ  فرصم  جاور  تعنص و  تشک و 

اب 1901 نراقم  یسمش ، لاس 1279  هب  ناریا ، رد  يراکیاچ  یناب  هنطلّسلا ، فشاک  هب  بّقلم  ازریم  دّمحم  تّمه  هب  ياچ  عرازم  نیلّوا 
.دش ثادحا  راوسهش )  ) نباکنت سپس  ناجیهال و  رد  يدالیم 
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همادا نالیـس  ناتـسودنه و  زا  ياچ  ندرک  دراو  هب  ناکامک  ناناگرزاب  اذـل  دـندرکن ، لابقتـسا  ياـچ  تشک  زا  ادـتبا  لامـش  نیعراز 
دنچ یلاس  دـنک و  یم رمع  لاس  ات 100  دودح 90  ياچ  هتوب  هک  دـندرب  یپ هنطلّـسلا  فشاک  یعاسم  رثا  رب  هک  یعقوم  نکیل  .دـنداد 

.دندرک ادیپ  تبغر  دوسرپ  هایگ  نیا  تشک  هب  مک  مک دهد  یم لوصحم  راب 
هب ات  تخادرپ  راک  هب  نیچ  روشک  ياچ  عرازم  رد  رگراک  کی  لثم  روظنم  نیا  هب  لین  يارب  هنطلّـسلا  فشاک  دـنیوگ  یم هک  يروطب 

ناجیهال رد  دروآ و  نالیگ  هب  دوخ  اب  ار  ياچ  ءاشن  زا  يرادقم  ناریا ، هب  تشگزاب  رد  سپس  درک ؛ لصاح  یهاگآ  نآ  تشک  زومر 
.تخادرپ نآ  هعسوت  هب  دناشن و  نیمز  هب 

زا رتهایـس  رت و  هدننکـش رتکزان ، نآ  تسوپ  یلو  تسا  قدنف  هب  هیبش  ابیرقت  هک   ) ار ياچ  رذـب  هنطلّـسلا  فشاک  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
.تخادرپ نآ  تشک  هب  دروآ و  ناریا  هب  شیوخ  ياصع  فوج  رد  نآ  ندرک  ناهنپ  يزاساج و  اب  دشاب ) یم قدنف 

زا 2 هتفای  شرورپ ياه  هنومن رد  یلو  دسر  یم رتم  زا 10  زواجتم  عافترا  هب  وردوخ ، روط  هب دوش  اهر  دوخ  لاح  هب  رگا  ياـچ  تخرد 
.دنک یمن زواجت  رتم 

زا يرادرب  هرهب دـسرب  لاس  هد  ای  لاس  تشه  هب  هچتخرد  رمع  ات  دـننک و  یم ینیچ  گرب لاسره  رد  راب  هس  ياچ  هچتخرد  زا  ـالومعم 
تسا و هدش  ریپ  هک  دـنیوگ  یم دـنزاس و  یم فّقوتم  ار  نآ  زا  يرادرب  هرهب درذـگب  نینـس  نیا  زا  نوچ  دـبای و  یم همادا  نانچمه  نآ 

.درادن هفرص  نآ  زا  يرادرب  هرهب رگید 
دراد روئولف )  ) زلف هبش  هب  جایتحا  ياچ  هایگ  اریز  دشاب ، یناشفشتآ  ياهگنس  ياراد  هک  تسا  ینیمز  ياچ ، تشک  يارب  نیمز  نیرتهب 
بآ دراد و  رارق  یناشفـشتآ  ریازجلا  عمجم  رد  الومعم  ياچ  عرازم  نپاژ  رد  لیلد  نیا  هب  .تسا  ناوارف  اـهنیمز  عون  نیا  رد  زین  نآ  و 

.دشاب یم روئولف  زلف  هبش  زا  راشرس  نآ  ياوه  نیمز و  و 
: تسا ریز  داوم  ياراد  شیبو  مک فلتخم ، یحاون  ياچ 

زلولـس و غمـص - نیتکپ - اه - نیزر ریظن  يداوم  سناسا - نیئت - نناـت - برچ - داوم  هتزا - داوم  هاـیگ - زا  لـصاح  رتسکاـخ  بآ -
.نیرتسکد

ثعاب ریخا  داوم  دوجو  .دوش  یم تفاـی  زین  اـهنآ  ریغ  نیندآ و  نیلیفوئت - نیتنازگ - اـه - نیروپ نوچ  يّرثؤم  داوم  ياـچ  رد  نینچمه 
.دوش مهارف  ناسنا  رد  مسیئت  مان  هب  صوصخم  یتحاران  تابجوم  ياچ ، فرصم  رد  طارفا  رثا  رب  هک  ددرگ  یم

زنگنم مویزینم و  میـسلک ، میـساتپ ، ياهتالاسکا  اهتافـسف و  نوچ  یندـعم  حالما  کیلاسکا و  دیـسا  يدایز  رادـقم  ياچ  رد  نینچمه 
.دراد دوجو 

نینچمه ورین ، دـیدجت  ساسحا  نآ ، فرـصم  اب  .ددرگ  یم نوخ  شدرگ  یـسّفنت و  تاکرح  عیرـست  ثعاب  ياـچ ، هدرک  مد فرـصم 
رد زین  .دراد  نآ  زورب  زا  تعنامم  نیئارش و  ّبلصت  رد  ینامرد  رثا  دوش و  یم يرکف  ياوق  تیوقت 

387 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ندش و خرک  یبصع ، ياه  شزرل دردرـس ، ریظن  یـضراوع  نآ ، دایز  رادقم  .دنک  یم یباوخیب  داجیا  ياچ  ندیـشون  دارفا ، زا  یـضعب 

رغال مضه ، ءوس  مواـقم ، تخـس و  ياهتـسوبی  داـجیا  دـیآرد ، یجیردـت  تداـع  تروص  هب  نآ  همادا  رگا  دروآ و  یم شیپ  نآ  ریغ 
رد .درب  راک  هب  ضباق ) ریلوک   ) مشچ يوشتـش  يارب  ناوت  یم ار  ياچ  هدرک  مد .دـنک  یم یبصع  ياهیتحاران  اـب  مأوت  یجیردـت  ندـش 
هب رتمک  ياچ  هدرک  مد - یّلک  روطب  .دراد  قّرعم  میالم و  ردم  هدننک ، مضه يوقم ، رثا  نآ ، دصرد  ات 8  هدرک 4  مد یلخاد  فراصم 

.دوش یم هدافتسا  اذغ  مضه  یگتسخ و  عفر  يارب  مرگ  یندیشون  ناونع  هب  نآ  زا  طقف  دسر و  یم ینامرد  فراصم 
يارب ياچ  گربلگ  هدرک  مد .تسا  نهآ  زنگنم و  يدایز  رادـقم  نیئفاک و  دـصرد  ود  ياراد  زین  ياـچ  لـگ  ياـچ ، گرب  رب  هوـالع 
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هک یناسک  یلو  .ددرگ  یم زیوجت  نآ  فرصم  تسا و  دیفم  مکش  نداتفا  نییاپ  زا  يریگولج  ءاقستسا و  لاهـسا ، مضه ، ءوس  نامرد 
.دننک فرصم  ياچ  دیابن  دنتسه  تالاسک  وا  عون  زا  هیلک  گنس  سرقن ، بلق ، شپط  باصعا ، لالتخا  هب  التبم 

نیا عومجم  هب  هک  دنک  یم ّتیمها  لباق  کیژولویزیف  ضراوع  یضعب  داجیا  دش  هتفگ  هک  روطنامه  ياچ  دایز  فرـصم  مزال : رّکذت 
.دنا هداد مسیئت  مان  ضراوع 

رد هک  مسیئت  هضراع  اب  دـیاب  هک  درک  مالعا  هسنارف  یکـشزپ  یمداکآ  يدـالیم  لاـس 1927  رد  هک  دوب  ضراوع  نیمه  داـجیا  رثا  رب 
ياچ دیدرگ  ماجنا  هک  ییاهشیامزآ  قبط  .دریگ  تروص  یناگمه  هزرابم  هدش  لصاح  هایـس  ياچ  هدناشوج  فرـصم  ّتلع  هب  سنوت 

.دیدرگ مالعا  یفّرعم و  نآ  هدرک  مد زا  شیب  زبس  ياچ  ّتیمس  زین  دش و  مالعا  زبس  ياچ  زا  رت  یّمس هایس 

یناکتسا لگ  هریت  یناکتسا : ياهلگ   Campanula spp :Campanulaceae

رتمیتناس ات 120  عافترا 10  هب  هخاش و  دنچ  ای  درفنم  تسار  هتشارفارب و  امومع  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدنچ  ای  هلاسکی  دنتسه  یناهایگ 
شفنب ای  شفنب  ات  یبآ  هب  لیامتم  دیفـس  عونتم  ياهگنر  هب  لکـش  یناکتـسا امومع  یئاهلگ  لکـش و  رظن  زا  عونتم  رایـسب  یئاهگرب  اب 

.دراد صاخ  یئابیز  نآ  يا  هلوگنز امومع  ياهلگ  .دنا  هتفرگ رارق  یهورگ  عمتجم و  ای  يا  هشوخ يا ، هلبنس نیذآ  لگ  رد  هک  هریت 
: دنیور یم لیذ  یماسا  هب  يدنچ  ياه  هنوگ زین  نالیگ  ناتسا  رد  هدوب  هدنکارپ  ناریا  رسارس  رد  یناکتسا  ياهلگ 

Campanula glonerata/ Campanula lactiflora
Campanula gilanensis/ Campanula odontosepala

Campanula patula/ Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus/ Campanula involucrata

.دنوش یم هتخانش  دوخ  گنر  شفنب امومع  یناکتسا و  ياهلگ  اب  اه  هنوگ نیا
دروم یئابیز  رظن  زا  یهاگ  دنرادن و  ماد  يا  هیذغت فرـصم  زجب  يدربراک  شزرا  هنوگچیه  هدوب  هدـنکارپ  عتارم  اهلگنج و  رد  ارثکا 

.دنریگ یم رارق  هجوت 

يرانا چیپ هریت  يرانا : چیپ  Campsis grandiflora :Bignoniaceae

اب يا  هناـش بکرم  ياـهگرب  گـنر و  يا هوهق یتـسوپ  اـب  رتـم  اـت 10  لوـط 3  هب  يا  هقاـس اـب  ناـچیپ  هدـنورالاب و  تـسا  يا  هـچتخرد
یجنران و زمرق - گنر  هب  تشرد  لکـش  یفیق یئاـهلگ  .ددـع  ات 9  دادـعت 7  هب  كرک  نودـب  يا  هزین رـس  یغرم - مخت یئاه  هچگرب

.يا هرجحود لکش  یئایبول لوسپک  هویم  ینوخ و  زمرق  گنر  هب  یئاه  هنادند
ردرـس اهغاب و  نیچرپ  لزانم ، طایح  رد  ناریا  درـس  هلدتعم  هلدتعم و  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  هدنورالاب  ناهایگ  زا  یکی  يرانا  چـیپ

تشرد و لکـش  یفیق ياهلگ  اب  دوش و  یم تشک  اهکراپ  اه و  هناـخ طاـیح  رد  یهاـگ  زین  نـالیگ  ناتـسا  رد  دوش ، یم تشک  لزاـنم 
.دراد یصاخ  یئابیز  دوخ  گنرشوخ 

رتخا هریت  رتخا :  Canna indica :Cannaceae
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اب رتشیب  ای  رتم  کی  يدـنلب  هب  .اهگرب  فالغ  مکارت  زا  یـشان  یئاوه  هقاـس  ینیمزریز و  ياـه  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.یغرم مخت يوضیب  گرزب  گنرزبس  ياهگرب 

.دنا هتفرگ رارق  هقاس  ياهتنا  ای  اهگرب  روحم  رد  هک  دراد  تشرد  گنر  یناوغرا ای  هریت  زمرق  یئاهلگ 
اهکراپ و اهراولب ، رد  زین  نالیگ  ناتـسا  رد  .ددرگ  یم تشک  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  قطاـنم  رد  هک  یتنیز  تسا  یهاـیگ  رتخا 

.دوش یم تشک  اه  هچغاب لزانم و  نیچرپ  تروص  هب  یهاگ  لزانم و 

هنادهاش هریت  هنادهاش :  Cannabis sativa :Cannabaceae

هنادـند ادـیدش  ياه  هبل اب  یطخ  يا - هزینرـس ای  يا  هزینرـس ياه  هچگرب يا و  هجنپ بوانتم و  ياهگرب  اب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.رادرایش هخاشرپ و  یناقوف  شخب  رد  ابلاغ  تسار و  ياه  هقاس اب  يا  هرا
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هقاـس و زا  هوـالع  هب  هدیـسر و  روـیط  یهاـگ  ناـسنا و  هیذـغت  فرـصم  هب  نآ  ياـه  هناد هک  تسا  یعارز  ناـهایگ  زا  یکی  هنادـهاش 

يارب ار  نآ  اهروشک  زا  یضعب  رد  دیآ ، یم لمعب  هدافتسا  یگدنفاب  عیانص  رد  دنلب  ياهربیف  نتشاد  رطاخ  هب  هایگ  فلتخم  ياهتمـسق 
.دنیامن یم تشک  اناوج  يرام شیشح و  نوچ  مه ردخم  داوم  هیهت 

، دح زا  شیب  بارطـضا  یبصع ، ياهراشف  لیبق  زا  یئاهیرامیب  رد  هک  باصعا  متـسیس  هدننک  مارآ ياهوراد  هیهت  يارب  هنادهاش  هایگ 
امومع هایگ  ياه  هدروآرف .دور  یم راک  هب  یکشزپنادند  رد  یعـضوم  یـسح  یب يارب  یمـسآ و  ياه  هفرـس نرگیم ، دایز ، يرکف  راک 

.دنتسه ناربج  لباقریغ  شخب و  نایز راثآ  ياراد  یمس و  يداوم 

وب بش هریت  شیشک : هسیک   Caspella bursa -pastoris :Cruciferae

بعـشنم و هتـشارفارب و  ياه  هقاس اب  لکـش  يا هراتـس ای  هخاش  ود  هداس ، ياهکرک  زا  هدیـشوپ  هلاس  ود  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
لگ رد  هک  گنر  یتروص  ای  دیفـس  ياهلگ  هداـس و  اـی  يا  هناـش يا  هقوط ياـهگرب  رتم و  یتناـس ات 50  عافترا 4  هب  ـالاب  رد  هخاـشرپ 

.دنا هتفرگ رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  دننام  هشوخ لیوط و  ینیذآ 
هرمز زا  .تسا  ناوارف  ژالیـسوم  ياراد  هاـیگ  نیا  ياـه  هناد .تسا  لکـش  یبلق يا  هدـعاق اـب  هشوگ  هس  اهـشیشک  هسیک  هیبـش  نآ  هویم 

.دشاب یم نیماتیو ث  زا  راشرس  هدوب و  یئوراد  ناهایگ 
هب اهغاب  اـه و  هداـج هیـشاح  هدـش ، اـهر  ياـهنیمز  تاـبوبح و  تـالغ و  عرازم  رد  تسا  عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  شیـشک  هسیک 

.دوش یم هدید  یناوارف 
فقوـتم يارب  دـشاب و  یم نوـخ  هدـنروآدنب  رثا  ياراد  شیـشک  هسیک  نکیل  تسا  هتخانـشان  ناریا  یتنـس  بط  رد  هاـیگ  نیا  هچرگا 

.دوش یم هدافتسا  نآ  زا  يا  هدور هدعم - هراتاک  نامرد  محر و  هیر ، هدعم ، ياهیزیرنوخ  نتخاس 

ینیمز بیس هریت  زبس : لفلف   Capsicum annum :Solanaceae
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یغرم مخت .رادـگربمد  ياهگرب  اب  هخاشرپ  تسار و  رتمیتناس  ات 100  عافترا 20  هب  گنرزبس  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
رظن زا  عونتم  و  بآ ) نودب   ) کشخ یتشوگ و  يا  هتسه هویم  .گنردیفـس  کچوک  راد  لگمد ياهلگ  زارد و  یکون  يا و  هزینرـس ات 

.دشاب یم ددعتم  ياه  هناد ياراد  نآ  گنر  لکش و 
هب ریخا  ياهلاس  رد  .ددرگ و  یم گنرزمرق  ندیسر  زا  سپ  نکیل  دسر و  یم فرـصم  هب  زبس  تلاح  هب  ابلاغ  ناریا  رد  زبس  لفلف  هویم 

لیاوا رد  امومع  هک  دشاب  یم نالیگ  ناتسا  جیار  یعارز  ناهایگ  زا  یکی  .دسر  یم هیذغت  فرـصم  هب  ردوپ  تروص  هب  زمرق  لفلف  مان 
ياهاذغ رد  دوجوم  هیودا  زا  دوش  یم دراو  ناتسکاپ  ناتـسودنه و  زا  هک  زین  نآ  هایـس  عاونا  .دسر  یم رمث  هب  نآ  لوصحم  راهب  لصف 

.دشاب یم یناریا 
رد .دنک  یم داجیا  تیمومسم  هدعم و  مرو  باهتلا و  نآ  دایز  فرصم  تسا و  هدعم  كرحم  روآاهتـشا و  مک  رادقم  هب  نآ  فرـصم 

ياهدرد نامرد  رد  ددرگ و  یم هیهت  طاخم  تسوپ و  هدننک  کیرحت رثا  اب  دامض  مهرم و  روتنت ، هراصع ، عون  همه  نآ  زا  يزاسوراد 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  ولهپ  هنیس ای  کیتایس  یمسیتامور ،

قدنف هریت  زرمم :  Carpinus betuls :Corylaceae

ناوج ياه  هخاش ینیئاپ و  شخب  رد  رادرایـش  امومع  يا  هقاس گنر و  يرتسکاخ یتسوپ  اـب  رتم  رثکا 25  دح  يدـنلب  هب  تسا  یتخرد 
يا هدـعاق اب  مظنم و  يا  هرا هنادـند راـب  ود  يا  هبل زارد و  كون اـی  زیت  كون یغرم ، مخت اـهگرب  .رادـکرک  یهاـگ  ناـشخرد و  يا  هوهق

.كرک نودب  نراقتمان و  لکش  یبلق
.دیور یم لامش  ياهلگنج  رد  وهلک  نوران و  شار ، طولب ، اب  هارمه  امومع  هک  هدننک  نازخ تسا  یتخرد 

هرـسکی عطق  اهناتـسطولب  ای  اهناتـسشار  هک  یماگنه  مجاهم  هنوگ  ناونع  هب  امومع  درادن و  يدایز  یتعنـص  شزرا  تخرد  نیا  بوچ 
Carpinus فکرک ماـن  هب  سنج  نیا  زا  رگید  هنوگ  .دـسر  یم سروارت  هیهت  فرـصم  هب  رتـشیب  دوـش و  یم نیزگیاـج  دـندرگ  یم

.دیور یم ناردنزام  نالیگ و  ياهلگنج  رد  زرمم  هارمه  هب   orientalis
هب نآ  رد 1000  هدـناشوج 30  تسا و  یعطق  ضباق  رثا  ياراد  تخرد  نیا  گرب  .تسا  هدافتـسا  لباق  یناـمرد  رظن  زا  زرمم  تسوپ 

فرصم  اب  هک  دوش  یم هتفگ  یتنس  بط  رد  .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  ولگ ، درد  عفر  تهج  هرغرغ  تروص 
389 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوش یم رهاظ  رب  بت يوقم و  رثا  تخرد  نیا  گرب  یتح  تسوپ و 
کی نآ  تسوپ  رد  نینچمه  .تسا  هجوت  لباق  ناوارف  ننات  ندوب  اراد  تهج  هب  زرمم ، تخرد  گرب  یناـمرد ، صاوخ  زا  رظن  فرص

.دراد دوجو  درز  یگنر  هدام 
.دشاب یم كدنا  شزرااب  اما  جارختسا  لباق  ینغور  هدام  یعون  ياراد  شا  هناد

ياهلگنج رد  رتشیب  نالیگ  رد  هدیدرگ ، یفرعم  تبث و  ناریا  یئوراد  ناهایگ  ياهباتک  رد  یناردنزام ، یلحم  مان  اب  هک  زرمم  تخرد 
.دوش یم هدید  ناجیهال  دابآ و  متسر ياهلگنج  مدهک ، تشر و  نیب  ياهلگنج  يرتم ) ات 500  عافترا 400  رد   ) شلاط

نوران هریت  اهناغادغاد :  Celtis spp :Ulmaceae
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دننام هچتخرد بلغا  ددعتم و  ای  میقتـسم و  درفنم و  يا  هقاس فاص و  تسوپ  اب  يا  هچتخرد ای  یتخرد و  دنتـسه  یناهایگ  اهناغادغاد 
حطـس اب  بروم  نراقتمان و  يا  هدـعاق اـب  يا  هزینرـس یغرم - مخت یغرم ، مخت نهپ - یغرم  مخت لاکـشا  هب  یگربگر  هس  ياـهگرب  اـب 

.تسا لکش  یغرم  مخت ای  يورک  ابیرقت  یتشوگ  تفش  هویم  .زیت  كون  يا و  هرا هنادند  ياه  هرانک ربز و  یناقوف 
Celtis هلیات نارغات ، هنادات ، هلیگ ، یت یت ، خول ، راد ، هت رادات ، یلحم  ياهمان  هب  یتخرد  هنوگ  ود  ياراد  ناریا  لامـش  رد  اهناغادغاد 

يالبال رد  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  يا  هچتخرد ریخا  هنوگ  .دنـشاب  یم ناغادـغاد  اـی   Celtis caucasicaو australis
.دیور یم یلگنج  قطانم  رد  تردن  هب دنت و  ياهبیش  ياراد  قطانم  اه و  هرخص

Celtis australis
رد ناتخرد  نیا  .دـشاب  یم يا  هژیو یتعنـص  شزرا  ياراد  نآ  بوچ  دـسر و  یم زین  رتم  هب 30  نآ  عاـفترا  هک  تسا  يرواـنت  تخرد 

.دنراد رارق  هماع  مارتحا  دروم  سدقم  ناتخرد  ناونع  هب  اهناتسربق  اه و  هدازماما رانک  رد  قطانم ، یضعب 

ینساک هریت  اهمدنگ : لگ   Centaurea spp :Compositae

ناوارف ياه  هپک هب  یهتنم  ناوارف  ياه  هخاش یبوچ و  هدـعاق  رد  تردـن  هب یفلع و  هلاسدـنچ ، ای  هلاس  ود  هلاـسکی ، دنتـسه  یناـهایگ 
رادراخ هاگچیه  هک  عونتم  یلیخ  بوانتم  ياهگرب  اب  كرک  زا  هدیـشوپ  بلغا  رتمیتناس ، ات 150  عافترا 25  هب  الاب  رد  رادراـخ  بلغا 

.دنوش یم هدید  يا  هزینرس یغرم و  مخت مسقنم ، يا  هناش هدیرب ، يا  هناش لاکشا  هب  هدوبن 
، دیفـس ياهگنر  هب  يا  هپک عمتجم و  تروص  هب  هک  دنتـسه  سنج  روجان  مظنمان  ای  مظنم  يا  هلول تروص  هب  روبزم  ناـهایگ  ياـهلگ 

.دنشاب یم شفنب  زمرق و  یناوغرا ، درز ،
عرازم زره  ياهفلع  زا  یکی  دراد و  یئابیز  شفنب  هب  لیامتم  یبآ  ياهلگ  هک   Centaurea depressa مان رابتعا  هب  مدنگ  لگ 

نیا .دـنرادن  یـسراف  مسا  تسا  هنوگ  زا 80  زواجتم  ناریا  رد  هک  نآ ، ياـه  هنوگ بلغا  هدـش  قـالطا  سنج  نیا  هب  دـشاب  یم مدـنگ 
ياراد ياهتـشد  اهناتـسهوک ، عتارم ، عرازم ، رد  ابلاغ  هدوب و  يا  هظحالم لباق  یئایفارغج  شنکارپ  شرتسگ و  ياراد  ناریا  رد  سنج 

.دنیور یم يریسمرگ  هلدتعم و  درس ، يا ، هنارتیدم ياوه  بآ و 
: دراد دوجو  لیذ  یماسا  هب  هایگ  نیا  زا  يدنچ  ياه  هنوگ زین  نالیگ  ناتسا  رد 

Centaurea aziziana/ Centaurea Kotschyi
Centaurea behen/ Centaurea ovina

Centaurea gilanica/ Centaurea sintenisiana
Centaurea hyrcanica/ Centaurea sosnovskyi

Centaurea iberica/ Centaurea urvillei
390 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

Centaurea zuvandica/ Centaurea Cyanus
Cو C .ovinaناریا و لامـش  یلگنج  قطانم  صاـخ   Centaurea hyrcanicaو Centaurea zuvandica هنوگ ود 
رد زره  فـلع  تروـص  هب   C .cyanusو C .ibericaناتـسا و یناتـسهوک  عتارم  لـیجنم و  راـبدور و  فارطا  رد   .aziziana
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.دوش یم هدید  اه  هداج اهغاب و  عرازم ، هیشاح  اهراز ، نمچ رد  ناتسا  طاقن  بلغا 
ندوب اراد  رظن  زا  هک  تسناد  دـیاب  اـما  .دوش  یم هراـشا  اـهنآ  هب  ـالیذ  هک  تسا  هدـش  رکذ  يرایـسب  یناـمرد  صاوخ  ریخا  عوـن  يارب 

.دنرادن رگیدکی  اب  يدایز  توافت  اهمدنگ  لگ - عاونا  ینامرد  صاوخ 
کی زین  زنگنم و  يرادقم  میزینم و  رفسف ، میساتپ ، حالما  ياراد  دنوش  یم زاب  دادرم  ات  تشهبیدرا  هلصاف  رد  هک  مدنگ » لگ   » ياهلگ

ءاقـستسا هدروآ و  بآ  جوسن  هجلاعم  يارب  هدوب  ردم  هایگ  نیا  ياهلگ  نینچمه  .تسا   Centaurine نیروتناس مان  هب  رب  بت هدام 
ياهلگ هدرک  مد اب  مشچ  يوشتسش  نینچمه  تسا و  رثؤم  دیفم و  زین  هفرس  درد و  هنیـس  یگدروخامرـس ، نامرد  رد  .دور  یم راک  هب 

هقاس گرب و  .دراد  یلهـسم  رثا  تسا  دیفـس  گنر  هب  هک  مدنگ  لگ  ياه  هناد .دوش  یم اهکلپ  باهتلا  نتفر  نیب  زا  ثعاب  روبزم  هایگ 
.ددرگ یم زیوجت  تسوپ  ياهیرامیب  ناقری و  يدبک ، ياهیرامیب  هجلاعم  يارب  دراد  يرب  بت رثا  هک  زین  هایگ  نیا  هشیر  و 

شوج بآ  رتیل  کی  رد  ار  نآ  زا  مرگ  هک 50  بیترت  نیدب  دوش  یم هدافتسا  تسوپ  تشادهب  يارب  زورما  زین  مدنگ  لگ  هدرک  مد زا 
.دیامن يریگولج  كورچ  نیچ و  شیادیپ  زا  دوش و  باداش  تسوپ  ات  دنرب  یم راکب  سرپمک  تروص  هب  دننک و  یم مد 

خرس لگ  هریت  سالیگ :  Cerasus avium :Rosaceae

، هریت ات  نشور  زمرق  گنر  هب  .الاب  رد  لباقتم  شیب  مک و  یقفا و  ابلاغ  یئاه  هخاـش تسار و  يا  هقاـس اـب  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
تروص هب  دیفـس و  گنر  هب  اهلگ  .يا  هرا هنادند  يا  هبل اب  يوضیب  ات  هدیـشک  یغرم  مخت ژاو  ای  یغرم  مخت اهگرب  .كرک  نودب  ابلاغ 

.دنراد رارق  اه  هچ هخاش ياهتنا  رد  يرتچ 
ریاس اب  طولخم  ابلاغ  فلتخم  طاقن  رد  نآ  زا  یعیـسو  ياهغاب  هک  تسا  ناریا  طاقن  بلاغ  هدـش  هتخانـش  ياه  هویم زا  یکی  سـالیگ 

نالیگ ناتـسا  رد  .دهد  یم هریت  زمرق  زمرق و  ات  یتروص  ياهگنر  هب  يا  هزمـشوخ نیریـش و  هویم  .تسا  هدیدرگ  تشک  هویم  ناتخرد 
لـصف رد  سالیگ  تخرد  ياهگرب  تسا ، هدـش  هتخانـش  مدرم  مومع  رب  زین  سالیگ  مد  یئوراد  هبنج  دوش و  یم تشک  اـهغاب  رد  زین 

.دراد یصاخ  یئابیز  هدش و  گنرزمرق  نازخ  ماگنه  هب  زیئاپ 

خرس لگ  هریت  ولابلآ :  Cerasus vulgaris :Rosaceae

.نشور زمرق  گنر  هب  ابلاغ  كرک و  زا  يراع  ناوج  ياه  هخاش اـب  هخاـشرپ  رتم و  رثکا 5  دح  يدـنلب  هب  تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
رد میهید  تروص  هب  تخرد  نیا  گنردیفـس  ياـهلگ  يا و  هرا هنادـند يا  هبل اـب  یغرم  مخت ژاو  يوـضیب - اـت  نهپ  يوـضیب  ياـهگرب 

.تسا هزم  شرت یمک  هریت و  زمرق  ات  نشور  زمرق  زا  ابلاغ  نآ  رادبآ  تفش  هویم  دنا و  هتفرگ رارق  کچوک  ياه  هخاش ياهتنا 
فرـصم هب  نآ  هویم  ددرگ و  یم سرغ  عرازم  اـهغاب و  هیـشاح  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  هلمج  زا  ناریا  طاـقن  بلاـغ  رد  زین  تخرد  نیا 

.دسر یم ابرم  هیهت  هیذغت و 
وردوخ و تروص  هب  راـبدور  فارطا  دوردیفـس و  هرد  رد  هک  تسا  یکچوک  هچتخرد  زین   Cerasus microcarpa نمض رد 

.دیامن یم ومن  دشر و  یهوک  يولابلآ  مان  هب 

شاو مزار  هریت  شاو : مزار   Ceratophyllum spp :Ceratophyllaceae
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دشر زین  دکار  ياهبآ  رد  دندرگ و  یم اجباج  بآ  ياهنایرج  طسوت  ابلاغ  هک  هشیر  دقاف  بآ و  رد  رو  هطوغ يزبآ ، دنتـسه  یناهایگ 
يارب یبساـنم  هاـگیاج  ناـهایگ  نیا  .تسا  يا  هخاـشود تامیـسقت  يا و  هخرچ تروص  هب  ناـهایگ  نیا  رد  اـهگرب  .دـنیامن  یم ومن  و 

.دنشاب یم اهیهام  هلمج  زا  يزبآ  ناروناج  يزیر  مخت
رد  Ceratophyllum submersumو  Ceratophyllum demersum یملع ياـهمان  اـب  سنج  نـیا  زا  هنوـگ  ود 
ایاپ یمئاد و  ثعاب  هچنآ  .دـنیور  یم ناتـسا  ياهقالتاب  اه و  هکرب ریاـس  هیـالک و  ریما  یلزنا و  بادرم  رد  صوصخ  هب  نـالیگ  ناتـسا 

.دننام یم یقاب  باوخ  تلاح  هب  هک  تساهنآ  یئاهتنا  ياه  هناوج دوش  یم ناهایگ  نیا  ندش 

ناوغرا هریت  ناوغرا :  Cercis siliquastrum :Caesalpinaceae

ياهگرب اب  رتم  ات 10  عافترا 2  اب  ناوارف  ياه  هخاش نیئاپ و  زا  درفنم  ای  بعـشنم  ياه  هقاس اب  هدننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
ياهتنا  رد  گنر  یناوغرا یهورگ  ای  يا  هشوخ ياهلگ  لکش ، یبلق ای  يا  هریاد هبش  رادگربمد  هداس 

391 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوش یم رهاظ  اهگرب  ندش  ادـیپ  زا  لبق  الومعم  نآ  یناوغرا  ياهلگ  تسا و  گنر  يا هوهق نآ  ماین  هویم  .اهگرب  روحم  رد  ای  اه  هخاش

.تسا یئابیز  تعیبط و  نارادتسود  هجوت  بلج  يارب  یلماع  دوخ  نیا  و 
دراد هک  یـصاخ  یئاـبیز  رطاـخ  هب  ار  نآ  هزورما  نکیل  دوش و  یم هدـید  هچتخرد  تروـص  هب  لامـش  ياـهلگنج  رد  ناوـغرا  هچرگا 
طایح رد  یهاگ  اهنابایخ و  هیـشاح  اهراولب ، رد  رتشیب  زین  نالیگ  ناتـسا  رد  .دنا  هدومن سرغ  اههاگجرفت  اهراولب و  اهکراپ ، رد  بلغا 

تسا و یکاروخ  نآ  ناوج  ياهگرب  .تسا  يا  هژیو فراصم  ياراد  یتنـس  بط  رد  ناوغرا  لگ  .دوش  یم هدـید  اـه  هچغاـب لزاـنم و 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  لاهسا  نامرد  يارب  دراد  ضبق  رثا  هک  زین  نآ  تسوپ 

راهب هب  هک  تخرد  نیا  دوش : یم هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  دنتسه  لئاق  ناوغرا  يارب  یصاوخ  هتـشذگ  ینامرد  تاداقتعا  یتنـس و  بط 
نکـشرامخ هزم و  شوخ هک  دنزاس  یم یتبرـش  دوش  یم رهاظ  گرب  شیادیپ  زا  لبق  یئاه  هشوخ تروص  هب  تسا و  فورعم  ناوغرا 

ار ادص  تسا ، نیریش  يردق  هک  ناوغرا  راهب  .دنک  یم تشپرپ  هایـس و  ار  نآ  دنلامب  وربا  رب  دننازوسب و  ار  ناوغرا  بوچ  رگا  .تسا 
ار سفنت  هاگتـسد  هایگ  نیا  ياهلگ  .درب  یم نیب  زا  ار  اه  هیلک هدعم و  یتحاران  زین  ولگ و  هنیـس ، ناهد ، جزل  طالخا  دنک و  یم فاص 

ندرک كاپ  ببس  تسا و  روآ  یق ناوغرا  ياهلگ  هدناشوج  ندیـشون  .تسا  رثؤم  هناثم  هیلک و  گنـس  ياوادم  يارب  هدرک  یـشکهز 
.ددرگ یم هدعم  سفنت و  هاگتسد 

.دروآ یم دنب  ار  نوخ  مخز ، يور  رب  نآ  هشیر  لگ و  هتخوس  درگ  ندیشاپ 

شاخشخ هریت  شاو :) كربنع شاو ، فوک ریبک ، ناریمام   ) ناریمام  Chelidonium majus :Papaveraceae

هک هچگرب  ات 7  اب 5  يا  هناش ياهگرب  ناشخرد و  یلاقترپ  گنر  هب  يا  هباریش رتمیتناس و  رثکا 90  دح  عافترا  اب  یمئاد  تسا  یهایگ 
يرتچ تروص  هب  نآ  گنردرز  ياهلگ  .دراد  صخـشم  الماک  يا  هرگنک ياهبل  هک  هیـشاح  اب  تسا  هراپ  هس ابلاغ  نآ  یئاهتنا  هچگرب 

.دنا هتفرگ رارق  هقاس  ياهتنا  رد 
دیور و یم یعارز  عرازم  رد  زره  فلع  تروص  هب  یهاگ  اهبادرم و  اهرابیوج و  رانک  بوطرم ، قطانم  رد  رتشیب  نالیگ  رد  هایگ  نیا 
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.دشاب یم يا  هژیو ياهدربراک  فراصم و  ياراد  زین  یتنس  بط  رد 
.تساهتمسق ریاس  زا  رترثؤم  روبزم  هایگ  هشیر  یلو  دراد ، ینامرد  فراصم  یتنس  بط  رد  ناریمام  ياهتمسق  هیلک  هدافتسا : دراوم 

ژالیـسوم ریظن  يرگید  داوم  اهدـیئولاکلا ، نیا  زا  ریغ  .دـنراد  یمـس  يرثا  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهدـیئولاکلا  ياراد  ناریماـم 
موینومآ میزینم و  میسلک ، ياهتافسف  اصوصخم  یندعم ، حالما  یلآ ، ياهدیـسا  یگنر ، هدام  یکیتکپ ، ینیزر ، داوم  یهایگ ) باعل  )

راشف هدنروآ  نیئاپ جنـشت ، دض  ردخم ، هدننک ، مارآ یلهـسم ، ردـم ، رثا  ناریمام  ینامرد ، صاوخ  رظن  زا  .دراد  دوجو  ناریمام  رد  زین 
روآ و لوات ندب ، تسوپ  هدننکزمرق  جراخ ، لامعتـسا  رد  .دراد  یلخاد  فراصم  رد  مرک  عفد  نوخ و  هدـننک  هیفـصت ربارفـص ، نوخ ،

.تسا ندب  یحطس  ياهمخز  هدنهددوبهب 
.تسا كانرطخ  یمس و  یلخاد ، فراصم  رد  ناریمام  دایز  رادقم 

، هیلک گنس  سرقن ، ندروآ ، بآ  ریظن  فلتخم  ياهیرامیب  ياوادم  يارب  اقباس  ناریمام ، زا  هک  تسا  هتشون  یئوراد » ناهایگ   » فلؤم
لمع هب  هدافتـسا  يوافنل  ددغ  ارفـص و  هسیک  دادسنا  نآ ، مجح  ندش  دایز  اب  هارمه  دبک  باهتلا  يدرز ، هبون ، ياهبت  طرفم ، فعض 

.تسا هدمآ  یم
شا هرـشفا .درب  یم نیب  زا  ار  اـهنخان  يدیفـس  .تسا  هدـنیالاپ  هدـنیادز و  دـسیون ...« : یم ناریماـم  یناـمرد  صاوخ  رد  انیـس  یلع  وبا 

، دنک هیقنت  ار  مشچ  يدیپس  .تسا  نادند  درد  ياود  شخیب  .دـنک  كاپ  هدـئاز  زا  ار  زغم  دـشک و  نوریب  زغم  زا  ار  هیامرپ  ياهتبوطر 
شخیب .تسا  دیفم  مشچ  ظیلغ  ياهتبوطر  ندیچرب  رد  شا  هرـشفا هژیو  هب  ناریمام و  .دنـشک  مشچ  رد  یطرـش  هب  دـهد  توق  ار  دـید 

عفر رد  ناریمام  هک  تسا  هداد  ناشن  زین  یملع  ياهیسررب  .تسا » هدور  چیپ  درد و  نکسم  دهد و  شزیر  ار  لوب  .تسا  ناقری  يوراد 
، دنرب یم جنر  بارطـضا و ...  یباوخ ، یب زا  هک  یغامد  ياوق  فعـض  هب  التبم  صاخـشا  يرتسیه و  هب  نایالتبم  رد  يزغم ، تاکیرحت 

.تسا رثؤم  رایسب  يزغم  نیئارش  بلصت  ياوادم  رد  نینچمه 
بـش ماگنه  هب  ار ، ناریمام  مرگ  ات 3  هدرک 2  مد ای  درگ  فرـصم  روکذم ، دراوم  رد  يدالیم  لاس 1936  رد   D .R .Capla الپاک

فایلا ياهـضابقنا  مسآ ، يردص ،) ناقفخ   ) نیرتاوپود نیژنآ  نامرد  رد  زین  يرگید  دـیفم  تارثا  ناریمام  يارب  .تسا  هدرک  هیـصوت 
دـشاب كزار  اب  هارمه  رگا  نآ  فرـصم  .تسا  هدـش  رکذ  زین  فاص ، ياـه  هچیهاـم جنـشت  هب  طوبرم  تـالالتخا  هدـعم و  يا  هچیهاـم

.دهد یم نیکست  ینارحب  تالاح  رد  ار  هدعم  یناطرس  ياهدرد 
نمزم مرو  عفر  رد  دشاب ، هدش  هیهت  رطقم  بآ  رد  قیقر  رایـسب  تروص  هب  هک  نآ هزات  هریـش  ای  گرب  هدـناشوج  جراخ ، لامعتـسا  رد 

نایم مشچ  رگید  ياهیرامیب  کلپ و  مرو  عفر  يارب  نآ  فرـصم  مایالا  میدـق  زا  .تسا  هداد  ناـشن  بوخ  دـیفم و  تارثا  مشچ ، هرک 
هدـش هل  هزات و  هشیر  نداد  رارق  اب  نینچمه  بآ ، اب  طولخم  ای  صلاخ  تروص  هب  ناریمام  هریـش  ندـیلام  اب  .تسا  هدوب  لومعم  مدرم 
هریـش .تسا  شخب  مایتلا .دوش  یم لصاح  نیماتیو ث  دوبمک  رثا  رب  هک  ییاـهمخز  اـی  يریزاـنخ و  اـی  نیکرچ  ياـهمخز  يور  رب  نآ 

نیب زا  بجوم  دوش  هدـیلام  لیگز  ای  اپ  هچخیم  يور  رب  هایگ  هریـش  رگا  .دراد  ادوس  ریظن  يدـلج  ياهیرامیب  عفر  رد  دـیفم  رثا  هاـیگ ،
.ددرگ یم اهنآ  نتفر 

نداد رارق  .دـنک  یم تیمومـسم  داجیا  نآ  هیور  یب فرـصم  اریز  درک ، تیاعر  ار  طایتحا  بناج  دـیاب  ناریمام  ینامرد  فراـصم  رد 
.دروآ یم دوجو  هب  تیمومسم  زین  يدلج  ياهمخز  يور  رب  هایگ  هدش  هل هریش  دایز  رادقم 

ردنغچ هریت  کملس :  Chenopodium album :Chenopodiaceae
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ياهگرب اب  رتمیتناـس  اـت 200  عاـفترا 20  هب  ـالاب  رد  هخاـشرپ  بعـشنم و  اـمومع  تسار و  يا  هقاـس اـب  هلاـسکی  یفلع  تـسا  یهاـیگ 
تروص هب  هک  يا  هتـسد یهورگ و  گربـلگ  دـقاف  ياـهلگ  راد و  هنادـند اـی  لـماک  يا  هزینرـس یغرم - مخت اـی  یئاـتلد  لکـش ، يزوـل

.دنا هتفرگ رارق  ییاهتنا  ای  يروحم  ياهنزرگ  ای  يا  هشوخ يا ، هلبنس
بوـطرم طاـقن  بلغا  رد  یلک  روـط  هب اـه و  هداـج هیـشاح  اـه ، هچغاـب اـهغاب ، عرازم ، رد  هک  تسا  يزره  ياـهفلع  زا  یکی  کـملس 

( جانفسا ریظن   ) .دوش یم هدافتسا  یناروب  هیهت  يارب  یهاگ  راهب  لصف  رد  نآ  ناوج  ياهگرب  زا  .دیور  یم
392 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ردنغچ هریت  همیلس : كاخ   Chenopodium ambrosoides :Chenopodiaceae

رتمیتناس و ات 120  عافترا 25  هب  راد  هخاش ای  هداس  تسار و  شیبو  مک يا  هقاس اـب  رطعم  هلاـس و  ود  اـی  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
لماک هداس و  یناقوف  يا  هقاس ياهگرب  يا و  هزینرس ات  یلیطتسم  يا  هدعاق ياهگرب  اب  گنرزمرق  ابلاغ  یلمخم و  ياهکرک  زا  هدیـشوپ 

.دنا هتفرگ رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  هک  لیوط  يا  هلبنس ینیذآ  لگ  رد  مکارتم  یهورگ  ای  يا  هتسد گربلگ  نودب  ياهلگ  اب 
اهغاب و عرازم و  هیـشاح  یلحاس ، تسپ  ياـه  هگلج رد  هلمج  زا  نـالیگ  ناتـسا  طاـقن  بلاـغ  رد  زره  فلع  تروص  هب  زین  هاـیگ  نیا 

.دیور یم اهرهن  اهرابیوج و  رانک  اه و  هداج

ردنغچ هریت  یکرت : هنمرد   Chelidonium botrys :Chenopodiaceae

اب هدیرب  يا  هناش هدیشک  ای  يوضیب  ياهگرب  راد و  هدغ ياهکرک  اب  رتمیتناس  ات 50  عافترا 10  هب  رطعم  هلاسکی و  یفلع  تسا  یهایگ 
قطانم رد  زره  فلع  تروص  هب  امومع  رکذـلا  قوف  هایگ  .گرب  نودـب  ابیرقت  ییاهتنا  لیوط  نیذآ  لگ  اب  فرطره ، رد  بول  ات 6   4

رد .دوش  یم هتخانـش  دوخ  دـنت  رطع  اب  دـیور و  یم يزرواشک  عرازم  اهدور و  رتسب  اه و  هداج هیـشاح  یخالگنـس ، اـی  یلحاـس  ینش 
.دیور یم دوردیفس  هناخدور  رتسب  رد  لیجنم و  رابدور و  فارطا  رپتشه و  اراتسآ و  ات  تشر  یلزنا ، ردنب  فارطا  نالیگ  ناتسا 

ینساک هریت  اپوگنا :) هنساک ،  ) ینساک  Cichorium intybus :Compositae

ياهگربمد اب  يا  هقوط ياهگرب  رتمیتناس و  ات 100  عافترا 20  هب  رادرایش  میخض  اتبسن  يا  هقاس اب  بلغا  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
هنوگره دـقاف  يا  هدـعاق ياهگرب  اب  هباشم  رتکچوک و  يا  هقاس ياهگرب  و  ینادندریـش )  ) يرب شین اـت  راد  هنادـند يا  هزینرـس هاـتوک و 

.دنا هتفرگ رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  ای  اهگرب  روحم  رد  يا  هپک عمتجم و  تروص  هب  نآ  يا  هنابز گنر  یبآ ياهلگ  راخ ،
ناتـسا رد  دـشاب و  یم عتارم  یهاگ  اـهرازنمچ و  اـهغاب ، شیآ ، عرازم  هدـش ، هتـشاک  عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  ناریا  رد  ینـساک 

.دیور یم ناجیهال  تشر و  فارطا  رابدور ، فارطا  هژیو  هب  ناتسا  يا  هگلج طاقن  بلاغ  رد  زین  نالیگ 
هشیر و اصوصخم  هایگ  ياهتمسق  هیلک  .دراد  صاخ  یهاگیاج  ناریا  یتنس  بط  رد  هدوب و  یئوراد  شزرااب  ناهایگ  زا  یکی  ینساک 

.دسر یم حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  اهدص  هب  ینـساک  زا  ینامرد  هدافتـسا  خیرات  .تسا  رثؤم  اهیرامیب  عاونا  ياوادم  تهج  نآ  گرب 
ییابیز ببـس  هب  ینـساک  شرورپ  .دـندوب  لـئاق  رایـسب  یناـمرد  تارثا  نآ  يارب  انیـس  یلع  وبا  ینیلپ و  سونیلاـج ، ریظن  ینادنمـشناد 
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.دوب لومعم  مایالا  میدق  زا  زین  نآ  ياهلگ 
نآ هشیر  تسا و  میـساتپ  تارتـین  میـساتپ و  موـیزینم و  میدـس ، ياهتافـسف  اـهتافلوس و  دـننام  یفلتخم  حـالما  ياراد  ینـساک  گرب 

دنوـش یم تفاـی  هاـیگ  نیا  هشیر  رد  هک  يرگید  داوـم  .دـشاب  یم زلوـل  زوراـکاس و  زکوـلگ ، هلمج  زا  ینوگاـنوگ  ياهدـنق  يوـتحم 
.تسا نیروکیش  نیلوول و  نیتکپ ، نیلونیا ، ننات ، ژالیسوم ، زا : دنترابع 

هدیبوک هزات و  ياهگرب  یجراخ  لامعتسا  رد  دننک و  یم هدافتـسا  ینـساک  گرب  هشیر و  هدرک  مد زا  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  يارب 
.دنیامن نامرد  ار  یحطس  تاکیرحت  باهتلا و  زا  یشان  يدلج  ياهیتحاران  ات  دنهد  یم رارق  تسوپ  يور  رب  ار  نآ  هدش 

هب .تسا  نوخ  هدننک  هیفصت روآاهتشا و  رب ، بت ربارفـص ، نّیلم ، ردم ، همـضاه ، زاهج  يوقم  يوقم ، ینـساک ، گرب  هشیر و  هدرک  مد
نوخ دوجو  ینوخ ، طالخا  يدـبک ، ياهجنلوق  یبصع ، ياهیتحاران  يرتسیه و  دـبک ، لامعا  ییاسران  ناقری و  ياوادـم  يارب  هوـالع 

مـسیتامر سرقن و  راردا ، يراجم  تنوفع  ینوخ ، مک يدلج ، ياهیرامیب  یطاخم ، ياهبت  هبون ، ياهبت  جاسنا ، ندروآ  بآ  راردا ، رد 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم 

هب نایالتبم  رایتخا  رد  هدناسیخ  بآ  رد  ار  ینساک  هشیر  رادتشوگ  ياهتمـسق  ناریا  یلامـش  یحاون  ریاس  نالیگ و  مدرم  هتـشذگ  رد 
.دنک یم نامرد  ار  ایرالام  اتشان  تروص  هب  دادمابره  رد  نآ  ندیشون  دندوب  دقتعم  دنتشاذگ و  یم ایرالام  يرامیب 

زا رگا  .دنک  یم اوادم  ار  نآ  ياهیزیرنوخ  نادند و  هثل  یباهتلا  ياهمرو  ینـساک  هشیر  هک  دندقتعم  يدـنه  ناسانـش  هایگ ناکـشزپ و 
.دیامن یم رثؤم  کمک  اهنادند  تبقارم  ظفح و  هب  نآ  یبورکیم  دض  رثا  دوش  هدافتسا  اهنادندریمخ  هیهت  رد  دنمدوس  هایگ  نیا  هشیر 

یبورکیم  دض  رثا  هک  دنراد  هدیقع  ناققحم  زا  یخرب  هنیمز  نیا  رد 
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.تسا رت  يوق رترثؤم و  اهکیتویب  یتنآ یخرب  زا  ینساک  هشیر 
.تسا رثؤم  لافطا  تسوبی  هژیو  هب  تسوبی  نامرد  يارب  دوش  یم هیهت  ینساک  هریش  زا  هک  یتبرش 

نّیلم هدور ، يوقم  رثا  ياراد  بش ) حبـص و   ) نآ زا  ناجنف  کی  ندیـشون  .دـننک  یم مد  هوهق  ياچ و  دـننام  ار  هاـیگ  نیا  هشیر  ردوپ 
.دراد دایز  ریثأت  نآ  زا  یشان  ياهیتحاران  دبک و  یلبنت  ياوادم  رد  تساهتشا و  هدننک  کیرحت میالم و 

تابکرم هریت  تابکرم :  Citrus spp .:Rutaceae

اهگرب روحم  رد  يراخ  ياراد  ناوج  ياه  هخاش .هخاشرپ  بعشنم و  الاب  رد  هتـشارفارب و  تسار و  يا  هقاس اب  هاتوک  دنتـسه  یناتخرد 
يا و هزینرس یغرم - مخت ات  يا  هزینرس یطخ ، نوگانوگ  لاکشا  هب  لماک  يا  هیشاح اب  یمرچ ، ابلاغ  بوانتم و  هداس ، اهگرب  .دنشاب  یم
ای درفنم  تروص  هب  اـهگرب  روحم  رد  رطعم  دیفـس  ياـهلگ  ياراد  .راد  هراوشوگ هدـعاق  رد  ـالومعم  رادـلاب و  ياـهگربمد  اـب  یهاـگ 

.دراد يدایز  ياه  هناد هک  یلاقترپ  هویم  هاتوک و  يا  هشوخ
ومیل جنران ، لاقترپ ، ياهمان  اب  اهنآ  هویم  دـنا و  هدرک لاغـشا  ار  ناریا  یلامـش  ياهناتـسا  ياهغاب  زا  یعیـسو  حطـس  تابکرم  ناتخرد 

هدیشوپ یسک  رب  اهنآ  يداصتقا  شزرا  دنـسر و  یم هیذغت  فرـصم  هب  گنرداب  یباراد و  تورف ، پیرگ یگنران ، شرتومیل ، نیریش ،
.تسین

حرش هب  سپس  هدرک  رکذ  اهنآ  نیتال  یسیلگنا و  مسا  هارمه  هب  نادنمقالع  عالطا  تهج  ار  تابکرم  زا  عون  دنچ  یملع  یماسا  کنیا 
: دزادرپ یم اهنآ  زا  عون  دنچ 
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نیتال  مان  یسیلگنا / مان  یسراف / مان 
 Citrus media /Citron (/ جنروت گنلاب ،  ) گنرداب

 Citrus lemon /Lemon/ نیریش ومیل 
/ جنران

Citrus aurantium/ The bitter or seville orange
 Citrus sinensis /The sweet or dessert orange/ لاقترپ

/ یگنران
Citrus deliciosa/ The mediterranean Satsuma tangerines

/ یگنران
Citrus unshiu/ The mediterranean Satsuma tangerines

 Citrus paradisi /Grape fruit/ تورف پیرگ
 Citrus aurantifolia /Lime/ شرتومیل

 Citrus grandis /The pomelo or Shaddock/ خرسوت
، ملاسا اراتسآ و  فارطا  یبرغ  قطانم  زا  رت  جیار دورگنل  رسدور و  ناجیهال ، فارطا  نالیگ  ناتـسا  یقرـش  قطانم  رد  تابکرم  تشک 

.دشاب یم نموف  ارس و  هعموص تشر و  زین  شلاوط و  رپتشه و 
روآطلخ و دیآ  یم تسد  هب  تسوپ  یجراخ  تمسق  ندرشف  زا  هک  نآ سناسا  .دراد  رایسب  ینامرد  صاوخ  لاقترپ  فلتخم  ياهتمسق 

طاخم باهتلا  همـضاه ، ءوس  ینوخ ، مک نامرد  يارب  .دراد  نیلم  ردم و  رثا  دنک و  یم قیقر  ار  نوخ  لاقترپ  .تسا  هدننک  ینوفعدـض
.دنک یم ناربج  ار  ندب  يزلف  رصانع  دوبمک  تسا و  رثؤم  ناهد  نادند و  هثل 

نایالتبم يارب  نآ  فرـصم  دیدج  یملع  بتک  رد  اذهعم  نیریـش  تسا  يا  هویم لاقترپ  هک  نآ اب  : » دـسیون یم یئوراد  ناهایگ  فلؤم 
تدم 10 هب  دنـشاب  هدمآرد  کچوک  تاعطق  هب  هک  ار  شرتومیل  ددع  لاقترپ و 3  ددع   1 تسا : هدش  هیصوت  ریز  حرـش  هب  یقاچ  هب 

رادقم .دننک  فاص  ادعب  دنناشوجب و  هقیقد  تدم 5  هب  اددجم  هدوزفا  نادب  لسع  قشاق  سپس 2  دنناشوجب و  بآ  رتیل  مین  رد  هقیقد 
« .تسا زور  رد  کچوک  ناویل  ندش 3  درس  زا  سپ  هدش  فاص  لولحم  فرصم 

شرتومیل .دنک  یم يریگولج  تروص  كورچ  نیچ و  شیادـیپ  زا  دراد و  تسوپ  یباداش  رد  يدایز  ریثأت  لاقترپ  یجراخ  لامعتـسا 
دایز ندـب  زا  عافد  يارب  ار  نوخ  دیفـس  ياهلوبلگ  تیلاعف  .دراد  رایـسب  ینامرد  صاوخ  تسا  نیماتیو ث  يداـیز  ریداـقم  ياراد  هک 
راکب توبروکـسا  سرقن و  مسیتامر ، ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  .دـیامن  یم تیوقت  ار  بلق  کیتاپمـس و  یبصع و  متـسیس  دـنک و  یم

.دراد مس  ّدض  نوخ و  هدننک  هیفصت ردم ، رثا  دور و  یم
هلمج زا  ینوـفع  ياـهیرامیب  ياوادـم  رد  .دـشاب  یم مرک  دـض  رب و  بت نآ  ياـه  هناد تـسا و  يوـقم  نکـشداب و  شرتوـمیل  تسوـپ 

، هدعملازول دـبک و  لامعا  یئاسران  ناقری ، سیراو ، یقاچ ، سرقن ، مسیتامر ، یئاهتـشا ، یب ایرالام ، زین  يا و  هدور يویر و  ياهتنوفع 
.دراد یهجوت  لباق  ریثأت  ارفص  راردا و  هب  طوبرم  ياهبوسر  عفر  غارفتسا و  ناقری ، نوخ ، راشف  دیئوفیت ، ینوخ ، لاهسا  لاهسا ،

، ینیب ياهیزیرنوخ  تیزونیـس ، شوگ ، يارجم  ياـهیتحاران  نیژنآ ، پیرگ ، ناـمرد  يارب  شرتومیل  بآ  یجراـخ ، لامعتـسا  رظن  زا 
هرطق دنچ  ندـناکچ  .دور  یم راکب  تروص  یبرچ  عفر  یگدروخامرـس و  زا  یـشان  هعیاض  کلپ و  مرو  نابز ، ناهد و  طاخم  باهتلا 

.دروآ یم دنب  ار  يزیرنوخ  ینیب ، رد  شرتومیل  بآ 
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ار تروص  اهتسد و  تسوپ  درب ؛ یم نیب  زا  ار  کمو  کک تروص و  ياه  هکل دنک ؛ یم عفر  ار  تارشح  شزگ  زا  لصاح  ياهیتحاران 
.دیامن یم باداش  فافش و 

باصعا مرب  ندوب  اراد  ببـس  هب  .تسا  لاقترپ  زا  رتمک  بتارم  هب  یگنران  رد  رـصانع  نیا  یلو  تسا ، یندعم  رـصانع  ياراد  یگنران 
.دهد یم نیکست  ار 

.تسا رثؤم  ینوفع  ياهبت  هب  التبم  نارامیب  ياوادم  رد  تسا و  يوقم  ردم و  نیریش  ومیل 
.تسا هدش  دای  ریبک  جرتا  جنزداب و  جنرداب ، یماسا  اب  گنلاب  زا  یتنس  بط  بتک  رد  .دراد  یهجوت  لباق  ینامرد  صاوخ  گنلاب 

تـسوپ تسا ؛ رثؤم  خـفن  نامرد  اذـغ و  مضه  رد  گنلاب  يابرم  دوش ؛ یم هدافتـسا  ابرم  تروص  هب  ـالومعم  گـنلاب  هچتخرد  هویم  زا 
زا .دـهد  یم نیکـست  ار  دـیدش  ياهغارفتـسا  گـنلاب  درز  تسوپ  هدرک  مد تسا ؛ هدـش  زیوجت  بلق  هظفاـح و  تیوـقت  يارب  نآ  درز 

، یلـصفم ياهدرد  کیتایـس ، نامرد  يارب  هک  دـننک  یم هیهت  یـصوصخم  نغور  تخرد ، ياـهگرب  زین  نآ و  هویم  گـنلاب و  هفوکش 
هدش هیـصوت  زین  گنلاب  دامـض  اهدرد  هنوگ  نیا هجلاعم  روظنم  هب  یتّنـس  ّبط  رد  .تسا  رثؤم  هشعر  هوقل و  یعـضوم ، ياه  یّـسح یب

.دیآ یم تسد  هب  زمرق  بارش  ای  هکرس  اب  گنلاب  هویم  نتخپ  زا  دامض  نیا  .تسا 
.دبای یم شرورپ  گنلاب  تخرد  يدادعت  نالیگ  تابکرم  ياهغاب  زا  یخرب  رد 

394 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوخن هریت  کغدغد :  Colutea uniflora :Leguminosae

ات 3 يا 2  هناش ياـهگرب  رتم و  رثکا 2  دـح  عافترا  هب  بعـشنم  هخاشرپ و  رادراخ ، یهاگ  يا و  هکرت ياه  هخاش اـب  تسا  يا  هچتخرد
.اهکخاش ياهتنا  ای  اهگرب  روحم  رد  گنردرز  ياسآ  هناورپ درفنم  ياهلگ  يا و  هچگرب تفج 

يادـص نداد  ناکت  اب  هدـش  ادـج  نآ  هندـب  زا  اه  هناد ندیـسر  زا  سپ  هک  يروط  هب  تسا  نهپ  یغرم  مخت لکـش  هب  مروتم  ماین  هویم 
.دیامن یم داجیا  یصاخ 

دنیامن یم دشر  دنراد  یفاک  رون  هک  یقطانم  رد  هدنکارپ  تروص  هب  هاگ  اهراز و  هشیب یلگنج و  قطانم  رد  رتشیب  ناریا  رد  اهکغدغد 
یلاوح رد  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  رد  روبزم  هایگ  .دـنراد  یـصاخ  یئابیز  دوخ  یئاشغ  ابلاغ  مروتم و  ياه  هویم گنردرز و  ياهلگ  اب  و 

.دیامن یم دشر  دابآ  متسر لیجنم و  رابدور و 

يرفعج هریت  نارکوش :  Conium maculatum :Umbelliferae

رد شفنب  ياه  هکل اب  كرک  نودـب  رادرایـش و  رتمیتناس ، ات 200  يدـنلب 30  هب  يا  هقاس اب  رطعم  هلاس و  ود  ای  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
ياهلگ .يوضیب  تاعطق  رتمیتناـس و  عافترا 60  ات  دـنلب  رایـسب  یگربمد  يا و  هناش راـب  ات 4  بکرم  يا  هدـعاق ياهگرب  هقاس و  نیئاـپ 

.دنا هتفرگ رارق  ددع  ات 14  دادعت 8  هب  یئاهعاعش  اب  يرتچ  نیذآ  لگ  رد  هایگ  گنردیفس 
.دیور یم اهرابیوج  اهرهن و  هیشاح  یلگنج ، قطانم  رد  نالیگ  رد  دراد و  یئازسب  ترهش  ندوب  یمس  رطاخ  هب  روکذم  هایگ 

.دنک یم يریگولج  نآ  تفرشیپ  زا  تسا و  یناطرس  ياهدرد  نکسم  نارکوش 
زین نمزم  تیـشنورب  مسآ ، هفرـس ، هایـس یبصع ، يدارا  ریغ  ياهناکت  اه ، هچیهام باـصعا  تـالالتخا  ناـمرد  يارب  نارکوش  فرـصم 
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.دوش یم روآ  گرم ياهتیمومسم  سپس  دردرس و  ثعاب  نآ  دایز  فرصم  .تسا  هدش  هیصوت 
شکرس ياهادوس  دنراد و  یسیلفیس  أشنم  هک  یئاهمخز  خرسداب ، يدلج ، ياهیرامیب  یلچک و  هجلاعم  رد  نارکوش  یعـضوم  دامض 

.دراد یئازسب  ریثأت 

کچیپ هریت  یئارحص : کچیپ   Convolvulus arvensis :Convolvulaceae

يدنلب هب  هاتوک  رایـسب  ياه  هخاش ای  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  بلغا  هدنورالاب و  هدیچیپ و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
ای درفنم  یتروص  هب  لیامتم  دیفـس  ای  دیفـس  ياهلگ  زین  توافتم و  ياه  هزادـنا اب  زاب  یناکیپ  اـی  یناـکیپ  ياـهگرب  رتم و  رثکا 3  دح 

.لکش یفیق يروحم و  یئات  ات 3  تردن 1  هب
ياه هپت حطـس  رد  اهدور و  اهرابیوج ، اـهرهن ، هیـشاح  عتارم ، شیآ ، عرازم  رد  هدوب ، ناریا  زره  ياـهفلع  زا  یکی  یئارحـص  کـچیپ 

.دیور یم اه  هداج هیشاح  اهراز و  هشیب ینش و 
زا یتنـس  بط  رد  تردـن  هب اذـل  دراد و  يزیچان  ریثأت  اهیرامیب  یخرب  هجلاعم  رد  .دروخ  یم مشچ  هب  نالیگ  طاقن  رثکا  رد  هاـیگ  نیا 

.دوش یم هدافتسا  اهنآ 

کچیپ هریت  کچیپ : یعون   Convolvulus cantabrica :Convolvulaceae

اب رتمیتناس  ات 60  عافترا 30  هب  نیمز  يور  هدیباوخ  ای  هتـشارفارب  تسار ، ياه  هقاس یبوچ و  يا  هدعاق اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
یئاهتنا اـب  يروحم  گـنر  یتروص ياـهلگ  گربمد و  نودـب  يا  هقاـس ياـهگرب  رادـگربمد و  هدیـشک و  یقـشاق  يا  هدـعاق ياـهگرب 

.لکش یفیق
.دوش یم هدید  رانک  بآ فارطا  اراتسآ و  یلزنا و  یلزنا و  تشر و  نیب  ینش  ياه  هپت يور  رب  نالیگ  رد  هک  تسا  یهایگ 

کچیپ هریت  یناریا : کچیپ   Convolvulus persicus :Convolvulaceae

نهپ و يوضیب  ات  یغرم  مخت ياهگرب  اب  نیمز ، حطـس  يور  هدیباوخ  هدرتسگ و  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.تشرد اتبسن  لکش  یفیق دیفس  ياهلگ 

نیب یلحاس  ینـش  ياه  هپت يور  رب  نالیگ  رد  هدوب و  ناردـنزام  نالیگ و  رد  رزخ  يایرد  ياه  هرانک ناهایگ  زا  یکی  یناریا  کـچیپ 
.دیور یم اراتسآ  ات  یلزنا  یلزنا و  تشر و 

395 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ینساک هریت   Conyzanthus squamatus :Compositae

ناوارف ياهلگ  اب  هخاشرپ و  رتمیتناس  ات 150  رثکا 30  دح  عافترا  هب  میخض  اتبـسن  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدنچ  ای  هلاس  ود  تسا  یهایگ 
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.يا هپک عمتجم و  ياهلگ  زیت و  یکون  کچوک و  ياه  هناد اب  گربمد  نودب  يا ، هزین رس  یطخ - ياهگرب  و 
.دشاب یم نالیگ  فلتخم  قطانم  ياهراز  نمچ عرازم و  هیشاح  اهغاب ، عتارم ، عرازم ، زره  ياهفلع  زا  یکی  روکذم  هایگ 

يرفعج هریت  زینشگ :  Coriandrum sativum :Umbelliferae

ات کی  يا  هقوط ای  يا  هدعاق ياهگرب  رتمیتناس و  رثکا 50  دح  يدنلب  هب  يا  هناوتـسا رپوت و  يا  هقاس اب  هلاسود  ای  هلاسکی  تسا  یهایگ 
، یطخ تاعطق  اب  شخب  يا هناش ای  يا  هناش يا  هقاس ياهگرب  هدـیرب ، ادـیدش  هاگ  راد و  هنادـند یغرم  مخت تاـعطق  اـب  يا  هناـش راـب  ود 

یـصاخ لکـش  ياراد  هک  ولقود  يا  هویم اه و  هخاش ياهتنا  رد  يرتچ  ینیذآ  لـگ - رد  یتروص  هب  لـیامتم  دیفـس  اـت  دیفـس  ياـهلگ 
.تسا

.ددرگ یم فرصم  ولپ ، يزبس  تشروخ و  وکوک ، دننام  یئاهاذغ  رد  دوش  یم هتشاک  ناریا  قطانم  رثکا  نالیگ و  رد  زینشگ 
زا .دشاب  یم مرک  دض  عرص و  دض  روآ ، هدعاق میالم  روط  هب جنشت و  دض  ردم ، نکشداب ، اذغ ، هدننک  مضه هدنهدورین ، زینـشگ  هویم 

.دوش یم هدافتسا  یمسیتامور  ياهدرد  نکسم  ناونع  هب  هایگ  هراصع 

لا هریت  یتخرد : لفلف  لا ،  Cornus australis :Cornaceae

یغرم مخت ای  نهپ  يوضیب  ياهگرب  اب  الاب  رد  لباقتم  امومع  یئاه  هخاش بعـشنم و  يا  هقاس رتم و  ات 4  يدنلب 2  هب  تسا  يا  هچتخرد
تشوگ نودب  اتبسن  تفش  يا  هویم اه و  هخاش ياهتنا  ای  اهگرب  روحم  رد  .میهید  ینیذآ  لگ  رد  کچوک  دیفـس  ياهلگ  زیت و  كون و 

.دشاب یم هایس  لفلف  هیبش  هدش و  گنر  هایس ندیسر  زا  سپ  هک 
لامش و ياهراز  هشیب رد  اهرهن ، رانک  اهغاب ، هیشاح  رد  ناریا  درـس  هلدتعم  هلدتعم و  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  یئاه  هچتخرد زا  یکی 
لاخلخ و ملاسا - هرد  ملاسا و  فارطا  رد  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  رد  دیامن و  یم دـشر  بوطرم  اتبـسن  ياه  هرد رد  گنت  یلگنج  قطانم 

.دیور یم اراتسآ 
ياه هویم .دیور  یم ناریا  لامش  رد  اتردن  نارابسرا و  ياهلگنج  رد   Cornusmas ای هتخا  لاغز مان  هب  سنج  نیا  زا  يرگید  هنوگ 

.دسر یم شورف  هب  ناریا  ياهرهش  بلاغ  رد  ناتسبات  راهب و  لصف  رد  نآ  هزم  شرت گنرزمرق و 
.دوش یم هدافتسا  ابرم  هیهت  يارب  هتخا  لاغز  زا 

دوخن هریت  لوگ :) نیرسن  ) یغاب هجنوی   Coronilla varia :Leguminosae

يا 3 هناش ياهگرب  اب  رتمیتناس و  ات 60  عافترا 15  هب  نیمز  حطس  يور  هدرتسگ  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدنچ  تسا  یهایگ 
اه هخاش ياهتنا  ای  اهگرب  روحم  رد  دننامرتچ  يا  هپک ینیذآ  لگ رد  گنر ، یتروص ای  دیفـس  ای  شفنب  ياهلگ  يا و  هچگرب تفج  ات 4 

.دفاکش یم اهدنب  لحم  زا  هک  دنبدنب  يافوکشان  ماین  هویم  و 
یفاک اتبسن  تبوطر  ياراد  قطانم  عرازم و  اه و  هداج رانک  رد  هدوب و  ناتسا  ياهغاب  عتارم و  عرازم و  زره  ياهفلع  زا  یکی  هایگ  نیا 

یلگنج و ياه  هداج هیشاح  رد  ابلاغ  درز  ياهلگ  اب   Coronilla orientalis مان هب  نآ  زا  يرگید  هنوگ  دنک و  یم دـشر  رونرپ  و 
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.دوش یم هدید  لاخلخ  ملاسا - هداج  هلوسام و  ولرامع و  ناملید و  یحاون  رد  نالیگ  عتارم 
لولحم یمس  دیزکولگ  کی  يوتحم  نآ  هدش  کشخ یمـس ، تسا  یهایگ  .تسا  هتخانـشان  ناریا  یتنـس  بط  رد  هایگ  نیا  فرـصم 

رد اما  دـنهد ، یم نیکـست  ار  یبلق  بارطـضا  داوم  نیا  .دـشاب  یم نیماتیو ث  یلآ و  ياهکمن  خـلت ، داوم  اهننات ، نیلینوروک ، بآ  رد 
.دوش یم هدافتسا  نآ  زا  رتمک  ندوب  یمس  تلع  هب  رضاح  لاح 

396 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

قدنف هریت  قدنف :  Corylus avellana :Corylaceae

یغرم مخت ات  یغرم  مخت ياهگرب  .ددـعتم  ياه  هقاس رتم و  رثکا 6  دح  يدـنلب  هب  هدرتسگ  گرزب و  اتبـسن  یجات  اب  تسا  يا  هچتخرد
.يا هرا هنادند راب  ود  يا  هیشاح یبلق و  يا  هدعاق زارد و  یکون  اب  نهپ 

رد .دـیور  یم دور  رتسب  اهرهن و  راـنک  رد  شار  زرمم و  طولب ، هارمه  هب  گرب  نهپ ياـهلگنج  رد  هک  هدـننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
صوصخ هب  ناریا  فلتخم  قطانم  رد  قدنف  شزرااب  لوصحم  رطاخ  هب  هدـش  ینابغاب  تعارز و  دراو  هک  تسا  يا  هچتخرد لاح  نیع 

هارمه هب  امومع  ددرگ و  یم تشک  ناتسا  رگید  قطانم  رـس و  هرپ ولرامع و  رابدور ، رـسدور ، ناجیهال ، فارطا  رد  نالیگ  ناتـسا  رد 
.ددرگ یم فرصم  ودرگ  زغم  هتسپ و  لثم ، يرگید  ياهرابکشخ 

دصرد ياراد 60  قدنف  تخرد  هویم  .دشاب  یم میسلک  نهآ و  ياراد  يا و  هدیفـس یبرچ و  داوم  ب ، ياهنیماتیو آ ، زا  راشرـس  قدنف 
.دنرب یم راک  هب  يزاسرطع  یشاقن و  رد  ار  نآ  برچ  عیام  تسا و  نغور 

نامرد يارب  زین  دنشاب و  یم دنق  يرامیب  هب  التبم  هک  یناسک  لولسم و  صاخـشا  هیذغت  يارب  ماداب  ودرگ و  لثم  قدنف  یتنـس  بط  رد 
ودک مرک  ندرب  نیب  زا  يارب  رثؤم  ياهوراد  زا  قدنف  نغور  نینچمه  .تسا  هدـش  زیوجت  باصعا  ياهیتحاران  هیلک و  گنـس  يرامیب 

هدـناشوج فرـصم  .تسا  دـیفم  بت  زا  یـشان  ياهیتحاران  عفر  رد  قدـنف  تخرد  هزات  ناوج و  ياـه  هخاـش تسوپ  هدـناشوج  .تسا 
تسا و دنمدوس  یـساط  نامرد  تهج  كوخ  هیپ  نآ و  تسوپ  اب  قدـنف  هتخوس  دامـض  .تسا  رثؤم  یقاچ  اب  هزرابم  يارب  نآ  ياهلگ 

لکـش هب  دـنک و  یم هیفـصت  ار  نوخ  قدـنف ، هدرک  مد فرـصم  .ددرگ  یم هسوک  صاخـشا  ناـناوج و  تروص  يوم  ندـیئور  ثعاـب 
رد شخبافـش  يوراد  ناونع  هب  ار  قدـنف  لگ  درگ  .دوش  یم عقاو  دـیفم  نآ  ریغ  یـسیراو و  تاـحارج  اـهمخز و  ماـیتلا  يارب  لولحم 

نایالتبم يارب  نآ  زا  هدافتسا  تسا  يراع  يا  هتساشن داوم  زا  قدنف  نوچ  .درب  راک  هب  ناوت  یم عرص  یبصع و  هلمح  ياهیرامیب  دروم 
.دوش یم زیوجت  دنق  ضرم  هب 

خرس لگ  هریت  کیلو :) کلب ، کلو ، خرم ، خرام ، راموک ، کیلو ، هخرس  ) اهکلازلاز  Crataegus spp .:Rosaceae

ای لماک  راد  بول ای  هداـس  بواـنتم  ياـهگرب  رتم و  رثکا 5  دـح  عافترا  هدرتسگ و  جات  اب  رادراخ  دنتـسه  یئاه  هچتخرد اـی  ناـتخرد 
هویم .دـندرگ  یم رهاظ  هلاسکی  ياه  هخاش يور  رب  هک  میهید  ینیذآ  لگ  رد  گنر  یتروص یهاگ  ای  دیفـس  ياـهلگ  يا و  هرا هنادـند 
دنوش یم هدید  یئات  ات 5  درفنم  ياه  هتـسه اب  کچوک  يورک  هایـس  هریت و  زمرق  ات  نشور  زمرق  درز ، فلتخم  ياـهگنر  هب  اـهکلازلاز 

.دنهد یم ناتخرد  نیا  هب  یصاخ  یئابیز  زیئاپ  لصف  رد  هک 
رانک رد  یهاگ  هتفای و  بیرخت ياهلگنج  و  اهراز ، هشیب اه و  هداج هیـشاح  رد  رتشیب  نالیگ  هلمج  زا  ناریا  طاقن  بلاـغ  رد  اـهکلازلاز 
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Crataegus melanocarpa( یتوکایس لیتوکایـس ،  ) کیلو هایـس ناوت  یم نالیگ  رد  نآ  مهم  ياه  هنوگ زا  .دنیور  یم اهغاب 
درب مان  ار   Crataegus microphylla ای کیلو  هخرس Crataegus azarolus subsp .aronia و  درز کلازلاز  و 

دوردیفـس هرد  ناجیهال و  فارطا  رپتـشه و  اراتـسآ ، رابدور - تشر و  نیب  مشاه - هدازماما  ناملید ، ولرامع ، یلیپسا ، قطاـنم  رد  هک 
.دنیور یم

چیه هک  نیا نودـب  هچتخرد  نیا  ياهلگ  هویم و  .تسا  نآ  ياهلگ  اصوصخم  هویم و  تسوپ ، کیلو ، هخرـس هدافتـسا  لباق  ياهتمـسق 
.دنتسه يوقم  دیفم و  رایسب  بلق  يارب  دنشاب  هتشاد  یمس  رثا 

هایگ نینچمه  دننک و  یم فرصم  لاهسا  نامرد  يارب  ار  هایگ  نیا  هدش  کشخ ياه  هتسه .دنشاب  یم زین  رب  بت جّنـشت و  دض  هوالع  هب 
راـثآ کـیلو  هخرـس هدرکمد  هک  تسا  دـقتعم  یتنـس  بط  .تسا  رثؤـم  هناـثم  هیلک و  گنـس  هـب  ـالتبم  ناراـمیب  هجلاـعم  يارب  روـبزم 

فرـصم ولگ  ناهد و  طاخم  تاحارج  مّروت و  هجلاعم  نامرد و  يارب  لسع  یمک  اب  نآ  هدرکمد  .دراد  نوخ  راشف  رد  ییاسآ  هزجعم
.دوش یم

.دزاس یم مارآ  ار  هدوسرف  باصعا  دنک و  یم ّبترم  لداعتم و  ار  بلق  ياه  نابرض اریز  دراد ، یعطق  رثا  بلق  تیوقت  يارب 
(، يردـص نیژنآ   ) نیرتاوپود نیژنآ  هودـنا ، مغ و  جّنـشت ، نوخ ، راشف  يدایز  نییارـش ، ّبلـصت  بلق ، شپت  ياه  يرامیب هب  نایالتبم 
رـس هب  یگـسئای  نارود  رد  هک  ینانز  اصوصخم   ) نوخ نایرج  تالالتخا  شوگ و  ندرک  ادـص  ندـب ، ياـضعا  شزرل  تروئآ ، مرو 

دنهاوخ ساسحا  ار  یبسن  دوبهب  راثآ  یتدم  زا  سپ  دننک  فرصم  ار  کیلو  هخرـس  لگ  هدرکمد  زورره  ّبترم  روط  هب رگا  دنرب ) یم
.درک

تسین و یّمس  داوم  هنوگچیه  ياراد  ناهایگ ، زا  یضعب  سکعرب  کیلو  هخرس
397 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

فورعم باتک  رد  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  دزاس  یمن مومـسم  ار  صخـش  دوش  فرـصم  نآ  زا  يدایز  رادـقم  یلاوتم  ياهتّدـم  رگا 
نآ دربراک  کـیلو و  هخرـس یناـمرد  صاوخ  دروم  رد  زین  یبلاـطم  یچ  هنییآ رتکد  رثا  ناریا » ییوراد  ناـهایگ  یکـشزپ و  تادرفم  »

یتّنـس بط  رد  زابرید  زا  کیلو  هخرـس هایگ  : » تسا هدـمآ  روکذـم  باتک  رد  .تشاگنا  هدـیدان  ار  اـهنآ  ناوت  یمن هک  هدـیدرگ  رکذ 
.دور یم راـک  هـب  ناریا  اـپورا و  رد  یناوارف  هـب  نآ  ياـه  هوـیم ردوـپ  اـی  اـهلگ  زا  هدـش  هـّیهت  هراـصع  هزورما  هدوـب و  هدافتـسا  دروـم 

صوصخب قورع و  عاستا  ثعاب  هجیتن ، رد  هدرک و  رثا  جیردتب  نوخ  نایرج  متسیس  ای  بلق  يور  رب  هایگ  نیا  زا  لصاح  ياه  هدروارف
هب يردص  نیژنآ  رد  يریگشیپ  تهج  ار  وراد  نیا  .ددرگ  یم نوخ  راشف  ندمآ  نییاپ  ببـس  زین  يا  هزادنا ات  هدش و  یبلق  ياه  نایرش

.تسین حیحص  بلق  هدننک  تیوقت ياهوراد  ریاس  ای  لاتیژید  تابیکرت  اب  وراد  رثا  تهباشم  ياعّدا  دنرب و  یم راک 
.تسا هدشن  هدید  نونکات  کیلو  هخرس فرصم  زا  یشان  ياه  تیمومسم

نیمه وراد  نـیا  رثؤـم  لـماع  هـک  دـسر  یم رظن  هـب  .تـسا  ینوـالف  ياهدـیزکولگ  يا  هظحـالم لـباق  رادــقم  يواـح  کـیلو  هـخرس
.دنشاب نآ  رد  دوجوم  ینوالف  ياهدیزکولگ 

هک دوـش  یم هیـصوت  يردـص  نیژنآ  يریگـشیپ  رد  نآ  دربراـک  نوـخ و  راـشف  شهاـک  ّتیـصاخ  رظن  زا  وراد  نیا  ّتیمها  تـّلع  هـب 
« .دریگ تروص  کشزپ  رظن  تحت  نآ  فرصم 

ّرثؤم سیروتکپ  نیژنآ  صوصخب  یبلق  ياه  يرامیب نامرد  يارب  تسا  روهـشم  زین  کلایک  قرع  هب  هک  کـیلو  هخرـس قرع  نینچمه 
.دشاب یم

تلاح نیا  .دشکب  ریت  زین  اهوزاب  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  یبلق  درد  یتقوم  اّما  دیدش  هلمح  ای  هنیـس ، ریگهگ  درد  سیروتکپ : نیژنآ 
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.دشاب یم بلق  یعضوم  ینوخ  مک زا  یشان 

هتسپ هریت  رپ : تخرد   Cotinus coggygria :Anacardiaceae

ات یغرم  مخت ژاو  رادـگربمد  ياهگرب  هخاشرپ و  زاب و  هدرتسگ و  یجاـت  اـب  رتم  رثکا 5  دح  عافترا  هب  هدـننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
.ددرگ یم گنرزمرق  زیئاپ  لصف  رد  هک  نشور  گنر  هب  يا  هریاد هبش - ات  نهپ  يوضیب 

هدـش لیوط  میقع  ياهلگ  يواـح  ياـهلگمد  هتفرگ و  رارق  لوکیناـپ  اـی  يا  هشوخ ینیذآ  لـگ  رد  نآ  زبس  هب  لـیامتم  دیفـس  ياـهلگ 
.دنسر یم رظن  هب  رپ  هیبش  یغرمرپ  دنلب  ياهکرک  زا  هدیشوپ 

طاقن بلاـغ  رد  نآ  هتفاـی  شرورپ  عون  یلو  دـیور  یم نارابـسرا  ياـهلگنج  رد  وردوخ  یـشحو و  تروص  هب  ناریا  رد  هچتخرد  نیا 
لماح هک  نآ هخاـش  رپ  يرتچ و  جاـت  .ددرگ  یم تشک  یتلود  ياـهنامزاس  ياـه  هچغاـب لزاـنم و  طاـیح  اـهراولب ، اـهکراپ ، رد  ناریا 
هدـید اهراولب  اهکراپ و  رد  زین  نالیگ  رد  دراد ، یـصاخ  یئاـبیز  یهدـلگ  ناـمز  رد  دـشاب  یم یغرمرپ  ياـهلگ  مد  رایـسب و  ياـهلگ 

.دوش یم
.دنا هدشن لئاق  یئوراد  ینامرد و  صاوخ  رپ ، تخرد  يارب  یتنس  بط  رد  نینچمه  یئوراد و  ناهایگ  فلتخم  ياهباتک  رد 

ینساک هریت   Cousinia spp .:Compositae

ياراد دـننام و  میهید بعـشنم  هخاشرپ و  بلغا  یبوچ و  هدـعاق  رد  يا  هقاس اب  رادراخ  یفلع  هلاسدـنچ  اـت  هلاـسکی  دنتـسه  یناـهایگ 
یمرچ و ياهگرب  اب  كرک  نودـب  یهاگ  یئوتپ و  ياهکرک  ای  ولامـشپ  یتوبکنعرات  ياـهکرک  زا  هدیـشوپ  بلغا  ددـعتم و  ياـه  هپک

يروط هب  هقاس  يور  گربمد و  فرط  هب  دتمم  مسقنم و  يا  هناش هدـیرب ، يا  هناش راد ، بول راد ، هنادـند نوگانوگ  لاکـشا  هب  رادراخ 
رییغت ياهگرب  طسوت  يا  هپک عمتجم و  مظنمان  تردن  هب ای  مظنم  هدام و  رن و  يا  هلول ياهلگ  .دسر  یم رظنب  رادراخ  رادـلاب و  هقاس  هک 

، یناوغرا دیفـس ، درز ، عونتم  ياهگنر  هب  دـنوش و  یم هتفرگربرد  دـننامراخ  دـیاوز  اب  رادراخ  امومع  ياه  هگرب مان  هب  يا  هتفای لکش 
.دنوش یم هدید  گنر  شفنب تردن  هب ای  یتروص 

کشخ الومعم  قطانم  رد  اهنآ  زا  هنوگ  هب 210  بیرق  هک  يروط  هب  دنتسه  دایز  یگدنکارپ  شرتسگ و  ياراد  ناریا  رد  ناهایگ  نیا 
هدـید رتمک  اهراز  نمچ اهدور و  اه و  هچایرد هیـشاح  رد  بوطرم  قطانم  رد  امومع  دـنیور و  یم یناتـسهوک  تاـعافترا  یناـبایب و  و 

هدید ناتسا  عتارم  رد  هدوب و  دنسپ  عافترا یناتسهوک و  بلغا  هک  دنیور  یم ناهایگ  نیا  زا  هنوگ  نیدنچ  نالیگ  ناتـسا  رد  .دنوش  یم
: درب مان  ار  ریز  ياه  هنوگ ناوت  یم اهنآ  هلمج  زا  دنوش  یم

Cousinia gilanica/ Cousinia hypochionea
Cousinia erinacea/ Cousinia pinarocephalus

Cousinia pterocaulos

خرس لگ  هریت  هب :  Cydonia oblonga :Rosaceae
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ات یغرم  مخت ياهگرب  رادـکرک ، ناوج  ياه  هخاش اب  هدـننک  نازخ راـخ و  نودـب  رتم ، ات 6  يدـنلب 4  هب  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
هب یناقوف  حطس  رد  كرک  نودب  نیریز و  حطس  رد  دیفس  هب  لیامتم  يرتسکاخ  ياهکرک  اب  لماک ، يا  هریاد هبش  یهاگ  ای  یلیطتسم 
ای دیفـس  تشرد و  درفنم ، ياـهلگ  .دـسر  یم رظن  هب  گـنر  يرتسکاـخ نـیریز  حطـس  رد  هریت و  زبـس  یناـقوف  حطـس  رد  هـک  يروـط 

مکارتم و ياهکرک  زا  هدیـشوپ  يورک و  هبـش  ات  لکـش  یبالگ نآ  تشرد  هویم  هتفرگ و  رارق  اه  هخاش ياـهتنا  رد  نآ  گـنر  یتروص
.دشاب یم شوخ  يوب  رطع و  ياراد  گنردرز و  ابلاغ 

ياراد هک  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  تسا و  رایسب  نآ  هدش  تشک  ياهداژن  نکیل  دیور  یم اهراز  هشیب اهلگنج و  رد  هک  تسا  یتخرد  هب 
.ددرگ یم تشک  دشاب  یم درس  هلدتعم  هلدتعم و  ياوه  بآ و 

نتـشاد تلع  هب  نآ  ياـه  هناد دوـش و  یم هدافتـسا  تبرـش  هـلژ و  توـپمک ، اـبرم ، هـیهت  رد  نآ  زا  دراد و  يا  هیذـغت شزرا  نآ  هوـیم 
رثؤم لاهسا  دردولگ و  عفر  رد  نآ  هتخپ  تسا ، هدش  هتخانش  الماک  نآ  هفرس  دض  رثا  دنراد و  یشزرا  اب  یئوراد  ياه  هبنج ژالیـسوم 

.تسا
ورپ پ ، .ب ث ، ياهنیماتیو  کیلام ، دیسا  نیتکپ ، يدنق ، داوم  ياراد  هب  هویم 

398 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم یلآ  ياهدیسا  ینغور و  ياهسناسا  ننات ، نیماتیو آ ،

ار هب  تسوپ  یتنـس  بط  رد  .دزاـس  یم فقوتم  ار  يرتناـسید  هداـس و  ياهلاهـسا  نیتـکپ  نتـشاد  تلع  هب  هویم  نیا  هتخپ  هدـناشوج و 
.دوش لئاز  كورچ  نیچ و  ات  دنداد  یم ژاسام  تروص  تسوپ  يور  ار  روبزم  لولحم  هدرک  سیخ  لکلا  رد  زور  تدم 15 

.تسا رثؤم  یمضه  رید  يویر و  لس  هدور و  داح  مرو  ياوادم  رد  هب  تبرش 
رثا هدوـب  دـیفم  رایـسب  یباوـخ  یب هفرـس و  هایـس ناـمرد  يارب  دوـش  طوـلخم  لـسع  جـنران و  راـهب  اـب  رگا  هب  تـخرد  گرب  هدرک  مد

.دراد نکسم  هدننک و  مارآ
يدـلج تاـکیرحت  یگتخوـس و  بل ، ناتـسپ و  كرت  فاکـش و  یگدزامرـس ، يارب  هب  ياـه  هـناد هدـناسیخ  یجراـخ ، لامعتـسا  رد 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  فلتخم 
نرگیم و ناقری ، نامرد  یتسم ، يرامخ و  ياهتلاح  نتخاس  فرطرب  ناهد ، دب  يوب  ندرب  نیب  زا  نینج : ظفح  يارب  هب  یتنس  بط  رد 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  هدعم  دبک و  تیوقت 

قبنز هریت  یشحو : نارفعز  يرزخ ، نارفعز   Crocus caspius :Iridaceae

ای دیفـس  گنر  هب  یئاهلگ  اب  یلوط ، ياه  هتـشر اهیگدـیرب و  فافـش و  یئاشغ  تسوپ  اب  يا  هنب ياراد  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.ددرگ یم رهاظ  زیئاپ  لصف  رد  هک  هدعاق  رد  درز  يرجآ  ياه  هکل اب  گنر  مک شفنب 

یصاخ یئابیز  زیئاپ  لصف  رد  دوخ  يابیز  ياهلگ  اب  هک  تسا  يدنچ  ياه  هنوگ ياراد  نالیگ  ناتـسا  رد  یلگنج  ای  یـشحو  نارفعز 
زین  Crocus gilanicusو Crocus speciosus هنوگ ود  رکذـلا  قوف  هنوگ  رب  هوالع  دـنهد و  یم ناتـسا  فلتخم  قطانم  هب 

.دنیامن یم دشر  يا  هگلج ياهراز  نمچ ای  یعترم و  تاعافترا  رد  نالیگ  ناتسا  فلتخم  قطانم  رد 
طاقن بلغا  رد  نآ  ياه  هلالک نکیل  دیور و  یمن نالیگ  ناتسا  فلتخم  قطانم  رد  هچرگا   Crocus sativus ای یکاروخ  نارفعز 

.دوش یم فرصم  یگنر  هدام  هیودا و  ناونع  هب  ناریا 
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نارفعز ناونع  تحت  هک  دشاب  یم لگ  ياهرات  نامه  ای  نآ  هلالک  هماخ و  یئاهتنا  هیحان  یکاروخ  نارفعز  هدافتـسا  دروم  ياهتمـسق 
.ددرگ یم تراجت  رازاب  دراو 

اب اهرات  نیا  ندوب  هارمه  .دشاب  یم هلالک ) هیحان  رد   ) هریت یجنران  زمرق  گنر  هب  یفایلا ، تروص  هب  لگ  هماخ  ییاهتنا  هیحان  هلالک و 
.دهاک یم نآ  رابتعا  تمیق و  زا  همه  نیا  اب  تسین  شورف  هضرع و  رما  رد  بلقت  روظنم  هب  هچرگا  هماخ ،

.تسا دنت  یمک  خلت و  شمعط  رّطعم و  يوق ، نارفعز  يوب 
رطع سناـسا و  عوـن  کـی  یگنر ، هداـم  عوـن  کـی  یغمـص ، یندـعم ، حـالما  یبرچ ، داوـم  ياراد  هـک  یلگنج  اـی  یــشحو  نارفعز 

.دراد یکاروخ  نارفعز  اب  یکرتشم  صاوخ  ینامرد  رظن  زا  دشاب  یم یصوصخم 
: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  دنا  هداد حرش  ار  صاوخ  نیا  یناجرج  لیعامسا  دیس  انیس و  یلع  وبا 

یگریت هیاـم  روآ و  باوخ .دزادـگ  یم ار  مرو  .دـهد  افـص  ار  ور  گـنر  نآ  ندروخ  .دـنک  تیوقت  ار  نورد  دـیادز و  یم ار  تنوفع 
ار هدـید  .تسا  شوگ  لخاد  مرگ  مرو  يوراد  .دـیامن  یم بلـس  ار  تکرح  هک  تسا  يروآ  یتسم نارفعز ، اب  بارـش  .تسا  ساوح 

.دنک فرطرب  ار  مشچ  یگریت  .دنک  عنم  ار  يزیر  کشا .دهد  الج 
يوب ار  نآ  نغور  ای  نارفعز  دنرب  یم جـنر  مکـش  شچیپ  زجاح و  باجح  باهتلا  زا  هک  ینارامیب  .تسا  بلق  شخبناوت  ازفا و  يداش

دزیگنارب و هدـعم  رد  ار  اهتـشا  هک  تسا  یـشرت  فلاـخم  .دـشخب  ورین  ار  یـسفنت  رازبا  دوـش و  ناور  سفن  دـنور و  باوـخ  هب  دـننک 
يارب نارفعز  دـنیوگ  یـضعب  .دـنک  تیوقت  ار  هدـعم  دـبک و  دراد  هک  یترارح  اـب  نکیل  .درب و  یم نیب  زا  ار  اهتـشا  نارفعز  ور  نیازا

تسرداـن و نارفعز  ّتیمـس  عوـضوم  یئوراد » ناـهایگ   » و اـهیکاروخ » ناـبز   » باـتک رد  .تسا  زیگنا  توهـش .تسا  بوـخ  لاـحط 
فـلتخم و نادنمـشناد  ياهیــسررب  رد  هـک  هدـش  رکذ  یئوراد ) ناـهایگ   ) ریخا باـتک  رد  هدـیدرگ و  فیــصوت  یّقلت و  زیمآ  قارغا

.تسا هدیدرگ  تباث  نآ  فالخ  هدمآ  لمع  هب  تاناویح  يور  رب  هک  یئاهشیامزآ 
.تسا هدشن  رهاظ  روناج  رد  ّتیمومسم  هضراع  هنوگچیه  گس ، کی  هب  زور  یط 36  رد  نارفعز  هراصع  مرگ  ندناروخ 36  اب  اریز 

دزاس و یم مهارف  ار  مضه  تلوهـس  تابجوم  یتهج  زا  خلت ، داوم  ندوب  اراد  ّتلع  هب  نارفعز  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  نینچمه 
باصعا يور  رب  نّکسم  رثا  ياراد  ینامرد  رظن  زا  .دراد  باصعا  هلسلس  يور  رب  كّرحم  رثا  سناسا ، نتشاد  ّتلع  هب  رگید  فرط  زا 
لـصاوف رد  يورنوخ  تابجوم  نآ ، فرـصم  اـب  هک  دـندقتعم  دـنا و  لـئاق روآ  هدـعاق رثا  نآ  يارب  ماوع  ّبط  رد  .تسا  ندـب  یحطس 

ّتلع هب  زین  نآ  دراد و  نمزم  ياه  تیشنورب رد  هفرس  نّکسم  رثا  نارفعز  نآ  رب  هوالع  .دوش  یم مهارف  نینج  طقـس  یّتح  یگدعاق و 
أــشنم هـک  ییاـهیباوخ  یب عـفر  تـهج  ناوـت  یم نارفعز  زا  .تـسا  يوـیر  ياـهبابح  باـصعا  ياـهتنا  يور  رب  نآ  هدــننک  سحیب رثا 

.دروآ لمع  هب  هدافتسا  نادند  درد  نیکست و  زین  دنراد و  یجنشت  تالاح  يزغم و  تاکیرحت 

ودک هریت  اهودک :  Cucurbita spp :Cucurbitaceae

اب کچیپ  دـقاف  یهاگ  يا و  هخاـش ات 7  ياهکچیپ 3  اب  نیمز  يور  هدرتسگ  الماک  یهاـگ  هدـنورالاب و  اـی  هدـنور  دنتـسه  یناـهایگ 
کی گنردرز و  درفنم  تشرد ، ياهلگ  .ربز  دننام و  هدـغ ياهکرک  یلاخوت و  گربمد  لکـش و  یبلق ای  یغرم  مخت گرزب  ياهگرب 

.دنراد فیق  هیبش  هتسویپ  مه  هب  يا و  هلول ياهگربلگ  اب  یسنج 
.دنتسه یتشوگ  تخس و  ياه  هراوید اب  تشرد  بلغا  اهودک  هویم 

ودـک تشک  ریز  ناتـسا  عرازم  زا  يدایز  ياضف  دـنوش و  یم تشک  ناردـنزام  نالیگ و  صوصخ  هب  ناریا  طاقن  بلاـغ  رد  اهودـک 
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.دندرگ یم تشک  يزرواشک  تالوصحم  رگید  هارمه  هب  اهغاب  عرازم و  هیشاح  رد  زین  یهاگ  دور و  یم
رد یئامـسم  ودـک  و  ( Cucurbita maxima) یئایلق اـی  یئاولح  ودـک  ( ، Cucurbita pepo) لبنت ودـک  نوچ  مه یعاونا 

.تسا یئاولح  يودک  نآ  عون  نیرتجیار  ددرگ و  یم تشک  ناتسا 
( ودـک مرک   ) يا هدور ياـهلگنا  هدـننک  عـفد نآ  عاوـنا  هناد  .ددرگ  یم فرـصم  رابکـشخ  لـیجآ و  تروـص  هـب  ناریا  رد  ودـک  هـناد 
ار ودک  هتخپ  یهاگ  .تسا  یندعم  داوم  يدایز  رادقم  اهنیماتیو و  اهیبرچ ، اهدـنق ، اهنیموبلآ ، لیبق  زا  يداوم  ياراد  ودـک  .دنـشاب  یم

.دنرب یم راک  هب  هنیس  ندرک  مرن  تهج  اهیگدروخامرس و  عفر  رد 
399 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ورس هریت  نیبرز :  Cupressus sempervirens :Cupressaceae

یقفا و امومع  ياه  هخاـش لکـش و  یطورخم یجاـت  اـب  رتم  رثکا 30  دـح  عاـفترا  هب  ناـگنادزاب  هورگ  زا  زبـس  هشیمه  تسا  یتـخرد 
رد نالیگ  ناتسا  رد  .تسا  دابآ  نسح فارطا  سولاچ و  هرد  رد  هایگ  نیا  هاگشرتسگ  .شوپ  مه هدرشف و  مه  هب  لکش  یسلف ياهگرب 

.دشاب یم نآ  زراب  هنومن  لیوزره  یخیرات  فورعم و  ورس  هک  دوش  یم هدید  یناوارف  هب  لیوزره  هقطنم  لیجنم و  رابدور و  هقطنم 
نیزر تلع  هب  دـشاب و  یم يراـجن  عیانـص  رد  شزرااـب  ياـهبوچ  زا  تسا  رایـسب  يروخ  هدـنر تیـصاخ  ياراد  هک  هاـیگ  نیا  بوـچ 

.دراد یهجوت  لباق  ماود  اهدیب  عاونا  يرابنا و  ضارما  تافآ و  ربارب  رد  دیامن  یم دعاصتم  هک  يرطع  نآ و  رد  دوجوم 

لاچماپ هریت  نمالکیس : راسنوگن ،  Cyclamen persicum :Primulaceae

یغرم مخت كرک ، نودب  دنلب  گربمد  اب  يا  هقوط یمرچ  ياهگرب  اب  راد  هدغ صخشم و  يا  هقاس نودب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
هب لیامتم  یهاگ  گنرزمرق  یئاهلگ  .راد  بول یهاگ  راد و  هنادند ای  لماک  يا  هبل یبلق و  يا  هدـعاق اب  لکـش  يویلک - ای  یبلق  هبـش  ای 

.دندرگ یم رهاظ  راهب  ای  زیئاپ  لصف  رد  امومع  هک  دراد  گرب  نودب  دنلب و  یلگمد  اب  نوگژاو  درفنم  دیفس ،
دشر یفاک  اتبسن  رون  اب  یکهآ  يا  هرخـص قطانم  رد  امومع  ناردنزام و  نالیگ و  ياهلگنج  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  یکی  راسنوگن 

.دوش یم هتخانش  دوخ  نوگژاو  زمرق  ياهلگ  اب  هدرک و 
هب اهیشورفلگ  رد  راهب  لصف  رد  زمرق  هب  لیامتم  دیفس  ای  دیفـس  زمرق ، يابیز  ياهگنر  هب  نمالکیـس  مان  اب  نآ  هدش  حالـصا  ياهداژن 

.دسر یم شورف  هب  یتنیز  یهایگ  ناونع 

نگج هریت   Cyperaceae

ياه هقاس ياراد  یهاگ  یلاخوت ، ای  رپوت  هشوگ ، هس  ای  يا  هناوتـسا ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  ای  هلاس  ود  هلاسکی ، یفلع  دنتـسه  یناهایگ 
هتفر و لیلحت الماک  ای  ینمچ  ياهگرب  اب  گرب  نودـب  اـی  رادـگرب  صخـشم  ـالماک  یئاوه  ياـه  هقاـس اـب  بلغا  هدرتسگ و  ینیمزریز 
ای هتـسد  هورگ و  هلبنـس ، هشوخ ، رتچ ، لوکیناپ ، تروص  هب  هک  یلگ  نیدنچ  ات  کی  ياه  هچلبنـس زا  لکـشتم  نیذآ  لگ  هتفای ؛ لیلقت

رارق هشوپ  کی  روحم  رد  هک  تسا  یـسنج  کی  ای  هدام  رن و  یگنر  شوپلگ  نودـب  ياهلگ  لماح  هتفرگ  رارق  یئاهتنا  هچلبنـس  کـی 
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.دنراد
، اهرابیوج اهرهن و  رانک  اهقالتاب ، اـهبادرم و  هیـشاح  بوطرم  قطاـنم  رد  اـمومع  هدوب  يزبآ  دنـسپ و  تبوطر بلغا  هریت  نیا  ناـهایگ 
رد نوچ  .دـنیور  یم یناتـسهوک  ياهراز  نمچ بوطرم و  طاقن  مکارتم و  ياهلگنج  اهایرد و  لـحاوس  اـهدور و  دولآ  لـگ لـحاوس 

نکیل دنشاب و  یم ناتسا  یهایگ  شـشوپ  بلاغ  ياه  هرهچ ءزج  نایمدنگ  دننام  زین  اهینگج  اذل  تسا  ناوارف  یئاهطیحم  نینچ  نالیگ 
حرـش هئارا  زا  اجنیا  رد  .تسا  راوشد  رایـسب  اـهنآ  ياـه  هنوگ یفرعم  هئارا و  رگناـیب  ریگمـشچ و  هصخـشم  تافـص  نتـشادن  تلع  هب 

ددـعتم و ياه  هنوگ ياراد   Scirpusو Carexو Cyperus سنج هک  میئامن  یم هراشا  هدـیدرگ  يراددوخ  اـه  هنوگ اهـسنج و 
.دنوش یم هدید  ناتسا  يا  هگلج یلحاس و  بوطرم و  طاقن  رثکا  رد  هدوب و  دایز 

هلال هریت  کشیمه :  Danae racemosa :Liliaceae

دـننام و سلف کچوک و  يا  هقاس ياهگرب  .لکـش  ینامک ياه  هقاس اب  رتمیتناـس  ات 100  عاـفترا 50  هب  زبـس  هشیمه  تسا  يا  هچتخرد
.تسا هایگ  گرب  هک  ددرگ  یم روصت  ابلاغ  هک  زیت  كون يا ، هزینرس يامن  گرب ياه  هقاس یئاشغ و 

هب نآ  گرزب  اتبسن  يا  هتـس هویم  .هتفرگ  رارق  یئاهتنا  يا  هشوخ نیذآ  لگ يور  رب  نآ  دیفـس  هب  لیامتم  زبس  هدام  رن  کچوک  ياهلگ 
.تسا يا  هناد کی  الومعم  زمرق و  گنر 

ياه هخاش هارمه  اهیـشورف  لگ طسوت  امومع  دیور و  یم ناردنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  رد  ناریا  لامـش  ياهلگنج  رد  طقف  کشیمه 
.دراد ینیئزت  هبنج  دوش و  یم هضرع  نایرتشم  هب  نآ  یئابیز  يزبسرس و  تلع  هب  لگ 

ینیمز بیس هریت  هروتاد :) هلوتات ،  ) هروتات  Daturea stramonium :Solanaceae

یغرم و مخت رادـگربمد  ياهگرب  اـب  رتمیتناـس  اـت 200  عاـفترا 40  هب  هخاـشرپ  بعـشنم و  يا  هقاـس اـب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.یسونیس قیمع  ياه  هنادند

رادراخ و یلوسپک  يا  هویم دنلب  يا و  هلول يا  هساک هارمه  يروحم  درفنم و  تروص  هب  نآ  لکـش  یفیق تشرد  گنردیفـس و  ياهلگ 
.دهد یم يا  هناورپ

اهر یضارا  قطانم و  عرازم ، رد  زره  فلع  تروص  هب  هک  تسا  یهایگ  هروتات 
400 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدش اجباج  مود و  تسد  ياهکاخ  ياراد  یضارا  اه و  هداج هیشاح  رد  نالیگ  ناتـسا  رد  .دیور  یم اه  هداج هیـشاح  هکورتم و  هدش و 
هروتات .تسا  صیخـشت  لباق  دوخ  نشور  زبس  ياهگرب  تشرد و  دیفـس  ياهلگ  اب  هتفای و  شیور  یلزنا  ردنب  فارطا  رد  صوصخ  هب 
.ددرگ یم هیصوت  اهیرامیب  زا  یضعب  نامرد  يارب  مک  رایسب  نازیم  سایقم و  رد  نآ  یئوراد  فرصم  تسا و  یمس  ناهایگ  زا  یکی 

زبس گنر  هب  لماک  یغرم  مخت ياهگرب  توافت  قوف و  یمومع  تاصخشم  اب   Daturea innoxia مان هب  هروتات  زا  يرگید  هنوگ 
.دیور یم یناوارف  هب  یلزنا  تشر و  نیب  رد  نالیگ  ناتسا  رد  رت  تشرد یفیق  دیفس  ياهلگ  رادکرک و  هریت و 

نامرد يارب  .نیمالوپوکـسا  کیروتاد و  دیـسا  نیـسویه ، نیپورتآ ، نیمایـسویه ، ياهدیئولاکلا  ياراد  یمـس و  تسا  یهایگ  هروتات 
دـهد و یم شهاـک  ار  ددـغ  حـشرت  هتـشاد  شخب  مارآ رثا  .دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروـم  یبـصع  ياـهدرد  سرقن و  مـسآ و  جنـشت ،
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رظن تحت  دـیاب  نآ  زا  هدـش  هیهت  ياهوراد  دوش و  یم هدافتـسا  يزاسوراد  تعنـص  رد  اهنت  هایگ  نیا  زا  .دـیامن  یم عستم  ار  اهـشنورب 
.ددرگ فرصم  کشزپ 

يرفعج هریت  یشحو : جیوه   Daucus littoralis subsp .hyrcanicus :Umbelliferae

یهاگ الاب و  رد  راد  هخاـش بعـشنم و  تسار  يا  هقاـس اـب  رتمیتناـس  اـت 110  عافترا 30  اب  هلاسدـنچ  اـی  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
گنردیفـس ياهلگ  اب  رادکرک  رطعم و  امومع  يا  هناش راب  ود  بکرم  يا  هدعاق ياهگرب  اب  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  يا و  هقاسدنچ

نآ رادراخ  هویم  هدوب و  اهکرتچ  اهرتچ و  رانک  رد  نابیرگ )  ) هدیرب يا  هناش هتفای  لکش  رییغت  ياهگرب  ياراد  هک  يرتچ  ینیذآ  لگ و 
.ددرگ یم داجیا  اهکرتچ  ياهتنا  رد  دایز  رادقم  هب 

رد یهاگ  هقطنم و  يا  هگلج ياهتـشد  یلحاس و  ياهنـش  يور  رب  هدوب  نالیگ  فلتخم  قطانم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  یـشحو  جـیوه 
یهاگ هک  یناریا  جـیوه  یگنرف و  جـیوه  ياهمان  هب   Daucus sativa جیوه هدش  حالـصا عاونا  .دیور  یم عرازم  اه و  هداج رانک 

زا راشرـس  اهنآ  يا  هدـغ هشیر  هک  تسا  ییاهیزبس  زا  دوش  یم تشک  عرازم  لزانم و  طایح  اه و  هچغاب رد  ناتـسا ، فلتخم  قطانم  رد 
دید نآ  رد  دوجوم  ياهنتوراک  اصوصخ  هزات  جـیوه  .تسا  یگنر  داوم  نیتکپ و  دـنق و  نیماتیو ب ، تابیکرت  ياهنیماتیو آ و ث و 

.دراد کمرک  سیراکسآ و  يا ، هدور ياهلگنا  عفد  لثم  يرگید  تارثا  .دیامن  یم تیوقت  ارنآ  هدیشخب و  دوبهب  ار  مشچ 
.دوش یم هدافتسا  ناکدوک  هیذغت  رد  نآ  زا  اصوصخ  دیامن و  یم میظنت  ار  يا  هدور ياهیتحاران 

ناونع هب  دور و  یم راکب  يرتسیه  يویلک ، ياهجنلوق  جاسنا ، ندروآ  بآ  دننام  فلتخم  ياهیرامیب  جالع  يارب  یـشحو  جـیوه  هویم 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  رام  مس  رهزداپ  خفن و  عفد  نکشداب ، هدعم ، يوقم 

401 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

کخیم هریت  کخیم :  Dianthus orientalis :Caryophyllaceae

ای زیت  كون یطخ ، لـباقتم  ياـهگرب  رتم و  یتناـس اـت 40  عافترا 15  هب  ددـعتم  ياه  هقاـس اـب  يا  هدوت هلاسدـنچ ، یفلع  تسا  یهاـیگ 
هتفرگ و رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  هک  درفنم  يا  هبارـش هیـشاح  رد  راد و  شیر یئاهگربلگ  اب  گنر  یتروص ای  زمرق  ياهلگ  زارد ، كون

.دسر یم رظن  هب  زمرق  ياهلگ  زا  ینسوک  هیبش 
هدـید هقطنم  تاعافترا  رد  رتشیب  نالیگ  رد  .دـیور  یم دـنت  ياهبیـش  اه و  هرخـص رایـش  يالبال  رد  يا  هرخـص طاقن  رد  ابلاغ  کخیم 

نموف و نیب  هلوساـم ، ساـملا ، هندرگ  فارطا  رد  نـالیگ  فلتخم  قطاـنم  تاـعافترا و  رد  کـخیم  زا  يرگید  ياـه  هنوـگ .دوـش  یم
: تسا رارق  نیدب  اهنآ  یملع  یماسا  هک  دنیور  یم لیجنم  رابدور و  فارطا  دوردیفس ، هرد  هلوسام ،

Dianthus armeria/ Dianthus agrostolepis
Dianthus strictus/ Dianthus gilanicus

Dianthus cretaceus/ Dianthus crossopetalus
Dianthus hyrcanicus

شورف هب  اهیـشورفلگ  بلغا  رد  یتروص  ای  هریت  زمرق  دیفـس ، ياهگنر  هب  دوخ  يابیز  رپرپ و  ياـهلگ  اـب  کـخیم  هتفاـی  شرورپ عاونا 
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.دسر یم

ینومیم لگ  هریت  لاتیژید : هناتشگنا ، لگ   Digitalis nervosa :Scrophulariaceae

اب هقاس ، لوط  مامت  رد  گرب  زا  هدیـشوپ  رتمیتناس ، ات 110  عافترا 30  هب  هتـشارفارب  تسار و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
گنردرز ياهلگ  دنوش ، یم رتکچوک  رتکچوک و  هقاس  ياهتنا  فرط  هب  جـیردت  هب  هک  لماک  يا  هبل اب  هدیـشک  يا - هزینرـس ياهگرب 

.تسا هتفرگ  رارق  مکارتم  يا  هشوخ نیذآ  لگ تروص  هب  هقاس  ياهتنا  رد  نآ  لکش  یناکتسا تشرد و  اتبسن 
یفاـک و رون  اـب  یلگنج  طاـقن  بلاـغ  رد  هدوب  ناریا  ياـهراز  هشیب یلگنج و  قطاـنم  دنـسپ  تبوـطر ناـهایگ  زا  یکی  هناتـشگنا  لـگ 

ناجیهال تشر و  نیب  لاخلخ ، ملاسا - هداج  فارطا  نالیگ  رد  نآ  هاگشیور  .دیور  یم یناتـسهوک  تاعافترا  رد  کنت  ياهراز  هشیب
.تسا یناتسهوک  یعترم  قطانم  یلگنج و  ياه  هداج ریاس  و 

يارب هدوب  بلق  يوقم  ياهوراد  هلمج  زا  ندوب  یمـس  نیع  رد  نآ  عاونا  نکیل  درادن و  یمهم  هاگیاج  ناریا  یتنـس  بط  رد  هایگ  نیا 
راشف نتفر  الاب  ثعاب  تسا  یحطـس  قورع  يراجم  هدـننک  گنت نوچ  .دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  بلق  تاضابقنا  میظنت  تیوقت و 

.دیآ لمعب  یفاک  تقد  دیاب  نآ  فرصم  رد  ددرگ و  یم ینایرش 
هب .دراد  رب  رد  ار  بلق  تاضابقنا  هدننک  میظنت تیوقت و  هدننک ، میالم لمع  تسا و  بلق  يوقم  مهم  ياهوراد  هلمج  زا  هناتشگنا  لگ 

یلو دراد ، زین  ردم  رثا  لاتیژید  .ددرگ  یم ینایرـش  راشف  نتفر  الاب  ثعاب  دشاب ، یم یحطـس  قورع  يراجم  هدـننک  گنت نوچ  هوالع 
رهاـظ رثؤم  وحن  هب  اهمادـناریخ  ءاقـستسا و  هب  ناـیالتبم  رد  دـنک ، یم زورب  فیعـض  وحن  هب  ملاـس  صاخـشا  رد  هک  نآ اـب  لـمع ، نیا 

[1] .دنک یم ادیپ  همادا  زین  زور  ات 7  ددرگ و 3  یم رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  ات 36  الومعم 24  هناتشگنا  لگ  ردم  رثا  .دوش  یم

ص401 ج3 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
رارق هدافتـسا  دروم  بلق  فعـض  زین  بلق و  هچیهاـم  مرو  نابرـض ، یئاـسران  یمظن و  یب ریظن  بلق ، فـلتخم  ياـهیرامیب  رد  هاـیگ  ن 
نمـض نوچ  لاتیژید ، فرـصم  اب  .دنرب  یم راک  هب  اهنآ  زج  لس و  داح ، ياهمـسیتامور  بنجلا ، تاذ  هیرلا ، تاذ  رد  ار  نآ  .دریگ  یم

.دنک یم ادیپ  شخب  تیاضر عضو  رامیب ، یمومع  تلاح  ددرگ ، یم عفد  زین  اهرورلک  راردا ، عفد 

وهلک هریت  يدنمرخ : وهلک ،  Diospyrus lotus :Ebenaceae

اب الاب  رد  هخاشرپ  بعـشنم و  نسم و  ياه  هقاس رد  رادرایـش  گنر و  يرتسکاـخ تسوپ  اـب  هدـننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
درفنم هدام  ياهلگ  یئات و  هس ات  کیرن  ياهلگ  هدیـشک ، يوضیب  ات  يوضیب  لماک  كرک  نودب  ياهگرب  .رادـکرک  ناوج  ياه  هخاش

ای هایـس  ندیـسر ، زا  سپ  هک  گنردرز  يورک  رادـبآ  يا 2 ] هتـس ياه  هویم اب  يا  هوهق هب  لـیامتم  زمرق  اـی  یناوغرا  اـی  درز  گـنر  هب 
.ددرگ یم هایس  هب  لیامتم  شفنب 

اب هکورتم و  ياهلگنج  رد  امومع  هدوب و  یتعنـص  شزرا  دـقاف  نآ  بوچ  هک  تسا  ناریا  لامـش  یلگنج  ناـتخرد  زا  یکی  يدـنمرخ 
.دیور یم اهراز  هشیب اه و  هداج هیشاح  رد  یفاک  رون 

رثا شا  هوـیم .دوـش  یم هدافتـسا  نوـخ  هیفـصت  يارب  نا  بوـچ  زا  .دـنیوگ  یم راد  هبرا نـالیگ  طاـقن  یخرب  رد  ار  يدـنمرخ  تـخرد 
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.دراد هدننک  مارآ
هب لیامتم  یجنران  تشرد و  هویم  هدـش و  تشک  ناریا  فلتخم  طاـقن  رد  هزورما   Diospyrus KaKi ولامرخ ماـن  هب  نآ  زا  یعون 

دایدزا يارب  هدوب  بت  دض  نآ  هویم  دوش ، یم هدافتـسا  نکـسم  ناونع  هب  ولامرخ  مخت  زا  .دـسر  یم هیذـغت  فرـصم  هب  نآ  گنرزمرق 
.دور یم راکب  ندب  ياهدیسا 

ینساک هریت   Dittrichia graveolens :Composite

ياهکرک هارمه  دـنلب  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  رتم  کی  رثکا  دـح  عافترا  هب  رطعم  ددـعتم و  ياه  هخاـش اـب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ياـهتنا رد  کـنت  يا  هشوخ ینیذآ  لـگ رد  نآ  يا  هپک عمتجم و  يا  هلول يا و  هناـبز ياـهلگ  يا ، هزینرـس یطخ - ياـهگرب  راد و  هدـغ

.دنراد رارق  اه  هخاش
قطانم يا  هگلج ياهتـشد  شیآ و  عرازم  اهرهن و  عرازم و  هیـشاح  رد  یخالگنـس ، ینـش و  ياـهکاخ  يور  رب  اـمومع  روکذـم  هاـیگ 

.دوش یم هدید  اهغاب  عرازم و  رد  زره  فلع  تروص  هب  ناردنزام  نالیگ و  ياهناتسا  فلتخم 
402 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نابزواگ لگ  هریت  نابزواگ : لگ   Echium amoenum :Boraginaceae

ياهکرک زا  هدیشوپ  رتمیتناس ، ات 80  عافترا 20  هب  هتشارفا  رب - بعشنم و  ای  هداس  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدنچ  ای  هلاس  ود  تسا  یهایگ 
.رادکرک يا و  هزینرس يا  هقاس ياهگرب  يا و  هزینرس يا  هدعاق ياهگرب  دننام ، شیر

.دراد شفنب  هب  لیامتم  یناوغرا  ای  هریت  یناوغرا  ياهگنر  هب  تشرد  يا و  هلول مظنمان  ياهلگ 
ياهروشک رد  .دراد  یمومع  فرـصم  تسا و  هدـش  هتخانـش  ناگمه  رب  نآ  یئوراد  شزرا  ناریا  رد  هک  تسا  یهایگ  نابزواگ  لگ 

هب هدـش و  هتخانـش  الماک  ناریا  رد  قوف  هایگ  نکیل  دوش و  یم هدافتـسا  ناـبزواگ  لـگ  ماـن  هب   Borago officinalis زا یئاپورا 
.ددرگ یم فرصم  شخب  مارآ ناونع  هب  بیطلا  لبنس  هارمه 

، ولرامع دابآ ، متـسر لیجنم و  رابدور و  فارطا  رد  یعترم  یلگنج و  ياه  هنماد بوطرم  اتبـسن  قطانم  رد  نـالیگ  رد  ناـبزواگ  لـگ 
تعیبط هب  صاخ  يا  هولج دوخ  يابیز  ياهلگ  اب  دـیور و  یم راهب  لصف  رد  شلاـط  یقـالیی  قطاـنم  ناریح و  هندرگ  فارطا  رـس و  هرپ
ناتسا فلتخم  قطانم  تاعافترا  رد  هتشگ و  جیار  یئوراد  فراصم  ظاحل  هب  زین  نآ  تشک  ریخا  ياهلاس  رد  .دشخب  یم ناتسا  يابیز 

.دنزادرپ یم نآ  ریثکت  شرورپ و  هب  نایئاتسور 
یئاه هطقن شگرب  يور  رب  ربتـس و  شگرب  هک  یناسارخ  نابزواگ  ینامرد ، روظنم  هب  دسیون ...« : یم نوناق »  » باتک رد  انیـس  یلع  وبا 

ناـبزواگ اـم  تکلمم  رد  هک  ار  هچنآ  اـّما  .تسا  بوـخ  تسا  هدـش  ادـج  یئاـهزرپ  كرک و  اـی  یئاهدـننامراخ  اـهنآ  زا  هـک  تـسه 
مان هب  ار  زوخاـمرم )  ) ورم هاـیگ  زا  يا  هریت ارثکا  تسین و  نیتسار  ناـبزواگ  دـنیامن  یم یئوراد  هدافتـسا  نآ  زا  ناـبیبط  دـنرادنپ و  یم

 ...« دسر یمن نابزواگ  هدیاف  هب  شا  هدیاف دنرب و  یم راکب  نابزواگ 
هیلک ياهیتحاران  نامرد  يارب  نابزواگ  لگ  گرب  هقاس و  .دـنلوقلا  قّفتم  یبط  هایگ  نیا  يروآراردا  تیـصاخ  رد  ناسانـشوراد  مامت 

يدایز رادـقم  ياراد  نابزواگ  لگ  هقاس  اهگرب و  اریز  .ددرگ  یم زیوجت  هناثم  یگدروخامرـس  يویلک و  هعیاض  باهتلا و  اـصوصخم 
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.دشاب یم روآراردا  هدام  نیا  تسا و  ساتپود  تارتین 
ریهک و اب  بت  لاخبت ، کلمخم ، هلبآ ، کخرـس ، نوچ  یئاهیرامیب  فلتخم  ياـهبت  ياوادـم  رد  هدوب  قّرعم  ناـبزواگ  لـگ  نینچمه 

ياضعا درد  نیکـست  هسبآ و  يور  دامـض  يارب  دـنزپب  ریـش  اب  دـننک و  هل  رگا  ار  نابزواگ  لگ  هزات  ياهگرب  .دور  یم راکب  مسیتامر 
هدـنناشنورف ناکدوک و  ناهد  مخز  يوراد  ار  ناـبزواگ  لـگ  هتخوس  انیـس  یلع  وبا  .دوش  یم عقاو  دـیفم  یگتخوس  ندـب و  یجراـخ 

اما تسا ، بوخ  ناهد  نورد  تاباهتلا  مخز و  جالع  يارب  زین  هاـیگ  نیا  هتخوساـن  هتبلا  دـیوگ  یم دـناد و  یم ناـهد  نورد  تاـباهتلا 
سرت يرامیب  جـالع  بلق ، يوقم  روآـطاشن ، ار  ناـبزواگ  لـگ  هدرک  مد فرـصم  نینچمه  انیـس  نبا  .تسا  رترثؤم  رتهب و  شا  هتخوس
ناقفخ ساوسو و  یئادوس ، ضارما  عفر  تهج  نابزواگ  لگ  قرع  .تسا  هدرک  یفرعم  یئادوس  ياـهیرامیب  بلق و  شپط  شّحوت ،) )

.تسا هدیدرگ  یفرعم  ناطرس  هدنرادزاب  میزینم  نتشاد  ببس  هب  هدش و  دای  دیفم 
.تسا مرگ  ياهیندیشون  نیرتعوبطم  زا  ینامع  ومیل  اب  هارمه  نابزواگ  لگ  هدرک  مد

ینساک هریت  غاب : درمریپ  ( Erigeron canadensis -Conyza canadensis (Compositae

هب راد ، هژم ياهگرب  ربز و  دننام و  شیر ياهکرک  زا  هدیشوپ  میخض  اتبسن  يا  هقاس اب  هلاس  ود  تردن  هب هلاسکی و  یفلع  تسا  یهایگ 
رت کیراب یناقوف  شخب  رد  هک  کیراب  يا  هزینرس ژاو  ياهگرب  اب  لگ  رپ  راد و  هخاش بعـشنم و  الاب  رد  رتمیتناس ، ات 150  عافترا 30 

.دنوش یم
.دراد گنردرز  یقبط  ياه  هچلگ یناوغرا و  يا  هنابز يرانک  ياه  هچلگ اب  يا  هپک عمتجم و  ياهلگ 

اب هدوب و  نالیگ  فلتخم  قطانم  ياهور  هدایپ اه و  هداج رانک  شیآ ، عرازم  عرازم ، اهغاب ، جـیار  زره  ياهفلع  زا  یکی  روکذـم  هاـیگ 
رگید يا  هنوگ .تسا  رادروخرب  يدایز  رایسب  هعسوت  دشر و  شنکارپ و  تردق  زا  دنک  یم دیلوت  هک  یناوارف  ياه  هناد دایز و  ياهلگ 

رد هک  دـشاب  یم بوطرم  قطانم  اهراز و  نمچ صاخ  گنرـشوخ  یبآ  يرانک  ياـهلگ  اـب   Erigeron acer ماـن هب  سنج  نیا  زا 
ناتـسا زره  ياـهفلع  زا  رکذـلا  قوف  هنوـگ  دـننام  زین   Erigeron bonariensis هنوگ دـنک و  یم دـشر  ناملید ... ، تاـعافترا 

Erigeron canadensis ياهمادنا هیلک  نکیل  تسا و  هتخانشان  الماک  ناریا  رد  قوف  ناهایگ  یئوراد  دربراک  .دشاب  یم نالیگ 
، جاسنا ندروآ  بآ  هداس ، ياهلاهسا  عفر  رد  دیفم  جیاتن  نآ  ياه  هدروآرف فرصم  دشاب ، یم ردم  نوخ و  هدنروآدنب  ضباق ، يوقم ،

.دراد یشش  ياه  هلزن هناثم و  مرو  سرقن ، نمزم ، مسیتامور 
هتفرـشیپ هلحرم  نامرد  .دروآ  یم نیئاپ  يدایز  نازیم  هب  ار  نوخ  کـیروا  دیـسا  تسا و  رثؤم  رایـسب  سرقن  مسیتاـمر و  ناـمرد  يارب 

ياهیرامیب هنیـس و  ياهیزیرنوخ  عفر  رد  تسا ، رثؤم  یگدعاق  لصاوف  رد  اهیزیرنوخ  هجلاعم و  هیلک و  گنـس  عفد  رد  هدوب و  هبـصح 
.تسا دیفم  رایسب  هناثم  هیلک و 

خرس لگ  هریت  ینپاژ : لیگزا   Eriobotrya japonica :Rosaceae

بعشنم و الاب  رد  يا  هقاس اب  رتم  رثکا 5  دح  عافترا  هب  گرزب  هداس و  زبس  هشیمه  ياهگرب  اب  راخ  نودب  تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
كرک و نودب  یناقوف  حطس  اب  یغرم  مخت ژاو  ات  هدیشک  يا  هزینرـس اهگرب  ناوارف ، ياهکرک  زا  هدیـشوپ  ناوج  ياه  هخاش هخاشرپ و 

.يا هوهق ددعتم  ياه  هناد اب  گنردرز  لکش  يوضیب ای  لکش  یبالگ هویم  گنردیفس و  رطعم و  ياهلگ  فافش و  زبس 
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اهراولب و اهکراپ و  رد  نالیگ  رد  هلمج  زا  هدـش  دراو  ناریا  هب  ریخا  ياهلاس  رد  نکیل  دـشاب و  یمن ناریا  یموب  هچرگا  ینپاژ  لیگزا 
هب اهیـشورفلگ  رد  لگ  ياه  هخاش هارمه  هب  ارنآ  ياهگرب  ددرگ و  یم تشک  نآ  ندوب  زبس  هشیمه  رطاخ  هب  اه  هچغاب اه و  هناخ طایح 
اما تسین ، ینامرد  هدافتـسا  دروم  ناریا  رد  .دوش  یم هتخورف  یلگنج  یبالگ  مان  اب  ناتـسبات  لصف  رد  زین  نآ  هویم  .دنناسر  یم شورف 

.تسا رثؤم  هفرس  لاهسا و  هدعم ، ءالتما  همضاه ، ءوس  نامرد  غارفتسا ، عفر  درد ، نیکست  اهتشا ، دایدزا  رد  یلک  روطب 
403 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ینادعمش هریت  اهناپوچ : نزوس   Erodium spp :Geraniaceae

انهپ و زا  رتزارد  کنهپ  اب  يا  هقاس ياـهگرب  يا و  هدـعاق بلغا  ياـهگرب  اـب  یفلع  هلاسدـنچ  اـی  هلاـس  ود  هلاـسکی ، دنتـسه  یناـهایگ 
ياهگنر هب  اهناپوچ  نزوس  مظنمان  ای  مظنم  ياهلگ  .نیمز  يور  هدرتسگ  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  هدـیرب و  هدـیرب  ای  راد  بول يا  هناـش

.دنتسه یبآ  ات  شفنب  هریت و  ات  نشور  زمرق  یبآ ، هب  لیامتم  دیفس  فلتخم 
رد یلگنج ، ياه  هداج هیـشاح  رد  یلحاس  ياـه  هگلج اهتـشد و  رد  هدوب و  دنـسپرون  تسود و  تبوطر یناـهایگ  بلغا  ناـهایگ  نیا 
هب ناهایگ  نیا  زا  يددـعتم  ياه  هنوگ نالیگ  طاـقن  رتشیب  رد  .دـنیور  یم اـهغاب  یعارز و  عرازم  راد  بیـش یکهآ  يا  هرخـص قطاـنم 

: دنا هدنکارپ ریز  حرش 
Erodium ciconium/ Erodium malacoides

Erodium cicutarum/ Erodium oxyrrhynchum
Erodium laciniatum/ Erodium pulverulentum

وب بش هریت  بادنم :  Eruca sativa :Cruciferae

ياهگرب اب  رتمیتناس  ات 50  يدـنلب 10  هب  راد  هخاش بعـشنم و  الاب  رد  ای  هخاش  نودـب  تسار  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
گنرزمرق ای  يا  هوهق ياه  هگر اب  درز  ای  دیفـس  بادنم  ياهلگ  گربمد ، نودب  هقاس  ياهگرب  رادگربمد و  هدـیرب و  يا  هناش يا  هقوط

.تسا رادکرک  ای  كرک  نودب  ياه  هفک اب  هاتوک  نهپ و  اتبسن  هدرشف  هقاس  اب  نیجرخ  نآ  هویم  هدوب 
هب طاـقن  بلاـغ  رد  زین  نـالیگ  رد  .دـشاب  یم هدـش  اـهر  شیآ و  ياـهنیمز  تاـبوبح و  مدـنگ ، عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  بادـنم 
رد هک  تسا  ینغور  ياه  هناد زا  یکی  بادنم  .دیامن  یم دشر  ناملید  یلیپسا و  رابدور ، فارطا  دوردیفـس ، هرد  عرازم  رد  صوصخ 

.دوش یم تشک  قطانم  یضعب 
.دشاب یم جاسنا  بآ  هدننک  عفد هدعم و  يوقم  هتشاد  هاب  هوق  يوقم  هدنهدورین ، درد ، توبروکسا ، دض  رثا  هایگ  فلتخم  ياهتمسق 

يرفعج هریت  خاچوچ : غاچوچ ،  Eryngium caeruleum :Umbelliferae

یبلق یغرم - مخت يا  هدعاق ياهگرب  اب  گنر  یبآ امومع  رتمیتناس و  ات 50  عافترا 10  هب  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  ای  هلاس  ود  تسا  یهایگ 
ات يا  هجنپ قیمع  ياهیگدـیرب  اب  گربمد  نودـب  يا  هقاس ياهگرب  زین  دـنزیر و  یم یهدـلگ  ناـمز  رد  هک  رادراـخ  هبول و  هس  اـی  نهپ 
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.رادراخ هدیرب  يا  هناش
کشخ و یهاگ  یفاک و  تبوطر  ياراد  طاقن  اهراز و  نمچ زاب ، ياهتـشد  رد  ناتـسا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  غاـچوچ 

تـسرد نآ  اب  یـصوصخم  یـشرت  هدرک و  هدافتـسا  نآ  زا  ییارحـص  يزبس  ناونع  هب  یلحم  مدرم  دیور و  یم یلحاس  ياهنـش  يور 
.دننک یم

نویفرف هریت  اهگسریش :  Euphorbia spp :Euphorbiaceae

يا هقاس لباقتم و  یهاگ  بوانتم و  يا  هقاـس ياـهگرب  گنردیفـس و  يا  هباریـش اـب  هلاسدـنچ  اـی  هلاـسود  هلاـسکی ، دنتـسه  یناـهایگ 
ياهگرب مهارف و  ای  يا  هخرچ تروص  هب  نیذآ  لگ رانک  ياهگرب  .نیمز  حطس  يور  هدرتسگ  یهاگ  هدیباوخ و  تسار ، هتـشارفارب و 

.دنا هتفرگ رارق  لباقتم  ای  يا  هخرچ تروص  هب  سنج  نیا  هژیو  نیذآ  لگ  Cyathium رانک
دنتسه مجاهم  ناهایگ  هلمج  زا  اهگسریش  .تسا  گنردرز  يدهـش  ددغ  اب  ییاهلگ  هباریـش و  نتـشاد  ناهایگ  نیا  یمومع  هصخـشم 

نیا  زا  هنوگ  ات 25  دادعت 19  نالیگ  رد  .دنزاس  یم مهارف  ار  اههاگارچ  عتارم و  بیرخت  تابجوم  هک 
404 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تسا  Euphorbia helioscopia هلاسکی هایگ  اهنآ  نیرتروهـشم  زا  نکیل  و  دنتـسه ، راد  هباریـش یگمه  هک  دنیور  یم ناهایگ 
یمئاد و هنوــگ  ود  نــینچمه  دـــیور ، یم عـــتارم  اـــهغاب و  عرازم و  هیـــشاح  عرازم ، ناـــیم  رد  ناتـــسا  قطاـــنم  رثـــکا  رد  هــک 

ياه هنوگ .دـنیور  یم نـالیگ  ياـهلگنج  رد  هک   Euphorbia amygdaloidesو  Euphorbia squamosa هلاسدنچ
مشچ هب  مشاه  هدازماما  یلزنا ، ردنب  تشر ، ناجیهال ، رابدور و  فارطا  رد  هلمج  زا  ناتـسا  فلتخم  قطانم  رد  اهگـسریش  زا  يرگید 

.دنروخ یم

داشمش هریت  كراوشوگ :  Evonymus latifolius :Celasteraceae

ناوج ياه  هخاش ناوارف و  ياهـشوجاپ  اب  بعـشنم و  نیئاـپ  زا  يا  هقاـس اـب  رتم  رثکا 3  دـح  عاـفترا  هب  هدـننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
یهاگ يا و  هرا هنادـند  يا  هبل اب  زیت  كون هریت و  زبس  گـنر  هب  كرک و  نودـب  یغرم  مخت ژاو  اـت  يوضیب  ياـهگرب  اـب  هشوگراـهچ ،
لوسپک ياـه  هویم هتفرگ  رارق  ییاـهتنا  اـی  يروحم  نزرگ  ینیذآ  لـگ رد  نآ  زبـس  هب  لـیامتم  دیفـس  ياـهلگ  .گرزب  رایـسب  تاـقوا 

.دیآ یمرد گنرشوخ  زمرق  گنر  هب  ندیسر  زا  سپ  هدوب  نازیوآ  رادلاب و  نآ  يا  هچرب ات 5  یتشوگ 4 
زا يا  هنوگ .دراد  شرتسگ  یلگنج  قطانم  رد  نالیگ  رد  دـیور و  یم اهراز  هشیب رد  ناریا  لامـش  ياـهلگنج  رد  هک  تسا  يا  هچتخرد
هب ییاـهگرب  اـب  زبـس  هشیمه  تـسا  يا  هـچتخرد نوگاـنوگ  ياـهداژن  اـب   Euonymus japonicus داشمـش ماـن  هب  سنج  نـیا 

اهراولب اهکراپ و  اه ، هچغاب هیـشاح  رد  نیچرپ  ناونع  هب  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  قطانم  رد  هک  قلبا  ای  زبس  نوگانوگ  ياـهگنر 
.دراد یصاخ  ییابیز  ندوب  زبس  هشیمه  لیلد  هب  دوش و  یم تشک 

طولب هریت  شار :  Fagus orientalis :Fagaceae

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 536 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


یجات اب  فاـص و  نشور و  يرتسکاـخ  گـنر  هب  یتسوپ  اـب  رتم  رثکا 40  دـح  يدـنلب  هب  تسار  يا  هنت اـب  هدـننک  نازخ تسا  یتخرد 
يا هبل زارد و  كون  ای  زیت  كون ییاهتنا  اب  یلیطتـسم  یغرم - مخت ژاو  ای  یغرم  مخت ژاو  اـت  نهپ  يوضیب  ياـهگرب  ـالاب و  رد  هدرتسگ 

.كرک نودب  جاوم و  یمک  ای  لماک 
حطس زا   ) الاب هب  رتم  دودح 800  عافترا  زا  هک  دشاب  یم ناردنزام ) نالیگ و   ) ناریا لامـش  ياهلگنج  شزرااب  ناتخرد  زا  یکی  شار 
دشر  . Ulmus spp اهنوراـن و   . Quercus spp اهطولب  . Acer spp اهارفا  ، Carpinus betulus زرمم هارمه  ایرد )

سروارت یلدنـص و  لبم و  زیم و  لیبق  زا  يراجن  عیانـص  شکور و  هفیرظ و  ياهراک  يارب  بسانم  ياهبوچ  زا  نآ  بوچ  .دـیامن  یم
.دشاب یم

درادن و رتم  ات 5  زا 4  شیب  یعافترا  شار  هلاـس  رتخد 20  کی  هک  يروط  هب تسا  دـشرلا  یئطب  دنـسپ و  هیاس شار  ناوج  ياـهلاهن 
يارب نس  نیرتبـسانم  دـسر و  یم مه  لاس  هب 250  تخرد  نیا  یکیزیف  رمع  .ددرگ  یم رت  عیرـس نآ  دـشر  ـالاب  هب  نس  نـیا  زا  نـکیل 

.تسا لاس  نآ 120  لاصحتسا  عطق و  تشادرب و 
هتخانش شلآ  زگ و  لوق  جاغآ ، لزق  جار ، سرم ، رلچ ، یلحم  ياهمان  اب  دیور و  یم اهلگنج  رد  طقف  نالیگ  فلتخم  قطانم  رد  شار 
فرصم روآاهتـشا  ناونع  هب  دراد و  رب  بت ضباق و  رثا  نآ  تسوپ  نکیل  درادن و  یمهم  هاگیاج  ناریا  یتنـس  بط  رد  شار  .دوش  یم
فرـصم جالعرید  یتسوپ  ياـهیرامیب  سرقن و  مسیتاـمور ، ناـمرد  تهج  روآ و  یق لهـسم ، ناونع  هب  شار  تخرد  درگ  .ددرگ  یم

.ددرگ یم
خفن زا  یشان  ياهمـضه  ءوس  نامرد  يارب  .دشاب  یم هدش  دازآ  ياهزاگ  بذاج  هک  دور  یم راکب  یهایگ  لاغز  هیهت  رد  شار  بوچ 

زاگ ندش  ادیپ  زا  يریگولج  خفن و  عفد  يدعم ، يدبک و  تالالتخا  تلع  هب  راردا  رد  دـنق  شیادـیپ  هدور ، هدـعم و  مرو  باهتلا و  و 
.دور یم راکب  يا  هدور ای  يدعم  تاریمخت  دراوم  مامت  رد  مضه و  هاگتسد  رد 

توت هریت  لیجنا :) هایس لیجناایس ،  ) ریجنا  Ficus carica :Moraceae

هک میسقت  نودب  لماک و  یگنهپ  اب  گرزب  ییاهگرب  اب  هخاشرپ  رتم و  رثکا 10  دح  عافترا  هب  راد  هباریش تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
.دیور یم اهغاب  اه و  هداج هیشاح  اهراز ، هشیب رد  ناتسا  یلگنج  طاقن  بلاغ  رد 

بلاغ رد  رابکشخ و  تروص  هب  زین  نآ  هدش  کشخ  عون  تسا و  هدش  هتخانش  مدرم  مومع  يارب  یناتـسبات  هویم  ناونع  هب  ریجنا  هویم 
.دیور یم یشحو  وردوخ و  روط  هب یناوارف و  هب  نالیگ  ناتسا  رد  ریجنا  .ددرگ  یم فرصم  روشک  طاقن 

هیبش دراد و  یلهـسم  رثا  دنت و  خلت و  معط  ریجنا  تخرد  هباریـش  .تسا  هدـش  هتخانـش  ناگمه  رب  ریجنا  ییاذـغ  ییوراد و  ياهـشزرا 
.دشاب یم هدعملازول  هریش 

405 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هدناشوج فرصم  .دنک  یم فرطرب  ار  نآ  اجیردت  هتشاد و  رثا  هچخیم  لیگز و  يور  رب  ریجنا  تخرد  هباریش  یجراخ ، لامعتـسا  رد 

ینوخ هداس و  ياهلاهـسا  عفر  يارب  تخرد  هزاـت  تسوپ  هدـناشوج  جاـسنا و  ندروآ  بآ  عفر  يارب  ریجنا  تخرد  ناوج  ياـه  هقاـس
.دنرب یم راک  هب  ریساوب  نامرد  تهج  دامض  تروص  هب  ار  نآ  هدش  هل دراد و  نیلم  رثا  ریجنا  هتخپ  گرب  .ددرگ  یم هیصوت 

تاذ یباهتلا  ياهیرامیب  هیلک  یـسفنت و  يراجم  باهتلا  ناـمرد  تهج  کـشخ  ریجنا  هدـناشوج  .تسا  هدـننک  مرن نّیلم و  ریجنا  هویم 
هدناشوج .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  هلبآ  کلمخم و  کخرـس ، هیلک ، مرو  هناثم ، شـش و  هب  طوبرم  ياه  هلزن بنجلا ، تاذ  هیرلا ،
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.دنک یم رهاظ  موادم  ياهیگدروخامرس  رد  دیفم  رثا  کشخ  ریجنا  ظیلغ 
تیلاعف کشخ  ریجنا  ددرگ ، یم هیصوت  هلزن  عفد  هیرلا و  تاذ  تیشنورب ، هفرس ، هایس نامرد  يارب  هوهق  اب  هداد  وب  ریجنا  درگ  فرصم 

ریجنا هدناشوج  .دور  یم راک  هب  جالعرید  ياهتـسوبی  یـضعب  اهمـضه و  ءوس  عفر  رد  تهج  نیا  زا  دـنک و  یم دایز  ار  هدور  هدـعم و 
شخبافش تارثا  ناهد  طاخم  مرو  هثل ، مرو  نیژنآ ، دراوم  رد  ناهد  ولگ و  تاکیرحت  عفر  تهج  هرغرغ  تروص  هب  ریش  رد  کشخ 

.دراد

نوتیز هریت  درز : سای   Forsytia x intermedia :Oleaceae

نشور و يا  هوهق گنر  هب  هاتوک  کچوک  ياه  هخاش ناوارف و  يا  هکرت ياه  هخاش بعشنم و  ددعتم و  ياه  هقاس اب  تسا  يا  هچتخرد
ای 3 هداس  کـنهپ  هدـننک و  نازخ لـباقتم  ياـهگرب  اـب  رتم  رثکا 3  دـح  عافترا  هب  رت ، نسم ياـه  هخاـش يور  رب  گنردیفـس  ياـه  هکل

اهگرب یئافوکـش  زا  لبق  نیدرورف و  لیاوا  ات  دنفـسا  رخاوا  رد  ابلاغ  هک  نآ تشرد  اتبـسن  گنردرز  ياـهلگ  .يا  هچگرب ای 3  یتمسق 
.ددرگ یم رهاظ  هتشذگ  لاس  ياه  هخاش ای  یبناج  ياه  هناوج لحم  رد  یئات  ات 6  ياههورگ 1  ای  درفنم  تروص  هب  ددرگ  یم رهاظ 

تـشک درـس  هلدتعم  هلدتعم و  طاقن  بلاغ  رد  نآ  لگ  ندوب  سر  شیپ ببـس  هب  هدش و  دراو  ناریا  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هچتخرد  نیا 
.دراد یصاخ  ییابیز  راهب  لصف  رد  هدش و  تشک  اهکراپ  لزانم و  ياه  هچغاب اهراولب ، رد  هایگ  نیا  زین  نالیگ  رد  .تسا  هدیدرگ 

خرس لگ  هریت  یشحو : یگنرف  توت  Fragaria vesca :Rosaceae

ای یغرم  مخت ژاو  یغرم ، مخت يا  هچگرب ياهگرب  گرب ، دـقاف  هدـنهد  لگ هقاس  هدـنور و  ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ياراد اهگرب و  زا  رتدنلب  امومع  نآ  هدنهد  لگ هقاس  دنا ، هتفرگ رارق  يا  هقوط تلاح  هب  ابلاغ  هک  يا  هرا هنادند  يا  هبل اب  لکـش  يوضیب

رانک رد  دننام  توت مکارتم و  تروص  هب  هک  تسا  دنچ  ییاه  هقدـنف زا  ترابع  نآ  هویم  .دـشاب  یم گنردیفـس  هدام  رن و  لگ  ات 7   2
.دنا هتفرگ رارق  رگیدکی 

هتفای شرورپ هدـش و  حالـصا  عون  نکیل  دـیور و  یم نالیگ  ناتـسا  بوطرم  طاقن  رد  یلگنج و  قطانم  رد  ابلاغ  یـشحو  یگنرف  توت
سرـشیپ ياه  هویم زا  یکی  ددرگ و  یم تشک  ناتـسا  فلتخم  قطاـنم  رد  تسا  هزمـشوخ  رایـسب  رت و  تشرد ياـه  هویم ياراد  هک  نآ

.دوش یم بوسحم  هراهب 
دنک یم ناـمرد  ار  ینوخ  مک هدوب  نیماـتیو ث  زا  راشرـس  یگنرف  توت هویم  اـّما  درادـن  فرـصم  وراد  ناونع  هب  یگنرف  توـت هچرگا 

ناونع هب  ياچ  تروص  هب  نآ  ياـهگرب  دراد و  ردـم  ضباـق و  رثا  یگنرف  توت موزیر  گرب و  .تسا  هدـننک  مارآ روآاهتـشا و  اـنمض 
يارب تسا و  باصعا  هدننک  مارآ نوخ و  هدننک  هیفصت هتشاد  ضباق  رثا  نآ  گرب  هدناشوج  هدش  ظیلغ  عیام  .ددرگ  یم فرصم  ردم 

.دور یم راک  هب  زین  راردا  رد  نوخ  دوجو  يداع ، ياهیورنوخ  هداس ، ياهلاهسا  نامرد 
، باصعا فعض  سفن ، یگنت  هدعم ، لامعا  فعـض  ریـساوب ، راردا ، يراجم  هیلک و  گنـس  ریظن  فلتخم  ياهیرامیب  رد  نآ  فرـصم 

.دوش یم هیصوت  يدلج  ياه  هناد زورب  جاسنا ، ندروآ  بآ  مسیتامور ، سرقن ،

رانک هریت  اکسوتایس : هسوت ، هایس  Frangula alnus :Rhamnaceae
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ژاو ياهگرب  گنر و  هایـس هریت و  یتسوپ  اـب  رتم  ات 50  عافترا 2  هب  يا  هقاس هدـننک و  نازخ ياهگرب  اب  راـخ  نودـب  تسا  يا  هچتخرد
هک رادبآ  تفش و  يا  هویم يا و  هتسد ای  یهورگ  ياهلگ  هریت و  زبس  گنر  هب  رادگربمد ، یلیطتسم  يا  هزینرس ای  يوضیب  یغرم - مخت

.دوش یم هایس  نآ  گنر  ندیسر  زا  سپ 
رانک رد  یقالشق  ياکـسوت  اب  هارمه  ابلاغ  ناردنزام و  نالیگ و  ناریا ، یلامـش  قطانم  ياهلگنج  رد  هک  تسا  یناتخرد  زا  هسوت  هایس

.دیور یم اهرهن 
رد هک  دشاب  یم دیزورالوگ  نارف دیزوکولگ ، لونارتنآ - يواح  ناوج  ياه  هخاش يور  زا  هدش  يروآ  عمج هسوت  هایس تخرد  تسوپ 

.دوش یم زکولگ  نیدومالوگ و  نارف کینونیکارتنآ ، ياهدیزوکولگ  هب  لیدبت  ندش  هنهک  ندنام و  رثا 
406 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لاح نیع  رد  درک ؛ هدافتـسا  نمزم  تسوبی  ياوادم  يارب  نآ  زا  ناوت  یم دراوم  رثکا  رد  تسا و  يوق  رایـسب  نّیلم  تسوپ  نیا  هراصع 
نیا .تسا  هدافتسا  دروم  لاحط  ارفـص و  هسیک  دبک ، ياهیتحاران  نامرد  يارب  نینچمه  دنک ؛ یم تیوقت  زین  ار  هدعم  يدود  تاکرح 

.دنرب یم راک  هب  يا  هدور ياهلگنا  هیلع  نینچمه  هدننکرغال و  ياه  هدناشوج بیکرت  رد  ار  هایگ 

نوتیز هریت  کشجنگ : نابز  Fraxinus rotundifolia :Oleaceae

اب رتم  ات 7  يدـنلب 2  هب  رادرایـش  یهاگ  گنر و  يرتسکاخ یتسوپ  صخـشم و  ياه  هقاس اـب  هدـننک  نازخ تسا  یتخرد  اـی  هچتخرد 
هک تسا  یکنابز  لکـش  هب  يا  هناد کی  رادلاب  هقدنف  نآ  هویم  .يا  هشوخ گربلگ  دـقاف  ياهلگ  يا و  هچگرب ات 5  بکرم 3  ياهگرب 

.تسا هتفرگ  رارق  اهنآ  ياهتنا  ای  اه  هخاش روحم  رد  مکارتم  هوبنا و  تروص  هب 
زا هزورما  دنک و  یم دشر  کشخ  یهاگ  بوطرم و  قطانم  اهرهن و  رانک  رد  یلگنج  قطانم  رد  هک  تسا  يا  هچتخرد کشجنگ  نابز

.دوش یم هدافتسا  اهیراکلگنج  رد  کشخ  قطانم  يایحا  يارب  یکشخ  لباقم  رد  مواقم  ناهایگ  ناونع  هب  نآ  ياه  هنوگ زا  یضعب 
.دراد شرتسگ  اراتسآ  ات  یلزنا  ناجیهال ، تشر ، فارطا  دوردیفس ، هرد  رد  نالیگ  ناتسا  رد  رکذلا  قوف  هنوگ 

.دیور یم اراتسآ  ملاسا و  فارطا  رد   Fraxinus excelsior مان هب  سنج  نیا  زا  يرگید  هنوگ 
تـشک اههاگجرفت  یـسانشهایگ و  ياهغاب  اـهکراپ و  رد  یتنیز  یهاـیگ  ناونع  هب  زین   Fraxinus ornus ای لگ  کشجنگ  نابز

.دوش یم

يرفعج هریت  گنلز :  Froriepia subpinnata :Umbelliferae

امومع ياهگرب  زمرق و  گنر  هب  رتمیتناـس  رثکا 180  دح  عافترا  هب  درگ  هناوتـسا و  يا  هقاس اب  كرک  نودـب  هلاس و  ود  تسا  یهایگ 
لیلحت رایـسب  یناقوف  ياهگرب  هدـیرب و  يا - هنادـند يا  هبل هچگ و  ربمد  نودـب  یغرم  مخت تاـعطق  یطخ و  شخب  يا  هناـش يا  هدـعاق

.دسر یم رظن  هب  گرب  نودب  هایگ  زیئاپ  ناتسبات و  لصف  رد  هک  يروط  هب  هتفر ،
.دنا هتفرگ رارق  يواسمان  ياهعاعش  اب  ییاهتنا  ای  يروحم  يرتچ  نیذآ  لگ  رد  نآ  زمرق  هب  لیامتم  دیفس  ای  دیفس  ياهلگ 

گنرزمرق و ابلاغ  يا و  هناوتسا ياه  هقاس اب  دشاب و  یم ناریا  یلامش  قطانم  یلحاس  ياه  هگلج اهتـشد و  زره  ياهفلع  زا  یکی  گنلز 
اه و هداج هیشاح  رد  اراتسآ  یلزنا و  تشر و  ات  دورگنل  رسدور و  ناجیهال ، فارطا  رد  هایگ  نیا  .دوش  یم هتخانـش  دوخ  گرب  نودب 
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مدرم زا  یـضعب  دراد و  شوخ  يرطع  یهدـلگ  نارود  زا  لبق  راهب و  لیاوا  رد  نآ  ياهگرب  .دوش  یم هدـید  یفاک  رون  ياراد  قطاـنم 
.دنیامن یم فرصم  یئارحص  يزبس  ناونع  هب  ار  نآ  یلحم 

هرت هاش هریت  هرت : هاش  Fumaria parviflora :Fumariaceae

بکرم ياـهگرب  نشور و  زبس  گـنر  هب  نیمز  يور  هدرتسگ  اـبلاغ  رتمیتناـس و  رثکا 25  دـح  عافترا  هب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.گنر یتروص  ای  دیفس  هب  لیامتم  شفنب  امومع  لگمد و  نودب  ابلاغ  ددعتم و  ياهلگ  اب  يا  هشوخ نیذآ  لگ  يا و  هناش

.دبای یم شیور  راهب  لصف  رد  اه  هداج هیشاح  اهغاب و  عرازم و  رد  زره  فلع  تروص  هب  رتشیب  هایگ  نیا 
.تسا هدش  هتخانش  ناگمه  يارب  هرت  هاش قرع  یئوراد  شزرا 

هدور هدعم و  يدود  تاکرح  هدراذـگ و  رثا  فاص  تالـضع  يور  .تساهننات  نیراموف و  اصوصخ  اهدـیئولاکلا و  يوتحم  هایگ  نیا 
یجراـخ فراـصم  رد  هدوـب  ارفـص  لهـسم  ردـم و  تارثا  ياراد  نینچمه  تسا ؛ روآاهتـشا  لـیلد  نـیمه  هـب  دـشخب و  یم تدـش  ار 

دنک و یم هیفصت  ار  نوخ  هرت  هاش .دور  یم راکب  ریـساوب  هجلاعم  يارب  ودرگ  گرب  اب  هارمه  دیامن و  یم نامرد  ار  تسوپ  ياهیتحاران 
.تسا راردا  حشرت  هاگتسد  دبک و  يور  رتشیب  نآ  رثا  .درب  یم نیب  زا  ار  نیئارش  بلصت 

ینادعمش هریت  یشحو : ياهینادعمش   . Geranium spp

زا رتشیب  يانهپ  اب  يا  هقاس يا و  هقوط امومع  ياهگرب  اب  یفلع  هلاسدـنچ  ای  هلاس  ود  هلاسکی ، دنتـسه  یناـهایگ  یـشحو  ياهینادـعمش 
.لکش يا هجنپ لوط ،

هب  امومع  اهنآ  گنرزمرق  ای  شفنب  یبآ ، هب  لیامتم  دیفس  گربلگ  ادج  مظنم  ياهلگ 
407 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دنچ هب  ییافوکـش  ماگنه  هک  تسا  لیوط  یکون  ياراد  نآ  هویم  .دـنا  هتفرگ رارق  اه  هخاش ياهتنا  اـی  اـهگرب  روحم  رد  درفنم  تروص 
.دوش یم میسقت  شخب 

هیـشاح دـنت ، ياهبیـش  اـهلگنج و  شیآ ، عرازم  اـهغاب ، عرازم و  رد  زره  ياـهفلع  تروـص  هب  رتـشیب  ناریا  رد  یـشحو  ياهینادـعمش 
يا و هگلج قطانم  رد  ناهایگ  نیا  زا  يدـنچ  ياه  هنوگ .دـنیامن  یم دـشر  بوطرم  یهاگ  یفاـک و  رون  ياراد  ياـهناکم  اـه و  هداـج
: زا دنترابع  اه  هنوگ نیا .دنوش  یم هتخانش  دوخ  رطعم  امومع  ياهگرب  ابیز و  ياهلگ  اب  دنیامن و  یم دشر  نالیگ  ياهلگنج  یلحاس و 

Geranium albanum/ Geranium montanum

Geranium columbinum/ Geranium platyetalm
Geranium dissectum/ Geranium purpureum

Geranium divaricatum/ Geranium pyrenaicum
Geranium lucidum/ Geranium rotundifolium

رد دـنیوگ و  یم وبدـب  ینادعمـش  نآ  هب  یخرب  هک  دراد  دوـجو   Geranium robestianum مان هب  وردوخ  ینادعمـش  یعون 
.دراد ترهش  بهارلا  ةربا  نینچمه  رطع و  هب  یبرع 
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.دـیآ یم لمع  هب  ناجیهال  تشر و  فارطا  ناشول ، لامـش  هلمج  زا  ناریا و  یحاون  زا  یخرب  بوطرم  راد و  هیاس نکاما  رد  هایگ  نیا 
هدعم و يوقم  تسا  گنر  یلگ ای  یناوغرا  گنر  هب هک  نآ لگ  دراد و  يدنسپان  يوب  يرطع ، ینادعمش  فالخرب  روبزم ، هایگ  گرب 
رد ننات  ندوب  اراد  تلع  هب  وردوخ  ینادعمـش  .دور  یم راک  هب  دـنق  يراـمیب  ناـمرد  يزیرنوخ و  عفر  ناونع  هب  نینچمه  .تسا  ردـم 

فرـصم .تسا  رثؤم  اه  هزول ناهد و  طاخم  مرو  دردولگ ، نامرد  يارب  لگ ، نیا  هدـناشوج  هرغرغ  .دراد  عطاق  يرثا  لاهـسا  هجلاعم 
هایگ هک  تسا  هداد  ناشن  یملع  ياهیـسررب  .تسا  هدـش  هیـصوت  یگدـعاق  لصاوف  رد  يورنوخ  ینوخ و  طالخا  عفر  يارب  هایگ  نیا 

.دراد يدایز  ریثأت  نوخ  راشف  ندرک  مک  بلق و  تیوقت  رد  روبزم 

قبنز هریت  یشحو : لویالگ   Gladiolus segetum :Iridaceae

گنر يا هوهق يا  هتشر ياهرات  زا  هیال  نیدنچ  هلیسو  هب  هک  يورک  هبش  ات  یغرم  مخت نراقتم  ياه  هنب اب  یفلع  هلاسدنچ  تسا  یهایگ 
، يزاوم ياهگربگر  اب  لکـش  يریـشمش یئاتدـنچ  يا  هقاس ياهگرب  ياراد  رتمیتناس ، ات 100  يدنلب 40  هب  يا  هقاس اب  هدـش ، هدیـشوپ 

.نزرگ ینیذآ  لگ رد  هقاس و  لوط  رد  مکارتم  ای  کنت  گنر  یناوغرا ای  زمرق  ياهلگ 
رد دــیور و  یم شیآ  عرازم  تـالغ و  عرازم  رد  اـمومع   Gladiolus atroviolaceus ماـن هب  يرگید  هنوـگ  هارمه  هاـیگ  نیا 

.دوش یم هدید  تسا  جیار  مدنگ  یبآ  ای  مید  تعارز  هک  یقطانم  رد  مید و  مدنگ  عرازم  رد  زین  نالیگ 
و زمرق ، درز ، دیفـس ، نوگانوگ ، ياهگنر  اب  هدـش و  تشک  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هزورما  لویالگ  هتفاـی  شرورپ ياـهداژن  اـه و  هنوگ

.دسر یم شورف  هب  اهیشورفلگ  رد  هریغ 

دوخن هریت  رادراخ : نایب  نیریش  Glycyrrhiza echinata :Leguminosae

تفج ات 8  اب 4  يا  هناش ياهگرب  رتم و  رثکا 2  دح  يدنلب  هب  هخاشرپ  بعشنم و  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
زمرق گنر  هب  ماـین  ياـه  هویم مکارتم و  يورک  ینیذآ  لـگ  اـب  گـنر  یکرینپ اـت  دیفـس  ياـهلگ  نهپ ، يوضیب  اـت  يا  هزینرـس هچگرب 

.یلاغیت ياهراخ  زا  هدیشوپ  هناد و  ات 3  اب 1  يا  هوهق
تشر نیب  رد  یناوارف  هب  ناوت  یم ار  نآ  دیور و  یم اهرابیوج  اهرهن و  هیشاح  بوطرم و  قطانم  رد  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  رد  هایگ  نیا 

زره فلع  تروص  هب  بلغا   Glycyrrhiza glabra نایب نیریش .درک  هدهاشم  هداج  رانک  رد  دابآ  متسر و 
408 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دراد و صاخ  یهاگیاج  یتنس  بط  رد  هدوب  یبط  فراصم  ياراد  نآ  هشیر  دیور و  یم هداج  رانک  عرازم و  هیشاح  شیآ ، عرازم  رد 
سناسا اهنینوپاس ، اهنوالف ، هورگ  ياهدـیزکولگ  يوتحم  نایب  نیریـش هشیر  .تسا  نآ  هاگـشیور  دوردیفـس ، هرد  نـالیگ  ناتـسا  رد 

نیلم روآـطلخ ، صاوخ  ياراد  ددرگ و  یم فرـصم  اـهوراد  رد  ردوپ  تروص  هب  ناـیب  نیریـش هشیر  .تساـهمیزنآ  اـهننات و  ینغور ،
.دوش یم هدافتسا  يا  هدور هدعم - ياهمخز  هیلع  هایگ  نیا  زا  .دشاب  یم شخب  مارآ فیعض و 

ردوپ .دور  یم راکب  يزاسوراد  رد  نآ  يریذـپ  فاطعنا تردـق  معط و  رطاخ  هب  هدـش  ظیلغت  هیفـصت و  ریخبت  تروص  هب  نآ  هراـصع 
.دنهد یم لیکشت  ار  یبوخ  رایسب  نیلمانس  گرب  هنایزار و  لثم  یئوراد  ناهایگ  رگید  هارمه  نایب  نیریش

.تسا عون  دنچ  رب  نایب  نیریش هک  دسر  یم رظن  هب  مزال  هتکن  نیا  حیضوت 
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نایب نیریـش .تسا  فورعم   Glycyrrhiza glabra ینیتـال ماـن  هب  دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  يزاـسوراد  رد  رتـشیب  هک  یعون 
.تسا یلصا  عون  صاوخ  ياراد  شیبو  مک دیور  یم یناوارف  هب  نالیگ  رد  هک  رادراخ 

كرینپ هریت  هبنپ :  Gossypium herbaceum :Malvaceae

امومع ياهگرب  اب  دوش ) یم تشک  یتنیز  تلاـح  هب  رتشیب  نآ  يا  هچتخرد  ) هلاسدـنچ يا و  هچتخرد اـی  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
اب ددـعتم  ياـه  هناد ياراد  نآ  يافوکـش  لوسپک  هویم  .اـهگرب  روحم  رد  تشرد  گـنردرز  ياـهلگ  اـب  لـماک  تردـن  هب اـی  يا  هجنپ

.تسا هبنپ  نامه  عقاو  رد  هک  دسر  یم رتمیلیم  ات 45  هب 40  هدش  حالصا  ياه  هنومن رد  نآ  ياهرات  لوط  دشاب و  یم دنلب  ياهکرک 
یکاروخ ياهنغور  هیهت  يارب  زین  نآ  ياه  هناد دور و  یم راـکب  هچراـپ  هیهت  يارب  نآ  ياـهرات  هک  شزرااـب  یتعنـص و  تسا  یهاـیگ 

هب يا  هــچتخرد یتــنیز  هــبنپ  یعوــن  هزورما  .دوــش  یم تــشک  ناریا  یلامــش  طاــقن  بلاــغ  رد  هــبنپ  .دوــش  یم هدافتــسا  یتاــبن 
.تسا هدش  تشک  اهکراپ  رد  هژیو  هب  روشک  قطانم  یضعب  رد  مه   Gossypium fruticosum مان

تالغ نایمدنگ ، هریت   Gramineae

ای تسار  دـنبدنب ، يا  هناوتـسا یئاه  هقاس اب  رتشیب  یهاگ  رتم و  ات 3  رتمیتناس  عافترا 5  هب  یفلع  هلاسدـنچ  ای  هلاسکی  دنتـسه  یناهایگ 
لحم رد  یلاخوت و  اهدنب  نایم  رد  دـننک ؛ یم اجبان  ياه  هشیر داجیا  اه  هرگ لحم  زا  یهاگ  هک  نیمز  حطـس  يور  هدـنزخ  هدرتسگ و 

.دنشاب یم رپوت  هقاس  لوط  مامت  رد  یهاگ  رپوت و  اه  هرگ
.دنزخ یم یهجوت  لباق  تفاسم  ات  هتفای  شرتسگ  یبوخ  هب  ینیمزریز  ياه  هشیر هلاسدنچ  عاونا  رد  یهاگ  ناشفا و  يا  هشیر متسیس 

اب لکش  يا همـست دنلب  کیراب و  الومعم  کنهپ  .دریگ  یم رب  رد  ار  هقاس  هک  تسا  یفالغ  و  کنابز ، کنهپ ، ياراد  بوانتم و  اهگرب 
.دشاب یم رادگربمد  تردن  هب  يزاوم و  ياهگربگر 

ارثکا اهلگ  هدوب ، بذاک  يا  هشوخ ای  هشوخ  لوکیناپ  هلبنس ، بلغا  هچلبنس ، کی  زا  لکشتم  تردن  هب نوگانوگ  لاکشا  هب  نیذآ  لگ 
رگنایامن هک  دنتـسه  کچوک  یئاشغ  سلف  هس  ای  ود  یگدام و  اـهمچرپ و  ياراد  ـالومعم  یـسنج و  کـی  عقاوم  یهاـگ  هداـم ، رن و 

تروص هب  اه  هچلگ .دوش  یم هتفگ  هچلگ  یگمه  هب  دـنا و  هتفرگ رارق  کنیـشوپ  هنیـشوپ و  ماـن  هب  هگرب  ود  ناـیم  رد  هدوب و  سوپلگ 
تردـن هب دنـشاب  یم هچلبنـس  هدـعاق  رد  هشوپ )  ) هگرب ود  ياراد  هدـش و  عقاو  هچلبنـس  روحم  مان  هب  یمکحم  روحم  يور  رب  بواـنتم 

.دنشاب هتشادن  دوجو  ودره  ای  هشوپ  ود  زا  یکی  هک  تسا  هدش  هدید 
ناهایگ ناـیم  رد  ار  یئاـیفارغج  شنکارپ  شرتسگ و  نیرتشیب  دراد و  هنوگ  رازه  سنج و 10  دصـشش  زا  رتشیب  ناهج  رد  مدنگ  هریت 

.دروآ یم دوجو  هب  ار  یهایگ  ششوپ  بلاغ  هرهچ  قطانم  رثکا  رد  هتشاد  رادلگ 
عیسو رایسب  یئایفارغج  شنکارپ  شرتسگ و  ياراد  نآ  ياهـسنج  زا  يرایـسب  تسا و  یلاع  ناهایگ  قفوم  ياه  هریت زا  یکی  نایمدنگ 

شـشوپ یناتـسهوک  عتارم  اهپتـسا و  رد  اهرازغرم ، اهراز ، نمچ اهناواس ، رد  هدوب و  ینطو  ناـهج  نآ  ياـه  هنوگ زا  یـضعب  .دنتـسه 
.دنهد یم لیکشت  ار  اهنیمزرس  زا  یگرزب  تاعطق  بلاغ 

تالغ .دنراد  رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  تاناویح  ناسنا و  يارب  یئاذغ  رظن  زا  هدوب  یهجوت  لباق  يداصتقا  شزرا  ياراد  نایمدـنگ 
( ، Zea meys) ترذ  .( ، Hordeum spp) وــــج  .( ، Triticum spp ) مدــــنگ  .( ، Oryza sp) جـنرب لماش 
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مدرم بلاغ  توق  ناهج  فلتخم  طاـقن  رد   .( Avena spp) فالوی  .( ، Secale spp) رادواچ  .( ، Panicum cpp) نزرا
، رتش واگ ، دنفسوگ ، دننام  یتاناویح  فیلعت  يارب  ار  یعیسو  ياهراز  نمچ هاگارچ و  مه  نایمدنگ  زا  يرایـسب  .دنهد  یم لیکـشت  ار 

.دنروآ یم دوجو  هب  یشحو  ای  یلها  تاناویح  ریاس  بسا و 
هرهچ یناتسهوک  عتارم  يا و  هگلج قطانم  بلغا  رد  یمیلقا  صاخ  طیارش  تلع  هب  هتشاد و  هنوگ  زا 70  زواجتم  نالیگ  رد  نایمدنگ 

یـسراف یماسا  نتـشادن  تلع  هب  هدوب  رگیدـکی  هیبش  رایـسب  اهنآ  بلغا  نکیل  .دـنروآ  یم دوجو  هب  ار  هقطنم  یهایگ  شـشوپ  بلاـغ 
صیخشت لباق  یناسآ  هب  رگیدکی  زا  تسا  ناهایگ  یئاسانش  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  ابیز  ياهلگ  زا  ندوب  هرهب  یب زین  هدش و  هتخانش 

.دنشاب یمن
هـصالخ روط  هب يا ) هفولع يا ، هیذـغت زره ، ياهفلع  یهایگ ، شـشوپ   ) دـنراد يا  هژیو تیمها  هک  هنوگ  دـنچ  طقف  اجنیا  رد  نیارباـنب 

.دندرگ یم یفرعم 

شیمق  Arundo donax

ياراد ای  هخاـش  نودـب  هداـس و  رتم ، رثکا 5  دـح  عافترا  هب  هرگرپ ، میخـض و  يا  هقاـس اـه و  هشیر اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ار يدـعب  ياهگرب  فالغ  هک  گرزب  یفالغ  اب  گرزب  لکـش ) يا همـست  ) یطخ نهپ  اهگرب  .یئالاب  ياـه  هرگ رد  هاـتوک  ياـه  هخاـش

.تسا ولامشپ )  ) راد كرک يا و  هشوخ ناوارف  ياه  هخاش اب  گرزب و  نآ  نیذآ  لگ  .دناشوپ  یم
هرد رد  نالیگ  ناتـسا  رد  نآ  شنکارپ  نیرتشیب  دـیور ؛ یم یناتـسهوک  يا  هنماد قطانم  اـهدور و  رتسب  بآ ، راـنک  رد  اـمومع  شیمق 

شیمق  .دشاب  یم دوردیفس 
409 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیچرپ ناونع  هب  طاقن  یضعب  رد  زین  هزورما  هتفر و  یم راکب  اهیناوریش  صوصخ  هب  لزانم  ياهفقـس  داجیا  يارب  هتـشذگ  ياهلاس  رد 
.دوش یم يا  هلیسو ناونع  هب  یهاگ  زین  نآ  لیوط  هقاس  زا  دوش و  یم هتشاک  نکشداب  ای 

( شاو مدنگ   ) فالوی رسود ، وج   . Avena spp

زیت كون يا  همست ياهگرب  اب  رتمیتناس  ات 150  عافترا 30  هب  الاب  رد  هخاش  دنچ  هتشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  دنتسه  یناهایگ 
.راد کخیس ولامشپ و  يا  هنیشوپ گرزب و  یئاه  هچلبنس اب  زاب  لوکیناپ  نیذآ  لگ زارد و  كون ات 

.دنیور یم اهغاب  عرازم و  هیـشاح  یهاگ  هفولع و  مدنگ و  عرازم  رد  صوصخ  هب  زره  فلع  تروص  هب  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  اهفالوی 
یـضعب رد  دـنیور و  یم ناریا  طاقن  بلاـغ  رد  هک  تسا   Avena fatua ,Avena barbata اهنآ ياه  هنوگ نیرتروهـشم  زا 

، تابوبح مدنگ ، عرازم  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم زین  نالیگ  ناتسا  رد  ددرگ  یم تشک  فالوی  یـسراف  مان  اب   Avena sativa زین طاقن 
.درک هدهاشم  جنرب  عرازم  هیشاح  اهیفیص و  عاونا 

Catabrosa aquatica
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یبایاپ یهاگ  دنسپ و  تبوطر رتمیتناس ، ات 120  يدنلب 15  هب  یئاوه  هقاس  هدنزخ و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  ینمچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.لوکیناپ نیذآ  لگ اب  دنک  كون ای  زیت  كون کنهپ  اب  یئاهگرب  ياراد 

هب طاـقن  بلاـغ  رد  زین  نـالیگ  رد  .دـیور  یم اهرختـسا  اـهرهن و  راـنک  رد  اـهبادرم ، اـهقالتاب و  بوطرم ، قطاـنم  رد  رتشیب  هاـیگ  نیا 
.دروخ یم مشچ  هب  اهریگبآ  اهقالتاب و  اهبادرم و  رانک  رد  یعارز  ياهنیمز  ریاس  اهغاب و  هیشاح  جنرب ، عرازم  رد  صوصخ 

حیبست لاش   Coix lacyryma -jobi

نهپ و اتبـسن  گرزب و  کنهپ  اب  یئاهگرب  كرک و  نودب  رتم  رثکا 2  دح  يدـنلب  هب  یئاه  هقاس اب  هلاسکی  ینمچ  یفلع  تسا  یهایگ 
دیفس يورک  ای  یغرم  مخت يا  هدئاز يالاب  رد  هک  یئاهتنا  یئاه  هچلبنس يا و  هشوخ يا  هلبنـس تسار ، ياه  هخاش اب  لوکیناپ  نیذآ  لگ

.دنا هتفرگ رارق  هدمآ  دوجوب  اهگرب  فالغ  لکش  رییغت  دشر و  زا  هک  گنر  یبآ ای 
نتـشاد اـب  دوش و  یم بوـسحم  جـنرب  عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  نـالیگ  رد  هدرک  دـشر  بوـطرم  قطاـنم  رد  رتـشیب  حـیبست  لاـش 

.ددرگ یم صخشم  حیبست  ياه  هناد هیبش  هقاس  يور  رب  یغرم  مخت ای  يورک  ياه  هدئاز

غرم  Cynodon dactylon

دنبرپ نیمز و  حطـس  يور  رب  هدرتسگ  هدنزخ و  هدنور و  یئاوه  ياه  هقاس هدـنزخ ، ینیمزریز  ياه  هقاس اب  ینمچ  یفلع  تسا  یهایگ 
یئاهتنا ینیذآ  لگ  اب  يا  هزینرـس یطخ - یئاهگرب  اـب  یهاـک  درز  گـنر  هب  بلغا  كرک و  نودـب  رتمیتناـس  رثکا 30  دح  يدـنلب  هب 

.نیذآ لگ  روحم  دادتما  رد  یفیدر  ود  یئاه  هچلبنس لماح  يا و  هجنپ
410 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، اه هچایرد ایرد و  لحاوس  ینش  ياه  هپت نیریـش ، بآ  ياهقالتاب  اهبادرم و  اهرهن ، رانک  رد  یگنـس ، ياه  هپت ياهبیـش  رد  امومع  غرم 
.دیور یم طاقن  بلاغ  رد  زره  فلع  تروص  هب  زین  نالیگ  ناتسا  رد  اه و  هداج رانک  هبورخم و  قطانم  شیآ ، یضارا  اهپتسا و 

زین رّدـم  يّوقم و  ناوـنع  هب  نینچمه  .دراد  ندـب  نزو  ندرک  مک  رد  دـیفم  يرثا  خـلت و  یمعط  هاـیگ  هناد  یناـمرد ، صاوـخ  رظن  زا 
هدافتـسا راردا  عفد  یتحاراـن  یگـسئای و  ضراوع  عفر  تهج  فـلتخم  یحاوـن  رد  تواـفت  هب  هاـیگ  نیا  هشیر  زا  .ددرگ  یم فرـصم 

رّدم لاح  نیعرد هک  دننک  یم هیهت  ناوتان  فیعض و  دارفا  نیلولعم و  يارب  بورـشم  یعون  نآ  زا  نیپیلیف  ایالام و  نیچ ، رد  .ددرگ  یم
.تسا هلزن  ّدض  و 

Digitaria sanguinalis

ات 60 يدـنلب 20  هب  بلغا  نیمز و  حطـس  يور  هدـیباوخ  هدرتسگ و  ای  هتـشارفارب  ياـه  هقاـس اـب  هلاـسکی  ینمچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.ناوارف ياه  هچلبنس لماح  يا  هجنپ يا  هشوخ ینیذآ  لگ زارد و  كون یطخ - یئاهگرب  اب  رتمیتناس 

.دیور یم طاقن  بلاغ  رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  هدوب  ناریا  زره  ياهفلع  نیرت  جیار زا  یکی  روکذم  هایگ 
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فروس  Echinochloa crus -gali :Graminae

دنلب و یئاهگرب  رتمیتناس و  رثکا 150  دح  عافترا  هب  تسار  هتشارفارب و  يا  هقاس اب  كرک  نودب  هلاس  کی  ینمچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.کخیس نودب  ای  راد  کخیس هفرط ، کی  ياه  هچلبنس اب  ریز  هب  رس  ای  تسار  هتشارفارب و  يا  هشوخ ینیذآ  لگ ربز و  يا  هبل اب  نهپ 

.دیور یم اهغاب  جنرب و  عرازم  رد  اهرابیوج و  اه ، هناخدور اهرهن ، رانک  بوطرم ، قطانم  رد  امومع  تسا و  دنسپ  تبوطر فروس 
هجو نکیل  ددرگ و  یم هابتـشا  نآ  هتوب  اب  جـنرب  عرازم  نیجو  ماگنه  هب  بلغا  هدوب و  ناتـسا  جـنرب  عرازم  زره  ياـهفلع  زا  هاـیگ  نیا 

رد دراد ، وج  جنرب و  هایگ  رد  هقاس  فالغ و  هب  اهنآ  لاصتا  لحم  اهگرب و  هدـعاق  رد  هک  تسا  یکنابز  هب  طوبرم  جـنرب  اب  نآ  زیامت 
یناوارف هب  فروس  زین  ناتـسا  ياهقالتاب  اهبادرم و  اهریگبآ ، ياه  هرانک رد  جـنرب  عرازم  رب  هوـالع  .تسنآ  دـقاف  فروس  هک  یتروص 

.دیور یم

یشحو وج   . Hordeum spp

- یطخ یئاهگرب  اب  رادزایپ  یهاـگ  رتمیتناـس ، اـت 120  عاـفترا 20  هب  هتـشارفارب و  يا  هقاـس اـب  ینمچ  یفلع و  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
روحم ياه  هرگ لحم  رد  یئات  هس ياه  هتسد تروص  هب  هک  يا  هچلگ ود  ات  کی  ياه  هچلبنس يواح  يا  هلبنـس ینیذآ  لگ يا و  هزینرس

ياه هنومن رد   ) میقع راد و  کیاپ يرانک  ياـه  هچلبنـس تسا و  کـیاپ  نودـب  روراـب و  یناـیم  هچلبنـس  اـمومع  .دـنا  هتفرگ رارق  هلبنس 
.دشاب یم وردوخ )

نالیگ ناتسا  رد  .دنیور  یم اهپتـسا  کشخ و  ياهلگنج  اهرازنمچ ، اه ، هداج هیـشاح  رد  ناریا  طاقن  بلغا  رد  یـشحو  ياهوج  عاونا 
دراد و دوجو  یناتسهوک  ياه  همشچ اهرابیوج و  هیـشاح  یناتـسهوک و  ياهراز  نمچ رد  رتشیب   Hordeum violaceum هنوگ

دننام رگید  عاونا 
Hordeum geniculatum

.دــنوش یم هدــید  اــه  هداــج هیــشاح  رد  زره  فـلع  تروـص  هـب   Hordeum marinumو  Hordeum glaucumو
ياراد هک  یئاهبیـش  اـهراز و  هـشیب هـبورخم و  ياـهلگنج  هیـشاح  مـید ، مدـنگ  عرازم  رد  رتـشیب   Hordeum bulbosum هنوگ
قطانم رد   H .distichonو H .sativum ای  H .vulgare ياهمان هب  وج  زا  یئاـه  هنوگ .دـیور  یم دنتـسه  یکهآ  ياـهگنس 
طاقن رد  زین  یهاگ  .دـنراد  رارق  نایاپراهچ  هیذـغت  تهج  مهم  ياهفلع  رامـش  رد  دـنوش و  یم تشک  نـالیگ  هلمج  زا  ناریا  فلتخم 

.دنیور یم یشحو  تروص  هب  فلتخم 
411 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهمچچ  . LOlium spp

اب نیمز  حطس  يور  هدیباوخ  هدرتسگ و  ای  تسار  هتشارفا و  رب  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  ای  هلاس  ود  هلاسکی ، ینمچ  یفلع  دنتسه  یناهایگ 
.دنا هتفرگ رارق  هلبنس  روحم  فرط  ود  رد  هک  بوانتم  یفیدر  ود  ياه  هچلبنس اب  يا  هلبنس ینیذآ  لگ يا و  هزینرس یطخ - یئاهگرب 

.دنشاب یم کخیس  نودب  ای  راد  کخیس اه  هچلگ

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


اه هداج ياه  هرانک رد  ای  هکورتم  قطانم  ینـش و  ياه  هپت اهراز ، نمچ عتارم ، عرازم ، رد  زره  فلع  تروص  هب  ابلاغ  ناریا  رد  اهمچچ 
.دنیور یم اهنادلگ  اه و  هچغاب لخاد  اهور و  هدایپ و 

: زا دنترابع  هک  دنیور  یم زره  فلع  تروص  هب  اهمچچ  زا  يدنچ  یئاه  هنوگ زین  نالیگ  رد 
Lolium loliaceum/ Lolium perenne

Lolium multiflorum/ Lolium persicum

Oplismenus undulatifolius :Gramineae

لحم رد  هک  هتـشارفارب  تسار و  هدنهد ، لگ روراب و  ياه  هخاش هدنزخ و  ياه  هقاس اب  هلاسدنچ  ای  هلاسکی  ینمچ  یفلع  تسا  یهایگ 
- يوضیب نهپ  ياهگرب  ياراد  دسر و  یم رتم  هب 2  یهاگ  اه  هقاس لوط  .دـیامن  یم ناوارف  ياه  هخاش اجبان و  ياه  هشیر داجیا  اه  هرگ

.دشاب یم يا  هزینرس
.دشاب یم يا  هتسد بلغا  نآ  ياه  هچلبنس مکارتم و  ياهکرک  زا  هدیشوپ  يا  هشوخ نیذآ  لگ

رد یهاگ  .دـیور  یم مکارتم  بوطرم و  ياهلگنج  رد  رتشیب  هدوب  ناریا  لامـش  ياهلگنج  صاخ  ياهنمچ  زا  یکی  رکذـلا  قوف  هاـیگ 
.دراد يوضیب  نهپ  ياهگرب  هک  تسا  ینمچ  اهنت  دوش و  یم هدید  زین  اهغاب  یعارز و  ياهنیمز  عرازم و  ياه  هرانک

( جب  ) جنرب  Oryza sativa

- یطخ هریت  زبس  ياـهگرب  رتم و   1 ات 5 / رثکا 1  دـح  يدـنلب  هب  كرک  نودـب  تسار و  يا  هقاس اب  ینمچ  یفلع  هلاسکی  تسا  یهایگ 
اب نوگژاو  ریز و  هبرـس  اـی  تسار  و  لوکیناـپ )  ) يا هلبنـس هخاـشرپ  بعـشنم و  نیذآ  لـگ  كرک و  نودـب  ربز و  يا  هبل اـب  يا  هزینرس

.هاتوک یکخیس  ای  کخیس  نودب  ياه  هچلبنس
، ناتـسچولب سراـف ، ياهناتـسا  زا  یئاهـشخب  ناریا و  یلامـش  ياهتمـسق  رد  هک  تـسا  ناریا  یعارز  مـهم  تـالوصحم  زا  یکی  جـنرب 

.دوش یم تشک  ناجیابرذآ  ناهفصا و  ناتسزوخ ،
اهیئاکیرمآ و اهدعب  دنداد و  رارق  هدافتسا  دروم  اذغ  ناونع  هب  ار  نآ  اهیئاقیرفآ  سپس  دش ، هتخانش  یئایسآ  ياهروشک  رد  ادتبا  جنرب 

.دنتفای یئانشآ  نآ  اب  نایئاپورا 
رد .تسا  جنرب  تشک  قطانم  نیرتبسانم  زا  دایز  تبوطر  تلع  هب  نالیگ 

412 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هن تیفیک  رظن  زا  نالیگ  جنرب  اّما  .تسا  موسرم  جنرب  تشک  زین  ناهفصا  سراف و  ریـسمرگ  یحاون  ناتـسزوخ و  ناگرگ ، ناردنزام ،

.دشاب یم بیقر  یب زین  ایند  رد  هکلب  دراد  يرترب  دوش  یم دیلوت  روشک  طاقن  ریاس  رد  هک  یلوصحم  هب  تبسن  اهنت 
مدرم یمئاد  ياذـغ  جـنرب  یئاقیرفآ ، ياـهروشک  هناـیمرواخ و  رود ، رواـخ  کـلامم  ریظن  ناـهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  نونکا 

نیماتیو آ، لیبق  زا  اهنیماتیو  عاونا  نینچمه  تسا ؛ دنق  یبرچ و  نیئتورپ ، لیبق  زا  یفلتخم  يّذغم  داوم  ياراد  جنرب  ياه  هناد .دشاب  یم
یناوارف یئایمیـش  یندعم و  داوم  نآ  ياه  هناد زین  جـنرب و  هایگ  رتسکاخ  رد  .دوش  یم تفای  جـنرب  رد  يا  نیماتیو د و  سکلپمک ، ب 
یلومعم جنرب  مرگ  ره 100  .دراد  دوجو  نیساین  نیوالفوبیار و  نیمایت ، میدس ، نهآ ، رفسف ، نیلوک ، میـساتپ ، میزینم ، میـسلک ، ریظن 
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.تسا يژرنا  يرلاک  ياراد 360  طسوتم  روط  هب
؛ دراد هریخذ  دوخ  رد  نیماتیو  يرتشیب  رادـقم  هزات  جـنرب  تهج  نیدـب  دـهد ، یم تسد  زا  ار  دوخ  ياهنیماتیو  ناـمز  رورم  رد  جـنرب 

تسد زا  جنرب  ندرک  دیفس  نایرج  رد  هک  دوش  یم تفای  فلتخم  ياهنیماتیو  یهجوت  لباق  رادقم  جنرب  ياه  هناد تسوپ  رد  نینچمه 
.دور یم

لاهـسا هب  نایالتبم  يارب  اذغ  نیرتهب  تهج  نیمه  هب  دزاس  یم مارآ  ار  هدور  هدعم و  تاکیرحت  جنرب  رد  دوجوم  بآ  یئاذـغ و  داوم 
دیدش و ینوخ  ياهلاهسا  نامرد  يارب  جنرب  تسوپ  هدرک  مد زا  .دور  یم رامش  هب  شراوگ  هاگتسد  ياهیرامیب  اهدرد و  غارفتـسا و  و 

.دوش یم هدافتسا  رس  يوم  ندش  دیفس  زا  يریگولج  سرقن و  مسیتامور و 
ار مرپسا  دیلوت  تسا و  روآ  باوخ جنرب  هک  دندوب  دقتعم  میدق  ناکـشزپ  .تسا  هدننک  قاچ ناوارف  هتـساشن  ندوب  اراد  ببـس  هب  جنرب 

.دروآ یم دنب  ار  ینیب  يزیرنوخ  نآ  درگ  قاشنتسا  دزاس و  یم ناشخرد  ار  تروص  گنر  دهد ، یم شیازفا 
.دراد ناوارف  فرصم  يزپ  ینیریش رد  جنرب  درآ 

( روبچ انیچ ،  ) نزرا  Panicum miliaceum

حطـس اب  گرزب  یئاهگرب  اب  رتمیتناـس  ات 120  عاـفترا 50  هب  تسار  يا  هقاـس اـب  هوبنا  يا و  هدوت هلاـسکی  ینمچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.کخیس نودب  ناوارف  ياه  هچلبنس لماح  .لوکیناپ  نیذآ  لگ  اب  رادوم  ربز و  يا  هبل راد و  كرک یناقوف 

هکورتـم قطاـنم  اـهغاب و  عرازم ، رد  زره  فـلع  تروـص  هـب  بـلغا  وردوـخ و  روـط  هـب هـک  دراد  يدـنچ  ياـه  هنوـگ ناریا  رد  نزرا 
رویط نایاپراهچ و  هیذـغت  يارب  شزرااب  ياه  هناد اهفلع و  زا  دوش و  یم تشک  زین   P .capillare ای رکذلا و  قوف  هنوگ  .دنیور  یم

.دراد دوجو  نآ  هدش  تشک  یشحو و  هنوگ  زین  نالیگ  طاقن  زا  یضعب  رد  .دوش  یم بوسحم 

Paspalum dilatatum

دنـسپ و تبوطر بلغا  نیمز ، حطـس  يور  هدـیباوخ  هدرتسگ و  ای  هتـشارفارب  ناوارف  ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  ینمچ  یفلع  تسا  یهایگ 
ياه هچلبنس اب  هدنکارپ  هشوخ  ات 5  زا 3  لکـشتم  نیذآ  لگ  یطخ و  يا - هزینرـس ياهگرب  اب  رادکرک  ای  كرک  نودب  یبایاپ  یهاگ 

.کخیس نودب  هفرط  کی 
ياهلاناک اهرهن و  اهرابیوج و  هیـشاح  اهراز و  نمچ اـهقالتاب ، اـهبادرم ، راـنک  رد  هدوب و  نـالیگ  زره  ياـهفلع  زا  رکذـلا  قوف  هاـیگ 

.دیور یم اهغاب  جنرب و  عرازم  رد  یناسربآ 

ین  Phragmites australis

عافترا هب  هخاش  نودـب  هداس و  بلغا  هرگرپ و  میخـض و  یئاوه  هقاس  ناوارف و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
رتمیتناس رثکا 40  دح  لوط  هب  لوکیناپ  نیذآ  لگ اب  هدنرب  ربز و  یسیلس و  يا  هبل گرزب و  کنهپ  ياراد  یئاهگرب  اب  رتم  رثکا 3  دح 

.رادکرک یئاه  هچلبنس مکارتم و  هخاشرپ و  یهاگ 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 547 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


نآ هاگـشیور  نیرتمهم  .دیور  یم ایرد  لحاوس  بآ و  تیاده  ياهلاناک  اهقالتاب و  اهبادرم ، اهرهن ، اه ، هچایرد رانک  رد  ناریا  رد  ین 
تروص هب  تیریدم  تسردان  ياهـشور  هجوت و  مدـع  هجیتن  رد  هزورما  هدوب و  ین  زا  ولمم  هک  تسا  یلزنا  بادرم  نالیگ  ناتـسا  رد 

.دراد یساسا  یشقن  مهم  یبآ  متسیسوکا  نیا  ندرب  نیب  زا  لیلحت و  رد  مجاهم  هایگ 

سرواگ  Setaria glauca

اب رتمیتناس  ات 100  عافترا 5  هب  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  یهاگ  رادوناز ، ای  تسار  يا  هقاس اـب  ینمچ  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
هدعاق رد  هک  مکارتم  ياه  هچلبنس لماح  .دننام  لوکیناپ يا  هلبنس ینیذآ  لگ اب  هدنکارپ ، کنت و  ياهکرک  زا  هدیشوپ  یطخ  یئاهگرب 

.تسا ربز  دننام  شیر ناوارف  ياهکرک  ياراد 
اهنادـلگ لزانم و  طایح  اه و  هچغاب اـهنابایخ ، اـه و  هداـج هیـشاح  عتارم ، اـهغاب ، عرازم ، رد  زره  فلع  تروص  هب  اـمومع  اهـسرواگ 

رسارس رد   Setaria viridis هارمه رکذلا  قوف  هنوگ  هلمج  زا  يدنچ  ياه  هنوگ زین  نالیگ  رد  .دنیور  یم
413 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنیور یم ناتسا 

ریئاچ  Sorghum halepense

هارمه هب  هدوب  نآ  شرتسگ  ریثکت و  لماوع  زا  یکی  هک  دـنبدنب  ناوارف  ینیمزریز  ياه  هقاس اـب  هلاسدـنچ  ینمچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
یئاهگرب اب  گنرزمرق  یناوج  رد  رادکرک و  اه  هرگ لحم  رد  ای  كرک  نودب  رتمیتناس  ات 150  عافترا 30  هب  ناوارف  یئاوه  ياه  هقاس

.هدنرب ربز و  يا  هیشاح رادکرک و  هدعاق  رد  ای  كرک  نودب  زارد  كون یطخ -
.تسا کخیس  نودب  ای  راد  کخیس ياه  هچلبنس مهارف و  ياه  هخاش اب  هدرتسگ  تسار و  لوکیناپ  نیذآ  لگ  ياراد  هایگ  نیا 

رد تسا ، ینـش  ياه  هپت یهاگ  تالوقب و  تالغ و  عرازم  اـهرهن ، هیـشاح  شیآ ، عرازم  اـهغاب ، عرازم ، زره  ياـهفلع  زا  یکی  ریئاـچ 
زا یئاهتمـسق  نـالیگ و  ناتــسا  رد  هزورما   sorghum زا يا  هنوـگ .دوـش  یم هتخانـش  مهم  زره  فـلع  کـی  ناوـنع  هب  زین  نـالیگ 

.دراد ترهش  یتشر  يوراج  مان  هب  دننک و  یم هدافتسا  وراج  هیهت  يارب  نآ  زا  هک  ددرگ  یم تشک  ناجیابرذآ 

مدنگ  Triticum aestivum

اب رتمیتناس  ات 150  عافترا 30  هب  كرک  نودـب  يا و  هدوت ای  درفنم  تسار  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاسکی  ینمچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.کنت ای  مکارتم  يا  هلبنس ینیذآ  لگ يا و  هزینرس ات  یطخ  فلتخم  لاکشا  هب  كرک  نودب  کنهپ  ياراد  یئاهگرب 

هدیـشوپ یـسک  رب  اهنآ  یئاذغ  شزرا  هک  دنوش  یم تشک  ناهج  ياهروشک  ریاس  ناریا و  رـسارس  رد  اهمدـنگ  زا  يدـنچ  ياه  هنوگ
دوجو مدنگ  عیسو  عرازم  یناتـسهوک  طاقن  یـضعب  رد  زین  نالیگ  رد  دشاب و  یم ناهج  رـسارس  مدرم  مهم  ياهاذغ  زا  مدنگ  .تسین 

: زا دنترابع  دنراد  یئاذغ  فرصم  هک  هایگ  نیا  مهم  ياه  هنوگ .دراد 
Triticum carthicum/ Triticum polonicum
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Triticum dicoccon/ Triticum turgidum
.Triticum durum/ Triticum spp

ترذ لالب ،  Zea mays

، نهپ دنلب و  یئاهگرب  اب  رتم  رثکا 4  دح  عافترا  هب  رپوت  تسار و  هتشارفارب و  میخـض و  يا  هقاس اب  ینمچ  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
دننام هلبنـس یئاهتنا  رن  نیذآ  لگ هیاپ ، کی  يور  رب  ادـج  هداـم  رن و  ياـهلگ  اـب  ینیذآ  لـگ  هدـنرب ، ربز و  يا  هبل اـب  زیت  كون یطخ -

یئاهفالغ طسوت  هتفرگ و  رارق  میخـض  يروحم  يور  رب  هک  مکارتم  یفیدر  نیدنچ  دـننام  هلبنـس يروحم  هدام  نیذآ  لگ يا و  هشوخ
.دنشاب یم لکاک  مان  هب  ناوارف  ياهرات  ياراد  اهتنا  رد  دنوش  یم هتفرگ  رب  رد  دنچ 

، هزات تلاح  هب  نآ  ياه  هناد ددرگ و  یم تشک  نـالیگ  ناتـسا  رد  هلمج  زا  طاـقن  یـضعب  رد  تسا و  یعارز  یهاـیگ  ناریا  رد  ترذ 
دروم نایاپراهچ  هیذغت  يارب  زین  نآ  يا  هفولع عاونا  هقاس  يدانق و  درآ  نان و  هیهت  يارب  کشخ  هدش و  خرس 

414 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا هدش  هتخانش  یتنس  بط  رد  ترذ  لکاک  هلمج  زا  نآ  ياهتمسق  یضعب  یئوراد  شزرا  .دریگ  یم رارق  هدافتسا 

.دنـشاب یم یلآ  ياهکمن  يدـیپیل و  هدام  کی  اهدـنق و  اهننات ، ینغور ، سناسا  نینوپاس ، يواح  ترذ  هدام  لگ  ياـهلگمد  هلـالک و 
رد بلغا  دوش و  یم هدافتسا  ارفص  لهسم  ردم و  يا  هدام ناونع  هب  اهنآ  زا  دنتسه و  نوخ  راشف  هدنروآ  نیئاپ  بلق و  يوقم  داوم  نیا 

.دنوش یم هدرب  راکب  هدننکرغال  ياهمیژر 

هقشع هریت  بالبل ) ولاب ، کچ - یل جبت ، لاتیپاپ ، سودرود ،  ) تسودراد  Hedera pastuchovii :Araliaceae

دور و یم الاب  اهنآ  زا  هدیبسچ و  یلگنج  ناتخرد  هب  هدنبسچ  یئاوه و  ياه  هشیر طسوت  هک  یئاه  هقاس اب  هدنورالاب  تسا  يا  هچتخرد
، درگ یبـلق  نوگاـنوگ  لاکـشا  هب  هریت  زبـس  گـنر  هب  یئاـهگرب  زبـس  هشیمه  هـچتخرد  نـیا  دـسر ، یم رتـم  هب 30  یهاـگ  نآ  لوـط 

.دراد لماک  يا  هبل یناکیپ و  ای  لکش ، یبلق يا  هدعاق اب  يا  هزینرس ای  هدیشک  یغرم  مخت نهپ ، یغرم  مخت
.دراد دوجو  نالیگ  ناتسا  یلگنج  قطانم  بلاغ  رد  تسا و  ناریا  لامش  ياهلگنج  يابیز  ناهایگ  زا  یکی  تسودراد 

هدش تشک  لزانم  طایح  اه و  هچغاب رد  زین  لزانم و  بلغا  ردرس  رد   Hedera helix لاتیپاپ مان  اب  نآ  یتنیز  هدش و  حالصا  عاونا 
.ددرگ یم محازم  زره و  ياهفلع  رگید  ومن  دشر و  عنام  شوپ  نیمز کی  ناونع  هب  قلبا ، ات  زبس  ياهگنر  اب  و 

ینساک هریت  نادرگ : باتفآ  Helianthus annus :Compositae

ات 300 عافترا 70  هب  راد  هخاش بعـشنم و  الاب  رد  ای  هخاـش  نودـب  یبوچ  همین  یهاـگ  میخـض و  يا  هقاـس اـب  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
.رتمیتناس

رادکرک ابلاغ  دـنلب و  گربمد  اب  یغرم  مخت ای  لکـش  یبلق گرزب  بوانتم  يا  هقاس لباقتم و  يا  هدـعاق ياهگرب  ياراد  نادرگ  باتفآ
نادرگ باتفآ هقدنف  هویم  داجیا  هک  دـنا  هتفرگ رارق  يا  هلول ياهلگ  زا  هدیـشوپ  یقبط  هرانک ، رد  نآ  گنردرز  يا  هنابز ياهلگ  .تسا 
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.دنیامن یم
زین نالیگ  ناتسا  رد  دور و  یم رامـشب  یتعنـص  مهم  تاتابن  زا  یکی  ینغور  ياه  هناد نتـشاد  تلع  هب  هک  تسا  یهایگ  نادرگ  باتفآ

.دوش یم هضرع  اهیشورف  لیجآ بلاغ  رد  یتعنص  فراصم  رب  هوالع  نآ  ياه  هناد ددرگ و  یم تشک  طاقن  بلاغ  رد 
ياهدرد هیلع  دامـض  مهرم و  هیهت  يارب  يزاـسوراد  رد  نغور  نیا  زا  .دراد  یهجوت  لـباق  یئاذـغ  شزرا  نادرگ  باـتفآ هناد  نغور 

.دشاب یم ایرالام  يرامیب  جلاعم  هدوب  رب  بت هایگ  هقاس  تاعطق  هزات و  ياهلگ  زا  لصاح  هراصع  دوش ، یم هدافتسا  یمسیتامور 

ینساک هریت  یشرت : ینیمز  بیس  Helianthus tuberosus :Compositae

ياهگرب اب  راد  هخاش الاب  تمـسق  رد  الومعم  رتم و   2 ات 8 / عافترا 1  هب  راد  هدـغ ینیمزریز  ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
رب رایـسب  يا  هلول ياهلگ  رانک و  رد  گنردرز  يا  هنابز ياـهلگ  يواـح  يا  هپک رد  نآ  ياـهلگ  .یلیطتـسم  يا - هزینرـس اـت  یغرم  مخت

.دنا هتفرگ رارق  گرزب  اتبسن  یقبط  يور 
يدایز رادقم  يواح  دور و  یم راکب  یشرت  هیهت  هیذغت و  رد  نآ  ینیمزریز  ياه  هدغ هدش و  هتشاک  تسا  یهایگ  یـشرت  ینیمز  بیس

.دروآ یم نیئاپ  زین  ار  نوخ  هروا  هدوب و  نوخ  دنق  هب  التبم  نارامیب  يارب  یبسانم  جلاعم  یشرت  ینیمز  بیس  .تسا  هتساشن 

هلال هریت  یتشر : قبنز   Hemerocallis fulva :Liliaceae

ینیذآ لگ مد  كرک و  نودب  یطخ  يا  هدعاق ناوارف  ياهگرب  مروتم و  يا  هدـغ ینیمزریز  ياه  هقاس اب  یفلع  هلاسدـنچ  تسا  یهایگ 
ياهبل اب  یفیق  لکش  هب ییاهتنا  گنردرز و  وب و  نودب  راد و  لگمد يروپیـش  يا  هلول لگ  يدادعت  لماح  كرک  زا  يراع  الماک  دنلب 

.کچوک
يا هولج دوخ  يابیز  ياهلگ  اب  دوش و  یم تشک  یتنیز  یهایگ  ناونع  هب  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاـقن  بلاـغ  رد  یتشر  قبنز 

.دیور یم اه  هچغاب اهغاب و  رد  هژیو  هب  طاقن  بلاغ  رد  وردوخ  تروص  هب  هدش و  یموب  نالیگ  ناتسا  رد  ارهاظ  .دراد  صاخ 
.دنتـسه ناسکی  صاوخ  ياراد  هسره  هدـش و  یئوراد  یبط و  بتک  دراو  نآ  عون  نونکات 3  هک  دـشاب  یم فلتخم  عاونا  ياراد  قبنز 

نیا گرب  رد  ث »  » نیماتیو رادقم  .دنیوگ  قبنز  خیب  نآ  هب  یسراف  هب  هک  تسا  ینیمزریز  هقاس  گرب و  قبنز ، هدافتـسا  دروم  تمـسق 
.دننک یم جارختسا  عبنم  نیمه  زا  ار  نآ  يزاسوراد  ياه  هناخراک زا  یضعب  رد  هک  يروط  هب  تسا  دایز  هایگ 

.تسا یئوراد  لماع  دنچ  هتساشن و  غمص ، ننات ، ياراد  قبنز  ینیمزریز  هقاس 
.تسا لهسم  نآ  دایز  رادقم  نّیلم و  نآ  مک  رادقم 

: دسیون یم دروم  نیا  رد  یعیبط » بط  زا  یتسردنت  ياه  هخسن  » باتک فلؤم 
415 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دننک یم هدافتسا  قبنز  ینیمزریز  هقاس  زا  ناشناکدوک  ياهنادند  عیرس  دشر  يارب  یئاتسور  ناردام  بلغا  هسنارف  ياه  هیاپهوک رد 
، هفرس هایس تسوبی ، یگتخوس ، تیـشنورب ، مسآ ، ياهیرامیب  نامرد  رد  تسا  دنم  هرهب نآ  زا  هک  رثؤم  یئوراد  صاوخ  تلع  هب  قبنز 

يا هتـسجرب شقن  هناثم  هسیک  تالالتخا  ماکز و  يدـلج ، ياهمخز  ءاقـستسا ، يدـبک ، ياـهنارحب  اهنادـند ، ندرک  كاـپ  اـپ ، هچخیم 
يوب اب  یئایمیـش  يا  هدام نونوی  .دنریگ  یم  Ionone« نونوی  » ماـن هب  يا  هداـم رطع و  یعون  قبنز  زا  يزاـسرطع ، رد  نینچمه  .دراد 
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.دراد یناوارف  فرصم  يزاسرطع  رد  دنیوگ و  یم مه  یعونصم  هشفنب  نآ  هب  هک  تسا  هشفنب  رطع  دنت 

دوخن هریت  یکلیل :  Gleditsia caspica :Leguminosae

اب هخاشرپ  یجات  صخـشم و  الماک  يا  هقاس رتم و  ات 6  يدنلب 4  هب  هخاشدـنچ  بعـشنم و  ای  هداس  ياهراخ  اب  رادراخ  تسا  یتخرد 
روحم رد  يا  هشوخ گنرزبس  ياهلگ  .هدیـشک  يوضیب  ياه  هچگرب يا و  هناـش راـب  ود  اـت  کـی  بکرم  ياـهگرب  ناوارف و  ياـهراخ 

.نوگژاو بلغا  ریس  يا  هوهق گنر  هب  هدیچیپ  ای  هدیمخ  تسار ، لاکشا  هب  ماین  هویم  اهگرب و 
اهراز هشیب زاب و  ياهتشد  رد  ناردنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  رد  هدوب  رزخ  هقطنم  یموب  تسادیپ  نآ  مان  زا  هک  هنوگنامه  تخرد ، نیا 

.دسر یم ماد  هیذغت  فرصم  هب  نآ  هویم  دیور ، یم هکورتم  ياهلگنج  و 

يرفعج هریت  رپلگ :  Heracleum persicum :Umbelliferae

يا هناش راب  کی  يا  هدعاق ياهگرب  رادـکرک ، شیب  مک و  رتم   1 عافترا 5 / هب  یلاخوت  يا  هقاس اب  رطعم  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.گرزب و 

نیا رطعم  هویم  دیامن ، یم داجیا  ار  یگرزب  قبط  هتفرگ و  رارق  يواسمان  ياهعاعش  اب  گرزب  يرتچ  ینیذآ  لگ رد  هایگ  دیفـس  ياهلگ 
.تسا میخض  اتبسن  يا  هبل اب  هدرشف و  تخت و  الماک  يا و  هوگ یغرم - مخت ژاو - لکش  هب  هایگ 

یفاک رون  اب  قطانم  رد  یناتسهوک  بوطرم  عتارم  يراج و  ياهبآ  اب  یئاه  هرد اهرهن ، رانک  رد  رتشیب  هدوب  دنـسپ  تبوطر یهایگ  رپلگ 
نتشاد تلع  هب  دوش و  یم فرصم  ینشاچ  تروص  هب  رپلگ  هویم  .دیور  یم اهراز  هشیب اهور و  هدایپ اه ، هداج هیـشاح  رد  اهلگنج  رد  و 

.دور یم راک  هب  همضاه  ءوس  ياهیتحاران  خفن و  عفر  تهج  سناسا 

وب بش هریت  يرزخ : يوب  بش  Hesperis hyrcanica :Cruciferae

لکـش و یبابر يا  هقاس هدعاق و  ياهگرب  رتمیتناس ، ات 80  يدـنلب 30  هب  تسار  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.زمرق هب  لیامتم  شفنب  ای  شفنب ، ياهلگ  .کیراب  یغرم - مخت ای  یغرم  مخت یئالاب  ياهگرب  دنلب ، یگربمد  اب  یلیطتسم  تردن  هب

رون ياراد  ياـهراز  هشیب یلگنج و  قطاـنم  رد  هدوب  ناریا  لامـش  یعترم  یلگنج و  قطاـنم  ياـبیز  ناـهایگ  زا  یکی  يرزخ  يوب  بش
ناریح هندرگ  لاخلخ و  ملاسا - هداج  هلوسام ، ناملید ، ولرامع ، لیجنم ، رابدور ، قطانم  یناتسهوک  عتارم  رد  یهاگ  نالیگ و  ناوارف 

.دیامن یم دشر 

كرینپ هریت  یتخرد : یمتخ   Hibiscus syriacus -Althaea syriaca Malvaceae

امومع ناوارف  ياه  هخاش هدرتسگ و  اتبسن  یجات  اب  هخاشرپ  رتشیب و  یهاگ  رتم و  رثکا 3  دح  عافترا  هب  هدننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
ياهگنر اب  درفنم  لکش  یناکتسا تشرد  اتبسن  ياهلگ  گرزب و  اتبـسن  یغرم  مخت يوضیب - ای  هشوگ  هس  ياهگرب  گنر و  يرتسکاخ
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.زمرق ات  دیفس  عونتم 
هیـشاح رد  یهاگ  اهراولب و  اهکراپ و  رد  زین  نالیگ  رد  .دوش  یم تشک  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاقن  بلاـغ  رد  هچتخرد  نیا 

.دراد یصاخ  یئابیز  دشاب  یم زین  يدایز  اتبسن  ماود  ياراد  هک  نآ ياهلگ  .ددرگ  یم سرغ  لزانم  طایح  اهنابایخ و 
زمرق گنر  هب  تشرد  لکـش و  یفیق ياهلگ  اـب   Hibiscus rosa -sinensis ینیچ یمتخ  ماـن  اـب  هچتخرد  نیا  زا  رگید  یعون 

تـشک زاـب  ياـضف  رد  روـشک  یبوـنج  قطاـنم  رد  هاـیگ  نیا  .دـسر  یم شورف  هـب  اهیـشورفلگ  بلاـغ  رد  هزورما  گنرـشوخ ، رایـسب 
.ددرگ یم

هنادهاش هریت  كزار :  Humulus lupulus :Cannabaceae

ای هداس  لکـش  یبلق یغرم - مخت لـباقتم  ياـهگرب  رتم و  رثکا 6  دـح  يدـنلب  هب  هدـنورالاب  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.دنسر یم رظن  هب  یطورخم  هک  نوگژاو  يا  هلبنس ياهلگ  راد و  بول شیبو  مک

تـشک ناهج  فلتخم  طاـقن  رد  دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  يزاـس  هباـشون عیانـص  رد  هک  نلوپول  هراـصع  نتـشاد  تلع  هب  كزار 
اراتسآ و ات  یلزنا  ردنب  فارطا  رد  رتشیب  یفاک  رون  ياراد  قطانم  عرازم و  هیشاح  رد  وردوخ  تروص  هب  نالیگ  ناتـسا  رد  .ددرگ  یم

.دیور یم لکهایس  ناجیهال و 
یئاهتشا یب عفد  تهج  تسا و  لئاق  نّکسم  روآ و  باوخ ّتیصاخ  دراد  مان  نلوپول  هک  كزار  رد  دوجوم  هدام  يارب  یکـشزپ  شناد 

نیا رگید  ياهمان  زا  زین  روم  یکک لمخ و  لگ  .تساه  هنادـهاش هداوناخ  زا  هاـیگ  نیا  .دوش  یم زیوجت  مه  یبصع  یبلق  ياهفعـض  و 
.تسا هایگ 

رثا  ) هدـننک مارآ هدـعم ، يّوـقم  رثا  كزار ، هداـم  طورخم  هک : تـسا  هتـشون  كزار  یناـمرد  صاوـخ  رد  یئوراد » ناـهایگ   » باـتک
.تسا باهتلا  هدننک  فرطرب روآ و  باوخ رب ، بت مرک ، دض  نوخ ، هدننک  هیفصت قّرعم ، ّردم ، هوالع  هب دراد و  جنشت  دض  و  سناسا )

416 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
روآاهتـشا و یئوراد  ار  نآ   Cazin نزاک رتکد  هلمج  زا  هدوب  میدـق  يابطا  یئاسانـش  دروم  مایالا  میدـق  زا  كزار  یناـمرد  صاوخ 

تّدم هب  هک  نیا رب  طورـشم  نآ  موادـم  فرـصم  .تسا  هتـسناد  یم ندـب  ياههاگتـسد  هّیلک  هدـننک  تیوقت مضه و  هاگتـسد  كّرحم 
بجوم دـنک و  یم دایز  ار  راردا  حـشرت  نوخ و  شدرگ  هاگتـسد  تیلاعف  دریگن ، تروص  هیور  یب هوالع  هب  دورن و  راـک  هب  ینـالوط 

نیا هـب  هجوـت  اـب  .دـنک  لـماک  یتمالـس  ساـسحا  راـمیب  دورب و  نـیب  زا  نآ  ضراوـع  هـّیلک  طرفم ، فعــض  عـقوم  رد  هـک  ددرگ  یم
، مضه هاگتـسد  لمع  فعـض  طرفم ، فعـض  درک : هدافتـسا  ریز  ياهیرامیب  ياوادـم  رد  ناوت  یم هایگ  نیا  زا  هک  تسا  تاصاصتخا 
رب طورشم  يدرز  تلاح  توبروکسا ، لاهـسا ، جاسنا ، ندروآ  بآ  ناوختـسا ، یمرن  ناوج ، نارتخد  ینوخ  مک ینوخ ، مک مسیتافنل ،

مرک و دوجو  ادوس ، اصوصخم  نمزم  يدـلج  ياهیرامیب  طاخم ، حـشرت  سرقن ، دـشابن ، هارمه  يوارفـص  يراجم  کیرحت  اب  هک  نآ
 ... هریغ

یمسیتامور ياهیرامیب  ياوادم  يارب  نینچمه  دندرک ؛ یم زیوجت  روآ  باوخ ناونع  هب  ار  نآ  هدناشوج  ناتسلگنا  روشک  میدق  يابطا 
.دندومن یم هدافتسا  هدناشوج  نیا  زا  يویر  و 

لاس رد   W .Ripperger طسوت قیقد  ياهشیامزآ  هتشر  کی  نمض  رثا  نیا  دراد و  یناوهش  تاکیرحت  هدنهد  نیکـست رثا  كزار 
.دزاس یم لکشم  ار  تواضق  دوخ  هک  هدش  زاربا  ءابطا  طسوت  یفلتخم  دیاقع  دروم  نیا  رد  .تسا  هدیسر  تابثا  هب  يدالیم   1927
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لداعت مدع  هناثم و  جلف  كاندرد ، ياهیگدـعاق  نرگیم ،)  ) هفرطکی ياهدردرـس  نامرد  يارب  ار  كزار  هدام  ياهطورخم  یتنـس  بط 
.دنک یم زیوجت  یبصع 

اهباـتزاب لیدـعت  رد  يدـیفم  جــیاتن  بـیطلا ، لبنــس - كزار و  طوـلخم  زا  يدـالیم  لاــس 1934  رد   L .Kroeber ربورک رتـکد 
هدرک رکذ  یبصع  أشنم  ياراد  یـسنج  تالالتخا  هدننک  عفر روآ و  باوخ جنـشت ، دض  یئوراد  ار  نآ  هدروآ و  تسد  هب  اهـسکلفر ) )

لداعت ندروخ  مهب  زا  هک  یمـضه  تالالتخا  یبصع و  تالالتخا  زا  یـشان  یبلق  ياهیتحاران  اهیباوخ و  یب رد  ار  نآ  هوـالع  هب .تسا 
.تسا هتسناد  رثؤم  دشاب ، هدش  هجیتن  باصعا  لمع 

زا .دنا  هدش لئاق  یئایارقناغ  ياهرسلوا  درـس و  ياهروموت  لصافم ، درد  هدننک  مارآ رثا  نآ  يارب  یجراخ ، لامعتـسا  رد  میدق  يابطا 
دامپ .دـنداد  یم رارق  كاندرد  لحم  يور  رب  دـندناشوج ، یم وجبآ  رد  هک  نآ زا  سپ  ار  هایگ  ناوج  ياـه  هخاشرـس گرب و  رظن  نیا 

.دراد هدنهد  نیکست رثا  اهناطرس  یخرب  یتح  ریساوب و  رد  نلوپول  زا  لصاح 
هدـنهد نیکـست رثا  رب  رئاد  یفاک  یملع  لئالد  ندوبن  مغر  یلع .دـندرک  یم زیوجت  نکـسم  ناونع  هب  ار  كزار  میدـق  يابطا  زا  یخرب 

.دور یم راک  هب  روظنم  نیا  يارب  یناوارف  هب  كزار  هراصع  يزکرم ، باصعا  متسیس  يور  رب  كزار 
هب ایروفا  تلاح  راگیس  تروص  هب  نآ  فرـصم  هک  دنیوگ  یم تسا  شیـشح  هب  کیدزن  رایـسب  یهایگ  هداوناخ  رظن  زا  كزار  نوچ 

، یجیگ دننام  یبولطمان  ضراوع  داجیا  ببس  ینالوط  تدم  هب  روظنم  نیدب  كزار  فرصم  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  .دروآ  یم دوجو 
.ددرگ یم ناقری  تیمومسم و 

.دیور یم اراتسآ  تشر و  ناجیهال و  تشر و  نیب  اصوصخم  نالیگ  فلتخم  یحاون  رد  یفلع  هایگ  نیا 

هغابروق تخت   Hydrocharis morsus -ranae :Hyrocharitaceae

ياهلگ روانـش و  امومع  يا  هریاد شیبو  مک رادـگربمد  ياهگرب  اب  بآ  رد  روانـش  هدـنور و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.دنوش یم رهاظ  ناتسبات  لصف  رد  هک  دیفس  کچوک 

يزبس هیال  دـننام  دـیور  یم دایز  مکارت  اب  روانـش و  تلاح  هب بآ  حطـس  رد  هک  دوخ  لکـش  يا هریاد شیبو  مک ياهگرب  اب  هاـیگ  نیا 
دننام تسا و  میالم  نایرج  اب  دـکار و  اتبـسن  بآ  ياراد  ياهقالتاب  اهبادرم و  ـالومعم  زین  نآ  هاگتـساخ  دـناشوپ و  یم ار  بآ  حـطس 

، یلزنا بادرم  رد  رتشیب  نالیگ  ناتسا  رد  نآ  هاگـشیور  دننک ، تحارتسا  هتـسشن و  نآ  يور  رب  دنناوت  یم اه  هغابروق هک  تسا  یتخت 
.دشاب یم نموف  ارس و  هعموص تشر ، فارطا  ياه  هکرب اهریگبآ و  هیالک ، ریما  بادرم 

يرفعج هریت  لیتوکوردیه :  Hydrocotyle ranunculoides :Umbelliferae

ياجبان ياه  هشیر داجیا  اه  هرگ لحم  رد  هک  هدنور  يا  هقاس اب  كرک  نودب  هریت و  زبس  گنر  هب  يزبآ  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
درگ يا و  هریاد تردن  هب هشوگ و  هس  یبلق - ای  نهپ  لکـش  يویلک تسار  هتـشارفارب و  دنلب و  گربمد  اب  یئاهگرب  دیامن و  یم ناوارف 

.راد بول ابلاغ  و 
، هیالک ریما  یلزنا ، بادرم  دـننام  میالم  رایـسب  نایرج  اب  ای  دـکار  بآ  اب  یئاـهقالتاب  اـهبادرم و  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  نآ  هاگـشیور 

.دشاب یم اهنآ  ریاظن  کنیع و  بادرم 
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417 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
قوـف هنوـگ  مکارت  یناوارف و  زا  هک  دـیور  یم نـالیگ  رد   Hydrocotyle vulgaris یملع ماـن  اـب  سنج  نیا  زا  يرگید  هنوـگ 

.دوش یم هدید  اهقالتاب  اهبادرم و  هیشاح  رد  رتشیب  هدوبن و  رادروخرب  رکذلا 

ینیمز بیس هریت  گنبلا : رذب  جنبلا ، رذب   Hyoscyamus niger :Solanaceae

رد هخاشرپ  بعشنم و  هاتوک و  ياهکرک  زا  هدیشوپ  رتمیتناس ، ات 100  عافترا 20  هب  يا  هقاس اب  هلاسود  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
يا هقاس ياهگرب  و  زیت ، كون هشوگ و  هس  يا - هزینرس ياهبول  اب  هدیشک و  يا  هزینرـس ات  هدیـشک  یغرم  مخت يا  هدعاق ياهگرب  الاب و 
هریت یناوغرا  یئولگ  یناوغرا و  کبـشم  ياه  هگر طسوت  هک  شفنب  هب  لیامتم  درز  ای  درز  لکـش  یناکتـسا ياـهلگ  اـب  شوغآ  هقاـس

.دهد یم رذبرپ  یلوسپک و  ياه  هویم
هیشاح رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  .دیور  یم هکورتم  قطانم  اه و  هداج هیشاح  تالغ و  عرازم  يا و  هرخص یگنس و  قطانم  رد  جنبلا  رذب 

رد ناوارف  طایتحااب  یمـس و  تسا  یهایگ  .دوش  یم هدـید  یناوارف  هب  یفاک  رون  ياراد  یلگنج  ياه  هداج راـنک  عرازم و  اـه و  هداـج
.ددرگ یم فرصم  یتنس  بط 

متسیس يور  دنتسه و  نیمالوپوکـسا  نیپورتآ و  نیمایـسویه ، لیبق  زا  یمـس  ياهدیئولاکلا  يوتحم  هایگ  ياه  هناد اه و  هقاس اهگرب و 
يزاسوراد عیانص  رد  دریگ و  یم رارق  هدافتسا  دروم  رتمک  یتنـس  بط  رد  دیدش  ندوب  یمـس  تلع  هب  .دننک  یم رثا  يزکرم  باصعا 

نآ زا  يریپ  فعـض  هب  طوـبرم  ياـهیتحاران  نکـسم  باـصعا و  متـسیس  هدـننک  میمرت شخب ، مارآ مسآ ، دـض  ياـهوراد  هـیهت  يارب 
.دوش یم هدافتسا 

یعار لگ  هریت  نویرافوه : نوقیرافروه ،  Hypericum androsaemum :Hypericaceae

هدیـشک یغرم  مخت ای  یغرم  مخت لباقتم  ياهگرب  اب  رتمیتناـس  ات 90  عافترا 30  هب  هخاشرپ  بعـشنم و  يا  هقاـس اـب  تسا  يا  هچتخرد
تروص هب  امومع  نآ  مچرپرپ  گنردرز  ياهلگ  زمرق ، هب  لیامتم  یناوج  رد  نشور و  زبس  گـنر  هب  شوغآ  هقاـس اـی  گربمد  نودـب 

.ددرگ یم گنر  هایس ندیسر  زا  سپ  نآ  يا  هتس هویم  هتفرگ  رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  ای  اهگرب  روحم  رد  درفنم 
ياراد قطانم  اهراز و  هشیب اهرهن و  رانک  اهلگنج ، هیـشاح  رد  ابلاغ  هدوب و  ناریا  لامـش  ياـهلگنج  ياـه  هچتخرد زا  یکی  نویراـفوه 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  یتنس  بط  رد  یهاگ  هتشاد و  یمک  یئوراد  شزرا  .دیامن  یم دشر  یفاک  اتبسن  رون 
، یگدـعاق یتخـس  دراوم  رد  دوش ، یم هدافتـسا  یعار  لـگ  دـننام  نآ  فلتخم  ءاـضعا  زا  تسا و  یلهـسم  رثا  ياراد  هاـیگ  نیا  هوـیم 

.ددرگ یم هیصوت  اهمخز  هدنهد  مایتلا ناونع  هب  زین  هناثم و  هیلک و  ياهیرامیب  يرتسیه و 

یعار لگ  هریت  ياچ : فلع  مشچرازه ، لگ  ياچ ، لگ  یعار ، لگ   Hypericum perforatum :Hypericaceae

لباقتم ياهگرب  اب  رتمیتناـس  ات 110  يدـنلب 10  هب  اهتنا  رد  هخاشرپ  هتـشارفارب و  تسار و  يا  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
نشور طاقن  نتشاد  ببـس  هب  هک  تخت  شوغآ  هقاس ای  گربمد  نودب  یطخ  ای  هدیـشک  يوضیب - ات  يا  هزینرـس ای  کیراب  یغرم  مخت
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رد امومع  نآ  مچرپرپ  گنردرز و  ياهلگ  .دـنا  هدـیمان مشچرازه  لگ  ار  نآ  رون  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  کـنهپ  هحفـص  رد 
.دنا هتفرگ رارق  دننام  میهید ینیذآ  لگ رد  اه  هخاش ياهتنا 

هاگهگ ياهراز  هشیب اهلگنج و  فک  یمئاد و  بآ  ياراد  ياـهراز  نمچ اـهرابیوج و  هیـشاح  بوطرم ، قطاـنم  رد  هک  تسا  یهاـیگ 
.دیور یم کشخ 

کنت ياهلگنج  فک  اه ، هداج هیشاح  رد  اراتسآ  ات  ارس  هعموص نموف و  یلزنا ، ناجیهال ، تشر ، فارطا  رد  امومع  نالیگ  ناتـسا  رد 
، هدـننک مضه هدـنهدورین ، نآ  رادـلگ  هخاشرـس  تـسا ؛ رایـسب  یئوراد  شزرا  ياراد  یعار  لـگ  دوـش ، یم هدـید  اـهرابیوج  راـنک  و 

.دشاب یم محر  سفنت و  هاگتسد  هدننک  تیوقت ضباق و  هلزن ، دض  ردم ، راردا ، يراجم  هدننک  ینوفعدض  باصعا ، نکـسم  ربارفص ،
.دراد زین  مخز  هدنهد  مایتلا مرک و  دض  يرب و  بت رثا 

زاـغآ یـشش ، ياـه  هلزن هیلک ، گنـس  ندروآ ، بآ  يدرز ، يویلک ، يدـبک و  ياـهجنلوق  هداـس ، ياهلاهـسا  اهتـشا ، یمک  دراوم  رد 
، یبصع ياهدردرـس  یبصع ، لداعت  مدـع  جنـشت ، تالاح  عرـص ، يرتسیه ، ناوج ، نارتخد  ینوخ  مک بوطرم ، مسآ  لـس ، يراـمیب 

.تسا دیفم  رایسب  یگنانز  تالالتخا  هبون و  بت هدور ، مرک  ریساوب ، هرهچ ، یبصع  ياهدرد  کیتایس ، نرگیم ،

عانعن هریت  افوز :  Hyssopus officinalis subsp .angustifolia :Labiatae

یطخ يا ، هتسد ياهگرب  رتمیتناس و  ات 40  عافترا 12  هب  يا  هکرت ددعتم و  ياه  هخاش یبشخ و  هنیمز  اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
گربمد  نودب  کیراب  و 

418 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنا هتفرگ رارق  نیذآ  لگ  روحم  يور  هفرطکی  تروص  هب  هک  یئات  ات 15  ياه 6  هخرچ رد  یبآ  هب  لیامتم  شفنب  ياهلگ  رطعم و 

.دوش یم هدید  زین  کنت  نشور و  یلگنج  قطانم  رد  دیور و  یم يا  هرخص قطانم  یقالیی و  عتارم  رد  رتشیب  نالیگ  ناتسا  رد 
، هفرس هدننک  مارآ هدنهدورین ، ناونع  هب  نآ  زا  .دراد  هدش  هتخانش  یهاگیاج  یتنـس  بط  رد  هک  تسا  یمهم  یئوراد  ناهایگ  زا  افوز 

ياهیرامیب رد  .دراد  هدنهد  مایتلا رثا  زین  یجراخ  لامعتـسا  رد  .دوش  یم هدافتـسا  مرک  دض  هدـعم و  يوقم  ردـم ، شیبو  مک روآطلخ ،
هاگتـسد هدـعم و  فعـض  رد  .دوش  یم عقاو  فرـصم  دروم  نسم  دارفا  بوطرم  مسآ  اـصوصخم  اهـشنورب  ضراوع  عـفر  تهج  هنیس 

.دراد جلاعم  رثا  خفن  زا  یشان  ياه  هچیپ لد هدعم و  درد  نآ ، زا  یشان  یئاهتشا  مک مضه ،
، هنهک مسیتامور  یمومع ، فعـض  زا  یـشان  هناـهام  تداـع  رد  ریخأـت  یگناـنز و  تاحـشرت  ناوج ، نارتخد  ینوخ  مک عفر  رد  اـفوز 
، نیلولسم هنابش  قرع  نآ ، لمع  فعض  هیلک و  رد  گنس  دوجو  زا  یشان  ياهیرامیب  یخرب  ءاعما و  رد  مرک  دوجو  زا  یـشان  ضراوع 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  جاسنا  ندروآ  بآ  يدرز و  ریزانخ ، هنیس ، رد  یگدز  گنچ ساسحا 

ساخ هریت  خچ :)  ) ساخ  Ilex spinigera :Aquifoliaceae

اب فافـش  زبس ، هشیمه  ياـهگرب  يرتسکاـخ و  یتسوپ  اـب  هخاـشرپ  بعـشنم و  رتم  اـت 3  عاـفترا 1  هب  زبـس  هشیمه  تسا  يا  هـچتخرد
دنا هتفرگ رارق  یهورگ  يا و  هشوخ ای  يروحم  ياهنزرگ  تروص  هب  هک  کچوک  مظنم  یـسنج  کی  ياهلگ  اب  رادراخ و  ياه  هنادند

.دوش یم گنرزمرق  ندیسر  زا  سپ  نآ  تفش  هویم  و 
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رانک رد  کنت  ياهلگنج  اهراز و  هشیب رد  ناریا  لامش  ياهلگنج  رد  طقف  هک  تسا  زبس  هشیمه  ياهگرب  اب  رادراخ  يا  هچتخرد ساخ 
.دیور یم زرمم  شار و  ياهلگنج  رد  اه  هرد

کچیپ هریت  رفولین :  Ipomea purpurea :Convolvulaceae

اه و هتوب يور  رب  هدرتسگ  یهاگ  رتم و  رثکا 10  دح  لوط  هب  ناچیپ  هدنورالاب و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
تشرد لکش  یفیق ياهلگ  هنادند و  نودب  لماک و  يا  هبل یبلق و  يا  هدعاق یغرم و  مخت رادگربمد  ياهگرب  اب  فارطا ، ياه  هچتخرد

.شفنب هب  لیامتم  یناوغرا  ای  یناوغرا  یتروص -
یهاگ اهغاب و  نیچرپ  اهطایح و  رد  رـس  لزانم ، ياهراوید  رانک  رد  ابلاغ  هک  تسا  يا  هدـنچیپ ناهایگ  زا  یکی  زین  نـالیگ  ناتـسا  رد 

یـصاخ یئابیز  دوش  یم زاب  باتفآ  هارمه  اهزور  هتـسب و  اهبـش  ابلاغ  هک  دوخ  شفنب  ياهلگ  اب  دوش و  یم هتـشاک  لزانم  ياـه  هچغاـب
.دراد

.دراد یلهسم  رثا  هک  تسا  ینیزر  هدام  دصرد  ياراد 5  نآ  هشیر  یلو  درادن  ینامرد  فرصم  ناریا  رد 

قبنز هریت  قبنز :  Iris germanica :Iridaceae

راد هخاش ياه  هقاس اب  گنر  يرتسکاخ زبس - تسار  شیبو  مک يریـشمش  ياـهگرب  اـب  رتمیتناـس  ات 120  عافترا 60  هب  تسا  یهاـیگ 
.وبشوخ بلغا  يا و  هوهق ياه  هگر اب  یبآ  ای  شفنب  یبآ ، گنر  هب  ابیز  ياهلگ  اب  لگ و  ات 5  لماح 4 

رد زین  یهاگ  بوطرم و  بوخ و  كاخ  اب  یناتـسهوک  تاعافترا  رد  بلغا  هدوب و  يدایز  یئاـیفارغج  شنکارپ  ياراد  ناریا  رد  قبنز 
.دیور یم اهراز  نمچ اهقالتاب و 

هدید اههاگجرفت  اهکراپ و  اه ، هچغاب هیـشاح  رد  هدـش و  تشک  یتنیز  تروص  هب  بلغا  هک  تسا  یئاهداژن  ياراد  رکذـلا  قوف  هایگ 
.دوش یم

قبنز هریت  درز : قبنز   Iris pseudacorus :Iridaceae

هزادـنا يواسم  راد  هگر يریـشمش  ياهگرب  میخـض و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  رتمیتناـس  ات 150  يدـنلب 70  هب  هلاسدـنچ  تسا  یهایگ 
.دشاب یم تشرد  لکش  یفیق گنردرز  لگ  ات 3  لماح 1  هخاشره  هک  هخاشود  يا  هقاس نیذآ و  لگ

نیریـش بآ  اـب  یئاـهقالتاب  اـهرابیوج و  اهرختـسا ، اـهرهن ، راـنک  رد  نـالیگ و  ناتـسا  رد  دنـسپ و  تبوـطر تسا  یهاـیگ  درز  قـبنز 
.دیور یم

419 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نوتیز هریت  یشحو : درز  سای   Jasminum fruticans :Oleaceae

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 556 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


اب هخاشرپ ، بعـشنم و  نیئاپ  زا  یئاـه  هقاـس اـب  رتم  ات 2  رتمیتناـس  عاـفترا 50  هب  هدـننک  نازخ همین  اـی  زبـس  هشیمه  تسا  يا  هچتخرد
ای یلیطتـسم  یغرم ، مخت ژاو  يا  هچگرب کی  تردـن  هب يا  هچگرب هس  بوانتم  ياهگرب  كرک و  نودـب  گنر و  هریت زبس  ياـه  هخاـش

.دیآ یمرد هریت  هایس  گنر  هب  ندیسر  زا  سپ  هک  لکش  يورک رادبآ  هتس  هویم  ناوارف و  گنردرز  ياهلگ  لکش ، یقشاق یلیطتسم -
دشر عتارم  عرازم و  هیشاح  هدننک و  نازخ ياهراز  هشیب کشخ و  يا  هرخص قطانم  رد  ناریا  یلامش  ياهتمـسق  رد  طقف  هچتخرد  نیا 

.دیور یم یناتسهوک  يا  هنماد تاعافترا  رد  لیجنم  رابدور و  یلاوح  دوردیفس  هرد  رد  نالیگ  ناتسا  رد  .دیامن  یم

نوتیز هریت  یقزار : سای   Jasminum officinale :Oleaceae

يا هزینرـس یغرم - مخت ياـه  هچگرب اـب  يا  هچگرب اـت 7  بکرم 3  لـباقتم  ياـهگرب  اـب  ناـچیپ  هدـنورالاب و  اـبیرقت  تسا  يا  هچتخرد
.یئاهتنا میهید  نیذآ  لگ  رد  ابیز  رطعم و  رایسب  گنردیفس  ياهلگ  راد و  كون

ات تشر  ناجیهال ، یلاوح  رد  زین  نـالیگ  ناتـسا  رد  دـیور  یم يا  هگلج قطاـنم  رد  لامـش  یلگنج  قطاـنم  رد  ناریا  رد  هچتخرد  نیا 
لزاـنم رد  اـبلاغ  رطعم  رایـسب  دیفـس و  ياـهلگ  اـب  یقزار  ساـی  ماـن  هب  نآ  هتفاـی  شرورپ عاونا  .دراد  شرتسگ  ومن و  دـشر و  اراتـسآ 

.دوش یم يرادهگن 

ودرگ هریت  ودرگ :  Juglans regia :Juglandaceae

گرب خاشرپ و  هدرتسگ و  الماک  یجات  اب  دسر  یم زین  رتم   2 هب 5 / نآ  رطق  هاگ  هک  يا  هنت رتم و  رثکا 30  دح  عافترا  هب  تسا  یتخرد 
یئاهتنا ياه  هشوخ تروص  هب  هک  هداـم  ياـهلگ  نازیوآ و  يا  هلبنـس رن  ياـهلگ  هچگرب ، ات 9  دادـعت 5  اب  بکرم  يا  هناش ياـهگرب  و 

.دشاب یم افوکشان  تفش  ودرگ  هویم  .ددرگ  یم رهاظ  هلاسود  ياه  هخاش يور  رب  ابلاغ  لگ  مک
هب ابلاغ  يراجن و  عیانـص  رد  دوخ  يابیز  ياهـشقن  هریت و  گنر  نتـشاد  تلع  هب  اـبلاغ  هک  ودرگ  بوچ  یتعنـص  فراـصم  رب  هوـالع 
هب يا  هداـم نتـشاد  تـلع  هـب  زین  نآ  هوـیم  تسوـپ  هدیـسر و  هیذـغت  فرـصم  هـب  زین  نآ  هوـیم  ددرگ ، یم فرـصم  شکور  تروـص 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  يزرگنر  عیانص  رد   Juglans مان
شزرااب لوصحم  رطاخ  هب  قطانم  ریاس  لزاـنم و  اـهغاب و  رد  دـیور و  یم وردوخ  تروص  هب  ناریا  لامـش  ياـهلگنج  رد  تخرد  نیا 

.دوش یم سرغ  نآ  هویم  بوچ و 
.تسا نآ  بوچ  يوناث و  تسوپ  زبس ، هویم  رادتشوگ  تمسق  گرب ، ودرگ ، تخرد  هدافتسا  دروم  تمسق 

هدمآ یم لمع  هب  فلتخم  ینامرد  ياه  هدافتـسا دنا  هتفگ میدـق  يابطا  هک  يروط  هب  ودرگ  تخرد  تسوپ  هویم و  هشیر و  گرب و  زا 
، يدـبک هسبآ  اهتیمومـسم ، عـفر  تهج  ودرگ ) زغم   ) نآ هوـیم  زغم  زا  مرک و  عـفد  يارب  تخرد  نیا  تسوـپ  زا  هـک  نآ دـننام  .تـسا 

يارب ودرگ  تخرد  گرب  زا  مشچ و  شزیر  بآ عفر  تهج  سراـن ، ياـه  هویم شـشوپ  زا  مرک و  عفد  نینچمه  یتسوپ و  ياـهیرامیب 
بلغا سانـش  هایگ دنمـشناد  لویتام » ، » يدـالیم لاـس 1554  رد  .تـسا  هدـش  یم هدافتــسا  ماذـج  سرقن و  ناـمرد  ودـک ، مرک  عـفد 
سران يودرگ  رادتشوگ  تمسق  فرصم  تشاد و  مالعا  ررض  یب ابیرقت ، ار  هزات  يودرگ  زغم  تسناد و  حیحصان  ار  یلبق  ياهاوادم 

مهدزون نرق  لئاوا  رد  .درک  هیصوت  یمحر  ياهمساپسا  عفر  يارب  بارـش ، رد  ار  تخرد  نیذآ  لگ هدناسیخ  هدعم و  تیوقت  يارب  ار 
يدالیم لاـس 1876  رد  زین  .دـش  هیـصوت  ناکـشزپ  يوس  زا  لوـمعم و  ریزاـنخ  ناـمرد  يارب  ودرگ  تخرد  گرب  فرـصم  اجیردـت 
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H رلکل رتـکد  .درک  یفرعم  یلـس  تیژننم  نینچمه  لـس و  ناـمرد  یـصاصتخا  يوراد  ار  ودرگ  تـخرد  گرب   ، Lutton روسفورپ
لـس نامرد  يارب  ناوت  یمن ننات ، ندوب  اراد  تلع  هب  ار  ودرگ  گرب  یناـمرد  رثا  هک  درک  مـالعا  دوب  ماـنب  ياـبطا  زا  هک   .Leclerc

دــیفم و رثا  اـه  هچیهاـم مـضه و  هاگتــسد  يور  رب  رگید ، رثؤـم  داوـم  نناـت و  ندوـب  اراد  اـب  ودرگ  تـخرد  گرب  اریز  .درک  راـکنا 
.دراد هدننک  تیوقت

یگنانز و تاحشرت  نامرد  رد  ودرگ  تخرد  گرب  هدش ، دای  صاوخ  رب  هوالع 
420 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زا یتنـس  بط  رد  .تسا  رثؤم  دیفم و  زین  امزگا  فدصلا و  ءاد  نوچ  یتسوپ  ياهیرامیب  لصافم ، مرو  نوخ ، دنق  رادقم  ندروآ  نیئاپ 
.دوش یم هدافتسا  مضه  هاگتسد  نمزم  ياه  هلزن عفر  نوخ و  هدننک  هیفصت ناونع  هب  ودرگ  تخرد  گرب 

ریزاـنخ و مسیتاـفنل ، رد  ناوـت  یم هدـناشوج  اـی  هدرک  مد تروـص  هـب  نآ ، زبـس  هوـیم  رادتـشوگ  تمـسق  ودرگ و  گرب  زا  نـینچمه 
ددـغ مرو  قلح ، ینیب و  يارجم  ندـش  نیکرچ  تاـعیاض و  یناوختـسا ، یلـصفم - یناوختـسا ، ضراوع  دـننام  نآ  فلتخم  ضراوع 

دوس هریغ  هزول و  مرو  تفآ ، یناوختـسا ، تفاب  داسف  نیکرچ ، ياهرـسلوا  یلـصفم ، یناوختـسا و  لس  امزگا ، ندرگ ، هیحاـن  يواـفنل 
ات 5 نازیم 2  هب  بآ  رتیل  کـی  رد  هویم  رادتـشوگ  تمـسق  اـی  گرب  زا  مرگ  ات 20  هدرک 15  مد تروص  هب  فرـصم  رادـقم  .تسج 

.دشاب یم زور  رد  ناجنف  ات 5  رادقم 2  هب  بآ  رتیل  کی  رد  هزات  گرب  ات 30  هدناشوج 15  تروص  هب  زور و  رد  ناجنف 
تروص هب  یتسوپ و  ياهیرامیب  یگدزامرس ، دردرس ، اهرسلوا ، عفر  رد  عطاق  رثا  ودرگ  تخرد  گرب  هدناشوج  جراخ ، لامعتسا  رد 
تروص هب  مشچ و  همحتلم  مرو  تهج  یئاهنویـسول  هاـیگ ، گرب  زا  هوـالع  هب  .دـنک  یم رهاـظ  یگناـنز  تاحـشرت  عـفر  رد  وشتـسش 

.دوش یم هیهت  نیژنآ  نامرد  نیتزول و  مرو  عفر  يارب  هرغرغ 
ياـهیزیرنوخ ینوـخ و  لاهـسا  عـفر  يارب  بارـش ، رد  نآ  درگ  مرگ  فرـصم 4  اـقباس  دراد و  ضباـق  رثا  ودرگ  تخرد  نـیذآ  لـگ

.دنک یم رهاظ  دـیفم  تارثا  یلچک  ياوادـم  لیگز و  عفر  رد  ودرگ ، رادتـشوگ  هویم  زبس  تمـسق  هریـش  .تسا  هدوب  لومعم  یمحر ،
.دوش یم کشخ  اهنآ  ریش  دنروخب ، ار  ودرگ  تخرد  گرب  واگ ، دننام  نایاپراهچ  رگا 

نینچمه ودرگ و  گرب  یگنر  هدام  رگا  .دـهد  یم رـس  يوم  هب  يا  هوهق گنر  هویم ، هزات  زبس و  تاـعطق  زا  لـصاح  درـس  هدـناشوج 
يا هوهق گنر  دوش ، هداد  رثا  بوچ  ای  مرچ و  ای  هچراپ  هب  تخرد ، ناوج  ياه  هخاش تسوپ  اـی  ودرگ و  زبس  هویم  رادتـشوگ  تمـسق 

گرب هدرک  مد درب و  یم نیب  زا  ار  ساس  دـیب و  اصوصخم  يذوم  تارـشح  ودرگ  تخرد  هزاـت  گرب  .دـشخب  یم اـهنآ  هب  صوصخم 
.دنک یم رود  اهنآ  زا  ار  سگم  دننام  یتارشح  دوش  هدیلام  اهماد  تسوپ  يور  رب  رگا  دزاس و  یم مودعم  ار  اه  هچروم تخرد  نیا 

.تسا لئاق  ودرگ  يارب  هدش ، دای  صاوخ  رب  هوالع  صاوخ  زین  انیس  یلع  وبا 
دنیاخب و ار  ودرگ  زغم  .دنهد  شرورپ  هکرس  رد  ار  ودرگ  دیاب  دنراد  فیعض  یئ  هدعم هک  یناسک  تسا و  مرگ  ودرگ  دیوگ : یم يو 
كرچ و دـنناکچ  شوگ  رد  مرگمین  تلاـح  هب  رگا  ار  ودرگ  گرب  هرـشفا  .تسا  یبوخ  يوراد  دـنراذگ ، نیکرچ  یئادوس  لـمد  رب 

ولگ درد  هنهک  يودرگ  نغور  .تسا  مشچ  هشوگ  ياهروسان  یخرـس و  هروخ و  يوراد  ودرگ  نغور  .دـنک  یم كاپ  ار  شوگ  میر 
رهزداـپ دوش  هدروخ  ریجنا  اـب  رگا  هدـنک  تسوپ هزاـت و  يودرگ  تسین ...  بوـخ  هدـعم  يارب  تسا و  مضهرید  ودرگ  .دروآ  راـب  هب 

.تسا یمس  عونره 

وزاس هریت  اهوزاس :  Juncus spp .:Juncaceae
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امومع يا و  هناوتـسا ددـعتم و  ياه  هقاس اب  هلاسکی ، ای  ناوارف  ینیمزریز  ياـه  هقاـس ياراد  اـبلاغ  یفلع و  هلاسدـنچ  دنتـسه  یناـهایگ 
ای نشور  يا  هوهق اـمومع  زاـب  ياـهفالغ  ياراد  هدـعاق  رد  هک  یلاـخوت  اـی  رپوت  يا  هلول يا  هناوتـسا زبـس  هشیمه  ياـهگرب  اـب  يا  هدوت

ابلاغ نزرگ  یئاهتنا و  امومع  نیذآ  لگ .دنـشاب  یم يا  هقاس اه  هنوگ زا  یـضعب  رد  يا و  هدـعاق امومع  ياهگرب  دنـشاب ، یم یطولب  هاـش
نآ يافوکـش  لوسپک  ياه  هویم .تسا  یفلع  زبس  ای  هریت  ای  نشور  يا  هوهق یئاشغ  ياهـشوپلگ  اب  یئاـهلگ  لـماح  ناسرـس  مکارتم و 

.دشاب یم رایسب  ياه  هناد يواح 
، نیریـش ای  روش  بآ  ياهقالتاب  ای  اهبادرم  یلحاس ، ياهنـش  يور  رب  امومع  هک  تسودـبآ  دنـسپ و  تبوطر دنتـسه  یناهایگ  اـهوزاس 

يا هلاسدـنچ ياـه  هنوـگ زین  نـالیگ  ناتـسا  رد  .دـنیور  یم یناتـسهوک  ياـهراس  همـشچ اـی  اـهدور  هیـشاح  هـبورخم ، ياـهراز  نـمچ
حطـس رد  هدـنکارپ  ياهبادرم  یلزنا و  ردـنب  رد  ایرد  لحاوس  رد  رتشیب   Juncus acutus ,J .inflexus ,J .littoralis لثم
اهوزاس .دـنیور  یم یناوارف  هب  یلزنا  بادرم  فارطا  یلحاـس  ياهنـش  يور  رب  رتشیب   Juncus bufonius هلاسکی هنوگ  ناتـسا و 

.دنور یم راکب  لزنم  مزاول  زا  یضعب  هیهت  يارب  یتسد  عیانص  رد  یلحم  مدرم  طسوت  یهاگ 

ورس هریت  سبرآ :)  ) سرا  Juniperus excelsa :Cupressaceae

اه هخاش تماخـض  تسوپ و  گنر  رظن  زا  هک  نهپ  هدرتسگ و  یجات  اب  رتم  ات 20  يدنلب 10  هب  زبس  هشیمه  تسا  یتخرد  ای  هچتخرد 
یطورخم اـه  هوـیم شوـپ و  مه مکارتـم و  لکـش  یـسلف اـمومع  اـهگرب  تسا ، عوـنتم  رایـسب  هوـیم  هزادـنا  اـهنآ و  نـتفرگ  رارق  زرط  و 

.تسا يورک  هبش
يوب رطع و  اب  هک  تسا  ناریا  کشخ  همین  ات  بوطرم  همین  یناتـسهوک  يا و  هرخـص قطانم  زبس  هشیمه  ياـه  هچتخرد زا  یکی  سرا 
هارمه لیجنم ) رابدور و  هیحان   ) دوردیفـس هرد  رد  نالیگ  رد  .دـشاب  یم صخـشم  الماک  شندوب  زبس  هشیمه  دوخ و  ياهگرب  شوخ 

.دوش یم هدید  یناوارف  هب  نیبرز 
421 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ینساک هریت  ربز :) يوهاک  فلع ، وهاک   ) یشحو يوهاک   Lactuca scarioloides :Compositae

بعـشنم و رتمیتناس ، اـت 120  عاـفترا 60  هب  كرک  نودـب  فاـص و  گنردیفـس ، تسار ، يا  هقاـس اـب  هلاـسود  یفلع  تـسا  یهاـیگ 
نودـب یبناج  بول  ات 6  اب 4  يرب  شین شخب - يا  هناش ای  یگدـیرب  نودـب  يا ، هزینرـس ژاو  یئاهگرب  اـب  یناـقوف  شخب  رد  راد  هخاـش
تروص هب  نآ  گنردرز  يا  هنابز ياهلگ  .نیریز  حطـس  ياهگربگر  لوط  رد  کچوک  ياـهراخ  ياراد  یناـقوف و  حطـس  رد  كرک 

.دنا هتفرگ رارق  دننام  میهید ابیرقت  هخاشرپ و  لوکیناپ و  ینیذآ  لگ رد  يا  هپک عمتجم و 
رد .دیور  یم اهغاب  و  اه ، هداج رانک  شیآ ، ای  هدـش  تشک  عرازم  هیـشاح  يا ، هنماد يا  هرخـص ياهبیـش  رد  ناریا  رد  یـشحو  يوهاک 

رانک رد  یهاگ  اراتسآ و  ات  یلزنا  ناجیهال ، تشر ، فارطا  دوردیفس ، هرد  رد  هبورخم  ياهراز  هشیب اه ، هداج رانک  رد  نالیگ  ناتـسا 
.دیور یم یلگنج  ياه  هداج

ياه هداوناخ بلاغ  رد  اـبیرقت  هرمزور  تروص  هب  هک  تسا  یئاذـغ  مهم  ياـهیزبس  زا  یکی   Lactuca sativa یکاروخ يوهاک 
تـشک ناردـنزام  نـالیگ و  ياهناتـسا  رد  هـلمج  زا  ناریا  طاـقن  بلاـغ  رد  هتـشاد  فرـصم  يدـالاس  يوهاـک  ناوـنع  هـب  نیـشنرهش 
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.ددرگ یم

عانعن هریت  دیفس : هنزگ   Lamium album :Labiatae

هتـشارفارب و ای  تسار  رتمیتناـس ، اـت 60  يدـنلب 17  هب  یئاوـه  هقاـس  ینیمزریز و  هقاـس  ياراد  اـبلاغ  هلاسدـنچ و  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ات دادـعت 2  هب  یئاتدـنچ  تروص  هب  اهلگ  .كرک  نودـب  ای  رادـکرک  امومع  یغرم و  مخت اهگرب  .گنر  یناوغرا  ابلاغ  هشوگراهچ و 

.دنشاب یم گنردیفس  هتفرگ و  رارق  اه  هرگ لحم  رد  ددع   10
ناوارف اتبـسن  رون  هک  یئاهلگنج  عتارم و  رد  رتشیب  تسا و  هدـش  هتخانـش  هنزگ  هرک  یلحم  مان  اب  نالیگ  ناتـسا  رد  رکذـلا  قوف  هاـیگ 

نیا زا  .تسا  نـالیگ  یموب  همین ناـهایگ  زا  دوـش و  یم هدـید  یناوارف  هب  زین  راـبدور  فارطا  رد  دیفـس  هنزگ  .دـبای  یم شیور  دـنراد 
ياهلگ اب   Lamium amplexicaule هنوگ شاماد و  ولرامع و  فارطا  رد   Lamium purpureum هلاسکی هنوگ  سنج 

.دبای یم شیور  نالیگ  طاقن  بلاغ  رد  راهب  لیاوا  رد  امومع  دوخ  شوغآ  هقاس ياهگرب  یناوغرا و 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  یتنس  بط  رد  هدوب  ینامرد  رثا  ياراد  دیفس  هنزگ 

نانز رد  یعیبط  ریغ  دیفس  تاحشرت  هجلاعم  رد  یشخبافش  يوراد  دیفس ، هنزگ  .ضباق  يوقم و  روآ ، طلخ  تسا  یهایگ  دیفس  هنزگ 
دیفـس هنزگ  گرب  هدرک  مد تسا  ّرثؤم  دیفم و  هداعلا  قوف  دیفـس  هنزگ  فرـصم  محر  هب  طوبرم  ياهیزیرنوخ  رد  نینچمه  .دشاب  یم

، دـنوش یم محر  تاعیاض  هب  التبم  كاندرد  تخـس و  ياهیگدـعاق  رد  هک  یناوج  نارتخد  يارب  اـصوصخم  يدـبک  ياـهییاسران  رد 
ناـغرم ياذـغ  اـب  هدـیبوک ، ار  دیفـس  هنزگ  ياـهگرب  هسنارف  رد  .تسا  ّرثؤم  دـیفم و  هداـعلا  قوف  نمزم  ياهلاهـسا  دروم  رد  نینچمه 
یضعب هب  التبا  زا  اهنآ  لاح  نیعرد دوش و  یم تیوقت  اهنآ  مخت  تشوگ و  هلیسو  نیا  هب  هک  دنراد  هدیقع  دننک و  یم طولخم  یگناخ 

هلزن ياه  هلمح دروم  رد  وسورت  رتکد  .دوش  دایز  اهنآ  ریـش  ات  دنهد  یم هدریـش  ياهواگ  هب  زین  دـننام و  یم نوصم  ینوفع ، ضارما  زا 
هجلاعم رد  لمع  نیا  اریز  دننزب  ندب  هب  هنایزات  لثم  ار  دیفـس  هنزگ  هایگ  هتـسد  کی  دهد  یم روتـسد  دشاب  هارمه  هفرـس  اب  هک  قنتخم 

Ortication نویـساکیتروا اـی  یلاـم » هنزگ   » نآ هب  دـندرک و  یم راـتفر  وحن  نیمه  هب  زین  میدـق  رد  .تسا  دـنمدوس  دـیفم و  راـمیب 
.دنتفگ یم

فالخرب نآ  هقاس  اـهگرب و  دراد و  يدیفـس  ياـهلگ  نآ  هقاـس  گربمد و  نیب  اـهتنم  .تسا  یلومعم  ياـه  هنزگ هب  هیبش  دیفـس  هنزگ 
تـسا هدمآ  هنزگ  دروم  رد  یّلک  روط  هب اهیکاروخ  نابز  باتک  رد  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا  هتـشذگ  .تسین  هدـنزگ  یلومعم  ياه  هنزگ

رد هک  تسا  یناهایگ  هلمج  زا  نینچمه  .دـشاب  یم نمزم ) ياهتنوفع  رثا  رد  ءاضعا  یگدرم  نرگناگ -  ) ایارغناغ جـلاعم  هنزگ  هک ... :
نیا  يور  .دنا  هتسج یم ناوارف  دوس  نآ  زا  ناطرس  هجلاعم  رد  ناریا  میدق  ناکشزپ  هتشذگ 

422 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ياهمخز یناطرس و  ياهمخز  ینوفع ، یکرچ و  ياهمخز  هجلاعم  تهج  هنزگ  صاوخ  زا  ناوارف  یلوصف  میدق  یّبط  بتک  رد  لصا 

نیئاـپ ار  نوخ  دـنق  دـنک و  یم داـیز  ار  راردا  هک  تسا  نیا  هنزگ  رگید  صاوخ  زا  زین  .ددرگ  یم هدـهاشم  محر ، تنوفع  يا و  هروخ
طلخ هبازیل و  دنک و  یم زاب  ار  هنیس  هنزگ ، .ددرگ  یم هدافتـسا  هایگ  نیا  فایلا  زا  زین  بانط  نتفاب  یفاب و  ینوگ تعنـص  رد  .دروآ  یم

گرب ندروخ  دـهد و  یم نیکـست  ار  سفن  یگنت  دیفـس  هنزگ  .دـننک  یم دایز  ار  توهـش  زاب و  ار  ضیح  نینچمه  درب ، یم نیب  زا  ار 
رد هنزگ  هدـیبوک  گرب  نتـشاذگ  .تسا  ّرثؤم  دـیفم و  سفن  یگنت  هنیـس و  ضارما  تهج  وج ) هدـناشوج   ) ریعـشلا ءاـم  اـب  نآ  هتخپ 

.ددرگ یم زیوجت  لسع  اب  اصوصخم  لیگز  عطق  لمد و  ندش  زاب  تهج  نآ  گرب  دامـض  .دروآ  یم دـنب  ار  غامد  نوخ  ینیب ، خاروس 
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ندیزگ نامرد  تهج  کمن  اب  هنزگ  گرب  دامـض  نینچمه  .دـنا  هدرک هیـصوت  زین  بصع  یگدـیچیپ  ندـش  زاب  تهج  ار  دامـض  نیا 
هـضمضم .تسا  هدش  هیـصوت  شوگانب  مرو  تهج  نوتیز  نغور  اب  هایگ  نیا  گرب  هتخپ  .تسا  عفان  بیبط  ندیـسر  زا  لبق  راه  گس 

لکلا رد  هنزگ  هشیر  ندـناسیخ  اب  .تسا  عفان  کچوک  نابز  مرو  هزول و  مرو  تهج  نآ  هرغرغ  هثل و  تیوقت  تهج  هنزگ  هدـناشوج 
يریگولج وم  شزیر  زا  رـس  هب  نآ  ندـیلام  هک  دـیآ  یم تسد  هب  یعیاـم  باـتفآ ، رد  زور  تّدـم 15  هـب  نآ  نداد  رارق  هـجرد و   60

.دنک یم
نامرد يارب  دراد و  هدنهد  مایتلا حرفم و  ردخم ، ربارفـص ، ردم ، نوخ ، هدننک  هیفـصت ضباق ، رثا  دیفـس  هنزگ  لگ  رادـلگ و  هخاشرس 
ندروآ بآ  ینوخ ، مک ریزانخ ، لافطا ، يدـلج  ياه  هناد عفد  ینوخ ، طالخا  اهیورنوخ ، هداس ، ياهلاهـسا  دـننام  فلتخم  ياهیرامیب 

.ددرگ یم فرصم  یگنانز  تاحشرت  راردا و  عفد  مدع  لاحط ، سفنت و  هاگتسد  ياهیرامیب  جاسنا ،
یبولطم هجیتن  یگنانز  تاحشرت  یگدعاق و  دعوم  زا  جراخ  ياهیورنوخ  ینوخ و  مک هب  التبم  ناوج  نارتخد  رد  هایگ  هریش  فرـصم 

وـضع يور  رب  نآ  هدـناشوج  نداد  رثا  یجراخ  لامعتـسا  رد  تسا ، ّرثؤم  زین  نسم  دارفا  راردا  عفد  مدـع  لوبلا و  سبح  رد  هتـشاد و 
هب بهتلم  ياهمخز  يور  رب  هایگ  کشخ  درگ  ندیشاپ  .ددرگ  یم ریساوب  سرقن و  ياهدرد  سیراو و  اهروموت ، اهـسامآ ، عفد  ببس 

.دنک یم رثؤم  کمک  يدوبهب  تعرس 

دوخن هریت  اهرلخ :  Lathyrus spp .:Leguminosae

اب کـچیپ  نودـب  اـی  کـچیپ  هب  یهتنم  جوز ، يا  هناـش ياـهگرب  هدـنورالاب و  ياـه  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  اـی  هلاـسکی  دنتـسه  یناـهایگ 
ياسآ هناورپ ياهلگ  اب  یغرم ؛ مخت ای  یطخ  يا ، هزینرـس لاکـشا  هب  لماک و  یتفج ، کی  ابلاغ  تفج و  ات 5  دادعت 1  هب  یئاه  هچگرب

.یطخ کیراب و  ماین  هویم  يروحم و  يا  هشوخ ای  درفنم  شفنب  ای  درز  ای  دیفس 
عتارم اهناتـسکات ، شیآ ، ياهنیمز  عرازم ، زره  ياهفلع  ءزج  یگمه   Lathyrus sativa رلخ هدش  هتـشاک  هنوگ  زج  هب  زین  اهرلخ 

.دنشاب یم یفاک  رون  ياراد  یلگنج  قطانم  و 
یناوـغرا ياـهلگ  اـب   Lathyrus vernus، شفنب ياـهلگ  اــب   Lathyrus laxiflorus ياـبیز هنوـگ  دــنچ  زین  نـالیگ  رد 

رد زین  يدـنچ  ياه  هنوگ دـنیور و  یم یلگنج  قطانم  رد  شفنب  هب  لیامتم  یناوغرا  ياهلگ  اب   Lathyrus roseusهدنوش و یبآ
: دنا هلمجنآ زا  هک  دنبای  یم شیور  اهغاب  عرازم و 

Lathyrus annus/ Lathyrus pratensis
Lathyrus aphaca/ Lathyrus rotundifolius

Lathyrus inconspicuus/ Lathyrus sphaericus
Lathyrus laxiflorus/ Lathyrus vernus

خرس لگ  هریت  یسالیگراغ :) هویل ، مرچ  هلیگ ، مرچ   ) لج  Laurocerasus officinalis :Rosaceae

یمرچ یغرم  مخت ژاو  یلیطتسم - ات  یلیطتـسم  يوضیب  ياهگرب  رتم و  رثکا 6  دح  يدـنلب  هب  زبس  هشیمه  تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
.گنر هایس الماک  ای  هریت  شفنب  رادبآ  تفش  ياه  هویم يروحم و  يا  هشوخ ياهلگ  خلت ، ماداب  رطع  هریت و  زبس  گنر  هب  گرزب 
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شزرا هچرگا  دـیامن ، یم دـشر  یلگنج  ناتخرد  بوکـشا  ریز  رد  مک  رون  اب  هوبنا  ياهلگنج  رد  امومع  نـالیگ  ناتـسا  رد  هاـیگ  نیا 
رانک رد  ریخا  ياهلاس  رد  درادن و  ینادنچ  یئوراد  فرصم  ناریا  رد  نکیل  تسا  هدش  هتخانش  یئاپورا  ياهروشک  يارب  نآ  یئوراد 

ياوادـم رد  نکیل  تسا و  هتخانـشان  ناریا  یتنـس  بط  رد  هچرگا  .ددرگ  یم تشک  نآ  صاخ  یئابیز  رطاخ  هب  اهور  هدایپ اـهنابایخ و 
.تسا یمس  هدوب و  کیردینایس  دیسا  يواح  نآ  گرب  .دشاب  یم رثؤم  سفن  یگنت  هفرس و  جنشت ، ریظن  اهیرامیب  زا  یخرب 

وب گرب  هریت  وب : گرب   Laurus nobilis :Lauraceae

ات کیراب  يا  هزینرـس یلیطتـسم - یمرچ ، ياهگرب  اب  رتم  ات 15  عاـفترا 2  هب  هاـگ  رطعم ، زبس و  هشیمه  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
.جاوم يا  هبل زیت و  كون  اب  نهپ  یغرم  مخت

423 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يوب ندوب و  زبس  هشیمه  رطاخ  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  نکیل  دـشاب و  یمن ناریا  طاـقن  ریاـس  نـالیگ و  یموب  رکذـلا  قوف  هاـیگ  هچرگا 

تـشک اهنابایخ  اهور و  هدایپ هیـشاح  یهاگ  اـهکراپ و  رد  بلغا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دراد  هک  يددـعتم  یئوراد  صاوخ  شوخ و 
.تسا هدیدرگ 

.دننک یم هدافتسا  هلزن  عفد  قرعم و  ناونع  هب  نآ  گرب  زا  هتشاد و  یئوراد  رثا  نآ  هویم  گرب و 
، نکـشداب رثا  نآ  ياهگرب  .دور  یم راک  هب  روشراـیخ  اهورـسنک و  یخرب  نتخاـس  رطعم  روظنم  هب هیذـغا و  ینـشاچ  ناونع  هب  هزورما 

عفر يارب  تساهگرب و  زا  رت  يوق ینامرد  رثا  ياراد  هدش  کشخ  تروص  هب  نآ  هویم  .دراد  روآ  هدعاق جنـشت و  دـض  ردـم ، روآ ، یق
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  زین  يزاس  نوباص رد  نآ  سناسا  دور ، یم راک  هب  هدعم  فعض  یئاهتشا و  مک

یبآ کسدع  هریت  یبآ : کسدع   Lemna spp .:Lemnaceae

ياه هشیر هقاس و  دقاف  کیراب  یغرم  مخت ات  یلیطتسم  ای  يا  هریاد کچوک  ياهگرب  اب  بآ  رد  روانش  کچوک و  رایسب  تسا  یهایگ 
اب یئاهقالتاب  اهبادرم و  رد  دایز  مکارت  اب  امومع  یبآ  ياهکـسدع  .دـیامن  یم ناکم  لقن  هدرک و  تکرح  یبآ  ياهنایرج  اب  هک  تباث 
L .trisulca ياهمان هب  اهنآ  زا  هنوگ  ود  لقا  دـح  یلزنا  بادرم  رد  نالیگ  ناتـسا  رد  .دـننک  یم دـشر  دـکار  ای  بآ  میالم  ناـیرج 

.دنروانش بآ  حطس  رب  گنرزبس  يا  هیال دننام  دنیور و  یم  Lemna minorو
یناقوف و حطـس  رد  زبس  گنر  هب  نراقتمان  یغرم  مخت ات  يا  هریاد ياـهگرب  اـب   Spirodela polyrhiza یبآ کسدـع  رب  هوالع 
یلزنا و بادرم  رد  ناتـسا  میـالم  ناـیرج  اـب  دـکار و  ياـهبآ  رد  گنردیفـس  ناوارف  ياـه  هـشیر نـیریز و  حطـس  رد  هریت  یناوـغرا 

.دیور یم جنرب  ياهراز  تشک ارس و  هعموص نموف و  تشر ، فارطا  ياهریگبآ 
هدرک دشر  ناتسا  دکار  ياهبآ  حطس  رد  دایز  مکارت  اب  یگنرزبس  ياه  هکل دننام   Wolfia arhiza مان هب  هریت  نیا  زا  يرگید  هایگ 

.دنک یم تکرح  بآ  ياهنایرج  اب  و 

وب بش هریت  كزیت : هرت كزیترت ،  Lepidium sativum :Cruciferae
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يا هقوط ياهگرب  اب  الاب  رد  هخاشرپ  بعـشنم و  رتم  یتناس ات 50  عافترا 20  هب  تسار  درفنم و  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ترهـش جـکک  مان  هب  نآ  فارطا  تشر و  رد  .دـنت  یمعط  اب  يا  هناش راب  ود  ای  يا  هقاس ياـهگرب  دـنلب و  گربمد  یباـبر و  يا - هناـش

.دراد
زا راشرس  هک  دشرلا  عیرس  هایگ  نیا  .دسر  یم هیذغت  فرصم  هب  نآ  گرب  هک  تسا  ناریا  رد  هدش  هتشاک  ناهایگ  زا  یکی  كزیت  هرت

تشک راهب  لصف  رد  یتنیز  ناونع  هب  یلگ  ياه  هزوک يور  رب  اهباقـشب و  رد  یهاگ  عرازم و  و  اه ، هچغاب بلغا  رد  تسا  نیماتیو ث 
.دسر یم شورف  هب  یشورف  يزبس ياه  هزاغم رد  دوش و  یم

هنوگ رد  هک   ) شک بورکیم هدام  کی  ندوب  اراد  تلع  هب  .دشاب  یم نوخ  هدننک  هیفصت ردم ، روآاهتشا ، توبروکسا ، دض  كزیت  هرت
رد تسا ) رتشیب  یلیخ  دـیور  یم وردوخ  روط  هب اهرهن  اه و  همـشچ رانک  رد  هک  همـشچ  فلع  ای  یتوا  غـالوب  ینعی  نآ  روهـشم  رگید 
رد يدرگوگ  بیکرت  کی  نتـشاد  تلع  هب  نینچمه  .دراد  یئاسآ  هزجعم رثا  یگدروخامرـس  یلخاد و  ضارما  هدور و  مخز  هجلاعم 

ندیشون .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  هفرس  هایـس  ماکز و  مسآ ، يویر ، لس  ياوادم  رد  دراد و  ناوارف  ریثأت  سفنت  هاگتـسد  حالـصا 
اب هایگ  نیا  بآ  طولخم  نیـشیپ  يابطا  .دوش  یم هدـعم  ياهلگنا  ندـب و  مومـس  عفد  ثعاب  كزیت  هریت بآ  زا  کچوک  ناـجنف  کـی 

تاحـشرت كزیت  هرت .دنتـسناد  یم رثؤـم  هناـثم  هیلک و  درد  راردا و  ندـمآدنب  ناـمرد  يارب  ار  نوـتیز  نغور  اـی  نیریـش  ماداـب  نغور 
ياه هنوگ هایگ و  نیا  فرصم  تهج  نیا  زا  دنک  یم کمک  زین  یلخاد  تاحشرت  هب  دایز و  ار  راردا  قرع و  ریش ، لثم  ندب ، یجراخ 
مخت .دـننک  یم زیوجت  هیـصوت و  رامیب ، ناوناب  محر  نفعت  لغب و  ریز  قرع  یئوبدـب  رتاوگ و  دـنق ، ضرم  ياوادـم  يارب  ار  نآ  رگید 

ار مغلب  تسا و  روآ  یق نآ  مرگ  هدـناشوج  .دـشاب  یم اراد  ار  كزیت  هرت صاوـخ  رثـکا  تسا  فورعم  داـشرلا » بح   » هب هک  كزیت  هرت
.تسا هدش  هیصوت  تروص  ياهشوج  کم و  کک - ندرک  فرطرب  تهج  نآ  دامض  .دنک  یم عفد 

هب بلق ، نیئارش  رد  ار  نوخ  نایرج  يرارقرب  كزیت ، هرت فرـصم  نوچ  دیدج ، ياهیـسررب  قبط  دسیون : یم یئوراد » ناهایگ   » فلؤم
Angine de يردص نیژنآ  رد  نآ  فرـصم  دیامن ، یم نیمأت  هراومه  دراد  هک   Vaso -dilat قورع يراجم  هدننکزاب  رثا  تلع 
ای هایگ  هریش  زا  .دور  یم راکب  نوخ  هدننک  هیفـصت ردم و  روآاهتـشا ، ناونع  هب  هوالع  هب .تسا  هدش  هداد  صیخـشت  دیفم   poitrine

هدـمآ و لـمع  هب  هدافتـسا  نآ  ریغ  ندـب و  یمومع  زیخ   ، Hydropysie ندروآ بآ  رد  ردـم  ناونع  هب  بارـش ، رد  نآ  هدـناسیخ 
هناد زا  .تسا  هدش  هیـصوت  روآ  هدعاق روآطلخ و  هدـعم ، يوقم  ناونع  هب  نآ  هناد  فرـصم  نینچمه  .تسا  هدـش  لصاح  دـیفم  هجیتن 
شک هرـشح ياهدرگ  زا  یـضعب  لومرف  رد  نآ ، زا  ای  دوش و  یم جارختـسا  نغور  یعون  هشبح ، دننام  اهروشک  یـضعب  رد  كزیت  هرت

راشرس تلع  هب  همه  نیا  اب  دراد ، رارق  هجوت  دروم  رتمک  هزورما  ینامرد ، رظن  زا  كزیت  هرت فرصم  هچرگا  .دیآ  یم لمع  هب  هدافتسا 
، درگوگ کهآ و  يور ، سم ، زنگنم ، میزینم ، دـی ، رفـسف ، نهآ ، لثم  ناوارف  یناـک  داوم  نینچمه  ب و ث  ياـهنیماتیو آ ، زا  ندوب 

.دشاب یم هجوت  دروم  فورعم و  یتسردنت  يزبس  بقل  نتشاد  هب  زونه 

نوتیز هریت  هچرادنم : ون ، گرب   Ligustrum vulgare :Oleaceae

هریت زبس  گنر  هب  لباقتم  يا  هزینرس یغرم  مخت ياهگرب  اب  رتم  رثکا 4  دح  عافترا  هب  هخاشرپ  ددعتم و  ياه  هقاس اب  تسا  يا  هچتخرد
رد نآ  يوبـشوخ  کچوک  گنردیفـس و  ياهلگ  .لماک  يا  هبل اب  كرک و  نودـب  یقالتم ، لباقتم  تروص  هب  ناوج  ياه  هخاش رد  و 

.دیآ یمرد هایس  گنر  هب  ندیسر  زا  سپ  نآ  رادبآ  تفش  هویم  .دنا  هتفرگ رارق  یئاهتنا  لوکیناپ  نزرگ - نیذآ  لگ
قطاـنم اـهکراپ و  رد  اـه ، هچغاـب اـهغاب ، نیچرپ ،) تروـص  هب   ) اـه هناـخ رد  درـس ، هلدـتعم  هلدـتعم و  طاـقن  بلاـغ  رد  هچتخرد  نـیا 
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هب  هدیدرگ  تشک  یهاگجرفت 
424 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هک دشاب  یم رادگرب  لاس  ياههام  بلغا  رد  هدوب و  هدننک  نازخ همین  هلدتعم ، قطانم  رد  .دنیامن  یم شیارآ  ار  نآ  نوگانوگ  لاکـشا 
.دنیرفآ یم صاخ  یباداش  دوخ  يزبس  اب 

.دیور یم اراتسآ  یلزنا و  ناجیهال ، تشر ، فارطا  رد  رتشیب  تسا و  نالیگ  یموب  هچتخرد ، نیا 

هلال هریت  غارچلچ : نسوس   Lilium ledebourii :Liliaceae

مهارف ای  بوانتم  ددعتم  يا  هقاس ياهگرب  اب  یتسوپ  شـشوپ  دقاف  یگرب ، شوپ  مه ددعتم  ياهـسلف  زا  هدیـشوپ  رادزایپ ، تسا  یهایگ 
رب هک  درز  هب  لیامتم  دیفـس  ای  دیفـس  تشرد و  ياـهلگ  رتمیتناـس و  ات 80  يدـنلب 30  هب  يا  هقاس اب  .زیت  كون  يا  هزینرـس يا ، هخرچ

.دروخ یم مشچ  هب  يددعتم  گنر  يا هوهق طاقن  نآ  ياهگربلگ  يور 
ابیز و رایـسب  تسا  یهایگ  غارچلچ  نسوس  .دیور  یم شاماد  ولرامع و  هقطنم  رد  نالیگ و  ناتـسا  رد  طقف  ناریا  رد  غارچلچ  نسوس 

.هجوت لباق  یتنیز  شزرا  ياراد 

غادب هریت  هلودلا : نیما  چیپ   Lonicera spp .:Caprifoliaceae

درز هب  لیامتم  دیفس  دیفس ، ياهلگ  رتم و  ات 5  يدنلب 2  هب  لباقتم  ياهگرب  اب  هدنچیپ  هدنورالاب و  هخاشرپ ، يا  هچتخرد تسا  یهایگ 
يوب ياراد  هتفرگ و  رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  ای  اهگرب  روحم  رد  یئاتود  تروص  هب  هک  دـنلب  يا  هلول اب  هبول  ود  مظنمان  گنرزمرق  اـت 

.تسا شوخ  رایسب 
یلگنج ياه  هداج يا  هیشاح دنت  ياهبیـش  اه و  هداج هیـشاح  اهراز ، هشیب رد  لامـش  یلگنج  قطانم  رد  سنج  نیا  زا  يدنچ  ياه  هنوگ

Lonicera زا ناوــت  یم هنوــمن  ناوــنع  هــب  .دــنیامن  یم هجوــت  بــلج  دوــخ  يوبــشوخ  دیفــس و  ياــهلگ  اــب  هتفاــی و  شیور 
تـشک ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاـقن  بلاـغ  رد  هک  نآ هنوگ  نیرت  یلومعم .درب  ماـن   nummulariifolia ,L .iberica
ناوارف ياه  هقاـس اـب  هک  تسا   Lonicera caprifolium دوش یم هتخانـش  سای  طـلغ  هب  هلودـلا و  نیما  چـیپ  ماـن  اـب  دوش و  یم

.دوش یم تشک  یهاگجرفت  قطانم  اهکراپ و  لزانم ، طایح  رد  بلغا  دوخ  رطعم  رایسب  ياهلگ  هدنورالاب و  هدنچیپ و 

دوخن هریت  درز : ياه  هجنوی  Lotus spp .:Leguminosae

ياهگرب اب  رتمیتناـس و  رثکا 40  دـح  عافترا  هب  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدـنچ  دنتـسه  یناهایگ 
.دسر یم رظن  هب  دننام  هراوشوگ هتفرگ و  رارق  هقاس  زا  باعشنا  لحم  رد  گربمد و  ياپ  رد  نآ  هچگرب  ود  هک  يا  هچگرب جنپ  يا  هناش

رارق هخاش  ياهتنا  ای  اهگرب  روحم  رد  ددع  دنچ  ات  کی  دادـعت  هب  يرتچ  يا  هدوت تروص  هب  الومعم  اهنآ  گنر  شفنب ای  درز  ياهلگ 
.تسا نشور  يا  هوهق گنر  هب  اهنآ  ماین  هویم  .دنا  هتفرگ

عرازم و هیشاح  اهراز ، نمچ رد  نشور  زبس  ای  هریت  زبس  ياهگرب  يا و  هشوخ فافش  درز  ياهلگ  اب   Lotus corniculatus هنوگ
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رابدور و فارطا  دوردیفـس  هرد  رد  رتشیب  دیفـس  هب  لیامتم  شفنب  اـی  شفنب  ياـهلگ  اـب   Lotus gebelia هنوگ ناتـسا و  ياهغاب 
.دیامن یم دشر  يا  هنماد عتارم  اه و  هداج هیشاح  رد  لیجنم 

ینیمز بیس  هریت  یگنرف :) ناجنداب  ناجنداب ، هخروس   ) یگنرف هجوگ  Lycopersicum esculentum :Solanaceae

هب درف  يا  هناش بکرم  ياهگرب  اب  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  هدـیباوخ و  ای  هتـشارفارب  تسار  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
رارق اـه  هخاـش ياـهتنا  اـی  اـهگرب  روحم  رد  یئاتدـنچ  نزرگ  اـی  درفنم  تروص  هب  هک  گـنردرز  ياـهلگ  هریت  اـت  نشور  زبس  گـنر 

.دیآ یم رد  زمرق  گنر  هب  ندیسر  زا  سپ  نآ  زبس  هویم  .دنا  هتفرگ
هب یگنرف  هجوگ .تسین  هدیشوپ  یـسک  رب  نآ  یئوراد  یئاذغ و  شزرا  تسا و  ناریا  یلومعم  یعارز  ناهایگ  زا  یکی  یگنرف  هجوگ

رایسب یگنرف  هجوگ  تعارز  زین  نالیگ  ناتـسا  رد  دوش و  یم هدید  نایناریا  هرمزور  ياذغ  رد  بر و ...  یـشرت ، هتخپ ، ماخ ، تروص 
هب نایالتبم  يارب  دراد و  ار  نوخ  ندرک  یئایلق  ّتیـصاخ  نآ  هویم  دـشاب و  یم نیماتیو ث  زا  راشرـس  ماخ  یگنرف  هجوگ .تسا  جـیار 

.دننک زیهرپ  نآ  ندروخ  زا  دیاب  يژرلآ )  ) تیساسح هب  التبم  دارفا  .ددرگ  یم هیصوت  لصافم  مرو  هیلک و  گنس 

Lythrum salicaria :Lythraceae

ات عافترا 20  هب  هخاشرپ  دنلب و  ياه  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
425 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ات 8 ياه 3  هخرچ رد  هک  يا  هلبنـس نیذآ  لگ رد  گنر  یناوغرا ياهلگ  کیراب و  يا  هزینرـس ای  یغرم  مخت ياهگرب  اب  .رتمیتناس   180
.دنا هتفرگ رارق  هقاس  ياهتنا  رد  یئات و 

جات یئول و  ین و  نوچ  مه یناهایگ  هارمه  اهقالتاب  اهبادرم و  اهدور و  رتسب  اـهرهن و  اـهدور و  هیـشاح  بوطرم  قطاـنم  رد  هاـیگ  نیا 
.دیامن یم دشر  يزیر 

عفر رد  هاـیگ  نیا  یئوراد  تیـصاخ  .دـیور  یم هیـالک  ریما  بادرم  یلزنا و  بادرم  لـثم  بوطرم  طاـقن  بلغا  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد 
.تسا هدش  هتخانش  یگزات  هب  هداس  ياهلاهسا 

ایلونگام هریت  اهایلونگام :  Magnolia spp :Magnoliaceae

هلیـسو هب  یناوج  رد  هک  لماک  بول و  نودب  هداس  بوانتم و  ياهگرب  اب  هدـننک  نازخ ای  زبس  هشیمه  دنتـسه  یئاه  هچتخرد ای  تخرد 
.دنا هدش هتفرگربرد  یفالغ 

.تسا زمرق  ات  دیفس  ياهگنر  هب  ابیز و  تشرد و  ابلاغ  اهنآ  ياهلگ 
ناتـسا رد  ناریا و  طاـقن  بلاـغ  رد  زبس  هشیمه  اـبیز و  نشور ، زبـس  یمرچ و  ياـهگرب  اـب   M .grandiflora هناتسبات يایلونگام 

.ددرگ یم رهاظ  ناتسبات  لصف  رد  نآ  تشرد  دیفس و  ياهلگ  هدش و  تشک  اههاگجرفت  اهکراپ و  لزانم ، طایح  رد  زین  نالیگ 
یتشرد زمرق  ای  یناوغرا  ياهلگ  ياراد  دوخ  راد  كرک زبس و  هدـننک و  نازخ ياهگرب  اـب   M .soulangiana هناتسمز يایلونگام 
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.دنراد یصاخ  یئابیز  هتشگ و  رهاظ  اهگرب  شیادیپ  زا  لبق  تشهبیدرا و  ات  نیدرورف  لئاوا  زا  راهب ، لصف  رد  الومعم  هک  تسا 
.دوش یم سرغ  اههاگجرفت  اهکراپ و  لزانم ، طایح  رد  نالیگ  ناتسا  رد  هچتخرد  نیا 

خرس لگ  هریت  بیس :  Malus orientalis :Rosaceae

نوگانوگ لاکـشا  هب  هدـننک  نازخ ياهگرب  رادراـخ و  شیبو  مک ياـه  هخاـش اـب  یهاـگ  راـخ و  نودـب  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
نآ هویم  .یلگ  ات 6  میهید 4  نیذآ  لگ رد  یتروص  هب  لیامتم  دیفـس  ياهلگ  اب  يورک ، هبـش  اـی  یغرم  مخت ژاو  یغرم ، مخت يوضیب ،

.دنریگ یم ربرد  ار  اه  هناد هک  تسا  زکرم  رد  يا  هرپدنچ یفورضغ  ددعتم  ياه  هیال ياراد  بیس 
هاگ دنتسه  رتشیب  رون  ياراد  هک  ییاهناکم  یلگنج و  ياه  هداج هیشاح  اهرهن و  رانک  رد  روشک و  لامش  ياهلگنج  رد  بیـس  تخرد 

.دیور یم وردوخ  یشحو و  تروص  هب 
روشک یتارداص  ماقرا  زا  یکی  هدش و  داجیا  ناریا  رد  نآ  هدش  حالصا  عاونا  زا  یعیسو  ياهغاب  هک  هدش  هتخانش  تسا  يا  هویم بیس 

.دوش یم هدافتسا  اهیرامیب  زا  یخرب  نامرد  يارب  نآ  هویم  بیـس و  تخرد  گرب  تسوپ و  زا  یهایگ  بط  رد  .ددرگ  یم بوسحم  ام 
تسا و دیفم  رایسب  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  نآ  هویم  .تسا  هدننک  مارآ ردم و  نآ  گرب  ضباق و  بیس  تخرد  تسوپ  هلمج  زا 

.دراذگ یم اج  هب  یهجوت  لباق  ریثأت  زین  نوخ  هیفصت  کیروا و  دیسا  ندرب  نیب  زا  ینوخ و  مک عفر  رد 

كرینپ هریت  كرینپ :  Malva sylvestris :Malvaceae

اب هبول  ات 7  يا و 5  هریاد شیبو  مک ياهگرب  نیئاپ و  زا  بعـشنم  هتـشارفارب و  ای  تسار  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  ای  هلاس  ود  تسا  یهاـیگ 
.يا هرگنک يا  هیشاح

.دنراد رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  ای  اهگرب  روحم  رد  دننام  هشوخ یهورگ و  نآ  گنر  یتروص ای  زمرق  ياهلگ 
رد زین  نالیگ  ناتسا  رد  .هدرک  دشر  یفاک  رون  ياراد  زاب  ياهناکم  اه و  هداج هیشاح  اهغاب ، عرازم ، رد  زره  فلع  تروص  هب  كرینپ 

.دیور یم عرازم  هیشاح  یعارز و  عرازم  اهغاب ،
زا یشان  ياهیرامیب  هنیس ، ياهیتحاران  نامرد  يارب  هایگ  نیا  زا  .تسا  هدش  هتخانش  ناریا  مدرم  بلغا  يارب  كرینپ  یئوراد  ياه  هبنج

ياه هلزن یسفنت ، يراجم  راردا ، يراجم  شراوگ ، هاگتـسد  تاکیرحت  دننام  ندب  فلتخم  ءاضعا  تاکیرحت  ءاضعا ، مروت  باهتلا و 
ياهیرامیب اهنیژنآ ، نیتزول ، مرو  ینوخ ، طالخا  غارفتسا و  یلک ، روط  هب ندب  ياهطاخم  باهتلا  تیشنورب ، هفرس ، اهشنورب ، یـشش و 

هب ار  كرینپ  هدـش  هل  گرب  هشیر و  .دوش  یم هدافتـسا  نسم  دارفا  لافطا و  تسوبی  عفر  هلبآ و  کـلمخم و  کخرـس ، هناـثم ، هیلک و 
.دنرب یم راکب  يدلج  ياه  هناد تروص و  ياهشوج  ندب و  یحطس  ياهباهتلا  نامرد  يارب  مهرم  دامپ و  تروص 

426 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوخن هریت  اه : هجنوی  Medicago spp .:Leguminosae

هب يروحم  يا  هشوخ ای  درفنم  ياهلگ  اب  راد  هنادـند ابلاغ  يا و  هچگرب هس  ياهگرب  اـب  یفلع  هلاسدـنچ ، اـی  هلاـسکی  دنتـسه  یناـهایگ 
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رد هاتوک  یلاله و  ای  تسار  رادراخ و  هلاسکی ، ياه  هنوگ رد  ابلاغ  یچیپرام و  يافوکـشان  ماین  ياـه  هویم شفنب و  اـی  درز  ياـهگنر 
.هلاسدنچ ياه  هنوگ

هجوت لباق  شنکارپ  ياراد  ناردنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  رد  هدوب  يا  هنارتیدـم ناهایگ  زا  ردبـش  هلیلبنـش و  دـننام  زین  اه  هجنوی عاونا 
مان ار  ریز  ياه  هنوگ ناوت  یم اه  هجنوی عاونا  نیرتمهم  زا  .دـنیور  یم دوردیفـس  هرد  رد  یلحاس و  یتشد  قطانم  رد  ابلاغ  دنـشاب و  یم

: درب
Medicago minima/ Medicago rigidula

Medicago polymorpha/ Medicago radiata
قطاـنم رد  بلغا  هدوب و  مهم  يا  هفولع هدـش و  هتـشاک  ناـهایگ  زا  یکی  یلومعم  هجنوی  اـی   Medicago sativa هلاسدنچ هنوگ 

.ددرگ یم تشک  یقالیی  عتارم  ییاتسور 

خلت نوتیز  هریت  خلت ) دجنس  دجنس ، لاش هناتسپ ، هلاش نوتیز ، هلاش  ) خلت نوتیز   Melia azedarach :Meliaceae

ياهگرب اب  رتم  ات 5  يدنلب 2  هب  هخاشرپ  بعشنم و  الاب  رد  تسار ، هتشارفارب و  يا  هقاس رطعم و  بوچ  هب  تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
رارق يروـحم  لوکیناـپ  نـیذآ  لـگ رد  نآ  گـنر  یناوـغرا اـی  شفنب  هداـم و  رن و  مـظنم ، رطعم ، ياـهلگ  يا ، هناـش بـکرم  بواـنتم 

.دشاب یم نوتیز  هیبش  هدمآرد و  درز  گنر  هب  ندیسر  زا  سپ  نآ  يورک  یتشوگ  تفش  ياه  هویم .دنا  هتفرگ
ماگنه دوش و  یم هدـید  یلگنج  ياه  هگلج اه و  هداج هیـشاح  اهغاب ، رد  نالیگ  ناتـسا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  یتخرد  خـلت  نوتیز 

.دراد یصاخ  ییابیز  شفنب  گنر  هب  يرتچ  هیبش  نداد  لگ 
، ضباـق هدـنهدورین ، يوقم ، ناونع  هب  نآ  تسوپ  زا  ناوت  یم اـما  درادـن ، يا  هژیو فرـصم  خـلت  نوـتیز  ناریا  یتنـس  بط  رد  هچرگا 

ياهیرامیب نامرد  يارب  نآ  تسوپ  .دوش  یم تیمومسم  بجوم  نآ  دایز  فرصم  .درک  هدافتسا  مرک  دض  توبروکـسا و  دض  رب ، بت
لحم يور  رب  یجراـخ  لامعتـسا  رد  نآ  گرب  .ددرگ  یم هیـصوت  هبون  بت  دـیدش و  ياـهبت  نیماـتیو ث و  دوبمک  زا  یـشان  فلتخم 

.دراد نکسم  رثا  مسیتامور  كاندرد 

دوخن هریت  کلملا : لیلکا   Melilotus officinalis :Leguminosae

رادـگربمد و يا و  هچگرب هس  ياهگرب  رتمیتناس و  ات 250  عافترا 40  هب  هخاشرپ  بعـشنم و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
.کچوک يافوکشان  ماین  هویم  لیوط و  يا  هشوخ گنردرز  ياهلگ  اب  يا  هنادند

عرازم اهور و  هدایپ اه و  هداج رانک  اهغاب ، عرازم ، هیـشاح  رد  بلغا  هدوب ، ناریا  فلتخم  قطاـنم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  روکذـم  هاـیگ 
یلحاس تسپ  ياه  هگلج فلتخم  قطانم  ولرامع و  لیجنم ، رابدور و  فارطا  دوردیفس ، هرد  رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  .دیور  یم شیآ 

.دیامن یم دشر 
راکب دنتـسه  اهنوالف  یگنر  داوم  اهننات و  کیتولیلم ، دیـسا  نیراموک ، يواح  هک  هایگ  رادـلگ  ياه  هخاشرـس یئوراد  فراصم  يارب 
داجیا هداد  تیمومسم  اهنآ  دح  زا  شیب  فرـصم  دننک ، یم قیقر  ار  نوخ  هداد و  شهاک  ار  اهگریوم  يریذپذوفن  داوم  نیا  .دنور  یم

.دیامن یم عوهت  هجیگرس و  دردرس ، يزیرنوخ ،
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.دراد هدننک  مضه ردم و  هدننک ، مارآ رثا  هایگ  رادلگ  هخاشرس 
بارطـضا و ساـسحا  لاـفطا ، ياـهیباوخیب  فـلتخم ، ياـهیرامیب  زا  یــشان  ياـهیباوخ  یب یبـصع ، تاـکیرحت  عـفر  رد  نآ  هدرک  مد

ياـهجنلوق مضه ، ءوس  هناـثم ، هیلک و  مرو  باـهتلا و  راردا ، عفد  مدـع  یمـسیتامور ، ياـهدرد  نرگیم ، یبصع ، ياـهدرد  هجیگرس ،
ناتـسپ و رد  ریـش  ندش  عمج  یمـسیتامور ، ياهدرد  عفر  يارب  دامپ  مهرم و  تروص  هب  یجراخ  لامعتـسا  رد  .دراد  وریغ  يدـبک و 

.دور یم راکب  تروص  ياهشوج  عفر 

عانعن هریت  ناجنرت ) ناگنرت ، هنورداب ، رداب ، هیوبگنراب ، وبگنراب ،  ) گشمجنرف  Melissa officinalis :Labiatae

يوضیب ات  نهپ  یغرم  مخت ياـهگرب  رتم و  یتناـس ات 95  يدـنلب 28  هب  راد  هخاش تسار و  يا  هقاس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.راد هنادند لکش و  یبلق

427 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا یکرینپ  ياه  هگر ياراد  یهاگ  هدنوشدیفس و  گنر  مک درز  لگ  ات 12  زا 4  لکشتم  اهلگ  يواح  ياه  هخرچ

، يوبزان هرت ، قشاع رداب ، هیوبگنراب ، وبگنراـب ، یلحم  ياـهمان  اـب  نـالیگ  رد  هک  وب  شوخ رطعم و  رایـسب  تسا  یهاـیگ  گـشمجنرف 
، يا هرخـص ياهبیـش  رد  اهراز  هشیب کنت ، ياهلگنج  رد  هژیو  هب  ناتـسا  طاقن  بلاغ  رد  .دوش  یم هتخانـش  ناجنرت  ناگنرت و  هنورداب ،
زا یئوراد  ياهباتک  عبانم و  رد  اریخا  .دنـسانش  یم مدرم  رثکا  ار  نآ  یئوراد  صاوخ  .دـیور  یم اه  هداـج اـهرهن و  راـنک  اـهخالگنس ،
Dracocephalum moldavica هب هیوبجنرداب  تسین و  حیحـص  هک  تسا  هدـش  دای  هیوبجنرداـب  ماـن  اـب  رکذـلا  قوف - هاـیگ 

نآ قرع  ددرگ و  یم تشک  عیـسو  سایقم  هب  یبرغ  یقرـش و  ناجیابرذآ  رد  ناریا و  رد  هدش  تشک  تسا  یهایگ  هک  دوش  یم هتفگ 
.ددرگ یم فرصم  یبشرداب  قرع  یلحم  مان  هب 

دنریگ یم یقرع  هیوبجنرداب  زا  .تسا  هتشاد  يدایز  ینامرد  فراصم  میدق ، نامز  زا  هک  تسا  یمهم  ییوراد  ناهایگ  زا  هیوبجنرداب 
دنیوـشب نآ  اـب  ار  رگید  رادرهز  تاـناویح  اـی  روـبنز و  راـم ، برقع ، شزگ  لـحم  رگا  تسا و  فورعم  هیوبجنرداـب  قرع  ماـن  هب  هک 

.دوب دهاوخ  دنمدوس 
ياهیرامیب جالع  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  بلق  يوقم  ياهوراد  فیدر  رد  ار  هیوبجنرداب  نوناق ، باتک  رد  انیـس  یلع  وبا  سیئرلا  خـیش 

هکــسکس و يوراد  ناـقفخ ، جـالع  بـلق ، شخب  ناوـت روآ ، يداـش یهاـیگ  ناوـنع  هـب  نآ  زا  هتــسناد و  دــیفم  ییادوـس ، یمغلب و 
: دسیون یم یئوراد » ناهایگ   » باتک رد  يرگرز  یلع  رتکد  هدرک ، دای  ناهد  هدننکوبشوخ 

جنشت و دض  ّتیصاخ  ياراد  نآ  سناسا  .تسا  هدننک  مضه نکشداب و  هدعم ، يّوقم  جنشت ، دض  هدنهدورین ، رثا  ياراد  هیوبجنرداب  »
رایـسب يوب  درز و  گنر  سناسا  نیا  .دور  راک  هب  یناـمرد  مک و  ریداـقم  هب  هکنآ  رب  طورـشم  دـشاب ، یم عطاـق  يرثا  اـب  هدـننک  مارآ

، ناریا لامـش  یحاون  لزاـنم  رد  هیوبجنرداـب  .دوش » یم فرـصم  فلتخم  یئوراد  ياـه  هدروارف رد  دراد و  ومیل  يوب  هب  هیبـش  عوبطم 
( نرگیم  ) هفرطکی ياهدردرـس  رادراب و  ناـنز  غارفتـسا  عفر  خـفن ، یمـضه ، ياـهیتحاران  عفر  يارب  نآ  زا  دـیور و  یم وردوخ  روطب 
، نزح لیبق  زا  یحور  ياهیتحاران  عفر  يارب  اذـل  دـنیوگ  نوزحملا » بلقلا  حّرفم   » یبرع هب  ار  هیوبجنرداب  .دـیآ  یم لـمع  هب  هدافتـسا 

رظن هب  انب  دـسیون : یم افـش » ناتـسلگ   » یتنـس ینامرد  هایگ  باـتک  ّفلؤم  .تسا  دـیفم  رایـسب  سوباـک  یگدرـسفا و  ینارگن ، هودـنا ،
، هدوب ندب  یتایح  لامعا  هدـننکدایز  بلق و  يوقم  هیوبجنرداب ، فرـصم  نمؤم ، میکح  انیـس و  نبا  نوچ  یمالـسا  ناکـشزپ  روهمج 
، يرتسیه یئایلوخیلام ، تلاح  تینابصع ، ناوج ، نارتخد  ياهیئوخدنت  اهیقلخ ، جک یگلـصوح ، یب یحور ، ياهیگتـسخ  نامرد  يارب 
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ياهادص ساسحا  هظفاح ، فعض  بلق ، فعض  بلق ،) یناهگان  فقوت   ) پکنس یبصع ، أشنم  اب  ياهدردرـس  هجیگرـس ، بلق ، شپط 
، هاـیگ نـیا  هدافتـسا  دروـم  تمـسق  .دراد  شخبافـش  رثا  فیعـض  ناـنز  نارتـخد و  یگدـعاق  ریخأـت  نادـند ، درد  شوـگ ، رد  مـهبم 

.تسا نآ  گربمد  نودب  ياهگرب  ارصحنم  ای  هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرس
بش رهظ و  حبص و  دیناشوج و  ای  درک  مد  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  کشخ  هایگ  زا  يروخاذغ  قشاق  ات 3  دیاب 2  هدافتسا  تهج 

.داد همادا  دوخ  ياهیتحاران  عفر  ات  ار  لمع  نیا  درک و  لیم  ياچ  دننام  دنق  یمک  اب  ناجنف  کی 

عانعن هریت  ربنسوس : یبآ ، هنوپ   Mentha aquatica :Labiatae

ای زبـس  ینیمز  يور  هدـنور  ياـه  هقاـس نـشور و  یتروـص  گـنر  هـب  اـبلاغ  دـنت و  رایــسب  يوـب  اـب  یفلع ، هلاسدـنچ ، تـسا  یهاـیگ 
.يا هزینرس یغرم - مخت ات  یغرم  مخت ياهگرب  رتمیتناس و  رثکا 90  دح  يدنلب  هب  يا  هدنهد لگ هقاس  گنر و  یناوغرا

قطانم یمئاد و  بآ  ياراد  یلگنج  ياه  هرد اهرابیوج و  اهدور ، هیشاح  اه ، ههاربآ رانک  رد  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  رد  رکذلا  قوف  هایگ 
دروم نآ  ناوج  ياـه  هخاشرـس یهاـگ  اـهیزبس  رگید  شیور  زا  لـبق  راـهب  لـصف  رد  .دـیور  یم اـهقالتاب  اـهبادرم و  یلاوح  بوطرم 

یتحاران یئاهتـشا ، یب عفر  يارب  نآ  ياـه  هخاشرـس هدرک  مد  زا  دراد : ریز  حرـش  هب  يدـنچ  یئوراد  صاوخ  .دریگ  یم رارق  هدافتـسا 
.دوش یم هدافتسا  هریغ  تاجنشت و  لاهسا و  مکش ، زاگ  هدعم ،

عانعن هریت  هنیپ :)  ) هندوپ هنوپ ،  Mentha longifolia :Labiatae

دننام سلف ياهگرب  زا  هدیشوپ  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  دیدش  رایـسب  دنت و  يوب  نوگانوگ و  ياهکرک  اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
ات يوضیب  یلیطتـسم  هاـتوک ، ياـهگربمد  ياراد  اـی  گربـمد  نودـب  اـهگرب  .رتمیتناـس  اـت 120  يدـنلب 40  هب  يا  هدـنهد لـگ هقاـس  و 

اهنآ گنر  دـنا و  هتفرگ رارق  مه  هب  کیدزن  مکارتم و  ياه  هخرچ زا  لکـشتم  يا  هلبنـس نیذآ  لـگ  رد  اـهلگ  يا ، هزینرـس یلیطتـسم -
ياهقالتاب اهبادرم و  اهرابیوج و  هیـشاح  بوطرم  قطانم  رد  ناتـسا  رـسارس  رد  الومعم  رکذلا  قوف  هایگ  .تسا  دیفـس  ای  شفنب  رتشیب 

هب  تسا  فیرظ  كزان و  ياهگرب  ياراد  ناوج و  نآ  ياه  هخاش هک  راهب  لصف  رد  یهاگ  دیامن و  یم دشر  نیریش  بآ  ياراد 
428 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ناـمرد يارب  تسا و  هدـش  هتخانـش  مدرم  مومع  يارب  یئوراد  هاـیگ  ناونع  هب  زین  هنوپ  قرع  .دوش  یم فرـصم  ندروخ  يزبس  ناونع 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  ییاهتشا  یب نامرد  هدعم و  ياهیتحاران  عفد  خفن و 

عانعن هریت  یتوک : توک شاو ، لاخ  Mentha pulegium :Labiatae

اب کیراب  يوضیب  ياهگرب  رتمیتناـس و  ات 40  يدـنلب 10  هب  نیمز  يور  هدرتسگ  ای  تسار  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
روحم يور  رب  یئاتدـنچ  ياه  هخرچ رد  شفنب  گـنر  هب  اـهلگ  .هاـتوک  رایـسب  گربمد  يا و  هریاد هبـش  اـت  هدـنوش  کـیراب يا  هدـعاق

.دشاب یم يا  هلبنس هبش  نیذآ  لگ  هتفرگ و  رارق  نیذآ  لگ
ای شاو  لاـخ یلحم  ياـهمان  اـب  دـیامن و  یم دـشر  بوطرم  قطاـنم  رد  ناتـسا  طاـقن  بلاـغ  رد  دراد  دـنت  رایـسب  یئوـب  هک  هاـیگ  نیا 
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هتخورف اهـشورف  يزبس رازاب  رد  ندروخ  يزبس  ناونع  هب  راهب  لصف  رد  تسا و  هدـش  هتخانـش  نالیگ  مدرم  بلاـغ  يارب  یتوک  توک
.هدننک ینوفعدـض هلزن و  دـض  روآطلخ ، ربارفـص ، للحم ، نکـشداب ، تسا : ریز  حرـش  هب  یئوراد  صاوخ  ياراد  شاو  لاخ .دوش  یم

فرصم اب  هدوب و  دیفم  یـشش  ياه  هلزن عفر  رد  .تسا  روآ  هدعاق هتفر و  راکب  سرقن  خفن ، يرتسیه ، مسآ ، هفرـس ، هایـس نامرد  يارب 
.دنک یم ناسآ  زین  ار  مضه  دراد  ارفص  كرحم  رثا  نوچ  .ددرگ  یم مارآ  هفرس  نآ 

خرس لگ  هریت  سونوک :)  ) لیگزا  Mespilus germanica :Rosaceae

اب يا  هوهق گنر  هب  راد و  هخاش يا  هقاس رتم و  ات 3  يدنلب 2  هب  راخ ) نودب  نآ  هدش  تشک عاونا  زا  یضعب   ) رادراخ تسا  يا  هچتخرد
هزم شرت گنر و  يا هوهق يا  هویم تسا و  دیفـس  نآ  ياهلگ  .زیر  يا  هنادـند ای  لماک  يا  هبل اب  یغرم ، مخت ژاو  ات  يا  هزینرـس ياـهگرب 

.دهد یم
هکورتم ياهلگنج  اه و  هناخدور اهرهن و  اهراز ، هشیب عرازم ، اهغاب ، اه ، هداج هیـشاح  رد  طاـقن ، بلاـغ  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  لـیگزا 

رد نآ  هویم  ددرگ و  یم تشک  رمثم  ناتخرد  ریاس  هارمه  طاـقن  یـضعب  رد  زین  نآ  هدـش  حالـصا  يدـنویپ و  عاونا  دـیامن ، یم دـشر 
.دوش یم هتخورف  اهیشورف  هویم بلاغ  رد  زیئاپ  لصف 

نآ ماـن  میدـق  یبط  ياـهباتک  رد  .دنـسانش  یم رطف  رطف و  سدـنک ، سونک ، سنک ، رـس ، هشرت یماـسا  هب  رتـشیب  لامـش  رد  ار  لـیگزا 
.تسا هدش  تبث  ریبک » رورعز  »

گرب هدناشوج  زا  .تسا  کیرتیـس  دیـسا  کیلام و  دیـسا  دنق ، ننات ، يرادقم  ياراد  یئایمیـش  تابیکرت  رظن  زا  لیگزا  تخرد  هویم 
هدافتـسا هرغرغ  تروص  هب  وـلگ  یکرچ  ياـهیرامیب  عاوـنا  وـلگ و  طاـخم  مرو  ناـمرد  يارب  هک  دـیآ  یم تسد  هب  یلوـلحم  لـیگزا 

ياهلاهـسا زا  يریگولج  هدور و  مرو  نامرد  يارب  دوش  یم هیهت  نآ  سران  هویم  گرب و  زا  هک  یتبرـش  لیگزا و  سران  هویم  .دوش  یم
تـسد اب  بوچ  نیا  سامت  دندوب  دقتعم  دندرک و  یم هیهت  یتسدبوچ  لیگزا  تخرد  زا  ناشیورد  ابلاغ  میدـق  رد  .تسا  رثؤم  دـیدش 
رادراب نانز  رگا  تسا  دقتعم  یئاپورا  رـصاعم  ناکـشزپ  زا  یکی  شخبافـش  ياهیندروخ  باتک  تاجردنم  قبط  .دراد  ناوارف  صاوخ 

هدرک کشخ  رگا  ار  لیگزا  تخرد  هشیر  گرب و  .دننام  یم نوصم  نینج  طقـس  زا  دـنزیوایب  ندرگ  هب  لیگزا  بوچ  زا  يدـنبندرگ 
.درک دهاوخ  نامرد  ار  یئایرالام  ياهبت  دننک  لیم  اتـشان  حبـص  هتخیر  مرگ  یبط  بارـش  رد  ارنآ  سپـس  دـنروآرد ، درگ  تروص  هب 

، سرقن ینوخ ، مک هجلاعم  يارب  تسا ؛ دیفم  باصعا  تیوقت  يارب  ب »  » نیماتیو یهجوت  لباق  رادقم  ندوب  اراد  تلع  هب  لیگزا  هویم 
هدافتـسا لـیگزا  هتـسه  زا  رتشیب  ضارما  لـیبق  نیا  ناـمرد  تهج  .دـشاب  یم رثؤم  زین  رتـمک  یناوختـسا  ياـهدرد  هیلک و  گنـس  عفد 

بارش اب  دنروآ و  یمرد درگ  تروص  هب  هدیبوک  ار  نآ  سپس  دننک ، یم کشخ  باتفآ  رد  ار  لیگزا  هتـسه  هک  قیرط  نیدب  دوش  یم
هتفه هس  ات  ود  ار  نامرد  دنـشون و  یم اتـشان  حبـص  تعاس ، راهچ  تسیب و  زا  سپ  ار  هدمآ  تسد  هب  لولحم  .دننک  یم طولخم  دیفس 

.دنهد یم همادا 

توت هریت  راد :) هتوت  ) توت تخرد  توت ،  Morus alba :Moraceae

ياهگرب گنر و  يریـش يا  هباریـش رایـسب و  ياه  هخاش اب  رتم  ات 30  یعافترا  روطق و  يا  هقاس اب  هیاـپ  ود  اـی  هیاـپ  کـی  تسا  یتخرد 
.راد بول ای  میسقت ، نودب  لکش و  یبلق يا  هدعاق زارد و  ای  زیت  یکون  اب  نهپ  یغرم  مخت ات  یغرم  مخت
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رابکشخ ناونع  هب  ددرگ ؛ یم فرصم  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  طسوت  زراکاس  نتشاد  تلع  هب  تسا و  هدش  هتخانـش  الماک  توت  هویم 
ياراد یگدیـسوپ  ربارب  رد  دایز  تمواقم  ببـس  هب  توت  بوچ  .دـسر  یم شورفب  اهیـشورف  لـیجآ اـهیدانق و  بلاـغ  رد  زین  لـیجآ  و 

نیا اریز  دنتـسه  لـئاق  توت  تخرد  يارب  يداـیز  تیمها  نـالیگ  رد  رگید  يوس  زا  .تسا  يزاـس  یتـشک عیانـص  رد  يا  هژیو شزرا 
رد تهج  نیمه  هب  دوش ، یم بوسحم  مشیربا  مرک  یلـصا  ياذـغ  زین  توت  تخرد  گرب  تسا و  مشیربا  مرک  شرورپ  زکرم  ناتـسا 
رد زین   Morus nigra توت هاش تخرد  نمـض  رد  .تسا  هدش  ریاد  توت  ناتخرد  زا  یعیـسو  ياهغاب  ناتـسا  ياهناتـسرهش  بلغا 

.دسر یم هیذغت  فرصم  هب  نآ  هزمشوخ  گنر و  هایس هویم  ددرگ و  یم تشک  شا  هویم تلع  هب  افرص  ناتسا  طاقن  بلاغ 
ار غامد  یکـشخ  تسا و  نوخ  حلـصم  ّردـم و  نّیلم ، هزات ، هچ  کشخ و  هچ  هایـس و  هچ  دیفـس و  هچ  توت ، هویم  یتنـس  بط  رظن  زا 

لاحط  دبک و  .دنک  یم فرطرب 
429 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا یسنج  یمسج و  يورین  يّوقم  نینچمه  دنک و  یم تیوقت  ار 
توت نینچمه  .تسا » تبوطر  يدرـس و  هب  لیام  توت ،) هاش   ) یماـش شرت  توت  رت و  مرگ و  : » انیـس یلع  وبا  هدـیقع  هب  دیفـس  توت 

ننات و یندـعم ، حالما  زکولگ ، يدـنق  داوم  زا  راشرـس  تسا و  زّقـس  نیتکپ و  یبرچ ، داوم  دـیئونیموبلا ، هداـم  زا  یمک  ياراد  دـیفس 
.دشاب یم ياهنیماتیو آ و ث  کینیسکوس و  دیسا 

نآ زا  دنناوت  یم مه  یقاچ  هب  نایالتبم  درادن و  يررض  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  تسا  نیریـش  هک  نیا اب  دیفـس  توت  کشخ  هویم 
شخب ماـیتلا رب و  بت نآ  ياـهگرب  هریـش  دـنک و  یم داـیز  ار  راردا  توت  تخرد  گرب  هشیر و  تسوـپ ، هدـناشوج  .دـنیامن  هدافتـسا 

.تسا تاحارج  اهمخز و 
رثؤم باضخ  ینعی  .دنک » هایس  ار  يوم  دنزپب ، ناراب  بآ  رد  هایس  ریجنا  گرب  كات و  گرب  اب  ار  توت  گرب  رگا  : » انیس نبا  هتفگ  هب 

.تسا یبوخ  و 
بآ نیا  .دننک  عمج  ار  بش  ياه  هدـیوارت دـننزب و  غیت  ار  نآ  بش  لوا  رگا  اصوصخم  تسا ، يوق  یلهـسم  توت  تخرد  هشیر  بآ 
.دراد ار  تیـصاخ  نیمه  زین  توت  تخرد  تسوپ  غمـص  .تسا  دیفم  لمد  ندش  زاب  نینچمه  نآ ، هلیپ  ندش  زاب  نادند و  درد  تهج 

يریگولج نادـند  یگدروخ  مرک زا  تسا و  دـیفم  هثل  ندرک  مکحم  يارب  نآ ، غمـص  ندـیوج  ای  تخرد  گرب  هدـناشوج  هضمـضم 
ندب تسوپ  فاکـش  یگدیکرت و  ياوادم  تهج  هکرـس  اب  نآ  لاک  هویم  دامـض  تسا و  يوق  مس  دض  توت  گرب  هراصع  .دنک  یم

.دور یم راکب 
ردـم توـت  تخرد  گرب  هشیر و  تسوـپ ، .دراد  ناریا  یتنـس  بط  رد  صاـخ  یهاـگیاج  مـه  توـت  گرب  هوـیم و  یئوراد  دربراـک 

، دوش یم هدافتسا  نآ  زا  هنیس  ياهیرامیب  رد  دراد ؛ نیلم  رثا  شا  هویم تسا و  مرک  عفاد  هدنهد و  مایتلا رب و  بت نآ  گرب  هریش  دنتسه ؛
.تسا نیماتیو آ و ث  زا  راشرس 

Myriophyllum spicatum :Haloragaceae

الماک هوبنا و  يا و  هدوت تروص  هب  اـبلاغ  ناوارف و  ياـه  هقاـس اـب  بآ  رد  رو  هطوغ اـی  روانـش  يزبآ  هلاسدـنچ و  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.یشفرد يا - هناش هعطق  ات 6  زا 3  لکشتم  مهارف  ياهگرب  اب  گنرزبس ،

.دشاب یم میالم  نایرج  اب  بآ  ياهلاناک  اهدور و  اه ، هچایرد هیشاح  دننام  نیریش  بآ  ياراد  یشیور  قطانم  صاخ  هایگ  نیا 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 571 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.ددرگ یم بوسحم  نایزبآ  ریاس  اهیهامورال و  یگدنز  يارب  یبسانم  هاگهانپ  هدیئور و  یلزنا  بادرم  رد  رتشیب  نالیگ  ناتسا  رد 

دروم هریت  دروم :  Myrtus Communis :Myrtaceae

نودـب يا و  هدوت هخاشرپ و  رتم و   1 رثکا 5 / دـح  عافترا  هب  رطعم  لباقتم و  هداس و  یمرچ  ياـهگرب  اـب  زبس  هشیمه  تسا  يا  هچتخرد
.ددرگ یم گنر  هایس ندیسر  ماگنه  هب  هک  نهپ  يوضیب  ات  يورک  هبش  يا  هتس ياه  هویم .مچرپرپ و  يابیز  دیفس و  ياهلگ  كرک و 

رد زاریـش  هلمج  زا  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  یتح  هدرک  دـشر  ناریا  طاقن  رثکا  رد  تسا و  یباداـش  يزبس و  رهظم  ناـیناریا  يارب  دروم 
فراصم رظن  زا  .دـیور  یم دوردیفـس  هرد  رد  لیجنم  رابدور و  هقطنم  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  .تسا  هدـیدرگ  تشک  اـهنابایخ  هیـشاح 

.تسا مرک  عفاد  هدننک و  ینوفع دض  یئوراد 
راکب راردا  يراـجم  هفرـس و  سفنت و  هاگتـسد  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  دروم  هویم  تسا ؛ ضباـق  هدـنهدورین و  هدـعم ، يوقم  دروم 

سناسا .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  اهیورنوخ  یگنانز و  تاحشرت  لاهسا ، مضه ، هاگتسد  لمع  فعض  دراوم  رد  نینچمه  .دور  یم
.دراد شخب  مارآ نوخ و  هدنروآدنب  هدننک ، ینوفعدض رثا  دروم 

وب بش هریت  همشچ : فلع یتوا ، غالوب یبآ ، كزیت  هرت  Nasturtium officinale :Cruciferae

يدنلب هب  نآ  هقاس  .دـیامن  یم ناوارف  ياه  هشیر داجیا  اهدـنب  لحم  رد  هک  هدـنور  ياه  هقاس اب  يزبآ  هلاسدـنچ و  یفلع  تسا  یهایگ 
يوضیب  یلیطتسم - هچگرب  تفج  ات 7  ياراد 3  نآ  يا  هناش ياهگرب  دسر و  یم رتمیتناس  رثکا 90  دح 

430 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم دنت  معط  ياراد  یبآ  كزیت  هرت .تسا  مظنمان  ياه  هنادند اب  يا و  هریاد هبش  یئاهتنا  هچگرب  یبناج و 

هخاشرس و یئوراد  فراصم  يارب  .دیور  یم اه  همشچ نیریش و  ياهبآ  نایرج  رد  الومعم  تسا و  یئوراد  ناهایگ  زا  یکی  كریت  هرت
هدعم و يوقم  روآاهتـشا ، ردم ، هدـنهدورین ، نوخ ، هدـننک  هیفـصت تیـصاخ  ياراد  ددرگ و  یم فرـصم  هزات  تروص  هب  هایگ  گرب 
، هیلک ياهیرامیب  سرقن ، مسیتامور ، ناقری ، هدـعم ، ياهیرامیب  لس ، هیر ، ياهیرامیب  نامرد  يارب  .تسا  یبصع  ياهدرد  هدـننک  مارآ

.تسا يا  ث و  نیماتیو آ ، زا  راشرس  یتوا  غالوب  هزات  ياه  هخاشرس .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  دبک  لاحط و 

یبآ رفولین  هریت  یلقاب : هلعث یبادرم ، هلال   Nelumbium caspicum :Nymphaceae

، یئاوه ای  روانـش  رتمیتناس  ات 50  رطق 20  هب  گرزب  لکـش  يرپس ياـهگرب  رو و  هطوغ ینیمزریز  ياـه  هقاـس اـب  يزبآ  تسا  یهاـیگ 
گنر هب  ددـعتم  ياسآ  گربلگ ینورد  نازیر و  ياسآ  گربلگ یجراخ  ياهـشوپلگ  اب  تشرد  لگ  کی  لـماح  نآ  دـنلب  ياـهلگ  مد

.دندرگ یم گنر  هایس ندیسر  زا  سپ  هک  هتفرگ  رارق  يا  هبنپ بوچ یجنهن )  ) یقبط نایم  رد  نآ  ياه  هناد تسا و  زمرق 
هتـسشن و لگ  هب  ناتـسبات  لئاوا  رد  هک  تسا  هیالکریما ) بادرم  یلزنا و  بادرم   ) نالیگ ناتـسا  يابیز  ناـهایگ  زا  یکی  یلقاـب  هلعش

ناونع هب  یموب  مدرم  طسوت  یهاگ  سران  زبس و  تلاـح  رد  نآ  ياـه  هناد .دروآ  یم دوجوب  ار  ناتـسا  یندـید  اـبیز و  رظاـنم  زا  یکی 
.دوش یم فرصم  یکاروخ 
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عانعن هریت  عانعن : یعون   Nepeta cataria :Labiatae

یغرم و مخت ياهگرب  هخاشرپ ، یناـقوف  شخب  رد  رتمیتناـس ، ات 100  يدـنلب 50  هب  تسار  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.گنردیفس مکارتم  دایز  رایسب  ياهلگ  زا  لکشتم  دننام ، هلبنس نیذآ  لگ

.دنک یم دشر  ناتسا  ناوارف  رون  ياراد  ياهلگنج  یعترم و  یضارا  رد  رتشیب  رکذلا  قوف  هایگ 
دراد یبصع  هشیر  هک  ییاهیتحاران  ياوادـم  يارب  نآ  ياـه  هخاشرـس هدـناشوج  زا  ناوت  یم .تسین  هدـش  هتخانـش  نآ  یئوراد  تارثا 

لیهست ار  هناهام  تداع  کیرحت و  ار  همـضاه  زاهج  نینچ  مه .دراد  هدنهد  نیکـست رثا  هایگ  اریز  دومن  هدافتـسا  هریغ  اهنرگیم و  لثم 
.دیامن یم

هرهزرخ هریت  هرهزرخ :  Nerium oleander :Apocynaceae

اب راد  هباریش رتم ، ات 4  عافترا 2  هب  صخـشم  يا  هقاس ياراد  یهاگ  نیئاپ ، زا  هخاشرپ  بعـشنم و  اـبلاغ  يا  هقاـس اـب  تسا  يا  هچتخرد
.زیت كون کیراب و  لکش  يوضیب یئات ، هس مهارف  بلغا  مهارف ، ای  لباقتم  زبس  هشیمه  یمرچ  ياهگرب 

یئاه هناد يواح  نآ  هگرب  هویم  هتفرگ و  رارق  نزرگ  یئاهتنا  ای  يروحم  نیذآ  لگ  رد  نآ  لکش  یفیق تشرد و  زمرق  ای  دیفس  ياهلگ 
.دشاب یم ناوارف  كرک  ياراد  هک  تسا 

رپرپ ياهلگ  ياراد  رکذلا  قوف  هنوگ  یلو  دنک ، یم دـشر  ناریا  هلدـتعم  يریـسمرگ و  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  يا  هچتخرد هرهزرخ 
.ددرگ یم تشک  اهنادلگ  لزانم و  طایح  اهنابایخ ، هیشاح  اهراولب ، اهکراپ ، رد  یتنیز  تروص  هب  هدوب 

ینیمز بیس هریت  سورپاپ :)  ) نوتوت وکابنت ،  Nicotina tabacum :Solanaceae

دنلب گربمد  اب  یئاهگرب  رتمیتناس و  رثکا 150  دح  عافترا  هب  يا  هقاس اب  كانبسچ ، ياهکرک  زا  هدیشوپ  هلاسکی ، یفلع  تسا  یهایگ 
ياهتنا رد  اـبلاغ  نآ  یناوغرا  هب  لـیامتم  درز  اـی  درز  لکـش  یفیق يا ، هلول گرزب  لـگ  ماـج  .گرزب  يوضیب  یغرم - مخت یگنهپ  و 

.دیامن یم رایسب  ياه  هناد داجیا  نآ  لوسپک  هویم  هتفرگ و  رارق  يا  هلبنس ینیذآ  لگ رد  اه  هخاش
نوتوت و هیهت  يارب  نآ  ياهگرب  هدش و  تعارز  يا  هگلج طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  یعارز  ناهایگ  زا  یکی  نالیگ  ناتـسا  رد  نوتوت 

.دسر یم فرصم  هب  وکابنت 
راکب تارـشح  عفد  تهج  فلتخم  ياهنویـسول  تروص  هب  .درادن  ینادنچ  یئوراد  صاوخ  تسا و  نیتوکین  دیئولاکلا  ياراد  نوتوت 

.دور یم راکب  رس  شپش  عفد  ینوفع و  ياهرسلوا  ادوس ، یلچک ، عفد  يارب  نوتوت  گرب  زا  لصاح  دامپ  .دور  یم

یبآ رفولین  هریت  دیفس : یبآ  رفولین   Nymphaea alba :Nymphaceae

بآ  حطس  رد  روانش  لکش  یبلق گرزب  ياهگرب  اب  یمئاد  يزبآ و  تسا  یهایگ 
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.دوش یم هتفرگربرد  نازیر  ابلاغ  لکش و  يا هزینرس گنرزبس و  ياهگربساک  طسوت  ابلاغ  هک  تشرد  گنردیفس  ياهلگ  و 
هدـید هیالکریما  بادرم  رانکابیز و  ناجیهال ، تشر ، یلزنا  ردـنب  فارطا  رد  نالیگ  ناتـسا  ياهقالتاب  اه و  هکرب بلاغ  رد  هاـیگ  نیا 

.دیامن یم داجیا  دوخ  تشرد  گنردیفس و  روانش و  ياهلگ  اب  هک  تسا  یصاخ  ییابیز  تلع  هب  نآ  تیمها  دوش و  یم
بط .تسا  هدننکریدخت  يدودح  ات  نآ  ياهلگ  .دراد  هدنهدورین  ضباق و  رثا  نآ  ياه  هقاس اصوصخم  یبآ  رفولین  فلتخم  ياهتمسق 

دشاب هدش  هیهت  یبآ  رفولین  لگ  موزیر و  زا  هک  ار  یتبرش  دناد و  یم یـسنج  ياوق  نیکـست  يارب  رثؤم  ياهوراد  زا  ار  هایگ  نیا  یتنس 
.تسا رثؤم  زین  یباوخ  یب یبصع و  ياهیتحاران  ياوادم  رد  تبرش  نیا  .دنک  یم زیوجت  نانز  رد  هژیو  هب  یسنج  ياهتشا  عفر  يارب 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  هدش  رکذ  ياهیتحاران  اهیرامیب و  نامرد  تهج  تسا و  راثآ  نیمه  ياراد  زین  یبآ  رفولین  لگ  هدرک  مد

یبآ رفولین  هریت  درز : یبآ  رفولین   Nuphar lutea :Nymphaceae

نآ ياهگربساک  هک  تشرد  گنردرز و  ياهلگ  بآ و  حطس  رد  روانش  لکـش  یبلق گرزب  ياهگرب  اب  یمئاد  يزبآ و  تسا  یهایگ 
نآ ياهلگ  گنر  ییابیز  تلع  هب  رتشیب  نآ  تیمها  .دتـسیا  یم رتالاب  بآ  حطـس  زا  يدـنلب  اتبـسن  لگ  مد  اب  هدوب و  درز  گنر  هب  زین 

.تسا
.دراد شیور  ناتسا  یقالتاب  يا و  هکرب قطانم  بلاغ  رد  هایگ  نیا 

نویروطنق هریت   Nymphoides spp .:Gentianaceae

بآ رد  روانش  ابلاغ  .گربمد  نودب  ای  رادگربمد  ياهگرب  هدنور و  ای  روانش  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  يزبآ  هلاسدنچ  دنتـسه  یناهایگ 
.درفنم تردن  هب یهورگ و  يا و  هتسد هتشارفارب ، لگمد  اب  کچوک  گنردرز  ای  دیفس  ياهلگ  اب 

Nymphoidesلـباقتم و ياـهگرب  درز و  ياـهلگ  اـب   Nymphoides peltata ياـهمان هب  ییاـه  هنوگ ياراد  قوـف  سنج 
بآ ياهرختـسا  اهقالتاب و  اه ، هکرب رد  نالیگ  ناتـسا  رد  هنوگ  ودره  هک  دـشاب  یم درفنم  ياهگرب  دیفـس و  ياـهلگ  اـب   indicum

.دنیامن یم دشر  یلزنا  ردنب  تشر و  ناجیهال ، فارطا 

عانعن هریت  ناحیر :  Ocimum basilicum :Labiatae

كرک نودب  ابیرقت  یلیطتـسم  ات  یغرم  مخت ياهگرب  رتم و  کی  ات  يدنلب  هب  هخاشرپ  تسار و  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسکی  تسا  یهایگ 
.نیذآ لگ روحم  يور  رب  گنر  یتروص ای  دیفس  ییات  شش  ات  يا  هخرچ ياهلگ  دنلب و  گربمد  طوقنم و  يا  هدغ ياهکرک  ياراد  ای 

زا یکی  زین  ددرگ و  یم تشک  ندروخ  يزبس  ناونع  هب  اهغاب  عرازم و  رد  هدوب و  نالیگ  یعارز  ناـهایگ  زا  یکی  رکذـلا  قوف  هاـیگ 
.دوش یم هدید  يا  هرفسره رانک  رد  ناتسبات  لصف  رد  الومعم  هک  تسا  ییاهیزبس 

.دراد ردم  هدعم و  يوقم  هدنهدورین ، جنشت ، دض  رثا  نآ  ياه  هخاشرس هدرک  مد
، هچیپ لد هجیگرس ، خفن ، ندرب  نیب  زا  مضه ، هاگتسد  لمع  تیوقت  یبصع ، ياهدردرس  هفرطکی ، ياهدردرس  عفر  يارب  نآ  فرصم 
رد تسا و  هدننک  مرن هتشاد و  ناوارف  باعل  ناحیر  هناد  .دراد  ریش  هدننکدایز  رثا  ناحیر  .ددرگ  یم هیصوت  هفرس  هایس نیژنآ و  هفرس ،
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هاگتسد يا  هلزن ياهباهتلا  عفد  تهج  رثؤم  رثا  هایگ  ياهتمسق  هیلک  دریگ ، یم رارق  فرـصم  دروم  یگنانز  تاحـشرت  هیلک و  مرو  عفر 
.دور یم راکب  رطعم  هدام  ناونع  هب  ییاذغ  عیانص  رد  روخب و  تخاس  يزاسرطع و  عیانص  رد  ناحیر  سناسا  .دراد  راردا  يراجم 

یبرغم لگ   Oenothera biennis :Onagraceae

ياهلگ بوانتم و  يا  هزینرـس ياهگرب  رتم ، یتناس ات 150  عافترا 10  هب  تسار  يا  هقاس هدـنکارپ و  ياهکرک  اب  هلاسود  تسا  یهاـیگ 
ياهلگ .دروآ  یم دوجو  هب  ار  یـصاخ  یئابیز  دوخ  فافـش  گنردرز  ياهگربلگ  اب  هک  اه  هخاش ياـهتنا  رد  رادـگرب  يا  هلبنـس مظنم 
.دنمان یم یبرغم  لگ  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دوش ، یم هتسب  باتفآ  دیدش  رون  رد  زاب و  نشور  همین  کیرات و  ياوه  رد  ابلاغ  هایگ  نیا 

هتفای شرورپ  هدش و  حالصا  عون  دبای و  یم شیور  اراتسآ  ات  یلزنا  تشر و  نیب  یلحاس  ياهنـش  يور  رب  نالیگ  ناتـسا  رد  هایگ  نیا 
.دوش یم تشک  اه  هچغاب رد  درس  هلدتعم  هلدتعم و  قطانم  رد  نآ 

زغم بلصت  لکلا ، زا  یشان  ياهتیمومسم  هیذغت ، یئاسران  نامرد  رد  هک  دیآ  یم تسد  هب   Onager مان هب  ینغور  هایگ  نیا  هناد  زا 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  تسوپ  یکشخ  عفر  نینچمه  عاخن و  و 
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نوتیز هریت  نوتیز :  Olea europaea :Oleaceae

ياهگرب رتم و  ات 10  عافترا  هب  زبس  هشیمه  یمرچ  ياهگرب  اب  هدرتسگ  هخاشرپ و  یجات  هتـشارفارب و  تسار و  يا  هنت اب  تسا  یتخرد 
زا هدیـشوپ  يا  هرقن ای  يرتسکاخ  یناقوف و  حطـس  رد  كرک  نودـب  هریت و  زبس  گنر  هب  یغرم  مخت ژاو  ات  يا  هزینرـس هداـس ، لـباقتم 

ياهتنا ای  اهگرب  روحم  رد  لوکیناپ  نیذآ  لگ رد  درز  هب  لیامتم  دیفس  ای  دیفس  رطعم  ياهلگ  نیریز ، حطس  رد  يرـس  هروش ياهکرک 
رارق هدافتـسا  دروم  گنرزبس  تروص  هب  ابلاغ  نکیل  ددرگ و  یم گنر  هایـس ندیـسر  ماگنه  هب  هک  یتشوگ  يا  هتـس هویم  اـه و  هخاـش

.دریگ یم
سرغ دنتسه  يا  هنارتیدم ياوه  بآ و  ياراد  هک  یطاقن  رثکا  رد  نونکا  دش و  هتخانش  هیکرت )  ) ریغص يایسآ  رد  ادتبا  نوتیز  تخرد 

هیروس و زین  یخرب  تسایلاتیا و  نوتیز  یلصا  نطو  دندقتعم  يا  هدع .دنک  یم لمحت  رفص  ریز  هجرد  تشه  ات  ار  امرس  یلو  دوش ، یم
هب زین  نوتیز  هویم  .تسا  هدافتـسا  دروم  ناهج  رـسارس  رد  نوتیز  نغور  .دـنناد  یم نوتیز  یلـصا  هاگداز  ار  یبرغ  هنارتیدـم  لـحاوس 

نیا رمع  زین  یخرب  دـنک و  یم رمع  لاـس  رازه  نوـتیز  تخرد  دـنیوگ  یم .دراد  یناـمرد  یکاروـخ و  فرـصم  فـلتخم  ياـهتروص 
رد نوتیز  شرورپ  لحم  نیرتمهم  نالیگ  رابدور  .دهد  یم رمث  لاس  راهچ  زا  دعب  تخرد  نیا  .دنناسر  یم لاس  رازه  ود  ات  ار  تخرد 

.دنمان یم نوتیز  رابدور  ارنآ  دنراد  مان  رابدور  هک  طاقن  ریاس  زا  لحم  نیا  نتخاس  صخشم  يارب  هک  يروط  هب  تسا  ناریا 
زیوجت دیدج  بط  یتنس و  بط  رد  جازم  تنیل  يارب  اصوصخم  دراد و  زین  یئوراد  فرـصم  یکاروخ  فراصم  زا  ریغ  نوتیز  نغور 
طاـقن زا  یخرب  رد  دـنزیر و  یم اـهدالاس  عاونا  رد  ار  نآ  ماـخ  دوش ؛ یم فرـصم  هتخپ  ماـخ و  تروص  ود  هب  نوتیز  نغور  .دوش  یم

زا راشرـس  نوتیز  نغور  .دـنرب  یم راـک  هب  یئاذـغ  داوم  ندرک  خرـس  يارب  ار  نآ  نغور  نوـتیز  تخرد  شرورپ  قطاـنم  اـصوصخم 
.تسا میساتپ  اصوصخم  یندعم  حالما  و  آ »  » نیماتیو

.تسا هدش  رکذ  نوتیز  يارب  يرایسب  صاوخ  یتنس  بط  رد 
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فراـصم زین  نوتیز  تخرد  تسوپ  .دوش  یم نوخ  راـشف  شهاـک  بجوم  هک  دراد  دوجو  يا  هداـم نوتیز  ياـهگرب  یبآ  هراـصع  رد 
هدرک مد زا  .تسا  رثؤم  ناهد  ياـهمخز  ناـمرد  يارب  نوتیز  گرب  ندـیوج  .تسا  رب  بت هنگ  هنگ تخرد  تسوپ  دـننام  دراد و  یبط 

بآ و اب  اه  هثل ناهد و  يوشتسش  .دننک  یم هدافتسا  هجیگرـس  نرگیم و  دردرـس و  نامرد  يارب  نوتیز  هشیر  هویم و  گرب و  هخاش و 
.دشاب یم دیفم  نادند  اه و  هثل ماکحتسا  يارب  تسا  هدش  هدرورپ  نآ  رد  نوتیز  هک  یکمن 

راشف اب  رگا  ار  نوتیز  هویم  .دندرک  یم زیوجت  نمزم  ياه  هفرـس نامرد  هظفاح و  تیوقت  يارب  یتنـس  بط  رد  ار  نوتیز  تخرد  غمص 
هک دـشاب  یم هدروخن  تسد  رکب و  نغور  ای  لّوا  راشف  نغور  هب  موسوم  دوش  یم هتفرگ  نآ  زا  هک  ینغور  نیلّوا  دـننک ، مرن  یلدـتعم 

.دوش هدافتسا  نآ  زا  ارصحنم  دیاب  یئوراد  فراصم  يارب 
هب موسوم  دیآ  یم تسدـب  نآ  زا  هک  ینغور  دـنریگب ، ارنآ  نغور  سپـس  دـننک و  ریمخت  يریگ  نغور زا  لبق  ار  نوتیز  ياه  هویم رگا 

.تسین عوبطم  دایز  نآ  معط  دشاب و  یم هدش  ریمخت  نغور 
هب موسوم  هک  دیآ  یم تسدب  نآ  زا  یتسپ  نغور  دـنهد ، راشف  دـننک و  طولخم  غاد  شوج و  بآ  اب  ار  نوتیز  ياه  هلافت رگا  هرخالاب 

.دنرب یم راک  هب  يزاس  نوباص رد  ار  نآ  دشاب و  یم مّنهج  نغور 
رد ار  مومس  دوش  هدروخ  یتقو  هک  بیترت  نیدب  .دشاب  یم فورعم  دروم  نیا  رد  نآ  ّتیصاخ  تسا و  ّمس  ّدض  يوراد  نوتیز  نغور 

زیگنا تفگـش صاوخ  زا  .دنبای  هار  نوخ  هب  دنناوتن  مومـس  ات  درک  دهاوخ  دودـنا  ار  هدـعم  هدور و  رادـج  هوالع  هب  هدرک ، ّلح  دوخ 
ّتیلاّـعف هب  ار  ارفـص  هسیک  دـنک و  یم لـبنت  ياهدـبک  هب  کـمک  دوـش  هدروـخ  اتـشان  حبـص  رگا  هک  تسا  نیا  نوـتیز  نـغور  رگید 

يوراد دـنلان  یم دـبک  درد  زا  هک  یـصاخشا  يارب  نینچمه  .دـیامن  یم يریگوـلج  ءاـعما  رد  اـهبورکیم  ریثـکت  دـیلوت و  زا  هتـشاداو ،
.تسا يزاتمم  شخبافش 

( يویلک تاعیاض  تاباهتلا و   ) تیرفن زا  یشان  ياهجنلوق  نمزم ، ياهتسوبی  عفر  يوارفص ، ياهگنـس  عفد  رد  نوتیز  نغور  هوالع  هب 
.تسا ّرثؤم  دیفم و  رایسب  دنراد ، راکورس  یبرس  فورح  اب  هک  اه  هناخپاچ نارگراک  يارب  اصوصخم  برس  زا  یشان  ياهتیمومـسم  و 

[3]
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دیامن یم یلخاد  ياههاگتسد  رد  باهتلا  داجیا  هک  یئاهیرامیب  نمزم ، ياهتسوبی  زا  یـشان  هدور  دادسنا  نامرد  يارب  نوتیز  نغور  ز 

یتح دروآ و  لمع  هب  هدافتـسا  تارـشح  رام و  شزگ  یگدز ، باـتفآ عفر  رد  ناوت  یم نوتیز  نغور  زا  هرخـالاب  و  دراد ؛ دـیفم  يرثا 
.دیامن یم رهاظ  وکین  تارثا  جاسنا  ندروآ  بآ  ءاقستسا و  نامرد  رد  دوش  هدیلام  ندب  تسوپ  يور  رب  تمیالم  هب  رگا  هک  دندقتعم 

: تسا هدمآ  نوناق »  » باتک رد 
.دنک دایز  ار  شبنج  .دشخب  ناوت  ار  نت  نوتیز  نغور  زا  عون  همه  »... 

.دننک لامعتسا  زورره  هک  یطرش  هب  اّما  دوش  دیفس  دوز  دراذگ  یمن دراد و  یم هگن  ار  يوم  یـشحو  نوتیز  نغور  تسا ...  هدنیالاپ 
قرع یپ و  درد  يوراد  هتسش  نوتیز  نغور  تسا ...  دیفم  يرگ  کشخ ، هحرق  رت ، هحرق  جالع  رد  یـشحو ، هدیـسران  نوتیز  نغور 

اب لاک  نوتیز  نغور  دـننیب ...  عفن  دـنیادنیب  ار  سرقن  ياج  هنهک  نوتیز  نغور  اب  دـنراد  سرقن  هک  یناـسک  .تسا  کیتایـس )  ) اـسّنلا
شلد  هکنیا  اب  دروخب  مرگ  بآ  اب  ار  تیز  نغور  رگا  هدروخرهز  تسا ...  راگزاس  هدعم 
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 ...«. دهاک یم ّمس  تّوق  زا  یلو  دروخ  یم مهب 
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سپ ار  نوتیز  نغور  دوخ ، تمالس  ظفح  يارب  میدق  نامدرم  هک  تسا  جردنم  نینچ  نوتیز  نغور  زا  ینامرد  هدافتـسا  هچخیرات  رد 
هدولآ نوتیز  نغور  هب  ار  دوخ  هنهرب  ياهندـب  یئاـمزآروز ، زا  لـبق  زین  ناـیوجگنج  دـندیلام و  یم دوخ  ندـب  هب  ماّـمح  زا  جورخ  زا 
یئابیز ياه  هدروآرف اهدامپ و  دـننام  یئوراد  ياه  هدروآرف زا  يرایـسب  هّدـع  لومروف  رد  نوتیز  نغور  رـضاح  نامز  رد  .دـندرک  یم

.تسا هدش  دراو 
ریخا ّتیـصاخ  ود  .تسا  نوخ  راشف  هدـننک  مک رب و  بت ضباق ، يّوقم ، ردـم ، رثا  خـلت و  معط  ياراد  نوتیز ، تخرد  گرب  تسوپ و 

.دراد دوجو  نوتیز  گرب  رد  رتشیب 
دراد و نوخ  راشف  ندرک  مک  رد  عطاـق ، رثا  نوتیز  تخرد  گرب  هدـناشوج  هک  داد  ناـشن  لاس 1938  رد   Martz زترام ياهیسررب 

.درک هدافتسا  نوخ  راشف  ندرک  مک  يارب  نآ  زا  ناوت  یم تهج  نیدب  هدوب ، تبثم  نایالتبم  زا  دصرد  رد 80  نآ  ریثأت  نوچ 
تیوقت ار  یسنج  يورین  .دنک  یم دایز  ار  اهتشا  تسا و  شراوگ  هاگتسد  شکهز  هدعم و  يّوقم  نوتیز ، گنر  یتوقای هدیسر و  هویم 
هدیـسر هویم  تشوگ  دامـض  .ددرگ  یم یباوخ  یب يرغال و  ثعاب  کمن ، بآ  رد  نآ  هدرورپ  هویم  ندروخ  رد  يور  هدایز .دیامن  یم

.دنک یم يریگولج  رس  هروش  ندش و  هتسوپ  هتسوپ زا  نوتیز 
اب روبزم  هویم  روخب  نخان و  يدیفـس  عفر  تهج  مدـنگ  درآ  هیپ و  اب  نآ  ندـیلام  شتآ و  زا  یگتخوس  تهج  نآ  سران  هویم  داـمض 

.دشاب یم دنمدوس  يویر  ضارما  سفن و  یگنت  تهج  هتسه 
( تسوپ ندش  سلف  سلف  ) هیحلا ءاد  و  يرگ ) هروخوم و   ) بلعّثلا ءاد  نامرد  تهج  زین  نوتیز  هویم  بآ  دیدرگ ، رکذ  هچنآ  رب  هوالع 

.دراد وکین  يرثا 

دوخن هریت  سرپسا : یعون   Onobrychis michauxii :Leguminosae

ات 9 يا 4  هناش بکرم  ياهگرب  اب  تسار  هتشارفارب و  رتمیتناس ، ات 70  يدنلب 30  هب  ددعتم  ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
ماین ياه  هویم یئاهتنا و  ای  يروحم  لگرپ  يا  هشوخ درز  هب  لیامتم  دیفـس  ای  دیفـس  ياهلگ  اب  يوضیب  ای  یغرم  مخت يا  هچگرب تفج 

.یلاغیت هاتوک و  ياهراخ  زا  هدیشوپ  رادکرک  يا  هریاد هبش 
ببس هب  سرپسا  یـسراف  مان  اب  هک  تسا   Onobrychis sativa اهنآ نیرت  جیار هدوب  ددـعتم  ياه  هنوگ ياراد  ناریا  رد  سرپسا 

لـصف رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  یکی  رکذـلا  قوف  هنوگ  نکیل  .ددرگ و  یم تشک  طاقن  بلاغ  رد  نآ  هجوت  لباق  يا  هفولع تیـصاخ 
دیفـس ای  دیفـس  ياهلگ  اب  دوش و  یم هدـید  یناوارف  هب  ولرامع  لیجنم و  رابدور و  اـت  داـبآ  متـسر فارطا  رد  دوردیفـس  هرد  رد  راـهب 

.دهد یم هقطنم  هب  یصاخ  یئابیز  دوخ  درز  هب  لیامتم 
دوخ يوس  هب  ار  لسع  روبنز  دراد  ناوارف  شون  نوچ  دوش و  یم رهاـظ  ریت  لـئاوا  اـت  تشهبیدرا  ياـههام  هلـصاف  رد  سرپسا  ياـهلگ 

.دراد قرعم  تیصاخ  نآ  ياه  هناد .دنک  یم بلج 

عانعن هریت  شوگنزرم :  Origanum vulgare :Labiatae

نودـب ابیرقت  ای  راد  گربمد اـهگرب  هخاـشرپ ، یناـقوف  شخب  رد  رتمیتناـس و  رثکا 100  دـح  يدـنلب  هب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
نیذآ لگ روحم  يور  رب  یئاتدنچ  ياه  هخرچ رد  اهلگ  طوقنم ؛ يا  هدـغ ياهکرک  زا  هدیـشوپ  درگ ؛ ات  يوضیب  یغرم ، مخت گربمد ،
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یتروص ای  یناوغرا  یهایگ  دیفس و  بلغا  لگ  گنر  دنا ؛ هتفرگ رارق  ددعتم  ياه  هخاش يور  رب  يا  هلبنـس تروص  هب  اهلگ  بلغا  ای  و 
.تسا

یکهآ و ریغ  یکهآ و  يا  هرخـص ياهبیـش  رد  ناوارف  رون  اب  یلگنج  قطانم  رد  ناردـنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  رد  رکذـلا  قوف  هاـیگ 
نآ زا  یتنـس  بط  رد  هتـشاد  يددـعتم  یئوراد  صاوخ  هاـیگ  نیا  .دـبای  یم شیور  دـنت  بیـش  اـب  ياـه  هداـج هیـشاح  رد  اـهراز  هشیب

تیصاخ نوچ  دراد  رارق  خلت  ياهیوقم  فیدر  رد  هتشاد و  هدنهدورین  رثا  هایگ  رادلگ  هخاشرس  .دیآ  یم لمع  هب  ددعتم  ياه  هدافتسا
.ددرگ یم هیصوت  فلتخم  ياهیرامیب  رد  دراد  نیلم  روآ و  هدعاق باصعا و  نکسم  يوقم ، ردم ،

، جاسنا ندروآ  بآ  یبصع ، ياـهدرد  ولگ ، درد  يدرز ، بوطرم ، مسآ  نمزم ، ياـه  هلزن هفرـس ، ناـمرد  يارب  نآ  هدرک  مد فرـصم 
اب هطبار  رد  هایگ  نیا  .دور  یم راک  هب  جنـشت  دـض  روآـطلخ و  هدـننک ، ینوفعدـض ناـنز ، هناـهام  ياـهدرد  یگدـعاق ، تلاـح  ریخأـت 

.تسا رثؤم  لاهسا  يوارفص و  ای  همضاه  ياهیتحاران  یئاهتشا ، یب

کشرت ردبش  هریت  هلگدرز :) شاو ، هشروت  ) کشرت ردبش   Oxalis corniculata :Oxalidaceae

ياهلگ رادـلاچ ؛ اقیمع  یبلقژاو و  ياه  هچگرب و  يا ، هچگرب هس  ياهگرب  ددـعتم و  ياه  هقاس اـب  هلاسدـنچ  اـی  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
لوسپک هویم  تسا ، هتـشگرب  هویم  تلاح  رد  هتفرگ و  رارق  اهگرب  روحم  رد  دـننامرتچ  یئاتدـنچ و  ای  درفنم  تروص  هب  نآ  گنردرز 

.دشاب یم مکارتم  ياهکرک  زا  هدیشوپ  هدیشک و  يا ، هناوتسا نآ 
هب اراتـسآ  ناجیهال و  یلزنا ، ردنب  تشر ، فارطا  رد  نالیگ  ناتـسا  زاب  يا و  هگلج قطانم  رد  زره  فلع  تروص  هب  رکذلا  قوف  هایگ 

.دیور یم یناوارف 
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یناموتدص لگ  هریت  یناموتدص : لگ   Paeonia wittmanniana :Paeoniaceae

ياهگرب یئات و  هس راب  ود  بوانتم  يا  هدـعاق ياـهگرب  رتم و  رثکا 1  دح  عافترا  هب  بعـشنم  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
هک لوکیلوف  يا  هچرب دـنچ  هویم  دایز و  ياهمچرپ  اب  تشرد  گنر و  مرک ای  درز  امومع  ياهلگ  یئات و  هس راب  ود  ای  یئات  هس یناـقوف 

.دراد یصاخ  یئابیز  یئافوکش  زا  سپ 
زا فلتخم  قطانم  تاعافترا  ات  دـنب  نایم ياهلگنج  رد  نالیگ  ناتـسا  رد  هدوب  ناریا  لامـش  یلگنج  ناهایگ  زا  یکی  یناموتدـص  لگ 

.دیور یم نموف  ناملید - لکهایس و  ناجیهال - لاخلخ ، ملاسا - هلمج 

رانک هریت  تکرک :) روب ، هس یلتایس ،  ) ولت هایس  Paliurus spina -christi :Rhamnaceae

بوانتم ياهگرب  اب  رتم ، ات 3  عافترا 2  هب  گنر  هایـس امومع  راد و  هخاش بعـشنم و  يا  هقاس اب  رادراخ  هدننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
هویم کنت و  نزرگ  نیذآ  لگ رد  گنر  درز  کچوک  ياهلگ  رادراخ ، يا  هراوشوگ اـی  هریت  زبس  اـت  نشور  زبس  گـنر  هب  یغرم  مخت

.دوش یم گنر  هریت ای  نشور  يا  هوهق ندیسر  زا  سپ  هک  درز  گنر  هب  رادلاب  هدرشف و  لکش  يورک  نآ  تخس  کشخ و 
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طاقن هکورتم و  قطانم  قیمع و  ياه  هرد اهراز ، هشیب هبورخم و  ياـهلگنج  کـشخ و  طاـقن  بلاـغ  رد  هک  تسا  يا  هچتخرد ولت  هاـیس
يا هگلج هبورخم  قطانم  اراتـسآ و  یلزنا و  تشر - هداج  رانک  رد  دوردیفـس ، هرد  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  دـیور و  یم رونرپ  نشور و 

.دوش یم هدید 
ناونع هب  هتـشذگ  رد  .تسا  هدـمآ  یم لمع  هب  یناـمرد  ياـه  هدافتـسا نآ  زا  هدوب و  مدرم  یئاسانـش  دروم  ماـیالا  میدـق  زا  هاـیگ  نیا 

.تفر یم راکب  لاهسا  هلزن و  نامرد  تهج  نآ  گرب  هشیر و  دش و  یم فرصم  هلزن  دض  ردم و  يوقم ، ضباق ،
تسا نوخ  کیروا  دیسا  هروا  هدننک  عفد ردم و  رثا  ياراد  تسا ، سکعنم  دیدج  یئوراد  یملع و  بتک  رد  هک  يروط  هب  هایگ  هویم 

، ولت هایـس زا  يا  هنوگ هقاس  تسوپ  زا  .دومن  هدافتـسا  زین  يراردا  ياهبوسر  نوخ و  راشف  لورتسلک و  شهاک  تهج  ناوت  یم نآ  زا  و 
زا یعیـسو  هقطنم  رد  ولت  هایـس هب  .دراد  ترهـش  یـسرجوین  ياچ  مان  هب  هک  دوش  یم هدافتـسا  ياچ  تروص  هب  یلامـش  ياـکیرمآ  رد 

.دوش یم هتفگ  روب  هیس لگنچ و  درزراخ ،)  ) ناکیتروب شلاوط  رد  و  هایسراخ )  ) ناکیت هرق نالیگ 

شاخشخ هریت  اهرانکوک : اهقیاقش ،  Papaver spp :Papaveraceae

ياهلگ شخب و  يا  هناش ای  هدـیرب  يا  هناش ياهگرب  اـب  رتمیتناـس  ات 90  عافترا 10  هب  هلاسدـنچ  ای  هلاسود  هلاسکی ، دنتـسه  یناـهایگ 
روط هب .دشاب  یم دایز  رایسب  ياه  هناد يواح  هک  لوسپک  هویم  نازیر و  اعیرـس  ياهگربساک  زمرق و  گنر  هب  بلغا  يا  هشوخ ای  درفنم 

.دنیور یم اهور  هدایپ اه و  هداج رانک  اهغاب  عرازم و  رد  زره  فلع  تروص  هب  ناهایگ  زا  هتسد  نیا  یلک 
یئابیز اهنآ  لـگ  .دـنور  یم نیب  زا  هداد  هویم  لـگ و  دادرخ  لـیاوا  تشهبیدرا و  رخاوا  اـت  راـهب  لـصف  رد  هدوب  دـشرلا  عیرـس  بلغا 

.دریگ یم رارق  مدرم  هجوت  دروم  بلغا  هتشاد و  یصاخ 
Papaverو  Papaver ,Papaver arenarium Orientale ياــهمان هــب  سنج  نــیا  زا  يدـــنچ  ياــه  هنوــگ

.دنیور یم نالیگ  ناتسا  رد   tenuifolium

هنزگ هریت   Parietaria officinalis :Utricaceae

ياهگرب .راد  هخاش یناـقوف  شخب  رد  یهاـگ  تسار و  يا  هقاـس رتمیتناـس و  رثکا 100  دـح  عافترا  هب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
رارق اـهگرب  روحم  رد  يا  هشوخ تروص  هب  هک  یگنر  ياـهگربلگ  دـقاف  ياـهلگ  يوضیب و  اـی  یغرم  مخت اـت  يا  هزینرـس یغرم - مخت

.دنا هتفرگ
هب اهغاب  رد  یهاگ  اهرهن و  رانک  لگنج ، فک  رد  لامـش  یلگنج  قطانم  رد  هدوب و  ناردـنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  صاـخ  هاـیگ  نیا 

.دیور یم زره  فلع  تروص 
یتنـس يوراد  شورف  ياه  هزاغم اهیراطع و  زا  کی  چیه  رد  دشاب و  یم هتخانـشان  الماک  ناریا  مامت  رد  نکیل  یئوراد و  تسا  یهایگ 

هدافتسا ناوت  یم دشاب  یباهتلا  تلاح  ياراد  هک  راردا  يراجم  ياهیرامیب  هیلک  عفد  تهج  هایگ  هخاشرس  هدرک  مد زا  .دوش  یمن هدید 
.دور یم راکب  ءاقستسا  جاسنا و  ندروآ  بآ  هناثم ، مرو  راردا ، عفد  یمک  هیلک ، مرو  نامرد  يارب  نینچمه  .دومن 

فاکش رد  ابلاغ  مه  هب  هدرـشف  هوبنا و  ياه  هقاس اب   Parietaria judaica شوم شوگ  یـسراف  مان  اب  هایگ  نیا  زا  يرگید  هنوگ 
.دیور یم یفاک  رون  ياراد  قطانم  اه و  هداج رانک  رد  عتارم ، تاعافترا  رد  اه و  هرخص
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هریت رادـنوسآ :) لوجنا ، یجاـغآریمد ، ولیجناریمد ، هیوت ، یئوت ، راد ، مزیه  ) یلیجنا  Parrotia persica :Hamamelidaceae

یلیجنا

یجات اـب  رتم  ات 25  يدـنلب 15  هب  زمرق  هب  لیامتم  يا  هوهق ای  هریت  يا  هوهق اـمومع  يا  هقاـس اـب  هدـننک  نازخ تسا  یتخرد  اـی  هچتخرد 
ياهشقن دروخ و  یم هرگ  مه  هب  هدینت و  مهرد  نوگانوگ  قرط  هب  هدوب و  هخاشدنچ  نیئاپ  زا  یهاگ  هک  يا  هنت بعـشنم و  هدرتسگ و 

رانک رد  ددع  ات 6  دادـعت 2  هب  ناسرـس و  ینیذآ  لگ رد  نآ  کچوک  ياهلگ  يوضیب و  بوانتم  نآ  ياهگرب  .دـننیرفآ  یم ار  ییابیز 
.دشاب یم كرک  نودب  فافش و  گنر  يا هوهق هناد  ود  ياراد  نآ  یبوچ  لوسپک  هویم  .دنا  هتفرگ رارق  رگیدکی 

نآ نوچ  .دیور  یم هکورتم  یلگنج  قطانم  رد  ناردـنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  رد  هدوب  ناریا  لامـش  یلگنج  ناتخرد  زا  یکی  یلیجنا 
لیدبت يارب  طقف  تسین و  هدافتسا  لباق  يراجن  رد  هک  يروط  هب  تسا  یصاخ  ینیگنس  یتخس و  ياراد  تسا و  یتعنـص  شزرا  دقاف 

.تسا بسانم  لاغز  هب 

ینادعمش هریت  اهینادعمش :  Pelargonium sp .:Geraniaceae

لاکـشا هب  لباقتم  ياهگرب  اب  یبوچ  یهاگ  ناـچیپ و  هدـنور و  اـی  تسار  یتشوگ ، ياـه  هقاـس اـب  یفلع  هلاسدـنچ  دنتـسه  یناـهایگ 
شفنب هب  لیامتم  زمرق  شفنب و  زمرق ، یتروص ، دیفـس ، نوگانوگ  ياهگنر  اب  نآ  عونتم  ابیز و  ياـهلگ  شوخ ، يوب  اـب  نوگاـنوگ و 

.دنا هتفرگ رارق  یئاهتنا  ای  يروحم  لکش  يرتچ میهید و  نیذآ  لگ رد  امومع 
تشک اهنادلگ  اه و  هچغاب لزانم ، طایح  رد  درس  هلدتعم  درس و  طاقن  بلاغ  رد  دنتـسه و  هدش  هتـشاک  یناهایگ  ناریا  رد  اهینادعمش 

.دنوش یم هداد  شرورپ  و 
زا ناهج  رد  ینادعمـش  ياه  هنوگ دادعت  .دننک  یم يرادـهگن  اهنادـلگ  اه و  هچغاب رد  یتنیز  ناونع  هب  ار  نآ  عاونا  نالیگ  ناتـسا  رد 

.تسا عونتم  دایز و  رایسب  زین  نآ  دیربیه  گرود و  عاونا  تسا و  زواجتم  هنوگ   230
Pelargonium يرطع ینادعمش   Pelargonium zonale چـیپ ینادعمـش  زا  ناوت  یم ناریا  رد  نآ  عاونا  نیرت  یلوـمعم زا 

.درب مان  یلومعم  ینادعمش  graveolens و 

خرس لگ  هریت  وله :  Persica vulgaris :Rosaceae

اب كرک  نودب  ناوج  ياه  هخاش رتم و  رثکا 5  دح  عافترا  هب  هخاشرپ  ابلاغ  تسار و  هتـشارفارب و  هقاس  اب  تسا  يا  هچتخرد ای  تخرد 
رد یئاتدـنچ  ای  درفنم  ابلاغ  گنردیفـس ، تردـن  هب زمرق ، ات  یناوغرا  ياهلگ  هدیـشک و  يا  هزینرـس اـت  يوضیب  يا - هزینرـس ياـهگرب 
هب یغرم ، مخت يورک و  لاکـشا  هب  هدوب  ناوارف  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  امومع  هک  رادـبآ  تفـش  هویم  کـچوک و  ياـه  هخاـش ياـهتنا 

یـسک رب  وله  هویم  يداصتقا  شزرا  .رایـسب  ياه  هرفح اب  گنرزمرق  يا  هتـسه اب  گنرزمرق و  ات  درز  هب  لیامتم  يرتسکاـخ  ياـهگنر 
.تسا هدش  هتخانش  الماک  نآ  یئوراد  ياه  هبنج تسین و  هدیشوپ 
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.ددرگ یم بوسحم  یناتسبات  سر  شیپ ياه  هویم زا  یکی  ددرگ و  یم تشک  زین  نالیگ  هلمج  زا  ناریا  طاقن  رثکا  رد  وله 
تـشادهب يارب  نآ  هویم  .تسا  خاـفن  نّیلم و  وله  هویم  تسا ، ردـم  لهـسم و  نآ  لـگ  هدوب ، مرک  دـض  رب و  بت وله  تخرد  تسوـپ 

.دشاب یم ّرثؤم  تسوپ 

يرفعج هریت  يرفعج :  Petroselinum crispum :Umbelliferae

ژاو تاعطق  اب  كرک  نودب  يا  هناش ياهگرب  رتم و  یتناس ات 80  عافترا 50  هب  تسار و  يا  هقاس اب  كرک  نودـب  هلاسود  تسا  یهایگ 
.رطعم ابلاغ  قیمع و  ياهبول  اب  یطخ  يا - هزینرس ات  يا  هوگ یغرم - مخت

.دنا هتفرگ رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  يرتچ  ینیذآ  لگ رد  هایگ  نیا  گنردرز  ياهلگ 
تـشک عرازم  اـه و  هچغاـب رد  بلغا  هدـش و  تعارز  دراو  زین  نـالیگ  ناتـسا  رد  .دوش  یم تشک  ناریا  فـلتخم  طاـقن  رد  هاـیگ  نیا 

.ددرگ یم فرصم  یتشروخ  ياهیزبس  زا  یکی  ناونع  هب  ددرگ و  یم
زیخ جاـسنا ، ندروآ  بآ  دراوم  رد  هاـیگ  ياهتمـسق  ماـمت  یلک  روط  هب هشیر و  هدـناشوج  .دراد  روآاهتـشا  ردـم و  رثا  يرفعج  هشیر 
عطق یگنانز ، تاحـشرت  سفن ، یگنت  لاحط ، دبک ، ياهیرامیب  يدرز ، خفن ، مضه ، هاگتـسد  تالالتخا  هیلک ، گنـس  ندـب ، یمومع 

رد هایگ  هدش  هل  .دراد  نآ  هشیر  هیبش  یصاوخ  يرفعج  هویم  .ددرگ  یم فرصم  يدلج  ياهیرامیب  ناوج و  نانز  رد  یگدعاق  تلاح 
.دور یم راکب  یگدرم  نوخ  یگدروخ و  برض ریش ، يراجم  دادسنا  عفر 
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دوخن هریت  ایبول :  Phaseolus vulgaris :Leguminosae

.زارد كون .يا  هریاد یغرم - مخت ات  یغرم  مخت ياه  هچگرب اب  ناچیپ  هدنورالاب و  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
.ددعتم ياه  هناد اب  ماین  هویم  يا و  هشوخ ياسآ  هناورپ یناوغرا  ای  یتروص  دیفس ، ياهلگ  ياراد 

روـص هب  ار  نآ  .ددرگ و  یم تـشک  ناردـنزام  نـالیگ و  صوـصخ  هـب  ناریا  طاـقن  بلاـغ  رد  هدوـب ، یعارز  ناـهایگ  زا  یکی  اـیبول 
رایسب ایبول  رد  دوجوم  نیئتورپ  یئاذغ و  داوم  نازیم  .دننک  یم فرـصم  هدیـسر و ...  ياه  هناد ورـسنک ، زبس ، ایبول  مان  اب  هزات  فلتخم 

بآ دراوم  رد  ناوت  یم ایبول  ماین  هدناشوج  زا  .دراد  دنق  يرامیب  جـلاعم  ردـم و  رثا  نآ  سران  هناد  هقاس و  ایبول ، زبس  هویم  .تسا  دایز 
هدافتسا زین  يدلج  ياه  هناد لصافم و  نمزم  داح و  مرو  هناثم ، هیلک و  ياهیرامیب  سرقن ، کیتایس ، نمزم ، مسیتامور  جاسنا ، ندروآ 

، راردا يراجم  نمزم  ياـهیرامیب  هیلک  رد  رادراـب و  ناـنز  يرونیموبلآ  دـیئوفیت ، نوخ ، شدرگ  بلق و  ياـهیرامیب  هجلاـعم  رد  .درک 
.دشاب یم هدافتسا  لباق  زین  سرقن  هیلک و  گنس  یتح 

ینیمز بیس هریت  جنکاک : هدرپ ، تشپ  کسورع   Physalis alkekengi :Solanaceae

رتمیتناس ات 90  عافترا 30  هب  تسار  راد  هخاش ای  هداس  يا  هقاس هدنور و  هدنزخ و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
گنرزمرق یجنران  يا  هتـس يا  هویم اب  کچوک  درفنم  يروحم و  گنر  دیفـس  ياهلگ  رادـگربمد و  لـماک  یغرم  مخت - ياـهگرب  اـب 
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دـشر زا  دوش و  یم هتفرگربرد  زمرق  هب  لـیامتم  یجنراـن  اـی  زمرق  گـنر  هب  يورک  هبـش  فافـش  کبـشم و  يا  هتـسوپ رد  هک  فاـفش 
.دیآ یم دوجو  هب  گربساک 

هب یهاگ  دـیور و  یم اـهدور  هیـشاح  یلگنج و  قطاـنم  ناردـنزام و  نـالیگ و  ياهناتـسا  رد  هژیو  هب  ناریا  رد  هدرپ  تشپ  کـسورع 
.دوش یم هدید  بوخ  اتبسن  كاخ  ياراد  ياهناتسلاهن  اهغاب و  رد  زره  فلع  تروص 

هویم .دـنا  هتـشون نآ  يارب  ینوگانوگ  ياهدربراک  هدوب و  یئوراد  فراصم  ياراد  یتنـس  بط  رد  هدرپ  تشپ  کـسورع  اـی  جـنکاک 
فرـصم دشاب ، یم نوخ  هدننک  هیفـصت بلق و  يوقم  ياهوراد  فیدر  رد  نآ  لگ  هساک  هقاس و  اهگرب و  دراد ؛ نّیلم  ردم و  رثا  هایگ 

هیصوت ناقری  سرقن و  ءاقستسا ، هیلک ، گنس  هناثم ، هیلک و  تخس  ياهیرامیب  يرونیموبلآ ، زا  یشان  ندب  یمومع  زیخ  عفر  رد  ار  نآ 
.دوش یم هدافتسا  يدلج  ياهیتحاران  تسوپ و  هدننک  مرن ناونع  هب  یجراخ  لامعتسا  رد  نآ  گرب  دامض  زا  .دنیامن  یم

نیماتیو زا  راشرس  نآ  هویم  .درک  ناوت  یم هدافتسا  زین  نآ  ياه  هناد اهگرب و  زا  یلو  تسا ، نآ  هویم  هایگ ، نیا  هدافتسا  دروم  تمـسق 
.دشاب یم زین  نوگانوگ  ياهدنق  ومیل و  رهوج  ياراد  نآ ، رب  هوالع  .دراد  ث »  » نیماتیو شرت  ومیل  ربارب  ود  ابیرقت  دشاب و  یم «ث »

میر كرچ و  ندرب  نایم  زا  و  مخز )  ) هحرق هجلاعم  رد  نآ  هرـشفا  : » دسیون یم نوناق »  » باتک رد  جـنکاک  تیـصاخ  رد  انیـس  یلع  وبا 
« .تسا دنمدوس  روسان )  ) روصان هدش  هنهک  ياهیتخس  ندرک  مرن  شوگ و 

جنکاک دسیون : یم هدرک  هراشا  هایگ  نیا  ردـخم  تیـصاخ  هب  انیـس  یلع  وبا  تارظن  دـیئأت  نمـض  زین  ریبک » نیداب  ارق   » باتک بحاص 
هدرک و رکذ  دـیفم  هدـعم  مرک  ماـسقا  ارفـص و  جارخا  رد  ار  نآ  رگید  ياـج  رد  تسا و  مونم  شاخـشخ  زا  رت  يوق ریدـخت ، رد  مونم 

.تسا هتسناد  عفان  ریساوب  نامرد  رد  ار  هایگ  نیا  هویم  هراصع 
نیا هویم  نینچمه  .دـننک  یم جارختـسا  نیگنر  هدام  کی  نآ  ياهگربساک  هویم و  زا  دراد و  دوجو  یخلت  هدام  جـنکاک  ياـهگرب  رد 

نیموبلآ شیادیپ  زا  لصاح  مرو  يارب  رثؤم  ياهوراد  زا  نوخ و  هدننک  هیفصت يوقم و  نآ  ياهگربساک  هقاس و  گرب و  نّیلم ، هایگ ،
جـالع رد  جـنکاک  دـیدرگ  رکذ  هچنآ  رب  هوـالع  .دـنک  یم اوادـم  ار  لوـب  يارجم  هحرق  انیـس  نبا  هتـشون  راـبتعا  هـب  .تـسا  راردا  رد 

.تسا هدنشک  روآ و  گرم نآ  دایز  فرصم  اما  دشاب ، یم دیفم  سرقن  ءاقستسا و  ناقری ، سفن ، یگنت  سفن ، فعض  تیشنورب ،

یلوک باخرس  هریت  یلوک : باخرس   Phytolacca americana :Phytolaccaceae

ياـهگرب رتـم و  رثـکا 3  دـح  يدـنلب  هب  گـنرزمرق  ـالومعم  ناوارف و  ياـه  هخاـش ياراد  يا  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
هدنوش یناوغرا  ای  یتروص  زبس ، گربلگ  دقاف  ياهلگ  صخشم و  الماک  ياهگربگر  اب  يا  هزینرس یغرم - مخت گنرزبس  رادگربمد ،

.دندرگ یم گنر  هایس ندیسر  زا  سپ  زمرق و  ادتبا  رد  نآ  رادبآ  يا  هتس هویم  دنا ؛ هتفرگ رارق  یئاهتنا  ياه  هشوخ رد  نآ 
دـشر هدـش  اجباج  مود و  تسد  ياهکاخ  يور  رب  ابلاغ  هدوب و  نالیگ  ناتـسا  يا  هگلج قطانم  زره  ياهفلع  زا  یکی  یلوک  باـخرس 

.دوش یم هدافتسا  اه  هچراپ فایلا  يزیمآ  گنر يارب  هایگ  نیا  زا  دیامن ، یم
هب طایتحااب  مک و  رایـسب  سایقم  نازیم و  هب  یتنـس  بط  رد  نآ  فلتخم  ياهمادـنا  هتـشاد  یکانرطخ  یمـس و  تارثا  یلوک  باخرس 

هایگ  تمسق  نیرترثؤم  .دراد  روآ  یق رثا  هشیر  دننام  نآ  فلتخم  ءاضعا  یلهسم و  رثا  هایگ  نیا  هویم  .دور  یم راک 
437 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، توبروکـسا همـضاه ، ءوس  نامرد  يارب  یلوک  باخرـس  زا  .دراد  روآ  یق رثا  هشیر  دـننام  زین  هاـیگ  هویم  گرب و  یلو  تسنآ  هشیر 
ياهدربراک ياراد  هایگ  نیا  هوالع  هب  .دـننک  یم هدافتـسا  نمزم  مسیتامور  صوصخ  هب  ریـساوب و  نمزم ، يدـلج  ياـه  هناد سیلفیس ،
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مه كاندرد  یگدـعاق  نآ  هب  هک  تسا  ثمطلا ) رـسع  « ) هرونم سید   » مرک و دـض  تیـصاخ  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  رگید  ددـعتم 
.ددرگ یم هارمه  دیدش  درد  اب  یهاگ  یگدعاق  اریز  دنیوگ ، یم

غلاب دارفا  تیمومـسم  بجوم  زین  لافطا و  گرم  ثعاب  هایگ  نیا  رگید  ياهتمـسق  زا  کیره  ای  یلوک  باخرـس  هاـیگ  هشیر  فرـصم 
یئاز ناطرس تیصاخ  روبزم  هایگ  هراصع  .تسا  هدش  هظحالم  سفنت  ندش  مک  یـشراوگ و  ضراوع  اب  نآ ، یمـس  تارثا  .ددرگ  یم

ناصصختم یضعب  يوس  زا  هایگ ، نیا  دربراک  تهج  نیا  هب  درک و  هدافتسا  شکتسد  زا  دیاب  نآ  اب  ندرک  راک  ماگنه  ور  نیازا .دراد 
.تسا هدیدرگ  مالعا  كانرطخ  عونمم و  يدج  روط  هب نادلگ ، رد  یتنیز  هایگ  ناونع  هب  هچ  یئوراد و  هایگ  ناونع  هب  هچ  نف ، لها  و 

.دنیوگ هناد  زمرق  نآ  فارطا  ارس و  هعموص رد  یلوک  باخرس  هب 

يرفعج هریت  يرفعج :) هلاش   ) یغاب كزیت  هرت  Pimpinella affinis :Umbelliferae

ياهگرب رتمیتناس و  رثکا 60  دـح  عافترا  هب  یناقوف ، شخب  رد  هخاشرپ  تسار و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  ای  هلاسود  یفلع  تسا  یهاـیگ 
یطخ و ای  لماک  تاعطق  اب  يا  هقاس ياهگرب  درگ و  یغرم - مخت تاعطق  اب  يا  هناش راب  کی  دـنلب و  گربمد  اـب  يا  هدـعاق يا و  هقوط

.دنا هتفرگ رارق  ددع  ات 25  دادعت 15  هب  ییاهعاعش  اب  يرتچ  ینیذآ  لگ رد  هایگ  نیا  دیفس  ياهلگ 
.دیور یم اهراز  هشیب اهغاب و  اهرازنمچ و  ای  عرازم  رد  زره  فلع  تروص  هب  ابلاغ  رکذلا  قوف  هایگ 

گنهراب هریت  يدراک :  Plantago lanceolata :Plantaginaceae

يا هزینرـس ای  يا  هزینرـس یغرم ، مخت يا - هزینرـس ياهگرب  هقاـس ، نودـب  رتمیتناـس و  اـت 45  يدـنلب  هب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
نیا رد  .يزاوم  هتـسجرب و  الماک  ياهگربگر  اب  يا  هقوط ابلاغ  رادگربمد ، ای  گربمد  نودـب  مظنمان  ياه  هنادـند اب  ای  لماک  کیراب ،
ناـیم زا  هک  يدـنلب  لـگمد  يور  رب  دـشاب  یم هبرگ  مد  هیبش  هک  نآ يا  هلبنـس نیذآ  لـگ هکلب  درادـن  دوجو  هدـنهد  لـگ هقاـس  هاـیگ 

.دراد رارق  دیآ  یم نوریب  يا  هقوط ياهگرب 
اه و هداج رانک  اهرهن ، هیـشاح  بوطرم ، ياهنیمز  اهرازنمچ ، ایرد ، رانک  رد  ناتـسا  طاـقن  بلاـغ  رد  زره  فلع  تروص  هب  هاـیگ  نیا 

.دیور یم هدش  اهر  قطانم 
نادند درد  ناهد و  طاخم  مرو  مسآ ، ياهیتحاران  عفر  رد  دراد و  نوخ  هدننک  هیفـصت ضباق و  رثا  يدراک  هایگ  هناد  گرب و  هشیر و 

.تسا رثؤم  شوگ  و 

گنهراب هریت  جامر :) لوغرخ و  لوغرچ ، لوغرج ، گنتراب ،  ) گنهراب  Plantago major :Plantaginaceae

- یغرم مخت ات  یغرم  مخت يوضیب - يا  هقوط ياهگرب  اب  صخـشم  يا  هقاس دقاف  رتمیتناس ، رثکا 50  دح  يدنلب  هب  یفلع  تسا  یهایگ 
زا ادج  اتبـسن  کنت  تروص  هب  هک  تسا  يددعتم  ياهلگ  ياراد  رتمیتناس  ات 30  لوط 3  هب  نآ  گرب  دقاف  ناسرـس و  نیذآ  لگ .درگ 

.دنا هتفرگ رارق  هلبنس  روحم  يور  رب  رگیدکی 
گنهراب یـسراف  مان  اب  دوش و  یم هدـید  اهغاب  عتارم و  اهور و  هدایپ اه ، هناخدور اهرهن و  رانک  رد  ناتـسا  قطانم  بلغا  رد  قوف  هاـیگ 
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.تسا هدش  هتخانش  الماک 
.تسا هدش  هتخانش  ناگمه  يارب  نآ  یئوراد  ياهدربراک 

رد تاکیرحت  عفر  شخب و  مارآ  نوخ ، هدـننک  هیفـصت ناونع  هب  اهنآ  زا  دراد و  هدـننک  مرن ضباق و  رثا  گـنهراب  هناد  گرب و  هشیر ،
طاخم مرو  هداـس ، ياهلاهـسا  بوطرم ، مسآ  ياـهیتحاران  عفر  مضه ، هاگتـسد  راردا و  يراـجم  ياـه  هلزن اهـشنورب ، نمزم  ياـه  هلزن

نمزم ياه  هلزن تهج  اـهوراد  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  لـماک  هاـیگ  هدـناشوج  دوش ، یم هدافتـسا  شوگ  درد  نادـند و  درد  ناـهد ،
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  ناکدوک  یسفنت  ياههاگتسد  ياهیتحاران  عفد  يارب  یشش و 

شزوس ساسحا  غارفتسا و  يدرز و  يدبک ، ياهیرامیب  طالخا ، رد  نوخ  دوجو  يویر ، ياهیورنوخ  عفر  رد  گنهراب  ياه  هدروآرف
.دراد عطاق  رثا  يرم  رد 

هزات گرب  رگا  .دـشاب  یم رثؤم  راردا  رد  نوخ  دوجو  اـصوصخم  هناـثم  هیلک و  یباـهتلا  ياـهیرامیب  عفر  رد  گـنهراب  هناد  هدـناشوج 
تظافح یگدولآ  زا  ار  اهمخز  دوش  هتـشاذگ  زاب  ياـهمخز  يور  هتفرگ و  رارق  هدیـشوج  بآ  رد  تعاـس  دـنچ  تدـم  هب  گـنهراب 

، هفرـس نامرد  رد  تسا و  یـسفنت  يراـجم  ياـهیتحاران  ناـمرد  يارب  یبساـنم  يوراد  گـنهراب  دـشخب ، یم ماـیتلا  تعرـس  هب  هدرک 
گنهراب  هدش  هل هزات و  گرب  نداد  رارق  .تسا  رثؤم  اهشنورب  تاحشرت  ادص و  یگتفرگ  هفرس ، هایس

438 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهد یم نیکست  ار  نآ  درد  هشپ  لسع و  روبنز  یگدیزگ  لحم  رد 

گنهراب هریت  هزرفسا :  Plantago psyllium :Plantaginaceae

يذـغاک ای  یئاشغ  لباقتم  ياهگرب  اـب  رتمیتناـس  رثکا 35  دـح  عافترا  هب  هخاـشرپ  تسار و  يا  هقاـس اـب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
هناد ود  ای  کی  يواح  لوسپک  هویم  اب  لگرپ  مکارتم و  يا  هلبنـس نیذآ  لگ رد  گربلگ  نودـب  کـچوک  ياـهلگ  یطخ ، يا - هزینرس

گنر  يا هوهق
ای  Plantago زا يدـنچ  ياـه  هنوگ .دـیامن  یم دـشر  یلحاـس  ینـش  ياـه  هپت اـهنیمز و  عرازم و  رد  زره  فلع  تروص  هب  هزرفـسا 
هک درب  مان  مه   Plantagoovataو P .ciliata زا ناوت  یم رکذلا  قوف  هنوگ  رب  هوالع  هک  دنسر  یم یئوراد  فرصم  هب  هزرفـسا 

.دیور یم یلزنا  ردنب  فارطا  یلزنا و  تشر و  نیب  یلحاس  ياهنش  رابدور و  لیجنم ، دابآ ، متسر فارطا  دوردیفس ، هرد  رد 
بذـج زا  سپ  اریز  دراد  نّیلم  رثا  هایگ  هناد  .دوش  یم هدافتـسا  تاحارج  مخز و  هدـنهد  مایتلا ناونع  هب  یتنـس  بط  رد  هایگ  گرب  زا 

ياه هلزن مواقم ، ياهتـسوبی  عفر  يارب  هایگ  هناد  .دنک  یم مهارف  ار  عفد  تلوهـس  تنیل و  تابجوم  یکیناکم  روط  هب هدرک و  مرو  بآ 
باعل زا  تعنـص  رد  .دور  یم راکب  هیر  يزیر  نوخ هناثم و  هیلک و  باهتلا  زا  یـشان  ياـهیرامیب  هداـس ، ياهلاهـسا  يرتناـسید ، نمزم ،

.دوش یم هدافتسا  هچراپ  راهآ  يارب  هایگ  هناد 
.دنرب یم راکب  مشچ  مرو  نامرد  يارب  ار  هایگ  هناد  باعل  یجراخ  لامعتسا  رد 

رانچ هریت  رانچ :  Platanus orientalis :Platanaceae

ياـهلگ گرزب و  نهپ و  يا  هجنپ ياـهگرب  ياراد  رتم  رطق 2  رتـم و  رثکا 30  دـح  يدـنلب  هب  میخـض  تسار و  يا  هنت اب  تسا  یتخرد 
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.تسا هخاشرپ  اهتنا  رد  رانچ  هنت  .نازیوآ  ناسرس و  يا ، هپک
تروص هب  رتشیب  .ددرگ  یم تشک  اهناتـسربق  دـجاسم ، اـه ، هدازماـما راـنک  رد  بلغا  هدوب ، سدـقت  هبنج  ياراد  ناریا  رد  تخرد  نیا 
تـشک اهور  هدایپ اـهنابایخ و  اـهدور و  راـنک  ینغ ، یبوسر و  ياـهکاخ  ياراد  قیمع  ياـه  هرد رد  اـهرابیوج  راـنک  رد  هدـش  تشک 

.دوش یم هدید  وردوخ  تروص  هب  اتردن  ددرگ و  یم
اهنابایخ رانک  رد  قطانم  بلغا  رد  ریخا  ياهلاس  رد  اما  دوش ، یمن هدـید  یعیبط  وردوخ و  تروص  هب  نـالیگ  ناتـسا  رد  راـنچ  هچرگا 

.تسا هدیدرگ  تشک 
.دراد فرصم  راولا  هتخت و  هیهت  يزاس ، لبم يزاس ، بلاق عیانص  يراّجن ، رد  رانچ  بوچ 

هلال هریت  نامیلس : رهم  لقاقش ،  Polygonatum polyanthemum :Liliaceae

اب رتمیتناس  ات 65  عافترا 15  هب  هداس  ییاوه  هقاس  میخـض و  هدـنزخ و  یقفا و  ینیمزریز  ياه  هقاس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
دنلب یلگ  مد اب  ددع  ات 4  دادعت 1  هب  اهگرب  روحم  رد  نآ  گنردیفس  ياهلگ  .يوضیب  ای  کیراب  ای  نهپ  یغرم  مخت بوانتم  ياهگرب 

.دشاب یم هایس  هب  لیامتم  یبآ  نآ  يا  هتس ياه  هویم هتفرگ و  رارق  نازیوآ  تروص  هب 
ياه هقاس  ) نآ میخض  ياه  هشیر هدرک  دشر  ناریا  یلامش  ياهناتـسا  يالاب  تاعافترا  عتارم  اهراز و  هشیب ای  یلگنج  قطانم  رد  لقاقش 

.دسر یم ابرم  هیهت  فرصم  هب  هدش  يروآ  عمج مدرم  طسوت  تسا  رایسب  ياه  هرگ ياراد  هک  هدنور )
.تسا رثؤم  تباید )  ) دنق يرامیب  هجلاعم  رد  هدوب و  ردم  لقاقش 

دنب تفه فلع  هریت  اهدنب : تفه فلع   Polygonum spp .:Polygonaceae

هب امومع  هک  اهنآ  هقاس  ندوب  دـنبدنب  ببـس  هب  هک  هدـنورالاب  يا و  هچتخرد یهاگ  یمئاد و  هلاسدـنچ  اـت  هلاـسکی  دنتـسه  یناـهایگ 
اهتنا رد  اهنآ  لگ  هساک  هدوب و  گربلگ  دـقاف  اـمومع  .دـنا  هتفاـی ترهـش  ماـن  نیا  هب  دوش  یم هتفرگربرد  يا  هلول يا  هراوشوگ هلیـسو 

.دنا هدش هدیشوپ  شوپلگ  طسوت  هدوب و  لکش  یسدع ای  هشوگ  هس  اهنآ  يا  هقدنف هویم  دسر ، یم رظن  هب  لگ  هیبش  هدش  یگنر 
: دنوش یم میسقت  هورگ  ود  هب  اهگرب  نیذآ و  لگ عون  رظن  زا  دنب  تفه ياهفلع 

هدـنکارپ و ياهلگ  ياراد  هورگ  رگید  دنـسپ و  تبوطر - اـمومع  نهپ و  ياـهگرب  یئاـهتنا و  يا و  هشوخ ياـهلگ  ياراد  هورگ  کـی 
.دنراد دنسپ  یکشخ کچوک و  ياهگرب  هتفرگ و  رارق  اهگرب  روحم  رد  امومع  هک  کنت 

نآ نـهپ  ياـهگرب  ياراد  ياـه  هنوـگ نیرتروهــشم  زا  هدوـب  داـیز  عوـنت  شنکارپ و  ياراد  نــالیگ  ناتــسا  رد  اهدــنب  تـفه فـلع 
يا هگلج قطانم  رد  یلزنا و  ردـنب  فارطا  تسا و  هدـنچیپ  هدـنورالاب و  هک  .درب  ماـن  ار   Polygonum convolvulus ناوت یم

زا سپ  ندروخ  ناراب  ندوب و  رت  تروص  رد   Polygonum hydropiper مان هب  يرگید  هنوگ  .دیور  یم یفاک  رون  اب  یلگنج 
ياهفلع زا  يرگید  ياه  هنوگ .دـنیوگ  یبآ  لفلف  اـی  هنزگ  هرک  ار  نآ  ـالامتحا  دـیامن و  یم یمیـالم  شزوس  داـجیا  ندـب  اـب  ساـمت 

Polygonum lapathifolium و ياهمان هب  دنب  تفه
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Polygonum persicaria
ياهگرب ياراد  دـنب  تفه ياهفلع  زا  .دـنیور  یم اـهدور  اـهرابیوج و  اـهرهن ، اـهبادرم ، اـهقالتاب ، هیـشاح  بوطرم  قطاـنم  رد  اـمومع 

هراشا  Polygonum hyrcanicumو  Polygonum aviculare ياـه هنوگ هب  ناوت  یم دنـسپ  یکـشخ بلغا  کـچوک 
.دومن

يور رب  نیچرپ  ناوـنع  هب  دراد  هدـنور  ـالاب - هدـنچیپ و  يا و  هـچتخرد تلاـح  هـک   Polygonum baldschuanicum هنوگ
رد هدوب و  یئوراد  شزرا  ياراد  دـنب  تفه فلع  ياه  هنوگ زا  یـضعب  .ددرگ  یم تشک  اه  هچغاب اهغاب و  رانک  ياـهراوید  اـه و  هدرن

یئارحص يزبس  ناونع  هب  راهب  لصف  رد   Polygonum aviculare ناوج ياهگرب  زا  .دنریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  یتنس  بط 
یجراخ یلخاد و  ياهیزیرنوخ  ندرک  فقوتم  يارب  نآ  زا  تسا و  نوخ  هدـنروآدنب  ضباـق و  نآ  ياـه  هخاشرـس دوش ، یم هدافتـسا 

يارب هدوب و  ندـب  یحـشرت  ياههاگتـسد  كرحم  هایگ  نیا  هدـناشوج  .دوش  یم هدافتـسا  تخـس  ياهلاهـسا  هدـعم و  تاحـشرت  هیلع 
.دور یم راکب  ءاضعا  رگید  يدبک و  ای  يویلک  ياهیتحاران  شهاک 

يدایز صاوخ  ياراد  دراد  ماـن   Polygonum hydropiperدـیامن و یم میالم  شزوس  داجیا  ندـب  اب  ساـمت  رد  هک  يا  هنوگ
.دراد دوجو  شیبو  مک زین  اه  هنوگ ریاس  رد  دوش  یم هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  روبزم  صاوخ  .تسا 

لاـس 1939 رد   A .Steinberg طـسوت دراد  يدـیزکولگ  تلاح  هک  نوخ  هدـنروآدنب  هدام  کـی  هاـیگ  نیا  فلتخم  ياـضعا  رد 
رثا نودـب  دـیئولاکلا  کـی  بآ ، رد  لولحم  ریغ  خـلت و  هداـم  کـی  ریظن  يرگید  تاـبیکرت  نآ  رب  هوـالع  .دـیدرگ  فـشک  يدـالیم 
زین نونیکارتنآ  لیتم  یسکا کی  هایگ  هشیر  رد  سناسا و  زکولگ ، میساتپ ، تارتین  ننات ، نینچمه  فلتخم و  یلآ  ياهدیـسا  ینامرد ،

.ددرگ یم تفای 
لوا نرق  رد  سودیروکـسوید  .دـندرک  یم هدافتـسا  هیذـغا  ینـشاچ  ناونع  هب  نآ  زا  خـیرات  لـبقام  ناـمدرم  ـالامتحا  دوـش  یم هتفگ 

ياهگرب يارب  يو  .تسا  هدرک  رکذ  هیذغا  رد  هدافتسا  لباق  ار  نآ  گرب  درگ  یلو  ینامرد ، رثا  زا  يراع  ار  هایگ  نیا  هشیر  يدالیم ،
میکح سونیلاج  .تسا  هدوب  لئاق  وضع ، يور  رب  نداد  رارق  تروص  هب  مواقم  ياهـسامآ  اهیگدرم و  نوخ عفر  رثا  زین  نآ  هناد  هزات و 

طقف دیدرگن  هایگ  نیا  هب  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  رتدایز  یهجوت  یطسو  نورق  رد  .دوب  لئاق  هایگ  نیا  يارب  ار  روبزم  تاصاصتخا  ریظن 
نادنمـشناد نآ ، زا  دعب  يدالیم و  لاس 1858  رد  .دنتـسناد  یم دیفم  سیلفیـس  نامرد  رد  ار  نآ   Paracels دننام نیققحم  یضعب 

نآ رد  یناـمرد  فلتخم  دراوـم  هدرک  یـسررب  اـهیرامیب  ناـمرد  رد  ار  هاـیگ  ریثأـت  یئایمیـش و  بیکرت  اهـسور ، اـصوصخم  فـلتخم 
.دنا هتفای

هدنهد مایتلا هدنهدورین ، ردم ، تیـصاخ  ياراد  تسا و  نوخ  هدنروآدنب  رثا  ياراد  هایگ  نیا  هک  داد  ناشن  ناققحم  ررکم  ياهیـسررب 
.دشاب یم زین  ندب  تسوپ  هدننکزمرق  و 

، ریساوب يدعم ، ياهیورنوخ  ینوخ ، طالخا  عفر  رد  دیفم  رایسب  جیاتن  زور ) رد  هبترم   3  ) هایگ نیا  هراصع  هرطق  ات 40  فرصم 30  اب 
لاس رد   A .Kaminskaia ایاکـسنیماک .تسا  هدـمآ  تسد  هب موربیف  دوجو  زا  یـشان  ياهیورنوخ  نینچمه  یمحر ، ياـهیورنوخ 

هب نآ  رئاظن  موربیف و  یگـسئای ، نامز  مظنمان  ياهیورنوخ  زا  يریگولج  رد  یعیرـس  جـیاتن  نآ ، فرـصم  اـب  تسناوت  يدـالیم   1914
یتحاران درد و  هکلب  دروآ  یم دنب  ار  اهیورنوخ  اهنت  هن  نآ  فرصم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  امومع  رگید  نادنمـشناد  .دروآ  تسد 

نوخ هدنروآدنب  رثا  زین  كرلکل  رتکد  .دندرک  هیـصوت   Hydrastis ياج هب  ار  نآ  فرـصم  اقفتم  رظن  نیا  زا  .دـنک  یم مارآ  زین  ار 
ریـساوب و عفر  رد  نآ  زا  يدیفم  جیاتن  دنمـشناد  نیا  .تسناد  زین  قورع  يراجم  ندش  گنت  تلع  ار  نآ  یلو  درک ، دـیئأت  هایگ  رد  ار 

مرو باـهتلا و  تلاـح  هیلک  هک  يدراوـم  رد  ردـم ، رثا  ندوـب  اراد  تلع  هب  هاـیگ  نیا  زا  یحاوـن  یـضعب  رد  .دروآ  تسد  هـب  سیراو 
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، یبصع ياهدرد  عفر  رد  نآ  زا  ناوت  یم زین  ندب  تسوپ  هدننکزمرق  رثا  ندوب  اراد  تلع  هب  .دـیآ  یم لمع  هب  هدافتـسا  دـشاب  هتـشادن 
يارجم مخز  نیژنآ ، تفآ ، عفر  رد  هرغرغ ، تروص  هب  دناوت  یم بآ ، رد  نآ  ظیلغ  هدناشوج  .درک  هدافتـسا  رمک  درد  یمـسیتامر و 

شیپ لحارم  رد  ار  نادـند  درد  دریگ ، رارق  نادـند  هرفح  رد  هایگ  ریـش  هب  هدولآ  هبنپ  رگا  .دـهدب  شخبافـش  جـیاتن  اـهنآ  ریغ  ینیب و 
هتـشاذگ هنوگ  يور  رب  جراخ  زا  یتح  نآ  هدـش  هتخپ ياهگرب  رگا  هک  تسا  نیا  رب  زین  مدرم  یلک  هدـیقع  دـهد و  یم نیکـست  هتفرن ،

.دزاس یم رهاظ  ار  هدنهد  نیکست  رثا  نیمه  دوش ،

دیب هریت  اهربونص : اهیزیربت ،  Populus spp .:Salicaceae

الماـک هخاـش و  زا  يراـع  یئاـه  هقاـس اـی  يرتـچ  یجاـت  هخاـشرپ و  ياـه  هقاـس اـب  دـشرلا  عیرــس  هدــننک و  نازخ دنتــسه  یناـتخرد 
.كرک نودب  لکش و  یبلق امومع  ياهگرب  اب  رتم  ات 30  يدنلب 10  هب  لکش  یطورخم

رانک رد  ناریا  طاقن  بلغا  رد  هک  يروط  هب  دـنبای  یم شیور  الاب  یـضرالا  تحت  بآ  ياراد  بآرپ و  قطانم  رد  امومع  ناتخرد  نیا 
هتخت و هیهت  ناپوئن و  يزاس  تیربک يزاسذـغاک ، ياه  هناـخراک يارب  بوچ  نیمأـت  رظن  زا  دـندرگ و  یم تشک  اـهرابیوج  اـهدور و 

.دنراد يا  هژیو تیمها  ینامتخاس  ياهبوچ 
و  Populus nigra ربونــص اـی  يزیربـت   ، Populus euphratica هدـپ هـلمج : زا  يدـنچ  ياـه  هنوـگ نـالیگ  ناتــسا  رد 

ربونـص هلمج  زا  یجراـخ  نوگاـنوگ  ياـهداژن  اـه و  هـتیراو يور  رب  یگزاـت  هـب  دـنبای و  یم شیور   Populus caspica کلاش
.تسا هتفرگ  ماجنا  یهجوت  لباق  ياهراک   Populus euramericana یئاکیرمآ ربونص  Populus tremula و  نازرل

هفرخ هریت  هفرخ :  Portulaca oleracea :Portulacaceae

نیئاپ و رد  بوانتم  ياـهگرب  رتمیتناـس و  ات 20  عافترا 5  اب  تسار  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اـب  ناـشفا  یتشوگ و  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
مد نودب  یئات و  ات 6  نزرگ 3  نیذآ  لگ رد  نآ  گنردرز  کچوک و  ياهلگ  .لکش  یغرم مخت ژاو  يوضیب - الاب ، رد  مکارتم  بلغا 

.دراد يددعتم  ياهرذب  هک  تسا  يرجم )  ) یشوپرد يافوکش  لوسپک  نآ  هویم  لگ و 
.دیامن یم دشر  شیآ  یعارز و  عرازم  رد  زره  فلع  تروص  هب  امومع  هفرخ 

نیا .دـشاب  یم اهغاب  یهاگ  اهور و  هدایپ هیـشاح  لزانم ، طایح  ياه  هچغاب عرازم ، زره  ياهفلع  زا  یکی  امومع  زین  نـالیگ  ناتـسا  رد 
رد نالیگ  رد  دور و  یم راکب  یشرت  هیهت  يارب  یهاگ  نآ  ناوج  گرب  هقاس و  هدوب و  یئوراد  شزرا  ياراد  هایگ 

440 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنروخ یم یئارحص  يزبس  تروص  هب  ار  نآ  مدرم  راهب  لئاوا 

هاگتـسد ياـهباهتلا  عفر  رد  .تسا  یگنـشت  هدـنهد  نیکـست نوـخ و  هدـننک  هیفـصت رب ، بت توبروکـسا ، دـض  ردـم ، رثا  ياراد  هفرخ 
طـالخا دراوم  رد  تسا و  دـیفم  رایـسب  هدـعم  یـشرت  عفد  يارب  ددرگ ، یم فرـصم  هتخپ  اـی  ماـخ  تروص  هب  راردا  عـفد  شراوـگ و 

رب نآ  هدش  هل  ياهگرب  نداد  رارق  دریگ ، یم رارق  هدافتسا  دروم  یگدعاق  لصاوف  رد  يورنوخ  یباوخ و  یب مواقم ، ياه  هفرس ینوخ ،
.تسا رثؤم  هچخیم  یگتخوس و  يور 
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یبآ گنهراب  هریت  یبآ : ياهگنهراب   Potamogeton spp .:Potamogetonaceae

اب رتشیب  ای  رتم  کی  لوط  هب  تخت  هدرشف و  تاقوا  یهاگ  يا و  هناوتسا هبش  ای  يا  هناوتسا هدنور  ياه  هقاس اب  يزبآ و  دنتـسه  یناهایگ 
هدعاق رد  دنلب و  یگربمد  اب  يوضیب  ای  یغرم  مخت یقشاق ، کیراب ، یطخ و  نوگانوگ  لاکشا  هب  بوانتم  رو  هطوغ ای  روانش  ياهگرب 

.دنا هتفرگ رارق  يروحم  دنلب و  ینیذآ  لگ مد  يور  رب  يا  هلبنس تروص  هب  نآ  کچوک  ياهلگ  .راد  فالغ
ریاس یلزنا و  بادرم  رد  يدنچ  ياه  هنوگ زین  نالیگ  رد  .دنیور  یم میالم  نایرج  اب  ای  دـکار  بآ  ياراد  قطانم  رد  یبآ  ياهگنهراب 

: زا دنترابع  هک  دنیور  یم اهریگبآ  اه و  هکرب
Potamogeton crispus/ Potamogeton Pectinatus
potamogeton lucens/ potamogeton Perfoliatus

Potamogeton nodosus

خرس لگ  هریت   Potentilla reptans :Rosaceae

نآ ياهگرب  و  دسر ، یم رتم  کی  ات  هک  يا  هدنهد لگ هقاس  هدنور و  ياه  هقاس اب  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  هلاسدنچ ، تسا  یهایگ 
تروص هب  نآ  گـنردرز  ياـهلگ  هدوب و  نشور  زبـس  گـنر  هب  هدیـشک  یغرم  مخت ژاو  اـت  یغرم  مخت ژاو - يا  هچگرب و 5  يا  هجنپ

.دنا هتفرگ رارق  اهگرب  روحم  رد  درفنم 
تروص هب  عرازم  اهغاب و  رد  اهبادرم و  رانک  اـهلگنج ، فک  بوطرم ، هیاـس و  قطاـنم  اـهرهن و  راـنک  رد  رتشیب  نـالیگ  رد  هاـیگ  نیا 

.دوش یم هدید  زره  فلع 
نالیگ رد  .دنا  هدنکارپ یعترم  یلگنج و  يا و  هگلج يا ، هرخص یناتـسهوک ، زا  معا  ناریا  طاقن  رثکا  رد   . Potentilla spp عاونا

: تسا رارق  نیدب  اهنآ  یملع  یماسا  هک  دنراد  دوجو  رکذلا  قوف  هنوگ  رب  هوالع  يدنچ  ياه  هنوگ زین 
Potentilla adscharica/ Potentilla micrantha

Potentilla aucherana/ Potentilla pedata
Potentilla gilanica/ Potentilla petraea
Potentilla lignosa/ Potentilla supina

Potentilla meyeri

.دنیور یم کلاد  هوک  تاعافترا  یلیپسا و  رابدور ، هلوسام ، فارطا  رد  ناتسا  یعترم  تاعافترا  یناتسهوک و  قطانم  رد  ناهایگ  نیا 
نوخ و هدننک  هیفصت ناونع  هب  هایگ  ياهتمسق  هیلک  یتح  گرب و  موزیر ، دوش ، یم هدافتسا  مضه  هاگتـسد  لمع  تیوقت  يارب  اهنآ  زا 

.دور یم راکب  ولگ  درد  لاهسا و  نامرد 

لاچماپ هریت  اهلاچماپ :  Primula spp .:Primulaceae

، درز دیفس ، فلتخم  ياهگنر  هب  یئاهلگ  اب  وب  نودب  هداس و  يا  هقوط ياهگرب  اب  هقاس  نودب  ابلاغ  هلاسدنچ و  یفلع  دنتسه  یناهایگ 
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هقاس نیذآ  لگ  ) گرب دـقاف  دـنلب و  یلگ  مد  ياهتنا  رد  لکـش  يرتچ ابلاغ  مهارف و  يا و  هپک اـی  درفنم  تروص  هب  هک  شفنب  اـت  زمرق 
.دنا هتفرگ رارق  نایرع )

.دندرگ یم بوسحم  هراهب  سر و  شیپ ناهایگ  زا  دنیور و  یم ناوارف  اتبسن  رون  ياراد  یلگنج  بوطرم  قطانم  رد  اهلاچماپ 
زا يدنچ  ياه  هنوگ .دـنراد  یـصاخ  یئابیز  دـنیور و  یم اهلگنج  فک  رد  یناوارف  هب  نیدرورف  لئاوا  ای  دنفـسا  رخاوا  رد  نالیگ  رد 
Primula ,Primula auriculata: زا دــنترابع  هـک  دــنراد  یــصاخ  شنکارپ  ناتــسا  یلگنج  فــلتخم  قطاــنم  رد  اــهنآ 

 . Primula macrocalyxو heterochroma

نوگانوگ فراصم  لاچماپ  لگ  هشیر و  يارب  .دنوش  یم تشک  یتنیز  هایگ  ناونع  هب  اهکراپ  اه و  هچغاب رد  اهنآ  هدـش  حالـصا عاونا 
.تسا هدش  نایب  یتنس  بط  رد 

، تیـشنورب ناـمرد  يارب  ناوـت  یم رثؤـم  یئوراد  ناوـنع  هب  ار  نآ  ياـهلگ  مرک و  عـفد  يارب  هدـناشوج  تروـص  هب  ار  لاـچماپ  هشیر 
.دزاس یم فرطرب  ار  اهـشنورب  یتحاران  هدرک  نامرد  ار  پیرگ  لاچماپ  لگ  هدرک  مد .درب  راک  هب  يزغم  ياهماکز  نمزم و  ياه  هفرس

مه هب  لد  و  نرگیم )  ) رس همین  دیدش  ياهدردرـس  هب  التبم  هک  یناسک  دندوب  دقتعم  میدق  ءابطا  .تسا  رب  بت يّوقم و  هدرک  مد نیمه 
نینچمه .دـنیامن  یم ساسحا  دوخ  یجازم  لاح  رد  ار  یـسوسحم  يدوبهب  يدوز  هب  دـننک  فرـصم  نآ  زا  رگا  دـنوش  یم یگدروخ 

نامرد و يارب  .تسا  عفاـن  راردا  يراـجم  ضارما  ولهپ و  هنیـس هفرـس و  هایـس تیـشنورب ، هجلاـعم  يارب  لاـچماپ  هشیر  درگ  هدـناشوج 
لاـچماپ هشیر  هدـناشوج  سرپمک  دـنک  یم داـجیا  یگدرم  نوخ دوش و  یم دراو  ندـب  هب  يا  هبرـض رثا  رد  هک  یگتفوک  مرو  هجلاـعم 

.تسا دیفم  رایسب 
441 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

روهک هریت  کغجغج :  Prosopis farcta :Leguminosae

ياراد گنردرز ، مکارتم  يا  هشوخ ياهلگ  لکـش و  یلیطتـسم - یئاه  هچگرب يا و  هناشرابود ياهگرب  اـب  رادراـخ  تسا  يا  هچتخرد
.هریت يا  هوهق گنر  هب  هدیمخ  یلیطتسم  ات  یغرم  مخت يافوکشان  مروتم  ماین  هویم 

یناتسهوک ياه  هنماد اه و  هداج رانک  رد  شیآ ، عرازم  رد  ناریا ، طاقن  بلغا  رد  وردوخ  تروص  هب  هک  تسا  يا  هچتخرد کغجغج 
.دوش یم هدید  ولرامع  لیجنم و  رابدور و  فارطا  دوردیفس  هرد  رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  دیور و  یم

خرس لگ  هریت  اه : هچولآ اه ، هجوگ  Prunus spp .:Rosaceae

گنر و هایـس اـبلاغ  رتم و  رثکا 5  دـح  عافترا  هب  يا  هقاس اب  هدـننک  نازخ راخ و  نودـب  ای  رادراـخ  دنتـسه  یئاـه  هچتخرد اـی  ناـتخرد 
لیدـبت راخ  هب  هک  یئاه  هخاش ياهتنا  ای  يراخ  ياه  هراوشوگ ياراد  يوضیب ، ای  یغرم  مخت ژاو  اـی  يا  هزینرـس یغرم - مخت ياـهگرب 

.تسا هدش 
زا یکی  دـنیامن و  یم دـشر  یفاک  رون  اب  اهراز  هشیب هتفاـی و  بیرخت ياـهلگنج  رد  وردوخ و  تروص  هب  نـالیگ  ناتـسا  رد  اـه  هجوگ

.دنشاب یم لسع  روبنز  ناوارف  هقالع  دروم  راهب  لصف  رد  هک  يروط  هب  .دنوش  یم بوسحم  هقطنم  راددهش  ناهایگ 
.دریگ یم رارق  فرصم  دروم  نآ  کشخ  یهاگ  هدیسر و  هزات و  تروص  هب  ابلاغ  تسا و  هدش  هتخانش  مومع  يارب  هجوگ  هویم 
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Prunusو Prunus spinosa هچولآ هخروس ماـن  اـب  یلگنج  يوردوخ  هجوگ  اـی  هچوـلآ  زا  ناوـت  یم نآ  مهم  ياـه  هنوـگ زا 
یئاذغ یئوراد و  شزرا  .درب  مان   Prunus domestica یملع مان  اب  اهغاب  رد  هدش  هتشاک  هدش و  حالصا  عون  divaricata و 

.تسین هدیشوپ  یسک  رب  هجوگ 

ودرگ هریت  گرل :  Pterocarya fraxinifolia :Juglandaceae

رد هدوب و  قیمع  ياهرایـش  ياراد  هنت  تسوپ  .دـسر  یم زین  رتم   1 رطق 8 / هب  هک  يا  هنت رتـم و  رثکا 25  دـح  عافترا  هب  تسا  یتخرد 
لباقتم ياـه  هچگرب اـب  بکرم  يا  هناـش هاـیگ  ياـهگرب  .تسا  یطورخم  يورک - اـبیرقت  یجاـت  ناوارف و  گرب  خاـش و  ياراد  اـهتنا 

لوط هب  يا  هشوخ لوط  رد  هک  تسا  يرادلاب  هقدنف  تخرد  نیا  هویم  .تسا  زیت  كون يا  هزینرس یلیطتسم - ات  یلیطتـسم  یغرم - مخت
.تسا هتفرگ  رارق  رتمیتناس  ات 35   20

ایرد حطس  زا  رتم  دودـح 500  عافترا  ات  يا و  هگلج قطانم  رد  هک  تسا  ناردـنزام  نالیگ و  قطانم  یلگنج  ناـتخرد  زا  یکی  گرل 
.دوش یم هدید  اراتسآ  ات  ارس  هعموص نموف و  ناجیهال ، تشر و  فارطا  لکهایس ، قطانم  رد  نالیگ  ناتسا  رد  .دبای  یم شیور 

دنب تفه فلع  هریت  دنرپ :  Pteropyrum olivieri :Polygonaceae

شیبو مک یمئاد و  اـبیرقت  یهورگ و  يا و  هتـسد ياـهگرب  هدننکـش و  هخاـشرپ و  رتم و  کـی  رثکا  دـح  يدـنلب  هب  تسا  يا  هچتخرد
رد يا  هشوخ تروص  هب  نآ  گنردیفس  شوپلگ  .هتشگرب  ابیرقت  يا  هبل لکش و  یقـشاق یغرم - مخت ژاو - ات  يا  هریاد هبـش  یتشوگ و 

ناتـسبات لئاوا  راهب و  لصف  رد  دنـشاب  یم هبول  ود  یئاشغ و  امومع  هک  نآ گنرزمرق  رادـلاب  ياه  هویم هتفرگ و  رارق  اه  هخاش ياـهتنا 
.دهد یم نآ  هب  یصاخ  یئابیز 

رد امومع  هک  تسا   P .olivieriو P .aucheri هنوگ ود  ياراد  ناریا  رد  دنرپ 
442 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدـیمان شک  ناوراک طلغ  مان  اـب  زین  یهاـگ  دـنبای و  یم شیور  اهناتـسهوک  يا  هنماد کـشخ  قطاـنم  یمئاد و  ریغ  ياـه  ههاربآ رتسب 
ياه هنماد رد  دابآ  متـسر رابدور و  لیجنم و  فارطا  دوردیفـس  هرد  رد   P .olivieri هنوگ طقف  نالیگ  ناتـسا  رد  نکیل  و  دنوش ؛ یم

.دوش یم هدید  هقطنم  یناتسهوک 

رانا هریت  شرت :) رانا  رانا ، هشروت  ) رانا  Punica granatum :Punicaceae

، هداـس لـباقتم ، یمرچ  ياـهگرب  رتم و  اـت 5  يدـنلب 2  هب  راـخ  نودـب  یهاـگ  رادراـخ ، هدـننک و  نازخ تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
.گنردیفس تردن  هب  ینوخ  زمرق  مظنم ، هدام و  رن و  یئاهتنا ، درفنم ، ياهلگ  لماک و  كرک و  نودب  یغرم ، مخت ژاو  ات  يا  هزینرس

ياهبیـش اهراز ، هشیب اه ، هداج راـنک  رد  اـبلاغ  هدوب و  ناردـنزام ) نـالیگ و   ) يرزخ هقطنم  يوردوخ  ناـهایگ  زا  یکی  راـنا  هچتخرد 
شزرا ياراد  هک  ذـیذل  هویم  گنرزمرق و  ياهلگ  اـب  اـبیز  رایـسب  تسا  یتخرد  راـنا  .دوش  یم هدـید  یلحاـس  ینـش  ياـه  هپت یکهآ ،

رانا تخرد  ياهتمـسق  هیلک  .ددرگ  یم فرـصم  اذغ  هارمه  هب هک  تسا  یئاهینـشاچ  زا  یکی  شرت  رانا  بر  .دـشاب  یم رایـسب  یئوراد 
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.دشاب یم رگید  ياهلگنا  ودک و  مرک  عفاد  نیرتهب  نآ  هشیر  تسوپ  .دراد  يوق  اتبسن  ضباق  رثا  ناوارف و  ننات 
تاحـشرت یطاخم ، داوم  هداس  تاحـشرت  هداس ، ياهیورنوخ  هداس ، ياهلاهـسا  عفر  يارب  هدـناشوج  ای  هدرک  مد تروص  هب  راـنا  لـگ 

نامرد يارب  هک  دـهد  یم یعوبطم  نازیت  هزات ، ای  کشخ  رانا  گرب  .دور  یم راـکب  هزول  مرو  عفر  يارب  هرغرغ  تروص  هب  یگناـنز و 
، یمومع یگتسخ  تلاح  عفد  ناوج ، نارتخد  ینوخ  مک ینوخ ، مک یمومع ، فعض  عوهت ، تلاح  اهتشا ، یمک  هدعم ، لامعا  فعض 
اب نآ  هدش  قیقر فرصم  دراد ؛ حرفم  ردم و  رثا  رانا  بآ  .دراد  رایسب  ننات  زین  رانا  تسوپ  .تسا  رثؤم  نمزم  یلاهسا  تلاح  نرگیم و 

.ددرگ یم هیصوت  ارفص  یفاک  حشرت  مدع  ندب و  فلتخم  ياههاگتسد  باهتلا  ياهیرامیب  راردا ، يراجم  ياهیرامیب  رد  بآ 
هک دراد  رگید  دـیفم  تازلف  نهآ و  يردـق  هب  تسا و  يا  ث و  ب ، ياـهنیماتیو آ ، زا  راشرـس  یلو  تسا  مـک  راـنا  رد  یئاذـغ  داوـم 

روط هب دراد و  یلک  قرف  اه  هویم ریاس  خفن  ینیگنـس و  اب  هتبلا  هک  دسر  یم رظن  هب  خاّفن  ظاحل  نیدـب  دـنک و  یم نیگنـس  ار  نآ  مضه 
رانا ياه  هناد هتـسه  زغم  اریز  .دشاب  یم هتـسه  اب  رانا  ياه  هناد ندروخ  زا  رتراوشد  بتارم  هب  رانا  بآ  مضه  .دوش  یم هدـنکارپ  عیرس 

تسا نیتنانام  مان  هب  دیفم  هدام  کی  ننات و  دنق  ياراد  رانا  هویم  بآ  .دنک  یم كاپ  ار  اه  هدور نآ  تخس  تسوپ  تسا و  نّیلم  یمک 
ار باصعا  دنک و  یم کمک  لافطا  دشر  هب  رانا  .دنک  یم زاب  ار  هراسخر  گنر  هجیتن  رد  كاپ و  ار  نآ  تسا و  دبک  ناتـسود  زا  هک 

.تسا رادراب  نانز  رایو  نامرد  غارفتسا و  دض  نیماتیو ب 6  نتشاد  اب  .دیامن  یم تیوقت 
.درک دهاوخ  کمک  مه  لفط  هدنیآ  دشر  نینج و  تیوقت  هب  رایو ، زا  يریگولج  رب  هوالع  دروخب  رانا  بر  يرادراب  ماگنه  ینز  رگا 

.دنک یم هیفصت  زین  ار  ندب  رد  دوجوم  نوخ  تسا و  زاس  نوخ رانا 
لاهـسا هجلاعم  رد  تسا ، فورعم  نادران  هب  هک  راـنا  یلگنج  ياـه  هناد .دـنک  یم تیوقت  ار  یـسنج  زیارغ  دـیازفا و  یم راردا  رب  راـنا 

راـنا تخرد  هشیر  تسوـپ  هقاـس و  تسوـپ  .تسا  دـیفم  رایـسب  ناـقری  ناـمرد  يارب  نیریـش  راـنا  بآ  ندروـخ  .دراد  ناوارف  ترهش 
اب ار  ناریا  ياهیلاق  نیرتهب  تفر و  یم راکب  میدـق  زا  يزاس  مرچ يزرگنر و  رد  رانا  هویم  تسوپ  .دـنراد  ینامرد  یتعنـص و  فراصم 

مکحم ار  اه  هثل كاپ و  ار  ناهد  ياهـشوج  کفرب و  ناهد ، رد  رانا  شرت  هویم  بآ  نتـشادهاگن  همـضمضم و  .دندرک  یم گنر  نآ 
.تسا روآ  نایز هدور  هدعم و  مخز  هب  نایالتبم  يارب  شرت  رانا  .دنک  یم

خرس لگ  هریت  جوخ : جنخ ، یلگنج ، یبالگ   Pyrus boissieriana :Rosaceae

اب یناـقوف  شخب  رد  هخاـشرپ  كرک و  نودـب  ناوارف  ياـه  هخاـش رتم و  رثکا 5  دـح  يدـنلب  هب  رادراخ  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
یئاهتنا میهید  نیذآ  لگ رد  گنر  دیفس  ياهلگ  .يا  هریاد یغرم - مخت ات  یغرم  مخت ياهگرب  ناوارف ، ياهرایش  اب  گنر  هایس یتسوپ 

.يورک امومع  ياه  هویم .لگرپ  و 
هیـشاح اهراز ، هشیب هبورخم ، ياهلگنج  رد  امومع  لامـش و  ياهلگنج  هدودحم  رد  هک  تسا  هنوگ  نیدنچ  ياراد  یـشحو  ياهیبالگ 

Pو  P .grossheimii ياـهمان هـب  نآ  زا  يرگید  ياـه  هنوـگ زین  نـالیگ  ناتــسا  رد  .دــنبای  یم شیور  ـالاب  تاــعافترا  عرازم و 
.دننک یم دشر  ناتسا  فلتخم  قطانم  رد   .hyrcanica

ياه هویم دادـع  رد  دنـسر و  یم زیئاپ  لصف  رد  امومع  هک  دنتـسه  ذـیذل  رایـسب  تشرد و  ياه  هویم ياراد  یبالگ  هتفاـی  شرورپ عاونا 
.دنراد رارق  نامروشک  فلتخم  یحاون  مدرم  یفرصم 

443 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
همه رد  تسا  دورما  ینعی  يرثّمک  دسیون : یم هّیبّطلا » ضارغألا   » باتک رد  یناجرج  لیعمـسا  دیـس  يرجه ، مشـش  نرق  رادمان  بیبط 
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.تسا یضبق  دورما  عاونا ،
عاونا همه  .تسا  یبآ  یکاخ و  رهوگ  ياراد  یبالگ )  ) يرثمک : » دـیوگ یم یبالگ  صاوخ  رد  انیـس  یلع  وبا  سیئّرلا  خیـش  نینچمه 
رایـسب هـک  یـشحو  یبـالگ  هژیو  هـب  .دـنراد  یگدـنیادز  یمک  دـندراو ؛ داوـم  ندروآ  دـنب  دامــض  رد  دـنراد و  یگدـنریگ  یبـالگ 

« .دنک یم بوخ  دهد و  یم شوج  مه  هب  ار  اهمخز  هناهد  تسا ؛ هدنناکشخ 
رظن هب  : » دسیون یم فلس  ناکـشزپ  تاّیرظن  زا  داقتنا  یبالگ و  ّتیمها  رد  رـضاح  رـصع  سانـشاذغ  کشزپ و  كرلکل  يرناه  رتکد 

نآ زیگنا ، تریح بیجع و  یلیخ  ییایمیـش  تایلمع  اب  هدرک و  ریطقت  ار  نیمز  بآ  داهن ، کین  تعیبط  یبـالگ  هویم  رد  هک  دـسر  یم
نورق ناکـشزپ  یتّلع  هچ  هب  تسین  مولعم  یلو  تسا ، هزمـشوخ  ذـیذل و  اراوگ و  نآ  ندروخ  هک  تسا  هدرک  لیدـبت  يا  هباشون هب  ار 

نیگنـس و يور ، مکـش عنام  لیقث ، تسا  يا  هویم یبالگ  هک  دنتـشاد  هدیقع  دـندوب و  لئاق  هدـننک  ضبق صاوخ  یبالگ  يارب  یطـسو 
« .ددرگ یم هنیس  داب  نرگیم و  شیادیپ  بجوم  هک  سگ 

.دراد يا  هدنهد تنیل ّتیـصاخ  رتشیب  هک  دندقتعم  دنناد و  یم هدننک  مرن يا  هویم ار  یبالگ  امدـق  فالخرب  رـضاح  رـصع  ناسانـشاذغ 
، اه هویم مامت  نیب  زا  ّردم و  نّیلم و  يذغم ، يا  هویم یبالگ  .تسا  ننات  یبرچ و  داوم  دنق ، ث ، ب ، ياه آ ، نیماتیو زا  راشرس  یبالگ ،

کی دیاب  شطع  عفر  يارب  : » دیوگ یم هک  يوسنارف  لثملا  برـض  دناشن و  یمورف ار  شطع  یّلکب  ناتـسبات  رد  هک  تسا  يا  هویم اهنت 
یتح ررـض و  یب دنق ) ضرم   ) تباید هب  التبم  صاخـشا  يارب  یبالگ  رد  دوجوم  دـنق  .تسانعم  نیمه  هب  رظان  تشاد » هگن  ار  یبالگ 

سرقن مسیتامر ، هب  نایالتبم  يارب  کیروادیسا  ندرک  لح  میساتپ و  حالما  ننات و  ندوب  اراد  تهج  هب  یبالگ ، فرـصم  .تسا  دیفم 
هجلاعم هدـش ، هیفـصت  اهنآ  نوخ  دـنروخب  یبالگ  ّبترم  روطب  رگا  نوخ  راشف  هب  نایالتبم  نینچمه  .ددرگ  یم زیوجت  لصافم  درد  و 

.دش دنهاوخ 
نامرد تهج  یتخرد  بیس  تسوپ  هارمه  هب  یبالگ  تخرد  گرب  هدرک  مد تسا و  يوق  يروآراردا  نآ  تسوپ  هدناشوج  یبالگ و 

لیم تسوپ  اب  ار  یبالگ  دیابن  دنتـسه  لبنت  لیلع و  ياه  هدور بحاص  هک  یناسک  .دـشاب  یم ّرثؤم  دـیفم و  رایـسب  هناثم  هیلک و  گنس 
.دنک یم تمحز  داجیا  اه  هدور رد  یبالگ  تسوپ  تاکیرحت  هک  اریز  دننک ،

طولب هریت  اهطولب :  Quercus spp .:Fagaceae

یتسوپ ياراد  اهنآ  هقاـس  .دـسر  یم زین  رتم  هب 30  اهنآ  عافترا  هک  يا  هچتخرد تردـن  هب و  ناریا ) رد   ) هدـننک نازخ دنتـسه  یناتخرد 
.تسا گرزب  هدرتسگ و  رایـسب  ناتخرد  نیا  جات  .دـشاب  یم هایـس  هب  لیامتم  يا  هوهق ای  يا  هوهق گـنر  هب  اـبلاغ  رادرایـش و  میخض و 

يا هیـشاح اب  لکـش  یغرم  مخت یهاگ  ای  يا  هریاد هب  لـیامتم  يوضیب  اـی  يوضیب  ـالومعم  ناریا  یلامـش  قطاـنم  ياـهطولب  رد  اـهگرب 
یجراخ حطس  رد  هک  يا  هلایپ نورد  هک  تسا  هناوتسا  ای  یلیطتـسم  یئاه  هقدنف طولب  ياه  هویم .تسا  جاوم  ای  تشرد  يا  هرا هنادند -

.دنا هتفرگ رارق  تسا  هدش  هدیشوپ  یئاهسلف  طسوت 
Quercus وزامدــنلب .يروا  وزامدــنلب و  زا  دــنترابع  ناردـــنزام  نــالیگ و  ياهناتـــسا  رد  سنج  نــیا  ياــه  هنوــگ نیرتــمهم 
يا و هگلج ياهلگنج  رد  امومع  دوش و  یم هتخانـش  يزام  طولاپ و  ربمـشیا ، وزام ، هایـس وزام ، یلحم  ياـهمان  اـب   castaneifolia
لبم و يزاس ، تکراپ يراجن ، عیانـص  رد  يا  هداعلا قوف  شزرا  ياراد  نآ  بوچ  دیامن و  یم دشر  لامـش  ياهلگنج  نیئاپ  تاعافترا 

دشر لامـش  ياهلگنج  يالاب  تاعافترا  رد  رتشیب   Quercus macranthera يروا .دشاب  یم هریغ  سروارت و  یلدنـص ، زیم و 
، جوزام لیبق  زا  يرایسب  یعرف  ياه  هدروآرف اهطولب  زا  .تسا  رادروخرب  يرتمک  یتعنص  شزرا  زا  وزامدنلب  اب  هسیاقم  رد  دیامن و  یم
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.دیآ یم تسدب  هریغ  تفج و 

هلالآ هریت  اه : هلالآ  Ranancuius spp .:Ranunculaceae

ای درز و  درفنم  ياـهلگ  لوکیناـپ و  نـیذآ  لـگ - اـب  يزبآ  اـی  يز  یکــشخ یفلع  اـبلاغ  هلاسدــنچ و  اـی  هلاـسکی  دنتــسه  یناـهایگ 
.يا هدعاق ابلاغ  بوانتم  ياهگرب  .گنردیفس 

گـنردرز و ياـهلگ  اـب  دوش و  یم هدـید  یناوارف  هب  اـهغاب  عرازم و  رد  زره  فلع  تروـص  هب  اـبلاغ  نـالیگ  نیمزرـس  رد  هاـیگ  نیا 
.دشاب یم صیخشت  لباق  یتحار  هب  هتشاد و  یصاخ  یئابیز  دوخ  ناشخرد 

نیدب اهنآ  یملع  یماسا  هک  دـنیور  یم یلزنا  بادرم  فارطا  رد  هژیو  هب  نالیگ  بوطرم  قطانم  رد  ناهایگ  نیا  زا  يدـنچ  ياه  هنوگ
: تسا رارق 

444 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

Ranunculus ecicutarius/ Ranunculus ophioglossifoliu s
Ranunculus constantinoplita nus/ Ranunculus scleratus

Ranunculus lingua/ Ranunculus sericeus
Ranunculus muricatus/ Ranunculus tranchycarpus

فرـصم هفولع  اب  طولخم  ار  نآ  تاناویح  رگا  : » دسیون یم یئوراد » ناهایگ   » فلؤم .دنتـسه  یمـس  الوصا  هلالآ  فلتخم  ياه  هنوگ
هوالع هب  دیآ ، یم شیپ  اهنآ  رد  یسفنت  هاگتسد  نوخ و  شدرگ  لامعا  تالالتخا  اهیتحاران و  اب  مأوت  همضاه ، هاگتسد  مروت  دنیامن ،

.ددرگ یم مک  شا  هنازور ریش  مجح  دروخب ، ار  نآ  هدریش  واگ  رگا  .دهد  یم شهاک  ار  اهنآ  یئانیب  هوق 
.دندرب یم راکب  تیمومـسم  داجیا  يارب  ار  نآ  میدق  نامز  رد  .دراد  طابترا  هتـشذگ  نورق  هب  هایگ ، نیا  اب  اهیرامیب  ياوادم  هچخیرات 

هب شا  هفایق گرم  زا  سپ  مومـسم  هک  يروط  هب  .دـنک  یم ادـیپ  صاخ  يدارا  ریغ  تاضابقنا  هرهچ ، تالـضع  نآ ، زا  تیمومـسم  رد 
 ... دهد یم ناشن  ار  هدنخ  دیلقت  هک  دیآ  یمرد یعضو 

بآ رتیل  کی  رد  هک  ار  هایگ  نیا  هریش  مرگ  فرصم 2  شناراکمه ، Gilbert و  مان هب  يدنمشناد  يدالیم ، لاس 1798  رد  نینچمه 
رد اقباس  .دـندومن  هیـصوت  هریغ  هناثم و  ياهرـسلوا  ریزانخ ، يدرز ، تلاـح  لـس ، يراـمیب  سفن ، یگنت  ناـمرد  رد  دوب ، هدـش  قیقر 

.دـنداد یم رارق  تسد  چـم  يور  رب  ار  هلالآ  هدـش  هل راک ، نیا  يارب  تسا و  هتفر  یم راکب  هبون  ياـهبت  عفر  يارب  زیخاـیرالام ، یحاون 
« .دندرک یمن زیوجت  لافطا  نانز و  يارب  نینچمه  دنتشاد و  ساسح  تسوپ  هک  یناسک  يارب  ار  لمع  نیا  انمض 

، هایگ نیا  ندوب  یمـس  هب  هجوت  اب  هزورما  تسا و  هتـشاد  جاور  مدرم  نیب  رد  طـقف  هدوب و  هتـشذگ  ياـهنارود  هب  قلعتم  اهاوادـم  نیا 
.تسا هدیدرگ  كورتم  یلک  هب  نآ  زا  هدافتسا 

وب بش هریت  برت :  Raphanus raphanistrum :Cruciferae

.لکـش یبابر يا  هقوط ياهگرب  اب  رتمیتناس  ات 70  يدـنلب 15  هب  تسار  يا  هقاس اب  هخاشرپ  یفلع و  هلاسود  اـی  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
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نآ هویم  .تسا  دیفـس  یتروص و  يا ، هوهق ياه  هگر ياراد  زمرق  زمرق ، هب  لیامتم  درز  زمرق ، درز ، نوگانوگ  ياهگنر  هب  نآ  ياـهلگ 
.دشاب یم دنلب  دننام و  کخیس یکون  اب  لکش  یحیبست هناد  امومع 

Raphanus sativa نآ هدـش  تشک  عوـن  .تسا  ینـش  ياـهنیمز  یعارز و  ياـهنیمز  شیآ ، عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  برت 
.تسا نیماتیو ث  زا  راشرس  هک  دیآ  یم رامشب  روهشم  یکاروخ  ياهیزبس  زا  یکی  هدوب و  گنرزمرق  يا  هدغ ياراد 

.دوش یم تشک  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  دیفس  برت  یلقن و  هچبرت  هایس ، برت  ياهمان  هب  برت  عاونا 
.تسا رثؤم  توبروکسا  ياوادم  رد  هدوب  ردم  روآطلخ و  هدنهدورین ، روآاهتشا ، برت 

رارق هدافتسا  دروم  مسیتامور  يدبک و  ياهجنلوق  هناثم ، يویلک و  ياهیرامیب  هفرس ، هایس یـشش ، ياه  هلزن عفد  يارب  هایـس  برت  هریش 
.دریگ یم

رانک هریت  لآ : هایس  Rhamnus catarticus :Rhamnaceae

هب یتسوپ  هخاشرپ و  هدرتسگ و  یجاـت  اـب  تسار  هتـشارفارب و  يا  هقاـس اـب  رتم  ات 6  عاـفترا 2  هب  تسا  یکچوک  هچتخرد  اـی  تخرد 
زارد ابیرقت  یکون  اب  هدیـشک  يوضیب - ای  نهپ  يوضیب  نآ  ياهگرب  .رادراخ  لباقتم  ياه  هخاش اب  يرتسکاخ  هب  لـیامتم  هایـس  گـنر 

نالیگ ياهلگنج  رد  تسا و  یلگنج  ناتخرد  زا  یکی  لآ  هایس .ددرگ  یم گنر  هایس  ندیسر  زا  سپ  هک  دراد  تفش  يا  هویم تسا و 
دناوت یم هایگ  نیا  اریز  درک  تیاعر  ار  طایتحا  یتسیاب  فرصم  رادقم  رد  یلو  تسا  يوق  نیلم  لآ  هایس هویم  .دراد  دوجو  یناوارف  هب 

.تسا روآ  عوهت نینچمه  دنک و  يزیرنوخ  ات  دیامن  کیرحت  ردقنآ  ار  طاخم 

Rhamnus pallasii :Rhamanaceae

ياراد يا  هوهق هب  لیامتم  هایس  ای  گنر  هایس یتسوپ  اب  بعـشنم  هخاشرپ و  يا  هقاس اب  رادراخ  رتم ، ات 3  عافترا 1  هب  تسا  يا  هچتخرد
رظنب یتمـسق  ود  هک  رادرایـش  کـشخ  تفـش  يا  هویم اـب  هوبنا  گـنردرز و  ياـهلگ  يا و  هزینرـس ژاو  یطخ - هدـننک  نازخ ياـهگرب 

رد ناریا  لامـش  تاـعافترا  یلگنج و  قطاـنم  ياـهراز  هشیب رد  صوـصخ  هب  ناریا  طاـقن  بلاـغ  رد  رکذـلا  قوـف  هچتخرد  .دـسر  یم
، هلوسام فارطا  دوردیفـس ، هرد  رد  زین  نالیگ  ناتـسا  رد  .دـیور  یم اه  هرخـص يالبال  رد  یهاگ  يا و  هرخـص قطانم  دـنت و  ياهبیش 

.دوش یم هدید  رپتشه  اراتسآ و  ياه  هشیب هدنکارپ و  ياهلگنج  یلیپسا و  ناملید ،

هتسپ هریت  قامس :  Rhus coriaria :Anacardiaceae

ياهگرب یناقوف و  شخب  رد  راد  هخاش بعـشنم و  گنر و  يا - هوهق یتسوپ  اب  رتم  ات 3   0 عافترا 5 / هب  هدننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
ای يروحم  لوکیناپ  ینیذآ  لگ رد  نآ  زبس  هب  لیامتم  دیفـس  ياهلگ  .يوضیب  ات  يا  هزینرـس راد  هنادند ياه  هچگرب اب  يا  هناش بوانتم 

.دشاب یم دنلب  ياهکرک  زا  هدیشوپ  نآ  کشخ  يورک و  يا  هتس ياه  هویم هتفرگ و  رارق  یئاهتنا 
اهدور و هیـشاح  دـنت ، ياهبیـش  ياراد  ياه  هرد هرانک  رد  یناتـسهوک ، ياه  هنماد دـنت  ياهبیـش  رد  ناریا ، فلتخم  قطاـنم  رد  قاـمس 

.دوش یم هدید  اهراز  هشیب یلگنج و  قطانم  دوردیفس و  هرد  رد  نالیگ  ناتسا  رد  .دیور  یم یلگنج  قطانم 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 594 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.ددرگ یم فرصم  بابک  هارمه  صوصخ  هب  ینشاچ  ناونع  هب  نآ  هویم  ردوپ 
، اه هلزن لاهسا ، اهیورنوخ ، عفر  رد  تهج  نیا  زا  دوش و  یم فرصم  يوق  ضباق  ناونع  هب  هدوب  ننات  يدایز  رادقم  يواح  نآ  تسوپ 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  يزرگنر  یغابد و  تعنص  رد  قامس  .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  یگنانز  تاحشرت  يوارفص ، ياهبت 
445 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یگنرف روگنا  هریت  یگنرف : روگنا  روگنا ، شلاگ   Ribes orientale :Gossulariaceae

ات لکش 3  يویلک يا - هریاد کنهپ  اب  یئاهگرب  و  الاب ، رد  بعـشنم  هخاشرپ و  يا  هقاس اب  رتم  رثکا 2  دح  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد
زا سپ  نآ  يا  هتـس هویم  هتفرگ و  رارق  یئاـهتنا  اـی  يروحم  يا  هشوخ ینیذآ  لـگ رد  هک  گـنر  مک زمرق  اـی  دیفـس  ياـهلگ  یبول و   5

.دوش یم گنرزمرق  ندیسر 
اهغاب و رد  زین  نآ  زا  یئاه  هنوگ هدیئور و  نالیگ  ناتسا  فلتخم  قطانم  يا  هرخـص یهاگ  یناتـسهوک و  تاعافترا  رد  روگنا  شلاگ 

.دوش یم هتخانش  یگنرف  روگنا  مان  اب  هدش و  تشک  نیچرپ  تروص  هب  لزانم 
داوـم نیماــتیو ث و  یلآ ، ياهدیــسا  اهدــنق ، اــهننات ، ینغور ، سناــسا  يواــح  یگنرف  روــگنا  عاوــنا  هدــش  کــشخ  ياــهگرب 
راکب لاهـسا  مسیتامور و  هناثم و  راردا و  يراجم  ياهیتحاران  نامرد  يارب  قرعم  ردم و  ناونع  هب  تسا و  یهایگ  هدـننک  ینوفعدـض
تسا هدننک  ینوفعدض داوم  یگنر و  داوم  اهدنق ، ياهنیماتیو ب ، عومجم  نیماتیو ث ، زا  راشرـس  یگنرف  روگنا  عاونا  هویم  .دور  یم

داـیز اـهتنوفع  ربارب  رد  ار  ندـب  تمواـقم  دـشخب و  یم دوبهب  ار  ندـب  یلخاد  تـالدابم  هتـشاد و  یبوخ  رثا  باـصعا  متـسیس  يور  و 
.دیامن یم

ینومیم لگ  هریت  هنک : یب  یب  Rhynchocorys maxima :Scrophulariaceae

بعـشنم و هشوگ و  راهچ  رتمیتناس و  ات 100  عافترا 30  هب  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  لگنا  همین  هلاسدـنچ  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
نهپ ینیئاپ  گربلگ   ) .لیفرـس هیبش  گنردرز  مظنمان  ياهلگ  یغرم و  مخت ای  يوضیب  رادگربمد  لباقتم  ياهگرب  اب  الاب  رد  راد  هخاش

(. دسر یم رظن  هب  لیف  موطرخ  هیبش  هک  راد  هدئاز هاتوک و  یئالاب  و 
اهغاب عرازم و  رد  یهاگ  ناوارف و  یفاک و  رون  ياراد  ياهلگنج  رتسب  اهراز و  نمچ اهرهن ، راـنک  بوطرم ، قطاـنم  رد  روکذـم  هاـیگ 

.دوش یم هدید 
یلگنج ياـه  هـگلج رد  اراتــسآ  ملاـسا و  یلاوـح  یلزنا و  تـشر و  نـیب  تـشر ، فارطا  یلزنا ، بادرم  ردـنب و  فارطا  نـالیگ ، رد 

.دیور یم

دوخن هریت  ایقاقا :  Robinia pseudoacacia :Leguminosae

ياه هراوشوگ درف و  يا  هناش ياهگرب  اب  الاب  رد  بعشنم  گنر و  هایس رادرایـش  یتسوپ  تسار و  يا  هقاس اب  هدننک  نازخ تسا  یتخرد 
رایـسب رطع  ياراد  هتفرگ و  رارق  نازیوآ  يروـحم و  کـنت يا  هشوـخ نیذآ  لـگ رد  هک  گنردیفـس  ياـسآ  هـناورپ ياـهلگ  رادراـخ ،
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.تسا يزیگنا  لد
دروم اهیراکلگنج  رد  یکـشخ  هب  تبـسن  مواقم  ناتخرد  زا  یکی  ناونع  هب  اـم  روشک  قطاـنم  بلغا  رد  هک  تسا  یناـتخرد  زا  اـیقاقا 

یط زین  نالیگ  ناتـسا  رد  .دوش  یم تشک  یهاگجرفت  ياهناکم  اـهکراپ و  اـهنابایخ و  راـنک  رد  زین  یهاـگ  دریگ و  یم رارق  هدافتـسا 
.تسا هدش  تشک  اهنابایخ  رانک  اهکراپ و  رد  ریخا  ياهلاس 

.دور یم راکب  ذغاک  هبنپ و  مشیربا ، يزیمآ  گنر يارب  یگنر  يا  هدام ناونع  هب  زین  یهاگ  هتشاد  یهجوت  لباق  یئوراد  رثا  نآ  ياهلگ 
.دهد یم ناشن  ناوارف  تبغر  نآ  هب  لسع  روبنز  دراد  ناوارف  شون  نوچ 

، مک رادـقم  هب  نآ  هشیر  تسوپ  اصوصخم  روبزم  تخرد  تسوپ  .دـشاب  یم ربارفـص  نّیلم و  يّوقم ، شخب ، مارآ یمک  ایقاقا  ياـهلگ 
گرب .دوش  یم ّتیمومـسم  غارفتـسا و  لاهـسا و  بجوم  دوش ، فرـص  دایز  رادـقم  هب  رگا  یلو  تسا ، نّیلم  يردـق  دـنق ، اـب  طولخم 

أـشنم رگا  اـصوصخم  دـهد ، یم نیکـست  ار  نمزم  ياهدردرـس  نآ  گرب  لـگ و  هدرک  مد تسا و  نّیلم  ربارفـص و  زین  اـیقاقا  تـخرد 
ینوخ و مک يارب  زمرق ، بارش  رتیل  کی  رد  ایقاقا  ياهلگ  مرگ  ات 20  هدرک 15  مد زا  .دشاب  همضاهءوس  یئاذغ و  ّتیمومسم  دردرس 

.تسا عفان  هنانز  تاحشرت  نامرد 

خرس لگ  هریت  گس : لگ   Rosa canina :Rosaceae

ياهراخ هدـیمخ و  بلغا  ياه  هخاـش اـب  رتم  ات 5  عافترا 1  هب  ددـعتم  ياه  هقاس اـب  هدـنورالاب  یهاـگ  هتـشارفارب و  تسا  يا  هچتخرد
یغرم مخت ات  کیراب  يوضیب  هچگرب  ات 7  اب 5  يا  هناش بکرم  ياهگرب  ياراد  راخ ، دقاف  یهاگ  میخض و  مکحم و  اتبسن  هتـشگرب و 

.دیفس یهاگ  زمرق و  ات  گنر  مک یتروص  گنر  هب  رگیدکی ، رانک  رد  یئات  ات 15  يا 5  هشوخ ای  درفنم  ياهلگ  نهپ و 
اـهرهن و راـنک  رد  اـهراز ، هشیب يا ، هرخـص قطاـنم  اـهدور ، هیـشاح  رد  هدوب و  نـالیگ  ناتـسا  ناریا و  ياـهزر  نیرت  یلومعم زا  یکی 

ياهلگنج  یلگنج و  ياه  هداج
446 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دیامن یم دشر  یفاک  اتبسن  رون  ياراد  کنت 
قطانم رد  هک  تفگ  ناوت  یم تئرج  هب  .دراد  صاخ  یهاگیاج  یتنیز  ياه  هچتخرد ناونع  هب  ناریا  رد   .( Rosa spp) اهخرس لگ 

ببس هب  نالیگ  ناتسا  رد  .دشاب  هدشن  تشک  نآ  رد  زر  يا  هتوب لقا  دح  هک  دوش  یمن هدید  يا  هچغاب هناخ و  درـس ، هلدتعم  هلدتعم و 
زا یکی  .تسا  قطاـنم  ریاـس  زا  رتاـبیز  رتتـشرد و  نآ  ياـهلگ  هدوب و  ینـالوط  هچتخرد  نیا  یهدـلگ  نارود  اوـه  بآ و  ياـهیگژیو 

دشاب یم يزیگنا  لد يوب  رطع و  ياراد  هک  تسا  يریگ  بالگ خرس  لگ  ای   Rosa damascena ناریا یموب  شزرااب و  ياهزر 
.دوش یم هدافتسا  رطع  بالگ و  هیهت  يارب  نآ  زا  و 

رد هدوب  ردم  ضباق و  توبروکسا ، دض  نیماتیو ث  ندوب  اراد  تلع  هب  نآ  لکش  يا هزوک رادتشوگ و  تمـسق  ینعی  گس  لگ  هویم 
دور یم راکب  هیلک  مرو  باهتلا و  زا  یشان  ياهیرامیب  هدعم ، ياه  هچیهام يداراریغ  ضابقنا  ینوخ ، طالخا  یلومعم ، ياهلاهـسا  عفر 

.تسا رثؤم  زین  دیراکسا  مرک  عفد  رد  و 

سانور هریت  سانور :  Rubia tinctorum :Rubiaceae
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رثکا 5 دح  يدنلب  هب  هدـنور  یئاوه  ياه  هقاس زمرق و  گنر  هب  ابلاغ  ناوارف و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  یمئاد  هلاسدـنچ و  تسا  یهایگ 
.راد هخاش ابلاغ  رتم و 

، يا هزینرس لاکشا  هب  مهارف  يا و  هخرچ تروص  هب  يددعتم  ياهگرب  ياراد  اه  هرگ لحم  رد  هدوب و  هشوگراهچ  یفلع و  هایگ ، هقاس 
رد نآ  صاخ  دربراک  ببس  هب  نالیگ  رد  سانور  .دشاب  یم راد  شین دننام و  کخیـس كون  اب  نهپ  یغرم  مخت ات  يوضیب  یلیطتـسم -

رون ياراد  قطانم  اهراز و  هشیب هیشاح  دنت و  ياهبیش  عرازم و  اهغاب ، هیشاح  رد  رتشیب  دشاب و  یم هدش  هتخانش  الماک  روش  یهام  هیهت 
هک دراد  یفلتخم  یئوراد  فراصم  .دوش  یم هدافتـسا  یگنر  هدام  ناونع  هب  تعنـص  رد  سانور  هشیر  زا  .دیامن  یم ومن  دشر و  یفاک 

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  نیرتمهم 
مدع لوبلا و  سبح  رد  ناوت  یم نآ  زا  .تسا  روآ  هدـعاق روآاهتـشا و  ضباق ، يوقم و  فیفخ  روط  هب ربارفـص و  ردـم ، سانور  هشیر 

هب یسنج  سانور  هریت  رد  .درک  هدافتسا  تخس  ياهتسوبی  عفر  نوخ و  رد  ارفـص  دوجو  يرونیموبلآ  هیلک ، ناقتحا  مرو و  راردا ، عفد 
یناتـسهوک قطانم  رد  صوصخ  هب  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  ناوارف  ددـعتم و  ياـه  هنوگ ياراد   . Galium spp رینپریش مان 

بط رد  شاو ) هجنپ  ) رینپریـش یـسراف  ماـن  هب  هدوب  روـبزم  سنج  زره  ياـهفلع  نیرتـمهم  زا  یکی   Galium verumو دنیور  یم
ياهلگ اب  هدـیئور و  دـنب  ناـیم تاـعافترا  بوطرم  ياـهناکم  عرازم و  هیـشاح  رد  رتشیب  نـالیگ  ناتـسا  رد  .ددرگ  یم فرـصم  یتنس 

ياـهگرب ياراد  اـهنآ  یگمه  دنتـسه و  گنردیفـس  ياـهلگ  ياراد   Galium ياـه هنوگ بلغا  .دوش  یم صخـشم  دوخ  گـنردرز 
.دنشاب یم يا  هخرچ مهارف و 

Galium یملع ماـن  اـب  دــیور  یم ناردــنزام  نـالیگ و  ياهناتــسا  یلگنج  فـلتخم  قطاـنم  رد  هـک  رینپریــش  ياــه  هنوـگ زا  یکی 
.دوش یم هتخانش   hyrcanicum

تیــصاخ ياراد  هاـیگ  یئاوـه  ياـضعا  دراد : ریز  حرــش  هـب  یــصاوخ  تـسا و  یئوراد  ناــهایگ  زا   Galium verum رینپریش
نیکست ار  هدعم  درد  .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  عرص  هلمح و  نامرد  يارب  تسا و  فیفخ  جنـشت  دض  ضباق و  ردم ، هدننک ، مارآ
لامعتسا رد  تسا ، رثؤم  هیلک  گنس  راردا و  عفد  مدع  توبروکسا ، رتاوگ ، جاسنا ، ندروآ  بآ  يدبک ، ياهیرامیب  عفر  يارب  هداد و 

.تسین ریثأت  یب فلتخم  يدلج  ياهیرامیب  ادوس و  ریزانخ ، يور  نآ  دامپ  یجراخ 

خرس لگ  هریت  یتخرد : کشمت   Rubus anatolicus :Rosaceae

ياــهکرک زا  هدیــشوپ  رادرایــش و  هشوـگ و  ــالومعم  يا  هقاــس مکارتـم و  هخاــشرپ و  رتـم  اــت 2  يدـنلب 1  هـب  تـسا  يا  هـچتخرد
یهاگ زمرق و  هب  لیامتم  گنر  یتروص ياهلگ  اب  لوکیناپ  نیذآ  لگ يا ، هچگرب ای 3  يا 5  هجنپ ياهگرب  .راد  غیت گنر و  يرتسکاخ

زمرق ندیـسر  ماگنه  هب  هک  تسا  زبس  گنر  هب  يا و  هشوخ تلاـح  هب زین  نآ  ياـه  هویم هتفرگ و  رارق  اـه  هخاـش ياـهتنا  رد  نآ  دـیفس 
.دوش یم هایس  هب  لیامتم 

رانک نشور ، ياهراز  هشیب اهور ، هدایپ اه ، هرد اه ، هداج هیـشاح  رد  یفاک  رون  ياراد  قطانم  رد  رتشیب  نـالیگ و  رد  کـشمت  هنوگ  نیا
.دیامن یم ومن  دشر و  هدش  اهر  یضارا  یلحاس و  هدش  تیبثت  ینش  ياه  هپت اهدور و 

رادراخ و امومع  يا  هقاـس نیمز و  يور  هدـیباوخ  هدرتسگ و  تلاـح  یگمه  هک  تسا  يدـنچ  ياـه  هنوگ ياراد  نـالیگ  رد  کـشمت 
: ناوت یم سنج  نیا  رگید  ياه  هنوگ زا  .دنراد  گنر  هایس لکش و  یتوت ياه  هویم گنرزبس و  ياهگرب 

Rubus caesius, Rubus hyrcanus, Rubus lanuginosus
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.تسا روآطاشن  عوبطم و  هزمشوخ ، کشمت  هویم  .درب  مان  ار 
، میدـس نهآ ، میـسلک ، رفـسف ، نبرک ، ياهتاردـیه  نیئتورپ ، یبرچ ، تسا : ریز  داوم  ياراد  کشمت  هویم  یئایمیـش  تاـبیکرت  رظن  زا 

.ث نیماتیو  دیئوزولکونوم و  نیوالفوبیار ، نیمایت ، نیساین ، نیماتیو آ ، میساتپ ،
هک یـصاخشا  يارب  نآ  فرـصم  دراد  هتزا  داوم  دـنق و  یمک  رادـقم  نوچ  تسا و  مک  نآ  یئاذـغ  داوم  هک  تسا  يا  هوـیم کـشمت 

همضاه  ءوس  هک  یناسک  تسا  مک  کشمت  یشرت  هک  اجنآ  زا  .تسا  دیفم  یتح  ررض و  یب دنراد  مسیتامور  ای  تباید 
447 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زولول عاونا  زا  هویم  نیا  رد  دوجوم  دنق  هک  اجنآ  زا  نینچمه  .دننک  هدافتـسا  شراوگ  لمع  يدنک  عفر  يارب  نآ  زا  دـنناوت  یم دـنراد 
.تسا عنامالب  دنشاب  یم دنق  يرامیب  هب  التبم  هک  یصاخشا  يارب  نآ  فرصم  دشاب ، یم

تیلاعف هب  دـنا  هدـنکارپ ندـب  تسوپ  حطـس  مامت  رد  هدـش و  دروآرب  نویلیم  ات 2  اهنآ  دادـعت  هک  ار  قرع  دـّلوم  ياه  هدـغ کـشمت ،
.دنک یم دایز  ار  قرع  حشرت  دراد و  یماو

طولخم بآ  اب  هک  کشمت  هکرـس  تبرـش  .تسا  هدـش  زیوجت  کلمخم ، کخرـس و  بت ، دروم  رد  بآ  اب  طولخم  کـشمت  تبرش 
.دـننک یم هرغرغ  ار  نآ  دردولگ )  ) نیژنآ دروم  رد  نینچمه  .دوش  یم فرـصم  دـنیآ  یم بت  اب  هارمه  هک  یئاهیرامیب  دروم  رد  دوش 

یّلک هب  تسوبی  هک  دوش  یم ببـس  تسا و  ّرثؤم  رایـسب  یعیبط  روط  هب  جازم  یکـشخ  تسوبی و  هجلاعم  رد  کشمت  ياه  هناد مخت و 
.ددرگ عفر 

: دسیون یم نینچ  بط » رد  نوناق   » باتک رد  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیش 
.دشاب نرتسن  هک  دنیوگ  بلکلا  قیلع  ار  یعون  تسا : عون  نیدنچ  کشمت  »

.دنمان کشمت  یسراف  رد  ار  نآ  تسا و  بلک  نودب  قیلع  هک  تسه  يرگید  عون 
درخ ار  گنـس  يور  نیا  زا  تسا و  دوجوم  یگدـنریگ  هارمه  یتفاـطل  قیلع  خـیب  رد  .تسا  هدنناکـشخ  ضباـق و   ] قیلع يازجا  همه 

دهد و افش  ار  ناهد  مخز  دنیاخب  ار  شا  هدیـسر رمث  ای  گرب  .تسا  عفان  رـس ] مخز   ] رـس هحرق  جالع  رد  درآ و  مهب  ار  اهمخز  دنک ،
، کشمت هک  تسا  هدمآ  یتسردنت  ياه  هخسن باتک  رد  نینچمه  دنک ».] يریگولج   ] مشچ فارطا  یگدمآرب  زا  .دنک  راوتـسا  ار  هثل 
زا دشاب و  یم نّیلم  و  نیماتیو ث ) نادقف  رثا  رب  اه  هثل يزیرنوخ   ) توبروکسا دض  روآراردا ، روآاهتشا ، نوخ ، هدننک  هیفـصت کنخ ،
زا هک  کشمت  بآ  .تسا  دـیفم  ّرثؤم و  رایـسب  زین  هدـعم  شزوس  و  هدـعم ) باهتلا   ) تیرتساگ تیـشنورب ، هجلاـعم  رد  هتـشذگ ، نیا 

ياه هدروارف رد  عوبطم  رّطعم و  لماع  ناونع  هب  هک  کشمت  تبرـش  هّیهت  تهج  دـیآ  یم تسد  هب  کشمت  هدیـسر  ياه  هویم ندرـشف 
ات هک  تسا  یئوراد  کشمت  گرب  هدناشوج  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  .دور  یم راک  هب  تسا  يدیـسا  تالولحم  صوصخب  یئوراد ،

تلوهـس و هب  اهنآ  لمح  عضو  دش و  یم هدـناروخ  هلماح  نانز  هب  هسنارف  رد  نامیاز ، لمح و  عضو  عقوم  رد  يدالیم  مهدراهچ  نرق 
يددعتم لحارم  رد  نآ  تّحص  هدش و  هتشاذگ  هبرجت  شیامزآ و  هلحرم  هب  ناتـسلگنا  رد  وراد  نیا  نونکا  .تفرگ  یم ماجنا  یناسآ 

.تسا هدیسر  توبث  هب 

دنب تفه فلع  هریت  اهکشرت :  Rumex spp .:Polygonaceae

ياهلگ اب  دـنبدنب  امومع  اهدـنب و  لحم  رد  يا  هلول ياه  هراوشوگ بوانتم و  ياهگرب  اب  یفلع  هلاسدـنچ  ای  هلاسکی  دنتـسه  یناـهایگ 
.دنا هتفرگ رارق  هقاس  ياهتنا  رد  ای  اهگرب  روحم  رد  مهارف  يا و  هخرچ تروص  هب  هک  یسنج  دنچ  ای  یسنج  کی 
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ای يا  هبارش ای  لماک  يا  هیشاح اب  رادلاب و  امومع  هقدنف  اهنآ  هویم  هدوب ، لکش  یناکیپ  يا و  هزینرـس هدیـشک ، یلیطتـسم  امومع  اهگرب 
.دنشاب یم راد  هژم

دـشر بوطرم  یناتـسهوک  قطانم  اهراز و  نمچ اهدور و  اهقالتاب ، اهرابیوج ، هیـشاح  بوطرم  قطانم  رد  اهکـشرت  ياـه  هنوگ بلاـغ 
اب هک  درب  ماـن  اهکـشرت  ياـه  هنوـگ نیرت  یلوـمعم زا  یکی  ناوـنع  هـب   Rumex conglomeratus زا ناوتب  دـیاش  .دـنیامن  یم
رد يدایز  شنکارپ  شرتسگ و  ياراد  ناتـسبات  راـهب و  لـصف  رد  شگنرزمرق  گرب  هقاـس و  ناوارف و  يا و  هخرچ کـچوک  ياـهلگ 

.تسا نالیگ  رسارس 
: ناوت یم سنج  نیا  رگید  ياه  هنوگ زا 

Rumex acetocella/ Rumex scutatus
Rumex: dentatus/ Rumex tuberosus

ناجیهال و تشر و  فارطا  رد  رتشیب  رخآ  هنوگ  ود  رابدور و  لیجنم و  فارطا  دوردیفـس  هرد  رد  رتشیب  لوا  هنوگ  ود  هک  درب  ماـن  ار 
.دنراد شنکارپ  یلزنا 

هاگتسد لمع  یئاسران  رد  اهکشرت  گرب  .ددرگ  یم فرصم  شآ  يزبس  ناونع  هب  راهب  لئاوا  رد  مدرم  طسوت  امومع  اهکـشرت  گرب 
ياهیرامیب نادند و  هثل  مرو  ریساوب ، اهتـشا ، یمک  هدعم ، ءالتما  توبروکـسا ، یباهتلا ، ياهیرامیب  ياوادم  رد  هدوب و  رثؤم  راردا  عفد 

.تسج هرهب  کشرت  زا  ناوت  یم رتاوگ  ضراوع  يدرز و  نمزم ، ياهتسوبی  عفد  رد  .دور  یم راکب  یتسوپ 
ياـهیرامیب ادوس و  تروص ، شوج  اـه و  هناد عفر  رد  دـیفم  يرثا  كوخ ، هیپ ناـتک و  هناد  درآ  اـب  هاـیگ  هتخپ  گرب  طولخم  داـمض 

.دراد یتسوپ 

هلال هریت  ساخ : هلوک  Ruscus hyrcanus :Liliaceae

ياهگرب اب  زبس  هشیمه  هخاـشرپ و  بعـشنم و  اـی  هداـس  ییاوه  هقاـس  اـب  ناوارف و  ینیمزریز  ياـه  هقاـس اـب  يا  هچتخرد تسا  یهاـیگ 
ياهلگ ساخ  هلوک .لکـش  يوضیب - ای  یغرم  مخت امومع  رادراخ و  ییاهتنا  اب  نشخ  یمرچ و  يامن ) گرب  گـنرزبس و  ياـه  هقاـس )

رب شاروزرمم و  هارمه  هب  امومع  ناریا  لامش  ياهلگنج  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  دراد و  گنرزمرق  يا  هتـس ياه  هویم یـسنج و  کی
.دیور یم یلگنج  راد  سوموه كاخ  يور  رب  اههاگترپ و  رانک  رد  ای  راد  بیش قطانم  رد  یکهآ  ياهکاخ  يور 

448 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یبآ نامکریت  هریت  یبآ : نامکریت   Sagittaria trifolia :Alismataceae

اب رتمیتناس  ات 80  يدنلب 30  هب  تسار  هتـشارفارب و  ییاوه  هقاس  ددـعتم و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  دنـسپ  تبوطر يزبآ و  تسا  یهایگ 
روحم لوط  رد  ابیز  دیفـس و  ياهلگ  لکـش و  یناکیپ یکنهپ  دـنلب و  یگربمد  اب  هقاس ، هدـعاق  رد  رو  هطوغ ای  روانـش  ییاوه  ياهگرب 

.يا هشوخ ینیذآ  لگ رد  هقاس 
قطانم اهبادرم و  اهقالتاب و  رانک  رد  جـنرب و  عرازم  رد  زره  فلع  تروص  هب  هک  تسا  دنـسپ  تبوطر ناهایگ  زا  یکی  یبآ  ناـمکریت 

هیلک ارـس و  هعموص نموف و  ناجیهال ، تشر ، فارطا  یلزنا ، ردـنب  رد  هژیو  هب  نالیگ  فلتخم  طاـقن  رد  .دـیور  یم ـالومعم  بوطرم 
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.دیور یم جنرب  تشک  بسانم  قطانم 

دیب هریت  اهدیب :  Salix spp .:Salicaceae

یغرم و مخت ای  یغرم  مخت ژاو  اـت  یطخ  بواـنتم  ياـهگرب  رتم و  ات 15  عافترا 10  هب  هدـننک  نازخ دنتـسه  ییاه  هچتخرد ای  ناتخرد 
یهاگ نوگژاو و  امومع  رگیدـکی و  زا  يادـج  هدام و  ای  رن  لکـش  يا هبرگ مد  يا  هلبنـس تروص  هب  یـسنج و  کی  اـهلگ  .يا  هزینرس

.دنا هتفرگ رارق  تسار 
زا ناتخرد  نیا  .دـنبای  یم شیور  یمئاد  بآ  ياراد  ياهرهن  اهدور و  هیـشاح  اهرابیوج ، رانک  رد  بوطرم  قطاـنم  رد  اـمومع  اهدـیب 

لنوت رد  اـهنآ  تسار  ياـه  هقاـس زا  لاـفوت و  هبعج و  هیهت  يارب  اـهنآ  زا  لـصاح  هتخت  زا  هتـشادن و  ینادـنچ  شزرا  یهد  بوـچ رظن 
.دوش یم هدافتسا  نداعم 

یئوراد شزرا  اهنآ  تسوپ  .تسا  روهـشم  هدوب  تیمها  دجاو  رظن  نیا  زا  اهنآ  هیاس  دـنراد و  اوه  فیطلت  رد  ییازـس  هب  شقن  اهدـیب 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  نآ  يرب  بت تیصاخ  دراد و  یهجوت  لباق 

.دوش یم هدافتسا  لکلا  هیهت  يارب  اهنآ  بوچ  ریمخت  زا 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتروهشم  تسا و  يددعتم  ياه  هنوگ ياراد  ناردنزام  نالیگ و  رد  اهدیب 

 Salix acmophylla دیبدرز
 Salix aegyptiaca کشمدیب

 Salix babylonica نونجم دیب 
Salix elbursensis

Salix excelsa
، اهنابایخ رانک  رد  بلغا  هتـشاد و  یـصاخ  ییابیز  دوخ  نوگژاو  ياه  هخاش اـب  هک  تسا  یتنیز  ياـبیز  ناـتخرد  زا  یکی  نونجم  دـیب 

.ددرگ یم تشک  یهاگجرفت  قطانم  اهکراپ و 
هجوت دروم  صاخ  يوب  رطع و  دوخ و  لکـش  يا هبرگ مد - يا  هلبنـس ياـهلگ  نتـشاد  رطاـخ  هب  هک  تسا  یناـتخرد  زا  زین  کشمدـیب 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  رب  بت ناونع  هب  بلغا  هدوب و  وبشوخ  رایسب  هک  ددرگ  یم هیهت  یقرع  نآ  زا  دشاب و  یم مدرم 

عانعن هریت  یلگ : میرم  یعون   Salvia glutinosa :Labiatae

ياهکرک زا  هدیـشوپ  رتم و  کی  رثکا  دـح  يدـنلب  هب  هخاشرپ  یناـقوف  شخب  رد  تسار و  يا  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
يور رب  کـنت  تروص  هب  هک  نآ یلگ  ات 6  ياه 4  هخرچ زا  لکـشتم  نیذآ  لگ .هشوگ  هس  یغرم - مخت - هداس  ياـهگرب  يا و  هدـغ

.دشاب یم يا  هوهق ياهراون  اب  گنردرز  يابیز  رایسب  ياهلگ  ياراد  دنا و  هتفرگ رارق  نیذآ  لگ روحم 
رون ياراد  یلگنج  ياه  هداج هیـشاح  لاخلخ و  ملاسا - هداج  فارطا  رد  تسا و  ناردـنزام  نالیگ و  یلگنج  قطانم  صاخ  هایگ  نیا 

.دبای یم شیور  یفاک  اتبسن 
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Salivia nemorosa :Labiatae

ربز و ياـهکرک  زا  هدیـشوپ  رتمیتناـس و  رثکا 100  دـح  يدـنلب  هب  هخاشرپ  تسار و  ياـه  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ 
.یبلق يا  هدعاق اب  يا  هزینرس یلیطتسم - هداس ، ياهگرب 

.دنا هتفرگ رارق  نیذآ  لگ روحم  يور  رب  هک  تسا  شفنب  ای  یناوغرا  گنر  اب  مه  هب کیدزن  مکارتم و  لگ  يواح 6  لگ  ياه  هخرچ
.دیور یم اهراز  هشیب اهلگنج و  هیشاح  اهغاب و  هکورتم و  عرازم  لخاد  رد  رتشیب  نالیگ  رد  روکذم  هایگ 

449 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هلودلا نیما  چیپ  هریت  دنوش :) ماهلپ ، مهلپ ،  ) یطقآ ملپ ،  Sambucus ebulus :Caprifoliaceae

هچگرب تفج  ات 6  اب 3  لـباقتم  گرزب و  يا  هناـش ياـهگرب  رتم و  رثکا 2  دـح  عافترا  هب  دـب ، يوب  اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
، هتفرگ رارق  دننام  قبط لکش و  يرتچ ییاهتنا  نیذآ  لگ رد  نآ  یتروص  هب  لیامتم  دیفـس  یهاگ  دیفـس و  ياهلگ  يوضیب ، يا  هزینرس

.دوش یم گنر  هایس ندیسر  زا  سپ  نآ  هویم 
رون ياراد  ياهلگنج  رتسب  رد  اه ، هداج هیشاح  رد  طاقن ، بلغا  رد  هدوب  ناردنزام  نالیگ و  هقطنم  ناهایگ  نیرت  یلومعم زا  یکی  ملپ 

.دیور یم یلگنج  ياه  هداج هرانک  دنت  ياهبیش  رد  اهغاب و  عرازم ، هیشاح  رد  دوش و  یم هرسکی  عطق  هک  یلگنج  قطانم  رد  ناوارف ،
یهایگ ملپ  دوش ، یم هدافتـسا  نوگانوگ  ياهمادـنا  زا  شرب  هیهت  يارب  مولع  فلتخم  بعـش  ياههاگـشیامزآ  رد  یطقآ  هقاـس  زغم  زا 

هب ناریا  یتنس  بط  رد  .تسا  هدش  هیصوت  اهدرد  زا  یـضعب  نامرد  يارب  یتنـس  بط  رد  یلو  هدوب ، یمـس  نایاپراهچ  يارب  هک  تسا 
عاونا خرـسداب ، لوبلا ، سبح  سرقن ، مسیتامور ، جلاعم  هفرـس ، تدش  هدننک  مک پیرگ ، جـلاعم  نّیلم ، نکـسم ، قرعم ، ردـم ، ناونع 

مرو و كروک ، شوج و  محر ، ضراوع  دردوـلگ ، ءاقـستسا ، مکـش ، یگدروآ  بآ  باـصعا ، درد  یگتخوـس ، ياـهمخز  ریـساوب ،
، گرب زا  معا  هایگ  ءازجا  مامت  .دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  یلچک  جـلاعم  نادـند و  یگدروخ  مرک هدـننک  فقوتم تسوپ ، شراـخ 

.دنراد ییوراد  فرصم  نآ  هویم  لگ و  هشیر ،

عانعن هریت  هزرم :  Satureja hortensis :Labiatae

زیت و ای  دنک  كون  اب  يا  هزینرس یطخ - ات  یطخ  ياهگرب  رتمیتناس و  رثکا 35  دح  يدنلب  هب  هخاشرپ  يا  هقاس اب  هلاسکی  تسا  یهایگ 
، شفنب گنر  هب  هدرشف و  مه  هب  ابلاغ  لگ  ات 20  اب 2  کنت  ای  هوبنا  ياه  هخرچ زا  لکـشتم  لیوط و  نیذآ  لگ گربمد ، نودب  ابیرقت 

.دشاب یم دیفس  ای  یناوغرا 
معط ياراد  ددرگ و  یم فرصم  وکوک  يزبس  ندروخ و  يزبس  ناونع  هب  هک  دشاب  یم ناتـسا  رد  هدش  تشک  ياهیزبس  زا  یکی  هزرم 

.تسا عوبطم  رایسب  يرطع  و 
اه هداج رانک  دـنت  ياهبیـش  رد  لیجنم  راـبدور و  هقطنم  رد  نـالیگ و  رد   Saturya mutica ماـن هب  رگید  يا  هنوـگ سنج  نیا  زا 

.دیور یم
، هدعم يوقم  مضه ، لمع  هدننک  لیهـست هدنهدورین ، هدوب و  يدایز  رطع  ياراد  دنیـشن  یم لگ  هب  هک  یماگنه  هزرم  رادـلگ  هخاشرس 
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- هدـعم ياهیتحاران  دوجو  تروص  رد  دراد ؛ مرک  عفد  لاهـسا و  عفر  هلزن و  دـض  ضباـق ، رثا  فیفخ  روط  هب تسا ؛ نکـشداب  ردـم و 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  يا  هدور ياهلگنا  اهلاهسا و  اهزاگ ، خفن ، هیلع  هدننک ، مارآ ناونع  هب  يا ، هدور

ینساک هریت  هایگریپ :  Senecio vernalis :Compositae

ات عافترا 5  هب  الاب  ات  نیئاپ  زا  هخاشرپ  بعشنم و  ای  هخاش  نودب  تسار  هتشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاس  ود  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
نودب يا  هقاس ای  يا  هدعاق ياهگرب  اب  كرک  نودب  ای  يا  هبنپ دنلب  ياهکرک  زا  هدیشوپ  هدنوش و  یناوغرا ای  زبس  گنر  هب  رتمیتناس   45

ياه هچلگ اب  يا  هپک عمتجم و  ياهلگ  ياراد  يا ، هبنپ دـنلب و  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  يا و  هزینرـس ژاو  اـی  یلیطتـسم  یقـشاق - گربمد ،
.درز يا و  هلول قبط  ینایم  ياهلگ  گنردرز و  يا و  هنابز يرانک 

، تشر فارطا  یلزنا ، تشر و  نیب  رتشیب  هدوب و  ناتـسا  يا  هگلج فلتخم  قطانم  هراهب  مهم  روهـشم و  زره  ياهفلع  زا  یکی  هایگریپ 
Senecio ناوت یم سنج  نیا  هلاسکی  رگید  ياه  هنوگ زا  .دـیور  یم یلزنا  ردـنب  یلحاس  ینـش  ياه  هپت يور  رب  ناجیهال و  فارطا 

هدـش داـی  قطاـنم  رد  رکذـلا ، قوـف  هنوـگ  هارمه  راـهب  لـصف  رد  یناوارف  هب  هـک  درب  ماـن  ار   Senecio glaucusو  vulgaris
ياهلگنج رد  هدوب  ناریا  لامـش  یلگنج  قطانم  صاخ   Senecio othonae مان هب  قوف  سنج  زا  هلاس  دنچ  يا  هنوگ .دـنیور  یم

.دراد شیور  نالیگ  ناتسا 

دوخن هریت   Sesbania puniceae :Leguminosae

ات عافترا 2  اب  كزان  يا و  هناوتسا ياه  هخاش اب  راد  هخاش بعـشنم و  یجات  هتـشارفارب و  تسار و  يا  هقاس اب  تسا  یتخرد  ای  هچتخرد 
اب نوگژاو ، الومعم  تفج و  ات 15  دادعت 8  هب  یلیطتسم  یغرم - مخت ژاو  ای  یلیطتسم  ياه  هچگرب يا و  هناش بکرم  ياهگرب  اب  رتم   4

.رادلاب هشوگراهچ  ماین  هویم  اب  نوگژاو ، يا  هشوخ یجنران  هب  لیامتم  زمرق  ای  هریت  زمرق  ياسآ  هناورپ ددعتم  ياهلگ 
يابیز گنر  رطاخ  هب  هک  تسا  ناردنزام  برغ  نالیگ و  ياهناتسا  رد  ناریا  لامش  يابیز  هدش  هتشاک  ناهایگ  زا  یکی  روکذم  هایگ 

.دوش یم تشک  نآ ، لگ 
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.تسا هدش  دراو  ناریا  هب  اجنآ  زا  اپورا و  هب  هک  تسا  یبونج  ياکیرمآ  هلدتعم  قطانم  یموب  هایگ  نیا 

ینساک هریت  یتوکلم : فلع   Sigesbeckia orientalis :Compositae

ياهگرب اب  راد  هدـغ هدرـشف و  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  الاب و  رد  بعـشنم  تسار و  هتـشارفارب و  يا  هقاس اب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
اب يا ، هپک ياـهلگ  رادـگربمد و  لکـش و  يا هوـگ يا  هدـعاق اـب  نهپ  یغرم  مـخت اـت  گربـمد  نودـب  يا  هزینرـس یغرم - مـخت لـباقتم 

.یقبط يا  هلول يرانک و  يا  هنابز ياه  هچلگ
یئایارغناغ ياهمخز  اهرـسلوا و  راردا و  يراجم  ياهیرامیب  ياوادـم  رد  دنتـسه و  ردـم  نوخ و  هدـننک  هیفـصت هایگ  نیا  ءازجا  هیلک 

تسوپ و ياهیرامیب  ناـمرد  يارب  هدرک  طولخم  نیریـسیلگ  اـب  يواـسم  تبـسن  هب  ار  روبزم  هاـیگ  زا  لـصاح  روطنت  .دنـشاب  یم رثؤم 
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رگا .تسا  رثؤم  دـنراد  چراق  یلیفط و  أـشنم  هک  یتسوپ  ياـهیرامیب  عفر  رد  هژیو  هب روطنت  نیا  .دـنرب  یم راـک  هب يدـلج  ياـهیتحاران 
ار اهنآ  هدولآ ، ياـهمخز  يور  رب  نآ  نداد  رارق  اـب  هک  يروطب  دراد  يوق  هدـننک  ینوفع دـض  رثا  دوش  هیهت  هزاـت  هاـیگ  زا  نآ  روطنت 
Herbe برچ فلع  Herbe divine و  یتوکلم فلع  ار  نآ  اه  يوسنارف درادن ؛ یـسراف  مان  .دیامن  یم نامرد  هدرک  ینوفعدض 

.دنمان یم  grass
عرازم و رد  نالیگ  ناتـسا  رد  دـشاب و  یم ناوارف  رون  اب  کـنت  ياـهلگنج  اـهغاب و  عرازم و  زره  ياـهفلع  زا  یکی  رکذـلا  قوف  هاـیگ 

.دیامن یم دشر  ناجیهال  یلزنا و  ملاسا ، اراتسآ ، تشر ، لیجنم  رابدور ، فارطا  ياهغاب 

ینساک هریت  بوکع :  Silybum marianum :Compositae

ياهگرب رتمیتناس و  ات 150  عافترا 30  هب  الاب  رد  راد ، هخاش بعـشنم و  ای  درفنم  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  ای  هلاس  ود  یفلع  تسا  یهاـیگ 
رادراخ ادیدش  ياه  هنادند گنردیفس و  ياه  هگر ياراد  اهگربگر  دادتما  رد  هک  رادگربمد  یغرم و  مخت ژاو  كرک  نودب  يا  هقوط

يا هقوط ياهگرب  زا  رتکچوک  هدوب  شوغآ  هقاس  راد و  هراوشوگ لکـش و  يا هزینرـس یغرم - مخت بلغا  يا  هقاس ياـهگرب  .دنـشاب  یم
.دنشاب یم

ماـن هب  يا  هتفاـی لکـش  رییغت  ياـهگرب  طـسوت  هک  گرزب  يا  هپک عـمتجم و  تروـص  هب  اـهنآ  گـنرزمرق  هداـم  رن و  يا  هلوـل ياـهلگ 
.دنراد رارق  دنا  هدش هطاحا  رادراخ  ياه  هگرب

بلاغ رد  زین  نالیگ  ناتـسا  رد  هدوب  شیآ  عرازم  اهرابیوج و  رهن و  رانک  اه و  هداج هیـشاح  زره  ياـهفلع  زا  یکی  رکذـلا  قوف  هاـیگ 
هایگ .دوش  یم هدید  يرهش  نیب  ياه  هداج هیشاح  زین  نموف و  ارس و  هعموص فرط  هب  تشر  تشر ، لیجنم - ياه  هداج رانک  رد  طاقن 

بوکع یئوراد  ياه  هبنج .دـسر  یم هیذـغت  فرـصم  هب  بلغا  یئاـپورا  ياـهروشک  رد  نکیل  تسا و  خـلت  ياـهگرب  ياراد  روکذـم 
ياهدیئونوالف ینغور و  ياهسناسا  اهنیموبلآ ، اهدیپیل ، يواح  هایگ  نیا  هویم  .تسا  شزرااب  رایسب  یتنس  بط  رد  نآ  هویم  اصوصخم 

ار نآ  دـبک  تفاب  یگدـید  بیـسآ تروص  رد  تسارفـص و  هسیک  ياهیتحاران  هیلع  يرثؤم  يوراد  هدوب  نیرام  یلیـس نیبلیـس و  مهم 
ندـش خارف  همـضاه ، زاـهج  تـالالتخا  نرگیم ،)  ) هـفرط کـی ياهدردرـس  ناـمرد  نوـخ ، راـشف  ندروآ  نیئاـپ  رد  .دـنک  یم مـیمرت 

نیا هویم  گرب و  یتنـس  ناکـشزپ  .دراد  یهجوت  لباق  ریثأت  لیبموتا  نرت و  اب  ترفاسم  زا  یـشان  ضراوع  یگتفرگایرد و  اهگرهایس ،
زیوجت نمزم  ياهتسوبی  يوارفـص و  ياهگنـس  عفد  نینچمه  لاحط و  هب  طوبرم  ياهدرد  نامرد  يارب  هتـسناد  ارفـص  لهـسم  ار  هایگ 

رد نآ  هشیر  زا  دالاس و  هیهت  رد  هایگ  ياهگرب  زا  .دنک  یمن داجیا  یتیمومـسم  هنوگچیه  موادم  روط  هب یتح  هایگ  فرـصم  .دننک  یم
.دوش یم هدافتسا  اهابرم  اهاذغ و  یخرب  هیهت 

کی يدیئونیموبلآ و  داوم  نودیمآ ، ياراد  هایگ  هناد  .دراد  رب  بت يوقم و  روآاهتشا ، رثا  خلت و  معط  بوکع  یئاوه  ياضعا  هشیر و 
.تسا هدش  هیصوت  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  يارب  نآ  هدش  هل هناد  فرصم  دشاب و  یم ینغور  هدام 
.دنناوخ یم يراصنلا  كوش  نمدلا و  كوش  بوکع ، ار  نآ  یبرع  هب  درادن ؛ یسراف  مان  روبزم  هایگ 

وب بش هریت  ریشکاخ :  Sisymbrium officinale :Cruciferae

يا و هقوط رادگربمد و  يا  هدـعاق ياهگرب  اب  رتمیتناس  ات 80  يدنلب 20  هب  هخاشرپ  بعـشنم و  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
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.رتمیلیم ات 17  لوط 11  هب  هاتوک  لکش  یطورخم نیجرخ  ياه  هویم اه و  هخاش ياهتنا  رد  لیوط  اتبسن  يا  هلبنس گنردرز  ياهلگ 
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اج همه یلومعم و  ابیرقت  یهایگ  نالیگ  رد  دـیور ، یم هکورتم  ياهنیمز  اهور و  هدایپ اه و  هداـج راـنک  رد  ـالومعم  رکذـلا  قوف  هاـیگ 
ناهایگ زا  یکی  راهب  لصف  رد  دـبای و  یم شیور  اهغاب  اـهور و  هداـیپ عرازم ، هیـشاح  یلگنج ، ياـه  هداـج راـنک  رد  هدوب و  هدـنکارپ 

.تسا نالیگ  ناتسا  فلتخم  قطانم  بلاغ 
Descurainia نآ نیتـال  ماـن  تسا و  فورعم  ریـشکاخ  هب  هک  يرگید  هنوگ  دوـش و  یمن یئوراد  هدافتـسا  هنوـگ  نیا زا  ناریا  رد 

اهغاب عرازم و  هیشاح  تالغ و  مدنگ ، عرازم  شیآ ، عرازم  زره  فلع  زین  روکذم  هایگ  .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  تسا   sophia
یخرب رد  ناتـسبات  لصف  رد  هدـیدرگ و  فرـصم  اهتبرـش  هارمه  خـی  بآ و  اب  هدـننک  کنخ ناونع  هب  رتشیب  ریـشکاخ  ياه  هناد .تسا 

راکب هرجنح  ياهیرامیب  دوبهب  يارب  هدوب و  روآطلخ  ردم ، توبروکسا ، دض  هدنهدورین ، ریشکاخ  دوش ، یم هتخورف  اهیشورف  هویم بآ
.تسا دیفم  یگنانز  تاحشرت  نامرد  ینوخ و  طالخا  هداس ، ياهلاهسا  عفر  رد  ریشکاخ  هایگ  هدناشوج  دور ، یم

هلال هریت  هلیگ :) یلاو روب ، هلفک هلیگنش ، هروپماک ،  ) کلم زا   Smilax excelsa :Liliaceae

یبلق و هبـش  ات  يا  هریاد نهپ  یغرم  مخت بوانتم  ياهگرب  اب  رتم  رثکا 20  دح  لوط  هب  رادراخ  يا  هقاس اب  هدـنورالاب  تسا  يا  هچتخرد
هب گربمد  زا  رتدـنلب  نیذآ  لـگمد  يور  رب  ددـع  ات 14  دادـعت 2  هب  نآ  کچوک  ياهلگ  .دـننام  کچیپ هدـیاز  ود  اب  دـنلب  یگربمد 

.ددرگ یم گنرزمرق  ندیسر  زا  سپ  نآ  يا  هتس ياه  هویم هتفرگ  رارق  لکش  يرتچ يروحم و  تروص 
رد .دـیامن  یم دـشر  یفاک  رون  ياراد  قطانم  اهراز و  هشیب هبورخم ، ياهلگنج  اه ، هداج هیـشاح  لامـش ، یلگنج  قطاـنم  رد  کـلم  زا 

.دیور یم هبورخم  يا و  هگلج یلگنج  طاقن  بلاغ  رد  زین  نالیگ 
نوزامآ هزوح  ات  يزکرم  ياکیرمآ  رواجم  ياهروشک  کیزکم و  یبونج  یحاون  رد  هک  نآ زا  يرگید  ياه  هنوگ هاـیگ و  نیا  هشیر 

.دوش یم تراجت  رازاب  دراو  يراپسلاس  هشیر  مان  تحت  دنیور ، یم
هارمه یتح  موزیر و  ياراد  ای  و  ینیمزریز ) ياضعا   ) موزیر زا  يراع  تروص  هب  هک  تساهنآ  هشیر  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق 

.دریگ یم رارق  ینامرد  ياه  هدافتسا ضرعم  رد  هایگ ، هقاس  زا  یتمسق  اب 
ءاد امزگا و  يدلج ، ياهیرامیب  نامرد  يارب  ار  نآ  یتنس  بط  .تسا  هتـشاد  دایز  فراصم  نوخ  هدننک  هیفـصت ناونع  هب  هتـشذگ  رد 

.دنک یم هیصوت  فدصلا 
دیور یم ناریا  رد  هک   S .excelsa L دننام اهنآ  عاونا  زا  یضعب  طقف  دنا و  ننات دقاف  امومع  یئوراد  ياهیراپسلاس  هک  تسناد  دیاب 

.دنشاب یم روکذم  هدام  ياراد   S .prolifera Roxbو
S. excelsa L

: تسا موسوم  ریز  یماسا  هب  دیور و  یم نالیگ  زا  یعیسو  هقطنم  رد 
هروپماک سیمت و  یلزنا ، ردنب  رد  هلیگ  یلاو دورناکرگ ، رد  روپ  هلفک اراتـسآ ، رد  هلیگنـش  رـسدور ، ناجیهال و  رد  یکلم  زا  کلم و 

.کفرد رد  اکیلاب  نالیگ و  یحاون  یضعب  رد  هناداکلک  ناملید ، رد  هناد  تاش ارس ، هعموص رد  كروپماک  تشر ، فارطا  رد 

ینیمز بیس هریت  چیپ : يزیر  جات  Solanum dulcamara :Solanaceae
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گنر شفنب ياهلگ  يا و  هزینرـس یغرم - مخت ات  یغرم  مخت رادگربمد  یئاهگرب  یبوچ ، يا  هقاس اب  هدنچیپ  هدنورالاب و  تسا  یهایگ 
.گنرزمرق رادبآ  يا  هتس هویم  یئاهتنا و  ای  يروحم  نزرگ  نیذآ  لگ رد 

، اهقالتاب بوطرم و  قطانم  اـه ، هچاـیرد راـنک  رد  ناریا  یلامـش  طاـقن  بلاـغ  رد  هک  تسا  یئاـه  هچتخرد زا  یکی  رکذـلا  قوف  هاـیگ 
ریاس اـی  اـگور  گـنهن - دـننام  یلزنا  بادرم  ياـههاگور  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  لاـثم  يارب  .دـیامن  یم دـشر  اـهدور  رتسب  هیـشاح و 

.دیامن یم دشر  هارمه  ناهایگ  ریاس  اهین و  نایم  رد  اههاگور  رانک  زا  ایرد  فرط  هب  بادرم  يا  هناخدور ياهریسم 
رد .دراد  ردـخم  یمک  نوخ و  هدـننک  هیفـصت قرعم ، هدـنهدورین ، ردـم ، نّیلم ، رثا  میـالم  روط  هب چـیپ  يزیر  جاـت یتنـس  بط  رظن  زا 

، یگنانز تاحـشرت  ناوختـسا ، درد  عفر  يارب  تسا و  رثؤم  لاخ  بت ادوس و  شراخ  امزگا ، دـننام  نمزم  يدـلج  ياهیرامیب  ياوادـم 
.دریگ یم رارق  هدافتـسا  دروم  يرونیموبلآ  يدرز ، مسیتاـمور ، سرقن ، مسآ ، هفرـس ، هایـس نمزم ، هلزن  نمزم ، ياهتیـشنورب  ءاقـستسا ،

.دیامن یم تیمومسم  داجیا  دایز  نازیم  هب  نآ  ياه  هدروآرف فرصم 

ینیمز بیس هریت  ناجمداب : ناجنداب ،  Solanum melongena :Solanaceae

هب  هخاشرپ  تسار و  میخض و  اتبسن  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
452 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اب شفنب  هب  لیامتم  دیفس  ای  دیفس  درفنم  گرزب ، اتبـسن  ياهلگ  .گرزب  یغرم  مخت رادگربمد  ياهگرب  رتمیتناس و  ات 100  عافترا 30 
لیوط يا  هناوتسا لکش ، یبالگ یغرم ، مخت لاکـشا  هب  گرزب  يا  هتـس هویم  اهگرب و  روحم  رد  نیئاپ  فرط  هب  هدیمخ  دنلب و  یلگ  مد

.هریت شفنب  ای  هریت  یناوغرا  گنر  هب  هریغ ...  و 
نآ هویم  ددرگ و  یم تشک  عرازم  رد  نالیگ  رد  هلمج  زا  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  فورعم  یعارز  ناـهایگ  زا  یکی  ناـجنداب 

.دسر یم هیذغت  فرصم  هب  نوگانوگ  قرط  هب  لاس  لوصف  بلاغ  رد  ناجنداب ) )

ینیمز بیس هریت  روگنا : گس  Solanum nigrum :Solanaceae

يوضیب و یغرم - مخت ای  یغرم  مخت ياهگرب  هخاشرپ و  رتمیتناس ، ات 70  عافترا 10  هب  تسار  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
سپ جیردت  هب  هک  گنر  هایس رادبآ  هتـس  هویم  ییات و  ات 10  ياهلگ 5  اب  نزرگ  هشوخ  نیذآ  لگ رد  گنردیفـس  کچوک و  ياهلگ 

.ددرگ یم گنر  یجنران ندیسر  زا 
طاقن بلاغ  رد  هک  دـشاب  یم یعارز  عرازم  هبورخم و  ياهنیمز  ایرد ، لحاوس  هناـخدور ، هیـشاح  زره  ياـهفلع  زا  یکی  روگنا  گـس

.دیامن یم دشر  یفاک  اتبسن  رون  ياراد  یلگنج  قطانم  یعارز و  ياهنیمز  رد  صوصخ  هب  نالیگ 
رد .تسا  هدـنهد  نیکـست نینالوس  نتـشاد  تلع  هب  هدوب  ردـخم  روگنا  گس تسا ، هدـش  هتخانـش  یتنـس  بط  رد  نآ  ییوراد  تارثا 

.دراد ینامرد  رثا  ریساوب  ناتسپ و  كون  كرت  كاندرد ، ياهرسلوا  يور  رب  نآ  هدش  هل هزات و  ياهگرب  یجراخ ، لامعتسا 
هب دوش ، یم هداد  رارق  تسوپ  كاندرد  بهتلم و  ياهتمـسق  اهمرو و  يور  رب  یعـضوم  مامح  نویـسلوما و  تروص  هب  نآ  هدـناشوج 

یلصفم مسیتامور  درد  نآ  دامـض  .دراد  شخبافـش  نکـسم و  رثا  هدننک  تحاران يدلج  يرامیب  یگدیبوک و  اهیگتخوس ، رد  هوالع 
.دهد یم نیکست  ار  داح 
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ینیمز بیس  هریت  ینیمز : بیس   Solanum tuberosum :Solanaceae

هب هخاشرپ  تسار و  ییاوه  هقاس  اهتنا و  رد  ناوارف  ینیمز ) بیـس   ) ددـغ ياراد  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
ياـه هچگرب یغرم و  مخت لـماک  هچگرب  تفج  ات 4  اب 3  درف  يا  هناش ياـهگرب  هشوگراـهچ و  اـمومع  رتمیتناـس  ات 100  عافترا 30 

گنرزبس رادبآ  هتس  ییاوه  هویم  و  ییاهتنا ، نزرگ  نیذآ  لگ رد  شفنب  هب  لیامتم  ای  دیفس  ياهلگ  ياراد  اهنآ ؛ نایم  رد  يرتکچوک 
.ددعتم ياه  هناد اب 

رد یناتـسهوک و  قطاـنم  رد  زج  نـالیگ  رد  هچ  رگا  تسا و  هدـش  تشک  یهاـیگ  ناریا  رد  هدوـب  اـکیرمآ  هراـق  یموـب  ینیمز  بـیس 
، يدنـشپ یلوبناتـسا ، ینیمز  بیـس ياهمان  هب  نآ  عاونا  نکیل  دوش و  یمن تشک  دنرود  هب  ایرد  تبوطر  زا  هک  تسدرود  ياهاتـسور 

هایگ زبس  ءاضعا  .ددرگ  یم هضرع  اه  هزاغم اهیـشورف و  يزبس بلاغ  رد  دوش و  یم هدید  مدرم  ياذغ  رد  هرمزور  تروص  هب  افلآ و ... 
، یـشش نمزم  ياه  هلزن یمـسیتامور ، یبصع  ياهدرد  دراد و  هدننک  مارآ ردـخم و  رثا  نینالوس  نتـشاد  تلع  هب  هقاس  گرب و  دـننام 

هدـننک مرن - توبروکـسا و  دـض  ینیمز  بیـس هدـغ  .دـیامن  یم هجلاعم  ار  یکیرحت  تالاح  اب  هارمه  ياهلاهـسا  کـشخ ، ياـه  هفرس
یحطس ياهیگتخوس  يور  رب  هدش  هدنر  ای  هزات  ینیمز  بیس  دوش ، یم هیـصوت  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  نآ  فرـصم  دشاب و  یم

.دراد هدنهد  نیکست  رثا  ندب 

هسایناگراپسا هریت  فوروت :  Sparganium neglectum :Sparganiaceae

ییاوه هقاس  هدنکارپ و  میخض و  اتبسن  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  هیاپکی  يزبآ ، ای  یبایاپ  دنسپ و  تبوطر هلاسدنچ و  یفلع  تسا  یهایگ 
تسار و دـنلب و  یفیدر  ود  ياـهگرب  رتمیتناـس و  ات 120  عاـفترا 25  هب  یناـقوف  شخب  رد  راد  هخاـش بعـشنم و  هتـشارفارب  تسار و 

.دنشاب یم رتدنلب  هقاس  زا  یهاگ  هک  راد  فالغ هدعاق  رد  يا و  هشوگ هس لکش و  يوان
ياه هپک دـنا و  هتفرگ رارق  رگیدـکی  رانک  رد  يورک  يا  هپک عمتجم و  تروص  هب  نآ  گنر  هایـس اـی  يا  هوهق اـهتنا  رد  دیفـس  ياـهلگ 

.دنوش یم هدید  راد  هخاش بعشنم و  نیذآ  لگ روحم  لوح  الاب ، رد  رن  ياهلگ  نیئاپ و  رد  ابلاغ  هدام  ياهلگ  يواح 
ياراد ياهبادرم  اهقالتاب و  نیریـش ، بآ  ياهراس  همـشچ بآ و  ياه  هکرب رانک  رد  هلدـتعم  طاقن  بلاـغ  رد  ناریا  رد  روکذـم  هاـیگ 

ياهرهن رانک  رد  یهاگ  ارـس ، هعموص نموف و  تشر ، فارطا  ياه  هکرب اهریگبآ و  یلزنا ، بادرم  رد  نالیگ  رد  .دـیور  یم مک  قمع 
.دوش یم هدید  راهب  لصف  رد  يرهش  نیب  ياه  هداج هیشاح  تقوم 
453 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوخن هریت  یسوواط :  Spartium junceum :Leguminosae

هداس و نازیر  ابلاغ  کچوک و  مک و  ياهگرب  لکش و  ییوزاس ياه  هخاش رادرایـش و  يا  هقاس اب  هخاشرپ  تسار و  تسا  يا  هچتخرد
.دـیامن یم هجوت  بلج  رتشیب  نآ  گنرزبس  ياـه  هخاـش هدیـسر  یم رظن  هب  گرب  نودـب  اـمومع  هاـیگ  هک  يروط  هب  کـیراب  يوضیب 

.دنا هتفرگ رارق  اه  هخاش ياهتنا  رد  یلگ  ات 20  ياه 5  هشوخ رد  امومع  نآ ، ییالط  درز  ياسآ  هناورپ ياهلگ 
، تشر گرزب  ياهرهـش  رد  صوصخ  هب  نـالیگ  ناتـسا  رد  دوش و  یم هتـشاک  یتـنیز  یهاـیگ  ناوـنع  هب  اـمومع  ناریا  رد  یـسوواط 
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.دوش یم تشک  لزانم  طایح  یهاگ  اهنابایخ و  هیشاح  اهکراپ ، رد  نموف  ناجیهال و 

ردنغچ هریت  جانفسا :  Spinacia oleracea :Chenopodiaceae

نیذآ لگ یناکیپ و  ای  ییاتلد  اـبلاغ  کـنهپ  دـنلب و  گربمد  بواـنتم و  يا  هقوط اـبلاغ  ياـهگرب  اـب  هلاـسکی  هیاـپود و  تسا  یهاـیگ 
.رادراخ يا  هویم ییاهتنا و  لوکیناپ  نزرگ -

.ب .آ  ياهنیماتیو  زا  راشرس  هک  تسا  یکاروخ  ياهیزبس  فیدر  رد  روشک و  فلتخم  قطانم  هدش  هتـشاک  ناهایگ  زا  یکی  جانفـسا 
مدرم بلغا  يارب  هک  دراد  یناوارف  ییوراد  فراصم  جانفـسا  .دـشاب  یم تافـسف  نهآ و  ریظن  فلتخم  حالما  یناک و  داوم  ث و د و 

.دوش یم هدید  زره  فلع  تروص  هب  عرازم  رد  یهاگ  نآ  یشحو  عاونا  .تسا  هدش  هتخانش 
، هدوب دیفم  رایسب  ینوخ  مک هب  نایالتبم  يارب  لیفورلک  تافسف و  نهآ ، نتشاد  تلع  هب  دراد و  يدایز  تیمها  ییاذغ  رظن  زا  جانفسا 

.دزاس یم رسیم  ار  گرزب  هدور  زا  داوم  عفد  تلوهس 
داوم يدیئونیموبلا ، داوم  بآ ، دصرد  ياراد 93  هزات  جانفسا  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا  دسیون : یم ییوراد » ناهایگ   » باتک فلؤم 

.تساهتالاسکا اصوصخم  میـسلک ، میـساتپ و  حالما  کینـسرا ، نهآ ، رفـسف ، دی ، نیترکـس ، نیتیـسل ، لیفورلک ، يدنق ، داوم  برچ ،
تهج هب  جانفسا  .تسناد  اه  کشرت )  ) oxalis هیبش ناوت  یم دراذگ ، یم ندب  رد  هک  يریثأت  ییایمیش و  بیکرت  رظن  زا  ار  جانفـسا 
رادراب نانز  يارب  اذغ  نیرتهب  دنک و  یم دایز  ار  نوخ  زمرق  ياه  هچیوگ رظن  نیا  زا  .تساتمه  یب اهیزبس  نایم  رد  زین  نهآ  ندوب  اراد 

.دشاب یم نوخ  مک صاخشا  و 
دایز ار  اهنآ  تیلاعف  راک و  هدوب ، اه  هیلک كرحم  دریگ ، یم ار  ناطرس  تفرـشیپ  يولج  يدودح  ات  میزینم  نتـشاد  تهج  هب  نینچمه 

.دنک یم
يور رب  هدـنهدورین  رثا  دـش ، فـشک   Dobreff فربد هلیـسو  يدالیم  لاـس 1924  رد  هک  نیترکـس  ندوـب  اراد  تلع  هـب  جانفـسا 

اب .دنک  یم تیوقت  ار  هدور  لکـش  يدود تاکرح  دهد و  یم شیازفا  ار  ارفـص  تاحـشرت  .دراد  هدـعملازول  هدور ، هدـعم ، تاحـشرت 
ناونع هب  ناکدوک و  هیذـغت  رد  نآ  فرـصم  اذـه  عم  تسین  شخب  تذـل دایز  دوش  یم هیهت  جانفـسا  اب  هک  يا  هداـس ياهاذـغ  هک  نآ
ناونع هب  نینچمه  توبروکـسا و  تسوپ ، مواقم  ياهیرامیب  داح ، ياهیرامیب  ناوج ، نارتخد  ینوخ  مک تهاقن ، هرود  لـماک  ياذـغ 

.تسا هدش  هیصوت  دنراد  يرکف  ياهراک  هک  یناسک  يارب  باصعا  تیوقت 
، مسیتامر يدـبک ، ياهجنلوق  تسوبی ، ادـص ، یگتفرگ  مسآ ، کشخ ، ياـه  هفرـس عفر  يارب  یتنـس  بط  رد  هتخپ ، جانفـسا  فرـصم 

هتخپ جانفسا  زا  رترثؤم  جانفسا ، هزات  هریش  فرـصم  ندب ، ياهنیماتیو  دوبمک  دراوم  رد  .تسا  لومعم  ریـش  تاحـشرت  یمک  سرقن و 
دارفا ینوخ  مک عفر  روظنم  هب  اهیورنوخ  رد  هک  دیدرگ  یم هیهت  بارـش  یعون  جانفـسا  زا  هتـشذگ  رد  نآ  رب  هوالع  .تسا  هدـش  رکذ 

هدافتسا جانفسا  هتخپ  ياهگرب  هریش  تمـسق  کی  بارـش و  تمـسق  زا 4  زین  راـک  نیا  يارب  .تفر  یم راـک  هب  يراـمیب  نیا  هب  ـالتبم 
.دوش یم

ندیلام .تسا  عفان  لمد  ندرک  زاب  روبنز و  یگدیزگ  اهمرو و  ياوادم  تهج  جانفـسا  ماخ  دامـض  دـیدرگ ، رکذ  هک  هچنآ  رب  هوالع 
لد و درد  دبک ، درد  تهج  جانفـسا  مخت  .دـشاب  یم شخب  هجیتن زین  يدـلج  ياهـشوج  تهج  بآدیفـس  اب  طولخم  يزبس  نیا  هتخپ 

یمشپ هچراپ  رگا  .دهاک  یم نهآ  ندوب  اراد  تلع  هب  نادند  داسف  یهابت و  زا  دنک و  یم تفس  ار  اه  هثل جانفسا  .تسا  دیفم  رـس  درد 
.دوش یم قارب  فافش و  دیئوشب ، جانفسا  بآ  اب  ار 
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جانفسا رد  دوجوم  تالاسکا  دوجو  اریز  .دننک  فرصم  دایز  ار  جانفسا  دیابن  ارفـص  هسیک  ياهگنـس  لصافم و  مرو  هب  التبم  نارامیب 
نارامیب  لیبق  نیا  يارب 

454 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.ددرگ یم نانآ  تلاسک  دیدشت  ثعاب  تسا و  رضم 

عانعن هریت  هرب : شوگ  Stachys byzantina :Labiatae

ياراد اتردـن  هداس و  ابلاغ  رتم و  کی  رثکا  دـح  يدـنلب  هب  يروراب  هقاس  هارمه  هب  میقع  ياه  هخاش اب  هلاسدـنچ ، یفلع  تسا  یهایگ 
- یقـشاق يا  هدـعاق ياهگرب  یئوتپ و  یئوله - ياهکرک  ای  دـنلب  يا - هبنپ ياهکرک  زا  هدیـشوپ  یناـقوف  شخب  رد  .کـنت  ياـه  هخاـش

لگ ات 20  زا 15  لکشتم  رادلگ  ياه  هخرچ .یتوبکنع  رات  ات  یمـشیربا  یئوتپ - ياهکرک  زا  هدیـشوپ  نهپ و  يا  هزینرـس ات  یلیطتـسم 
.یتروص زمرق  گنر  هب  مه  هب  کیدزن  مکارتم و  ییاهتنا  ياه  هخرچ نیذآ و  لگ روحم  لوط  رد  کنت  امومع 

شزرا هنوگچیه  دـیور ، یم یفاک  رون  ياراد  قطانم  رد  هتـشاد  شیور  ناردـنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  رد  رتشیب  هک  رکذـلا  قوف  هایگ 
یفاک و رون  ياراد  عتارم  رد  رتشیب  نالیگ  رد  دـیامن و  یم هولج  كاروخدـب  مجاهم و  یهایگ  تروص  هب  امومع  هتـشادن و  يا  هفولع

.دبای یم شیور  هبورخم 
: زا دنترابع  هک  دنیور  یم نالیگ  فلتخم  قطانم  رد  سنج  نیا  زا  يدنچ  ياه  هنوگ

Stachys fruticulosa/ Stachys persica
Stachys inflata/ Stachys pubescens

Stachys lavandulifolia/ Stachys spectabilis
.دنبای یم شیور  نالیگ  ناتسا  فلتخم  قطانم  رد 

.ددرگ یم فرصم  یتنس  بط  رد  نکشداب  ناونع  هب  یهوک  ياچ  یسراف  مان  اب   Stachys lavandulifolia هنوگ

کخیم هریت  شاو : هزبس يرانق ، هناد   Stellaria media :Caryophyllaceae

ای لکـش  یبلق لباقتم  يا  هدـعاق ياهگرب  اب  هتـشارفارب  تسار و  تردـن  هب ای  نیمز  حطـس  يور  هدرتسگ  یفلع  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
قیمع یگدیرب  نتشاد  تلع  هب  هک  نآ یگربلگ  گنردیفس 5  ياهلگ  .ینیئاپ  ياهگرب  زا  رتگرزب  بلغا  ییالاب  ياهگرب  یغرم و  مخت

.دنا هتفرگ رارق  هدنکارپ  کنت و  یهاگ  دننامرتچ و  مکارتم و  نیذآ  لگ  رد  دنسر  یم رظنب  ییات   10
، عرازم رد  اصوصخم  اج  همه رد  هک  دیآ  یم رامـشب  يزره  فلع  ابیرقت  تسا و  عونتم  رایـسب  اهمادنا  لکـش  رظن  زا  رکذلا  قوف  هایگ 

.دیور یم اهنادلگ  اهور و  هدایپ اه ، هچغاب

نوتیز هریت  شفنب : سای   Syringa persica :Oleaceae

ای یغرم  مخت هداـس  لـباقتم  ياـهگرب  اـب  هدـننک  نازخ رتم و  رثکا 3  دـح  عاـفترا  هب  گـنر  يرتسکاـخ  يا  هقاـس اـب  تسا  يا  هچتخرد
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.رادلاب ياه  هناد اب  لوسپک  هویم  رطعم و  رایسب  يا و  هشوخ زمرق  هب  لیامتم  شفنب  ای  دیفس  ای  شفنب  ياهلگ  يا و  هزینرس
اهراولب رد  نالیگ  رد  .ددرگ  یم تشک  اه  هچغاب لزانم و  طایح  اهکراپ ، رد  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  هک  تسا  يا  هچتخرد شفنب  ساـی 

.تسا زیگنا  لد روهشم و  رایسب  شفنب  سای  رطع  .دوش  یم تشک  اهکراپ  لزانم و  طایح  و 

سیمت هریت  كزر : سیمت ،  Tamus communis :Dioscoraceae

لوط هب  كزان  يا  هقاس اب  گنر  هایس رتشیب ، ای  رتمیتناس  رطق 20  هب  ینیمزریز  هدغ  اب  هدنورالاب  ناچیپ و  هلاسدنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
نآ ياهلگ  .نشور  زبس  گنر  هب  لکـش  یبلق یغرم ، مخت بوانتم  یئاـهگرب  اـب  كرک  نودـب  رادرایـش ، هخاـش ، مک  رتم ، رثکا 4  دح 

رارق يروحم  يا  هلبنـس ای  يا  هشوخ تروص  هب  ابلاغ  ادج و  رگیدـکی  زا  هدام  رن و  ياهلگ  .تسا  یـسنج  کی  گنردرز و  کچوک ،
.دنا هتفرگ

.دوش یم زمرق  ندیسر  زا  سپ  نآ  گنرزبس  يورک و  هبش  يا  هتس هویم 
ياهلگنج رد  زین  نالیگ  ناتسا  رد  .دیور  یم اهراز  هشیب یلگنج و  قطانم  رد  ناریا  یلامش  ياهناتـسا  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  سیمت 

.دیور یم ناملید  ولرامع و  فارطا  رجشم  یعترم  تاعافترا  تشر و  ناجیهال و  فارطا  هلوسام ، نموف و  دورافش ، ملاسا ،

ینساک هریت  يواگ : هنوباب   Tanacetum parthenium :Compositae

هک زبس  گـنر  هب  بکرم  ياـهگرب  اـب  رتمیتناـس  اـت 60  عافترا 20  هب  هخاشرپ  ددـعتم و  ياـه  هقاـس اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.دنراد دنلب  یئاهگربمد 

هب يا  هلول ياهلگ  ددع و  ات 20  دادعت 10  هب  دیفس و  گنر  هب  يا  هنابز يرانک  ياه  هچلگ تسا : لگ  عون  ود  ياراد  هایگ  ياهلوتیپاک 
(. قبط هحفص  يور  رب   ) طسو هیحان  رد  دایز  دادعت  اب  درز  گنر 

رد تبوـطر ، ياراد  یگنـس  ياـه  هراوـید يور  رب  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاـقن  بـلغا  رد  هـک  تـسا  یهاـیگ  يواـگ  هنوباـب 
.دیور یم یگنس  ياه  هراوید اه و  هبل يور  رب  یلگنج  قطانم  رد  یهاگ  اه و  هناخدور هیشاح  هبورخم ، قطانم  بوطرم ، ياهراز  نمچ

بیـش اب  یگنـس  ياه  هراوید يور  رب  بآ و  ياهنایرج  ياراد  یناتـسهوک  قطانم  رد  یلگنج ، ياه  هناخدور هرانک  رد  زین  نـالیگ  رد 
.دیور یم دنت 

.دسر یم یتنس  بط  رد  یئوراد  فرصم  هب  یهاگ  زین  يواگ  هنوباب  ياهلگ 

عانعن هریت   Teucrium hyrcanicum :Labiatae

- یغرم مخت راد  گربمد ياهگرب  ياراد  دولآ ، كرک رتمیتناس و  ات 75  عافترا 35  هب  تسار  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدنچ  تسا  یهایگ 
نیذآ  لگ يا و  هزینرس

455 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.یتروص زمرق - ياهلگ  مکارتم و  دننام و  هلبنس يا  هشوخ
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رون ياراد  قطانم  اه و  ههاربآ رانک  هداج و  هیـشاح  رد  دـشاب و  یم رزخ  يایرد  هزوح  یناکریه  یـشیور  هقطنم  صاخ  روکذـم  هاـیگ 
.دبای یم شیور  ناوارف  اتبسن 

عانعن هریت  يدوخن : میرم   Teucrium polium :Labiatae

اب هتـشارفارب  تسار و  اـی  نـیمز  يور  هدرتـسگ  رتمیتناـس ، اـت 40  عاـفترا 10  هب  یبشخ ، يا  هدـعاق اـب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ای کیراب  یغرم  مخت ژاو  ات  لکـش  یلیطتـسم ياهگرب  .رادرف  ای  يا  هبنپ یئوتپ - ياهکرک  اـی  يرتسکاـخ  هب  لـیامتم  دیفـس  ياـهکرک 
رد رتشیب  نالیگ  رد  رکذلا  قوف  هایگ  .گنردیفس  ياهلگ  اب  ناسرـس  يا و  هپک نیذآ  لگ .یئوتپ  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  الومعم  یطخ ،

هدـش هتخانـش  مدرم  بلغا  رب  نآ  یئوراد  شزرا  دـبای و  یم شیور  یعترم  قطانم  یناتـسهوک و  يـالاب  تاـعافترا  راـبدور و  قطاـنم 
کیرحت و ار  ینیب  طاـخم  دوش  ینیب  دراو  نآ  درگ  رگا  دراد و  جنـشت  دـض  هدـنهدورین و  يوقم ، رثا  هاـیگ  رادـلگ  هخاشرـس  .تسا 
ای ریخأت  هارزیم ، یلسانت و  ياههاگتسد  ياهیرامیب  هیذغت ، هاگتسد  لمع  فعض  دردرس ، عفر  رد  نآ  فرصم  .دیامن  یم هسطع  داجیا 

.دراد یئازس  هب  ریثأت  فعض  تلع  هب  یگدعاق  عوقو  مدع 

عانعن هریت  اهنشیوآ :  Thymus spp .:Labiatae

دح يدنلب  هب  ددعتم  ياه  هقاس اب  نیمز  يور  رب  هدرتسگ  ای  يا  هتـشپ تروص  هب  یبشخ و  هدعاق  اب  هلاسدنچ و  یفلع  دنتـسه  یناهایگ 
.رادگربمد ای  گربمد  نودب  هتشگرب  هیشاح  و  نهپ )  ) تخت هراس )  ) لماک ياهگرب  رتمیتناس و  رثکا 25 

نیا تخانـش  رد  رثؤم  لماع  .دـنبای  یم شیور  یناتـسهوک  قطانم  یقـالیی و  عتارم  صوصخ  هب  نـالیگ  فلتخم  قطاـنم  رد  اهنـشیوآ 
یناتسهوک و قطانم  هب  دوخ  گنر  مرک  ای  دیفـس  یتروص ، یناوغرا ، ياهلگ  اب  اهنـشیوآ  .تسا  اهنآ  زیگنا  لد ناوارف و  رطع  ناهایگ 

.دنشخب یم یصاخ  یئابیز  یعترم  تاعافترا  دنت  ياهبیش 
: زا دنترابع  هک  دنیور  یم نالیگ  رد  سنج  نیا  زا  يدنچ  ياه  هنوگ

Thymus fallax/ Thymus pubescens
Thymus fedtschenkoi/ Thymus transcaucasica

Thymus Kotschyanus
.دنوش یم هتخانش  نشیوآ  مان  اب  روبزم  ياه  هنوگ هیلک 

ردم و جنشت و  دض  روآطلخ ، هدعم ، يوقم  نکشداب ، امومع  دنا و  هدش هتخانـش  الماک  یهایگ  ياهوراد  ناونع  هب  ناریا  رد  اهنـشیوآ 
، پیرگ نامرد  سفنت و  هاگتسد  یجنشت  تالاح  اهمـساپسا و  عفر  رد  ار  اهنآ  رادلگ  ياه  هخاشرـس هدرک  مد - .دنـشاب  یم روآ  هدعاق

شدرگ هاگتـسد  میظنت  هدننک ، ینوفع دض  هدنهدورین ، يوقم ، تیـصاخ  دـنرب و  یم راکب  نمزم  ياه  هلزن بوطرم ، مسآ  هفرـس ، هایس
.دنراد بلق  نابرض  یبصع و  زکارم  نوخ و 

عانعن هریت  یهوک : ربنسوس   Thymus Serpoyllum
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یلیخ ياه  هخاش اب  صخـشم ، ياهگربگر  کچوک و  ياهگرب  اـب  رتمیتناـس  ات 20  عافترا 10  هب  ایاپ  تسا  یهاـیگ  یهوک  ربنـسوس 
نالیگ طاقن  زا  یخرب  رد  هایگ  نیا  .يا  هشوخ عمتجم و  تروص  هب  کچوک  دیفس  ياهلگ  ياراد  .كرک  زا  هدیـشوپ  بلغا  هاتوک و 

.دیور یم لیجنم  تاعافترا  رد  هژیو  هب 
، شخبورین بلق ، يوقم  .دشاب  یم ربنسوس  ماسقا  ریاس  هیبش  ینامرد  صاوخ  رظن  زا  هک  تسا  ربنسوس  ماسقا  زا  یکی  یهوک  ربنـسوس 

.تسا نکشداب  هدعم و  يوقم 
دنک و یم هدافتـسا  لاهـسا  جنلوق و  عاونا  یگدروخ ، مهب لد همـضاه ، تالالتخا  هدعم ، فعـض  نامرد  يارب  هایگ  نیا  زا  یتنـس  بط 

.هدننک ینوفع دض  مرک ، دض  هناهام ، تداع  هدننکزاب  قرعم ، روآراردا ، لیبق : زا  تسا  لئاق  نآ  يارب  یفلتخم  ینامرد  صاوخ 
.دزاس مهارف  ار  نینج  طقس  تابجوم  دراد  ناکما  اریز  تسا ، رضم  رادراب  نانز  يارب  ربنسوس  ندروخ  رد  يور  هدایز

رادمن هریت  نوفزیز : رادمن ، رادمرن ،  Tilia platyphyllos subsp .caucasica :Tiliaceae

هریت و يرتسکاخ  گـنر  هب  یتسوپ  اـب  رتم  کـی  رثکا  دـح  رطق  هب  میخـض  تسار و  يا  هنت اـب  رتم  ات 40  عاـفترا 35  هب  تسا  یتخرد 
.دنلب یگربمد  بروم و  هدـیرب  ای  بروم  یبلق  ای  یبلق  يا  هدـعاق اب  لکـش  یغرم مخت یئاهگرب  هخاشرپ و  هدرتسگ و  یجات  رادرایش و 

رارق رتمیتناس  رثکا 9  دـح  لوط  هب  زبس  هب  لیامتم  درز  گـنر  هب  كرک  نودـب  لکـش  يا هناـبز يا  هگرب يور  رب  نآ  ینزرگ  ياـهلگ 
.تسا یئوتپ  ای  یلمخم  ياهکرک  زا  هدیشوپ  نآ  لکش  یبالگ ای  يورک  هبش  ياه  هویم هتفرگ و 

دیامن یم دشر  دنب  نایم تاعافترا  ات  یلگنج  ياه  هگلج اهتـشد و  رد  امومع  هک  تسا  ناریا  لامـش  یلگنج  ياه  هنوگ زا  یکی  رادمن 
هزورما دسر و  یم فرصم  هب  یتنس  بط  رد  هدوب  ییوراد  تیـصاخ  ياراد  نآ  نیذآ  لگ .درادن  يدایز  یتعنـص  شزرا  نآ  بوچ  و 

.دوش یم تشک  ناریا  رد  یهاگ  یئوراد  ياه  هدافتسا رطاخ  هب  زین  نآ  یئاپورا  ياه  هنوگ
رارق هدافتـسا  دروم  هدننک  مرن هدننک و  مارآ جنـشت ، دض  ناونع  هب  یتنـس  بط  رد  نوفزیز )  ) رادمن ياه  هنوگ دیفم  عاونا  لگ  گرب و 
اهنآ زا  صوصخم  میالم و  یئوب  دراد و  دوجو  تخرد  نیا  ياهلگ  رد  هک  تسا  یسناسا  هب  طوبرم  زین  اهنآ  جنشت  دض  رثا  .دریگ  یم

.ددرگ یم مامشتسا 
Tilia platyphyllos دیور یم دوردیفـس  نینچمه  دابآ و  متـسر مدهک و  نیب  ياهلگنج  رد  هک  تخرد  نیا  یئوراد  دـیفم و  عون 

رادمن .دور  یم راک  هب  یبصع  ياهیتحاران  همضاه و  ءوس  دردرس ، یگدروخامرس ، نامرد  رد  یناوارف  هب  یتنـس  بط  رد  هک  دراد  مان 
یفرـصم نردـم  یکـشزپ  رظن  زا  هایگ  نیا  هچرگ  .تسا  نیتنازگ  تاقتـشم  زا  يراع  یلو  تسا ، يدـیئونوالف  ياهدـیزکولگ  يواـح 

، درادن
456 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.درب راک  هب  نیئفاک  زا  يراع  یندیشون  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک  مد ناوت  یم یلو 
یتنس بط  رد  رادمن  ياه  هنوگ فلتخم  عاونا  لگ  گرب و  یئوراد » ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم   » باتک رد  هک  تسا  يروآدای  لباق 

« یئوراد ناهایگ   » باتک رد  هک  یتروص  رد  دور ، یم راکب  یبصع  ياـهیتحاران  همـضاه و  ءوس  دردرـس ، یگدروخامرـس  ناـمرد  رد 
.تسا هدش  رکذ  ینامرد  صاوخ  تخرد ، نیا  دیفم  هنوگ  يارب  طقف 

نایرتچ هریت  کنوتسام :  Torilis arvensis :Umbelliferae
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.يا هناش راب  ود  ات  کی  بکرم  نوگاـنوگ  ياـهگرب  اـب  هخاـشرپ ، رتمیتناـس و  رثکا 100  دـح  يدـنلب  هب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
زا هدیشوپ  لکش و  یغرم مخت هویم  یئات و  ات 12  ياهعاعش 2  اب  يرتچ  نیذآ  لگ رد  یتروص  هب  لیامتم  دیفس  ای  دیفس  ياهلگ  ياراد 

.هدیمخ ای  تسار  ياهراخ 
يا هیـشاح دنت  ياهبیـش  اهغاب و  عرازم و  اهور ، هدایپ اه ، هداج هیـشاح  رد  طاقن  بلاغ  رد  هدوب  نالیگ  زره  ياهفلع  زا  یکی  هایگ  نیا 

.دبسچ یم یلها  تاناویح  تسوپ  سابل و  هب  شا  هویم راخ ، نتشاد  ببس  هب  دیور و  یم هکورتم  یعارز  ياهنیمز  یلگنج و  ياه  هداج
.دشاب یم شرتسگ  شنکارپ و  ياراد  ناتسا  طاقن  بلاغ  رد  زین   Torilis heterophylla نآ رگید  ياه  هنوگ زا 

زیخ هلوکرس هریت  زیخ : هجنکرس زیخ ، هلوکرس  : Trapa natans :Trapaceae

هک نآ ، روانش  ياهگرب  کیراب و  یطخ و  نآ  رو  هطوغ ياهگرب  بآ ، رد  رو  هطوغ روانـش و  ياهگرب  اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
گنردیفـس و نآ  ياـهلگ  .دـشاب  یم لکـش  یکود مروت  ياراد  ییاـهگربمد  اـب  يزوـل و  تروـص  هب  دـیامن ، یم هجوـت  بلج  رتـشیب 

.تسا رادراخ  تخس و  دئاوز  اب  هارمه  یبوچ  شا  هویم
زا یکی  هک  یلزنا  بادرم  رد  دـشاب و  یم قمع  مک - اتبـسن  میالم و  نایرج  اب  اـی  دـکار  بآ  اـب  یقـالتاب  قطاـنم  صاـخ  زیخ  هلوکرس
هب رجاهم  ناگدـنرپ  يراذـگ  مخت يارب  ار  یبسانم  طیحم  هدـیئور  مه  هب کیدزن  مکارتم و  تروص  هب  تسا  هایگ  نیا  ياههاگـشیور 

.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  هیذغت  يارب  یموب  دارفا  طسوت  یهاگ  هایگ  نیا  هویم  .دروآ  یم دوجو 

چیق هریت  کسخراخ :  Tribulus terrestris :Zygophyllaceae

هدیشوپ ياهگرب  ناوج و  ياه  هخاش رتمیتناس و  ات 80  لوط 15  هب  يا  هقاس اب  نیمز  حطس  يور  هدرتسگ  هلاسکی ، یفلع  تسا  یهایگ 
هدعاق ياراد  ابلاغ  هک  يوضیب  ای  یغرم  مخت ياه  هچگرب هچگرب و  ات 16  اب 10  جوز  يا  هناش بکرم  ياهگرب  يا و  هرقن ياـهکرک  زا 

مه هب  هچرب  زا 5  بکرم  نآ  هویم  .دـنا  هتفرگ رارق  اهگرب  روحم  رد  نآ  گنردرز  درفنم  ياهلگ  .دنتـسه  لباقتم  تروص  هب  نراقتمان 
كرک نودب  زین  یهاگ  ناوارف و  ياهکرک  يراخ و  رتهاتوک  ياهکخاش  دـننامراخ و  دـنلب  خاش  يواح 2  هچرب  ره  هک  تسا  هتسویپ 

.دشاب یم
یلزنا و تشر و  نیب  یلحاـس  ياهنـش  يور  رب  نـالیگ  رد  تسا  ینـش  قطاـنم  شیآ و  عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  هک  کـسخراخ 

ندوب ضباق  هژیو  هب  هایگ  نیا  فلتخم  ياهتمسق  یئوراد  صاوخ  .تسا  ناوارف  یئوراد  صاوخ  ياراد  هتشاد  شرتسگ  یلزنا  فارطا 
.تسا هدش  هتخانش  الماک  ناریا  یتنس  بط  رد  نآ 

دوخن هریت  اهردبش :  Trifolium spp .:Leguminosae

امومع ای  هتشارفارب  يا  هقاس اب  یفلع  هلاسدنچ  ای  هلاسکی  دنتسه  یناهایگ 
457 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، زمرق ای  یناوغرا  درز ، دیفس ، گنر  هب  ییاهلگ  يا و  هچگرب ياهگرب 3  نیراموک و  يوب  ياراد  بلغا  نیمز و  حطـس  يور  هدرتسگ 
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کی يافوکشان  هاتوک و  ماین  ياه  هویم اهگرب و  روحم  ای  اه و  هخاش ياهتنا  رد  هاتوک  يا  هشوخ ای  ناسرـس و  يا و  هپک ینیذآ  لگ رد 
.لگ هساک  زا  رتهاتوک  يا  هناد ود  ای 

ياراد ردبش  ياه  هنوگ .دنیامن  یم دشر  یفاک  رون  ياراد  قطانم  اهرازنمچ و  رد  بلغا  هدوب ، دنـسپ  تبوطر امومع  یناهایگ  اهردبش 
.ددرگ یم تشک  عرازم  رد  سنج  نیا  زا  زین  يا  هدش حالصا  ياه  هنوگ دنتسه و  هجوت  لباق  يا  هفولع شزرا 

: زا دنترابع  دنیور  یم نالیگ  رد  هک  هایگ  نیا  زا  ییاه  هنوگ
Trifolium angustifolium/ Trifolium micranthum

Trifolium arvense/ Trifolium ochroleucum
Trifolium campestre/ Trifolium physodes
Trifolium carescens/ Trifolium pratense

Trifolium chusii/ Trifolium repens
Trifolium fragiferum/ Trifolium resupinatum
Trifolium glomeratum/ Trifolium scabrum
Trifolium grandiflorum/ Trifolium striatum

Trifolium hybridum/ Trifolium subterraneum
Trifolium lappaceum/ Trifolium tumens

ياوـه بآ و  بلاـط  ارثـکا  هک   Leguminosae دوـخن هریت  ناـهایگ  زا  يرایـسب  يارب  یبساـنم  هاگـشیور  نمـض  رد  ناتـسا  نیا 
.دشاب یم دنتسه  دنسپ  تبوطر يا و  هنارتیدم

، اهدـیزکولگ اهننات ، يوتحم  اهردبـش  لگ  ياـه  هچنغ نکیل  درادـن و  دوجو  اهردبـش  يارب  ینادـنچ  فراـصم  ناریا  یتنـس  بط  رد 
روآطلخ و تابیکرت  رد  نینچمه  لاهسا و  هفرس ، ادص ، یگتفرگ  تیشنورب ، ياوادم  يارب  .دنشاب و  یم یگنر  داوم  یلآ و  ياهدیـسا 

.دنتسه یمهم  هدنهد  لسع هدوب و  رایسب  دهش  ياراد  اهردبش  .دنوش  یم هدافتسا  هدعم  يوقم 
يوب هک  دـشاب  یم نآ  هدـش  کشخ ياه  هفوکـش لگ و  دـنیوگ ، یم زین  یهوک  ردبـش  ار  نآ  هک  زمرق  ردبـش  هدافتـسا  دروم  تمـسق 

دنترابع هک  تسا  هجوت  لباق  دایز و  ییایمیـش  تابیکرت  ياراد  .دیآ  یم لمع  هب  يوق  ياهنیمز  رد  طقف  اهردبـش  نیا  .دنراد  یـشوخ 
، نهآ میدـس ، سیلیـس ، درگوگ ، رفـسف ، برـس ، ساـتپ ، میزینم ، میـسلک ، دـننام  یندـعم  حـالما  دـنق و  نغور ، يا ، هدیفـس داوم  زا :

مک نآ  رفـسف  ندیـسر  زا  سپ  هـک  دراد  يرتـشیب  میـسلک  زمرق  ردبــش  ياـهگرب  .تلاـبوک  لـکین و  سم ، يور ، زنگنم ، موـینیمولآ ،
سوتکرافنا زا  هک  تسا  نیا  روبزم  هایگ  هتـسجرب  تیـصاخ  .دشاب  یم اک  نیماتیو  يا و  ياـهنیماتیو ب 1 و  ياراد  نینچمه  .دوش  یم

هدـناشوج .دـننک  یم هدافتـسا  هبنپ  مشپ و  ندرک  گنر  تهج  نآ  یگنر  داوم  زا  زین  يزرگنر  رد  .دـنک  یم يریگولج  یبلق ) هتکـس  )
رارق هدافتسا  دروم  تیشنورب  هفرـس و  هایـس نامرد  يارب  تسا و  روآطلخ  جنـشت و  دض  زمرق  ردبـش  ياهلگ  هفوکـش  هراصع  تبرش و 

.دش دنم  هرهب اهمخز  مایتلا  تهج  دامض  تروص  هب  ناوت  یم زین  هایگ  هراصع  زا  .دریگ  یم
.يرصم ینتشاک ، ینابایب ، دراد : عون  هک 3  تسا  یهایگ  ردبش  : » دسیون یم نآ  فلتخم  ياه  هنوگ ردبش و  صاوخ  رد  انیـس  یلع  وبا 

.دنک هیقنت  ار  مخز )  ) هحرق دشاب  لسع  اب  هک  ینتشاک  ردبش  هرشفا  دنروخ ...  یم دننک و  نان  ار  نآ  مخت 
اب رگا  تسا ...  دنمدوس  رایسب  عرص  نارامیب  يارب  دروآ و  هسطع  دنـشک  ینیب  هب  ار  شا  هرـشفا تسا ...  لصافم  درد  يوراد  شنغور 

ردبـش هژیو  هب  ردبـش و  زا  عونره  .دـنک  هراچ  ار  هدرپ ) دـننام  دوش  ادـیپ  مشچ  رد  هک  یتفآ   ) مشچ مت  مشچ و  يدیفـس  دـشاب  لسع 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 613 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


تـسا وهاک  ینـساک و  زینـشگ و  شجالع  تلاح  نیا  رد  درآ و  ولگ  درد  قانخ و  .دنک  اود  دشاب  مغلب  زا  هک  ار  اه  هدند درد  ینابایب 
 ... دننک عفد  ار  شبیسآ  هک 

.تسا هناثم  درد  يوراد  هیخولم )  ) یناتسب كرینپ  مخت  تبرش  اب  ینابایب  ردبش  تسا ...  یبوخ  يوراد  ءاقستسا  زاغآرـس  رد  شنغور 
.دروآ دنب  ار  مکش  دنک و  نامرد  ار  لاهسا  یق و  ینابایب  ردبش  .تسا  نادهز  اه و  هضیب درد  جالع  ردبش  نغور 

 ...«. تسا زیگنا  توهش شمخت  ردبش و 
هک هدـیدرگ  دای  درز » ردبـش   » یـسراف مان  اب  رگید  ردبـش  هنوگ  کی  زا  ییوراد » ناهایگ   » باـتک رد  دـش ، رکذ  هک  هچنآ  رب  هوـالع 

: تسا حرش  نیدب  ینامرد  صاوخ  ياراد  وردوخ و 
عفر تهج  نآ  هدرک  مد .تـسا  هدـننک  مـضه ردـم و  هنیـس ، يداـع  ياـهیرامیب  عـفار  دراد ، هدـننک  مارآ رثا  نآ ، رادـلگ  هخاشرـس  ... 

، یبصع ياهدرد  هجیگرـس ، بارطـضا و  ساسحا  لافطا ، ياهیباوخ  یب فلتخم ، ياهیرامیب  أـشنم  ياـهیباوخ  یب یبصع ، تاـکیرحت 
مدرم نیب  اهنآ  رئاظن  يدـبک و  ياهجنلوق  مضه ، ءوس  هناـثم ، هیلک و  مرو  باـهتلا و  راردا ، عفد  مدـع  یمـسیتامر ، ياـهدرد  نرگیم ،

هب  .دراد  فرصم 
458 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدننک مک یگـسئای و  نامز  تالالتخا  عفر  یئایلوخیلام ، تالاح  نامرد  نوخ ، داقعنا  دض  رثا  ياراد  دـیدج ، ياهیـسررب  قبط  هوالع 
.تسا ینایرش  نوخ  راشف 

رثا نوخ ) ندـش  هتخل   ) تیبلف يرامیب  داح  همین  عون  رد  دراد و  داقعنا  دـض  رثا  نیراموک ، مک  رادـقم  ندوب  اراد  تلع  هب  درز  ردـبش 
.دراد ینامرد 

دوخن هریت  اه : هلیلبنش  Trigonella spp .:Leguminosae

عافترا هب  هاتوک  بلغا  یئاه  هقاس اب  نیراموک  يوب  ياراد  ابلاغ  يا و  هچگرب ياهگرب 3  اب  هلاسدنچ  ای  هلاسکی  یفلع  دنتسه  یناهایگ 
اه هلیلبنـش .یطخ  لیوط و  ابلاغ  ماین  ياه  هویم شفنب و  ای  درز  ياهگنر  هب  یئاـهتنا  اـی  يروحم  درفنم  ياـهلگ  اـب  رتمیتناـس  ات 40   25
هب نآ  یـشحو  ياه  هنومن نـالیگ  رد  .دنتـسه  يا  هنارتیدـم ياوه  بآ و  ياراد  قطاـنم  رد  یهجوت  لـباق  شنکارپ  شرتسگ و  ياراد 
ات یلزنا و  تشر و  نیب  یلحاس  ياهنـش  يور  رب  هک   Trigonella carpoceras لـثم هنوگ  ود  زا  یکی  زج  هب  وردوخ  تروص 
زا  Trigonella foenum -gRAECUM یکاروـخ هلیلبنـش  نـکیل  دنـشاب و  یمن يداـیز  شنکارپ  ياراد  دـیور  یم اراتـسآ 

دوش و یم هضرع  اهیـشورف  يزبس رد  زین  نالیگ  رد  دوش و  یم تشک  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  شروخ  شآ و  يارب  هک  تسا  یئاـهیزبس 
.دنراک یم ار  نآ  اهغاب  اه و  هچغاب رد  زین  مدرم 

.دشاب یم نیماتیو  عون  دنچ  نهآ و  میسلک و  تابیکرت  يواح  هلیلبنش  گرب 
دروم نوخ  دنق  هفرس و  یئاهتشا ، مک زا  یشان  ياهیرامیب  یناوختسا ، لس  يدلج ، تاکیرحت  نامرد  يارب  نآ  هدرک  مد هلیلبنش و  هناد 
راـکب اذـغ  مضه  يارب  هدوب  رثؤم  نارداـم  يریـش  ددـغ  کـیرحت  هتفر و  تسد  زا  ياوـق  میمرت  رد  نینچمه  دریگ ؛ یم رارق  هدافتـسا 
تروص هب  عیاـم  نیمه  دوش و  یم هدافتـسا  ریـساوب  ناـنز و  ناتـسپ  كون  یگدروخ  كرت ياوادـم  رد  هلیلبنـش  هدـناشوج  زا  .دور  یم
.تسا رثؤم  هداس  ياهلاهسا  هدور و  هدعم و  مرو  باهتلا و  فیفخت  رد  هیقنت  ناونع  هب  ولگ و  درد  هزول و  مرو  هجلاعم  تهج  هرغرغ 

، ینوخ مک مسیتیـشار ، تباـید ، سرقن ، دروـم  رد  نآ  فرـصم  تسا  نیموـبلآوئلکون  نیتـسل و  یلآ ، ياهتافـسف  ياراد  هلیلبنـش  مخت 
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: دـسیون یم هلیلبنـش  صاوخ  هرابرد  یهایگ » هجلاعم   » باتک رد  تیرتسکد  دـنومیر  .ددرگ  یم فرـصم  يرغال  مسیتاـفنل و  ریزاـنخ ،
.دنک یم نامرد  ار  یئاذغ  مک زا  هلصاح  تالالتخا  هدومن  تیوقت  ار  هدعملا  زول  هدغ  هلیلبنش  مخت 

یمغلب و ياهمرو  هلیلبنش ... )  ) هبلح دسیون ...« : یم دراد و  دیکأت  شوج  مرو و  يور  رب  هلیلبنش  ینامرد  تیمها  رد  زین  انیـس  یلع  وبا 
تخس يا  هزادنا ات  دنشاب و  هدرکن  باهتلا  هک  یطرش  هب  دهد  افش  ار  دیدپان  دیدپ و  مرگ  ياهمرو  هلیلبنش  درآ  .دزادگ  یم ار  تخس 

 ... دناسر یم دیامن و  یم مرن  ار  ینوردنا  ياهمرو  .دنشاب 
رد دربب ...  نیب  زا  دـنوش  یم مشچ  سامآ  ببـس  هک  ار  ظیلغ  داوم  دـنلام  مشچ  رب  .دـنک  فرطرب  ار  مشچ  خرـس  هطقن  هلیلبنـش  زپ  بآ

 ...«. دناشن ورف  ار  دعقم )  ) يزیپ سامآ  شنغور  دننیبب ...  هدیاف  دننیشنب  شزپ  بآ رد  نادهز  ندمآ  مه  هب  درد و  سامآ و  جالع 
.تسا رثؤم  ناوختسا  یمرن  يروکبش و  ياوادم  رد  .تسا  یهام  نغور  دننامه  نیماتیو آ و د ، ندوب  اراد  ببس  هب  هایگ  نیا  ياه  هناد

هب هلیلبنـش  .تسا  يدیفم  رایـسب  ياذـغ  دـنرب  یم رـس  هب  باتفآ  مک بوطرم و  ياهاج  رد  هک  یناسک  يارب  نآ  رذـب  گرب و  ندروخ 
.دراد اج  اهیزبس  نیرتدیفم  زا  یکی  فیدر  رد  یفاک ، یهایگ  ياهنومروه  رفسف و  مزال ، ینهآ  داوم  نتشاد  تلع 

ینساک هریت  بذاک : هنوباب   Tripleurospermum disciforme :Compositae

هخاشرپ و یئاتدـنچ  ات  کی  ياه  هقاس اـب  رتمیتناـس  ات 70  عافترا 5  هب  تسار  ای  يا  هدوت هلاسدـنچ ، اـی  هلاـسود  یفلع  تسا  یهاـیگ 
.دـننام کخیـس یئاهتنا  اب  کیراب و  لکـش و  یخن ياهیگدـیرب  ياراد  شخب  يا  هناش راب  ات 1  ياهگرب 2  هخاش و  نودـب  ای  بعـشنم 
.دنا هتفرگ رارق  يواسمان  دنلب و  ياه ) هپک مد  ) ياهلگ مد يور  رب  هک  لگ  روجان  كرپالک )  ) ياه هپک لماح  کنت  میهید  نیذآ  لگ

، اهدور رتسب  اـهغاب و  عرازم و  هیـشاح  اـهراز ، نمچ بوطرم ، یحاون  رد  هژیو  هب  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  قطاـنم  رد  هاـیگ  نیا 
رب رگیدـکی  رانک  رد  عمتجم  تروص  هب  هک  گنردرز  کچوک  يا  هلول ياهلگ  اب  دـیور و  یم ردبـش  هجنوی و  عرازم  تـالغ ، عرازم 

، ولرامع لیجنم ، رابدور و  فارطا  یقالیی  عتارم  بلاغ  رد  زین  نالیگ  رد  .دوش  یم صخشم  دنا  هتفرگ رارق  دننام  قبط يا  هحفـص يور 
.دیور یم ناریح  هندرگ  هلوسام و  یلیپسا ، ناملید ،

Matricaria هـک یلــصا  هنوباـب  ياــج  هـب  ار  نآ  مدرم  ناریا  طاــقن  بـلغا  رد  هـک  میماــن  یم بذاــک  هنوباــب  ار  نآ  رظن  نـیا  زا 
، دنــــشورف یم هنوباـــب  ناوـــنع  هـــب  ار  هاـــیگ  نـــیا  هزورما  زین  اـــهیراطع  رد  دــــننک و  یم فرــــصم  تـــسا   chamomilla

رد ناتسزوخ  ناتسا  صوصخ  هب  یبونج  قطانم  رد  رتشیب  ناریا  رد  یلـصا  هنوباب  ینعی   Matricaria chamomilla هک یلاحرد
- یطورخم كرپالک )  ) هپک کی  يور  رب  هدوب  لکـشروجان  نآ  ياهلگ  دـیور و  یم تـالوقب  تـالغ و  عرازم  مدـنگ و  عرازم  ناـیم 

يارب هنوباب  یئوراد  شزرا  .دـشاب  یم کچوک  رایـسب  گنردرز  يا  هلول ياهلگ  گنردیفـس و  يا  هنابز يرانک  ياهلگ  ياراد  لـکش 
.تسا هدش  هتخانش  مدرم  مومع 

هدننک مضه روآاهتـشا ، نکـشداب ، هدعم ، يوقم  ردم ، شک ، مرک رب و  بت شخبورین ، جنـشت ، درد و  دض  يوقم ، تسا  یهایگ  هنوباب 
نوخ دیفس  ياهلوبلگ  هنوباب  سناسا  فرصم  .دراد  فیعـض  یگدننک  ینوفعدض رثا  تسا و  هدنهد  مایتلا روآ و  هدعاق ربارفـص ، اذغ ،

یجنـشت تالاح  خـفن و  زا  یـشان  ياه  هچیپ لد دوش  هفاضا  هنوباب  لـگ  هدرک  مد یمک  رادـقم  نادازون  ریـش  هب  رگا  .دـنک  یم داـیز  ار 
.دوش یم فرصم  همضاه  ءوس  هدعم و  ياهیرامیب  نامرد  يارب  .دیامن  یم فرطرب  ار  كدوک 

، ناتشگنا مخز  اهلوتسیف ، قیمع ، ياهمخز  ینوفعدض  رد  عطاق  رثا  نآ  ياه  هدروآرف مامح  نویـسول و  دامـض و  جراخ  لامعتـسا  رد 
روب روب و  ياهوم  ندرک  یئالط - يارب  هایگ  لگ  هدـناشوج  .دراد  اه  هثل قلح و  ناهد ، طاخم  مشچ و  مرو  باـهتلا  عفر  وناز ، رـسلوا 
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.دزاس یم فافش  ار  اهوم  دور و  یم راکب  یطولب  ياهوم  ندرک 
يور رب  درگ  ندیـشاپ  تروص  هب  یلچک  ياهمخز  كاندرد و  بوطرم و  ياهامزگا  نامرد  يارب  هنوباب  ياهلگ  درگ  یتنـس  بط  رد 

.دوش یم هدافتسا  وضع 
459 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یئول هریت  هنز :) شتآ يوق  وق ، وفرک ، لامزرگ ،  ) زرگ یئول ،  Typha latifolia :Typhaceae

میخـض و تسار و  یئاوه  هقاس  هدـنزخ و  ینیمزریز  ياه  هقاس اب  هیاپکی  هلاسدـنچ و  یبایاپ ، دنـسپ و  تبوطر اـی  يزبآ  تسا  یهاـیگ 
هدـعاق رد  تسار  یفیدر و  ود  يا  هدـعاق بلغا  ياـهگرب  اـب  رتـم ،  2 رثـکا 5 / دـح  يدـنلب  هب  راد  هنب هدـعاق  رد  يا و  هبنپ بوچ رپوـت 

.دنشاب یم رتدنلب  هقاس  لوط  زا  یهاگ  هک  راداوه  تارفح  اه و  هیال يواح  زغم  اب  لکش  يا همست ای  یطخ  راد و  فالغ
رن هلبنـس  هتفرگ ، رارق  نیذآ  لگ يزکرم  روحم  يور  رب  رگیدـکی  زا  هلـصاف  اب  الومعم  مکارتم و  يا  هلبنـس رد  اهنآ  هدام  رن و  ياـهلگ 

شنکارپ و رد  هک  تسا  یناوارف  ياـهکرک  ياراد  نآ  هوـیم  .دریگ  یم رارق  هداـم  هلبنـس  يـالاب  رد  هدوـب  رتهاـتوک  رتکزاـن و  ـالومعم 
.دنیامن یم يرثؤم  کمک  اهنآ  شرتسگ 

، یلزنا بادرم  رد  نالیگ  رد  .دـیور  یم یمئاد  ياهرابیوج  اهلاناک و  اهرهن و  اـهقالتاب ، اـه ، هچاـیرد راـنک  رد  اـمومع  ناریا  رد  یئول 
.دوش یم هدید  جنرب  عرازم  هب  بآ  هدننک  تیاده ياهرهن  جنرب و  عرازم  هیشاح  رد  زین  یهاگ  فلتخم و  قطانم  ياهریگبآ 

عافترا و رظن  زا  هایگ  دوخ  نکیل  دراد و  دش  هتفگ  هچنآ  هیبش  یهاگشیور  هک  تسا   Typha minima زین نآ  رگید  ياه  هنوگ زا 
هتشذگ ياهلاس  رد  هتفرگ  رارق  یئاذغ  هدافتسا  دروم  ناریا  زا  یئاهتمسق  رد  یئول  هدرگ  ياه  هناد .دشاب  یم رتکچوک  اه  هلبنـس هزادنا 

رد یهاـگ  هزورما  هتفر و  یم راـک  هب  کـهآ  غرم و  مخت هدیفـس  هارمه  هب  اـهمامح  هنیزخ  ندرک  قیاـع  يارب  نآ  رادـکرک  ياـه  هویم
.تسا هدش  هراشا  یتنس  بط  رد  زین  نآ  هشیر  یئوراد  صاوخ  هب  .دوش  یم هدافتسا  نآ  زا  يزاسذغاک  تعنص 

عنام هدرک  دیفـس  ار  اهنادـند  هک  دـندوب  دـقتعم  دـندرک و  یم لئاز  ار  زاـیپ  ریـس و  يوب  نآ  ینیمزریز  هقاـس  ندـیوج  اـب  هتـشذگ  رد 
.دندرک یم هدافتسا  يزیرنوخ  ندروآ  دنب  تاحارج و  اهمخز و  نامرد  يارب  نآ  هدیبوک  درگ  زا  نینچمه  .دوش  یم هثل  يزیرنوخ 

نوران هریت  اهنوران :  Ulmus spp .:Ulmaceae

ياهگرب اـب  رتم  ات 25  عافترا 2  هب  هخاشرپ  اهتنا  رد  هتـشارفارب و  تسار و  يا  هنت اـب  هدـننک  نازخ دنتـسه  یئاـه  هچتخرد اـی  ناـتخرد 
هدوب و رادـلاب  هقدـنف  اهنوران  هویم  لماک ، تردـن  هب راد و  هنادـند ای  يا  هرا هنادـند يا  هرانک نراقتمان و  ربارباـن و  يا  هدـعاق بواـنتم و 
رد يرثؤم  لماع  هک  دـنوش  یم هدـنکارپ  تعرـس  هب  داب  طسوت  ندیـسر  زا  سپ  دـندرگ و  یم رهاظ  اهگرب  ومن  دـشر و  زا  لبق  امومع 

.تسا لثمدیلوت  يروآداز و 
.دـنوش یم هدـید  اهطولب  ناتـسشار و  عماوج  رد  الاب  تاعافترا  ياهلگنج  رد  هدوب و  یلگنج  قطانم  صاخ  نالیگ  ناتـسا  رد  اـهنوران 

شزرااب رایسب  یتعنص و  ياهبوچ  ءزج  هک   Ulmus carpinifolia اجوا Ulmus glabra و  جلم زا : دنترابع  اهنآ  نیرتروهشم 
.دوش یم هدافتسا  اهنآ  زا  هفیرظ  ياهراک  يزاس و  لبم عیانص  رد  شکور  تهج  بلغا  دنتسه و 

اب هک  ددرگ  یم تشک  اههاگجرفت  اهکراپ و  اهنابایخ و  رانک  رد  ناریا  طاقن  بلاـغ  رد  هزورما   Ulmus x densea يرتچ نوران 
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، هدـنهد ماـیتلا ردـم ، قرعم ، يوقم ، تارثا  ياراد  یناـمرد  فراـصم  رظن  زا  اـهنوران  تسوپ  .دراد  یـصاخ  یئاـبیز  دوخ  يرتچ  جاـت 
رد نوران  تسوپ  هدـناشوج  .دـنک  یم نامرد  ار  اهیورنوخ  ندـب و  ياـهطاخم  هلزن  مضه ، هاگتـسد  فعـض  هدوب  ضباـق  هدـننک و  مرن

زورب ادوس ، راردا ، یمک  زا  یـشان  ياهیرامیب  مسیتامور ، سرقن و  ضراوع  هداـس ، ياهلاهـسا  هلمج  زا  فلتخم  ياـهیرامیب  ياوادـم 
رثؤم نآ  زا  یـشان  یباوخ  یب سرقن و  جاـسنا ، ندروآ  بآ  هبون ، ياـهبت  ریزاـنخ ، سرقن و  ياـهیرامیب  زا  یـشان  ياـهمخز  اـه و  هناد

.تسا

هنزگ هریت  هیاپود : هنزگ  هنزگ ،  Urtica dioica :Urticaceae

ناوارف و ياه  هشیر اب  رتمیتناس  رثکا 150  دح  عافترا  هب  هخاشرپ  ابلاغ  هتـشارفارب و  تسار و  يا  هقاس اب  هلاسدـنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
هب نآ  هدام  رن و  ياهلگ  دـشاب و  یم هیاپ  کی  تردـن  هب هیاـپود ، هنزگ  .دـنت  هنادـند  اـب  يا  هبل زارد و  كون نهپ  یغرم  مخت ياـهگرب 

.دنا هتفرگ رارق  هقاس  اهگرب و  روحم  رد  رگیدکی و  رانک  رد  دننام  هشوخ يا - هلبنس تروص 
دیسا نتشاد  رطاخ  هب  ناسنا  ندب  اهتسد و  اب  سامت  رثا  رد  هک  تسا  هدنزگ  ياهکرک  نتشاد  هایگ  نیا  یمومع  یلک و  تاصخـشم  زا 

.دنا هدیمان هنزگ  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دنک و  یم داجیا  یصاخ  یگدنزوس  کیمرف 
، اهور هدایپ اه ، هداج رانک  رد  رتشیب  نالیگ  رد  .دوش  یم هدـید  ناهج  طاـقن  بلاـغ  رد  هک  تسا  ینطو  ناـهج  ناـهایگ  زا  یکی  هنزگ 

.دبای یم شیور  یلگنج  ياهراز  هشیب رد  یفاک و  اتبسن  رون  اب  بوطرم  قطانم  بآ ، یمئاد  نایرج  ياراد  ياهرهن 
ياهنـش يور  رب  یلزنا و  ردـنب  فارطا  رد  نـالیگ  رد  هدوـب و  هلاـسکی  هک  تـسا  يرگید  هـنزگ   Urtica urens هنوگ نمـض  رد 

بط  رد  هنزگ  .دراد  شیور  یلحاس 
460 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا نوگانوگ  فراصم  ياراد  یتنس 
، ردم رثا  هنزگ  گرب  هدناشوج  .دـشاب  یم هنیـس  ياهیرامیب  جـلاعم  روآطلخ و  لسع ، اب  هنزگ  هناد  طولخم  یگدروخامرـس  عفر  يارب 
اهروموت و اهرسلوا ، یئایراغناغ ، ياهمخز  نامرد  رام و  شزگ  ياهیتحاران  عفر  رد  نآ  هزات  گرب  هدش  هل  هتـشاد و  روآ  هدعاق نّیلم ،

.دور یم راکب  نیکرچ  ياهمخز 
رد ینامرد  کمک ناونع  هب  يا و  هدور هدعم - هراتاک  یـسفنت ، هاگتـسد  راردا ، يراجم  ياوادم  يارب  هنزگ  گرب  ای  اه و  هخاشرـس زا 

لاحط هب  طوبرم  ياهیرامیب  ناطرـس و  ینوخ ، طـالخا  نیژنآ ، هدـعم ، درد  عفر  تهج  هنزگ  هناد  .دوش  یم هدافتـسا  تباـید  ياوادـم 
قورع يراجم  هدـننک  گنت رثا  دور و  یم راک  هب  یجراخ  لامعتـسا  رد  لصافم  درد  عفد  تهج  هایگ  هزاـت  هریـش  .ددرگ  یم فرـصم 
ینوخ طالخا  عفد  ینیب و  ندـمآ  نوخ  یلیفومه ، اـب  هارمه  یگدـعاق  لـصاوف  رد  يورنوخ  یمحر و  ياـهیورنوخ  عفر  رد  هتـشاد و 

حـشرت دایدزا  دنق و  يرامیب  جالع  نوخ ، ندروآ  دنب  هلزن ، عفد  راردا ، دایدزا  مضه ، لامعا  تیوقت  رد  هایگ  .دراد  شخبافـش  تارثا 
.دشاب یم تسوپ  ياهیرامیب  ياوادم  رد  عطاق  رثا  ياراد  هنزگ  .دراد  دیفم  رثا  یگدعاق  ندرک  زاب  ریش و 

کخیم هریت  ینوباص :  Vaccaria pyramidata :Caryophyllaceae

یتروص و ياهلگ  يا و  هزینرس یبلق - لباقتم  ياهگرب  اب  رتمیتناس ، ات 60  عافترا 15  هب  تسار  يا  هقاس اب  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ 
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زا یکی  ینوباص  .ناوارف  ياهرذـب  يواح  لوسپک  هویم  دایز و  ياه  هخاش اب  لوکیناپ  لگرپ  نیذآ  لگ رد  دیفـس  هب  لـیامتم  یتروص 
ولرامع لیجنم و  رابدور و  تاعافترا  رد  هقطنم  مید  مدنگ  عرازم  رد  رتشیب  زین  نالیگ  رد  هدـش  بوسحم  تالغ  عرازم  زره  ياهفلع 

.دهد یم عرازم  هب  یصاخ  یئابیز  دوخ  گنر  یتروص  ياهلگ  اب  هک  دوش  یم هدید  ناملید  یلیپسا  و 

تاق هرق هریت  تاق : هرق  Vaccinium arctostaphylos :Ericaceae

- يوضیب گربمد  نودب  ابیرقت  ياهگرب  هارمه  رادـکرک  یمک  درگ و  يا  هقاس اب  رتم  ات 2  عافترا 1  هب  هدننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد
یناوغرا ای  هایس  گنر  هب  رادبآ  يا  هتـس هویم  ياراد  تاق  هرق .دوش  یم دیفـس  ندش  زاب  ماگنه  هک  گنر  یتروص  ياهلگ  يا و  هزینرس

.تسا هایس  هب  لیامتم 
شار و ياهلگنج  رد  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  رد  دـیور  یم نالیگ  ناردـنزام و  برغ  رد  ناریا  لامـش  ياهلگنج  رد  طـقف  هچتخرد  نیا 

زین نآ  هویم  .دـیور  یم رابدور  لـیجنم و  فارطا  دوردیفـس و  هرد  لاـخلخ و  هب  ملاـسا  هرد  رد  یناتـسهوک  ياـهراز  هشیب رد  یهاـگ 
.دشاب یم یتنس  بط  رد  یهجوت  لباق  یئوراد  شزرا  ياراد  دراد و  مان  تاق  هرق

نامرد يارب  اهنآ  زا  دروآ و  یم نیئاپ  ار  نوخ  دـنق  هک  تسا  اـهنینیکوکولگ  یلآ و  ياهدیـسا  اـهننات ، يواـح  تاـق  هرق هویم  گرب و 
.دننک یم هدافتسا  هناثم  ياهمرو  ای  يا  هدور هدعم - ياه  هراتاک تباید و 

Vallisneria spiralis :Hydrocharitaceae

راد و فالغ يا  هدـعاق اب  بوانتم و  ياهگرب  ياراد  هدـنور ، هاتوک و  يا  هقاس اـب  بآ  رد  رو  هطوغ هیاـپ ، ود  هلاسدـنچ ، تسا  یهاـیگ 
هب هدیچیپ  رنف  دننام  هک  دـنراد  رارق  يدـنلب  لگمد  يور  رب  هایگ  نیا  ياهلگ  رتمیتناس ، رثکا 70  دح  لوط  هب  لکش  ینمچ يا و  همـست

.دنریگ یم رارق  بآ  حطس  رد  يروراب  حاقل و  ماگنه  دنسر و  یم رظن 
ياه هقاس اب  دـیور و  یم یلزنا  بادرم  هب  یهتنم  ياهدور  رد  نـالیگ  رد  هدوب و  قیمع  همین  بآ  اـب  یبادرم  قطاـنم  صاـخ  هاـیگ  نیا 

.دراد یصاخ  یئابیز  دوخ  دنلب  اتبسن  زبس و  يا  همست ياهگرب  لکش و  يرنف
461 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ینومیم لگ  هریت  اهروهام : لگ   Verbascum spp .:Scrophulariaceae

الاب رد  ای  هخاش  نودب  ای  بعشنم  نیئاپ  زا  يا  هقاس یبوچ و  يا  هدعاق اب  یهاگ  یفلع  هلاس ، دنچ  ای  هلاس  ود  هلاسکی ، دنتسه  یناهایگ 
.کنت يا  هقاس ياهگرب  هوبنا و  يا و  هقوط ابلاغ  راد و  بول ای  هداس  بوانتم  ياهگرب  اب  هخاشرپ  بعشنم و 

.دنشاب یم كرک  نودب  اهگرب  یهاگ  هدوب  هدغ  نودب  ای  راد  هدغ مکارتم  یلمخم  ياهکرک  زا  هدیشوپ  هایگ  هقاس  اهگرب و  امومع 
، هشوخ یئاهتنا  ای  يروحم  نیذآ  لگ رد  دنتـسه و  گنردیفـس  یهاگ  یناوغرا و  ای  شفنب  اتردـن  گنردرز و  ابلاغ  هایگ  نیا  ياهلگ 

.دنا هتفرگ رارق  دننام  لوکیناپ - ای  هلبنس 
دنیور و یم اهراز  هشیب یلگنج و  قطانم  کشخ و  ياهتـشد  یناتـسهوک ، ياه  هنماد یپتـسا ، قطانم  رد  ناریا  رد  امومع  اهروهام  لگ 
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.دنوش یم هدید  عتارم  رد  مجاهم  ياه  هنوگ ناونع  هب  زین  یهاگ 
: هلمج زا  اهنآ  زا  يدنچ  ياه  هنوگ نالیگ  ناتسا  رد 

Verbascum punalense
Verbascum stachydiforme

[4 :] ياه هنوگ یلگنج و  قطانم  رد 
Verbascum blattaria
Verbascum orientale

ص461 ج3 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
Verbascum thapsus

.تسا هدش  هتخانش  یتنس  بط  رد  نآ  ياه  هنوگ زا  یضعب  یئوراد  تارثا  .دنیور  یم يا  هگلج یتشد و  قطانم  رد 
: تسا رگیدکی  هیبش  شیبو  مک دوش  یم هداد  حرش  الیذ  هک  اه  هنوگ نیا ینامرد  صاوخ 

.دهاک یم مسآ  تیشنورب و  سفن ، یگنت  هنیس  ياهیتحاران  زا  .تسا  روآراردا  نّیلم و  نّکسم ، روهام  ياهلگ  هدرک  مد
عاونا ادوس و  كروک ، يور  رب  دامـض  تروص  هب  نآ  هدـش  هل دوش ، هتخپ  ریـش  اـب  روهاـم  لـگ  ياـهگرب  رگا  یجراـخ  لامعتـسا  رد 
رایسب زین  ریـش  اب  روهام  لگ  گرب  هدناشوج  یکاروخ  فرـصم  روبزم  ضارما  ياوادم  رد  .دراذگ  یم يدیفم  ریثأت  يدلج  ياهمخز 

.دندوب هدرک  نییعت  زور  رد  یلومعم  ناویل  ار 3  هدناشوج  نیا  فرصم  رادقم  میدق  يابطا  .تسا  رثؤم 

دنسپ هاش هریت  دنسپ : هاش  Verbena officinalis :Verbenaceae

ياهگرب رتمیتناس و  ات 80  عافترا 60  هب  راد  هخاش بعـشنم و  الاب  رد  تسار ، هشوگراهچ و  يا  هقاس اب  هلاس  دنچ  یفلع  تسا  یهایگ 
کچوک ياهلگ  ياراد  لکـش ، یبابر هدـیرب - يا  هناش ای  هدـیرب  هدـیرب  ای  گرزب  ياه  هنادـند اب  يا  هزینرـس یلیطتـسم - اـی  یلیطتـسم 

.یئاهتنا يا  هلبنس نیذآ  لگ رد  گنر  شفنب
بط رد  .دیور  یم عرازم  اهغاب و  هیشاح  بوطرم  قطانم  رد  رتشیب  نالیگ  رد  ناریا و  طاقن  بلغا  رد  زره  فلع  تروص  هب  دنـسپ  هاش

، اهننات نینبرو ،) نیلانبرو و   ) ياهدـیزکولگ يواح  هک  هایگ  رادـلگ  ياه  هخاشرـس زا  ناوت  یم نکیل  درادـن و  یهاگیاج  ناریا  یتنس 
حـشرت اهتـشا و  کیرحت  يارب  هدـناسیخ  اـی  هدرک  مد لکـش  هب  دـشاب ، یم یندـعم  ياـهکمن  نینوپاـس و  جزل ، داوم  ینغور ، سناـسا 

تسا و یلخاد  یکیلوباـتم  تـالدابم  يارب  یبوخ  رایـسب  كرحم  هاـیگ  نیا  .دومن  هدافتـسا  ضباـق  ناوـنع  هب  يدـعم و  ياـه  هراـصع
.دور یم راکب  يدبک  يویلک و  ياهیتحاران  عفر  نرگیم و  یباوخ و  یب یبصع ، ياهیگتسخ  هیلع  نینچمه 

ياهلگ اب  هک  دوش  یم تشک   . Lantana spp یتنیز دنـسپ  هاش مان  هب  یـسنج  ناریا  مرگ  هلدتعم  هلدتعم و  قطانم  رثکا  رد  هزورما 
رد .دراد  یصاخ  یئابیز  شفنب  ای  یتروص  یتروص و  هب  لیامتم  دیفس  دیفـس ، عونتم  ياهگنر  هب  دوخ  دننام  میهید یئاهتنا  اب  يروحم 

.دنراک یم یتلود  ياهنامزاس  لزانم و  طایح  اهراولب ، اهکراپ ، رد  ار  نآ  امومع  زین  نالیگ 

ینومیم لگ  هریت  اهبازیس :  Veronica spp .:Scrophulariaceae
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ياهگرب اب  رتمیتناس  ات 80  يدنلب 5  هب  نیمز  حطس  يور  هدرتسگ  ای  هتـشارفارب  يا  هقاس اب  هلاسدنچ  ای  هلاسکی  یفلع  دنتـسه  یناهایگ 
درفنم ابلاغ  يروحم و  يا  هلبنـس ای  يا  هشوخ ای  یئاهتنا  یئاتدنچ  ای  درفنم  ياهلگ  ياراد  یگدیرب ، اب  مسقنم  ای  میـسقت  نودـب  لباقتم 
مچرپ ود  صخـشم و  گربلگ  راهچ  اب  لکـش  يا هخرچ یبآ و  هب  لیامتم  دیفـس  ای  دیفـس  زمرق ، یناوغرا ، یبآ ، ياهگنر  هب  يروحم 

.ددعتم ياه  هناد اب  يا  هرجح ود  لوسپک  هویم  دنلب و 
.دنیور یم اههوک  للق  الاب و  تاعافترا  یناتسهوک ، يا ، هگلج یتشد ، طاقن  بلاغ  رد  هدوب  یعیسو  شرتسگ  ياراد  ناریا  رد  اهبازیس 

، اـه هچغاـب اـهغاب ، عرازم ، رد  زره  فـلع  تروـص  هب  هـک  دـشاب  یم  Veronica persica هنوـگ اهبازیـس  نیرت  یلوـمعم زا  یکی 
.دیور یم نالیگ  ناتسا  فلتخم  قطانم  یلگنج و  ياه  هداج رانک  اهلگنج ، فک  اهراز ، هشیب شیآ ، عرازم  اهنادلگ ،

: دنیور یم ریز  ياهمان  هب  سنج  نیا  زا  يدنچ  ياه  هنوگ نالیگ  رد  هوالع  هب 
Veronica anagalis- squatica/ Veronica gentianoides

Veronica arvensis/ Veronica persica
Veronica ceratocarpa/ Veronica polita

Veronica crista- galli/ Veronica serpyllifolia
462 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

فراصم .دـنوش  یم صخـشم  یتمـسق  ود  لوسپک  ياـه  هویم هتـشارفارب و  مچرپ  ود  اـب  گـنر  یبآ ياـهلگ  اـب  روبزم  ياـه  هنوگ هیلک 
.تسا هدش  هتخانش  ناریا  یتنس  بط  رد  نآ  ياه  هنوگ زا  یضعب  یئوراد 

.دیور یم یناوارف  هب   Veronica persica هنوگ نالیگ  رد 
دروـم رد  تسا و  ردـم  فـیفخ  روـط  هب روآـطلخ و  هدـننک ، مضه يوـقم ، هک  تسا  نیا  نآ ، صاوـخ  زا  خـلت و  دـنت و  بازیـس  معط 

ياه هلزن هب  نایالتبم  دیآ و  یم راک  هب  راردا  نوخ و  تظلغ  هدعم و  خـفن  مضه ، ءوس  نرگیم ، يویر ، ياهتنوفع  يدـبک و  تالالتخا 
زا دنناوت  یم دنتسه ، ناقری  ارفـص و  هسیک  هیلک و  گنـس  مسیتامور ، سرقن ، شراوگ ، هاگتـسد  یلبنت  تیـشنورب ، لس ، نمزم ، يویر 

.دننک هدافتسا  نآ 
نآ اـب  ناوـت  یم زین  ار  اـهمخز  تـسا و  رثؤـم  عفاـن و  وـلگ ، درد  هـثل ، یتحاراـن  برج ، يافــش  رد  بازیــس  یجراـخ ، لامعتــسا  رد 

.درک هجلاعم  كاپ و  ینوفعدض ،

غادب هریت  غادب :  Viburnum opulus :Caprifoliaceae

ياهگرب رتم و  رثکا 3  دح  عافترا  هب  گنر  يرتسکاخ ددعتم  ياه  هخاش ياراد  بعشنم و  نیئاپ  زا  تسار ، يا  هنت اب  تسا  يا  هچتخرد
يورک میهید  ینیذآ  لگ رد  نآ  يابیز  گنردیفس و  ياهلگ  .دنوش  یم زمرق  زیئاپ  لصف  رد  هک  گنرزبس  فاص  هبول  ات 5  يا 3  هجنپ

.تسا نآ  سلف  زا  يراع  تخل و  هناوج  اهلگ ، رب  هوالع  هچتخرد  نیا  مهم  هصخشم  .دنا  هتفرگ رارق 
رد هزورما  نآ  یتنیز  عاونا  نکیل  دیامن و  یم ومن  دشر و  نارابـسرا  ياهلگنج  اهراز و  هشیب رد  ناریا  لامـش  یلگنج  قطانم  رد  غادـب 

صوصخ هب  دراد  یـصاخ  یئابیز  دوخ  يورک  دیفـس و  ياهلگ  اب  ددرگ و  یم تشک  اه  هچغاب لزانم و  طایح  اهراولب ، اـهکراپ ، رثکا 
.دشاب یم سر  شیپ لگ و  راهب  ياه  هچتخرد زا  یکی  هک 
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دوخن هریت  اهکشام :  Vicia spp .:Leguminosae

اب کچیپ  هب  یهتنم  درف  يا  هناش ياهگرب  هدـنورالاب و  بلغا  ياه  هقاـس اـب  هلاـس  دـنچ  اـی  هلاـس  ود  هلاـسکی ، یفلع  دنتـسه  یناـهایگ 
يا هشوخ ای  درفنم  ياهلگ  تفج و  جـنپ  زا  شیب  ابلاغ  یتفج و  دـنچ  ات  کی  يا  هچگرب اب  جوز  يا  هناـش تردـن  هب هاـتوک و  کـخیس 

.طولخم گنر  ود  ای  درز  یهاگ  زمرق و  دیفس ، هب  لیامتم  شفنب  شفنب ، ياهگنر ، هب  یئاهتنا  ای  يروحم 
، شیآ عرازم  عرازم ، زره  فلع  یگمه   Vicia sativa شام Vicia faba و  القاب هدش  تشک  هنوگ  دنچ  زج  هب  امومع  اهکـشام 
رد ریز  ياـهمان  هب  سنج  نیا  زا  يدـنچ  ياـه  هنوگ نـالیگ  فلتخم  طاـقن  رد  دنتـسه و  یلگنج  نشور  قطاـنم  اـهراز و  هشیب عتارم ،

.دنیور یم فلتخم  قطانم 
Vicia cracca/ Vicia hirta/ Vicia tetrasperma

Vicia crocea/ Vicia lathyroides/ Vicia variabilis
Vicia hirsuta/ Vicia narbonensis/ Vicia villosa

گنـس نامرد  يارب  نآ  هدرک  مد دراد و  جنـشت  دض  ردم و  رثا  القاب  لگ  .دشاب  یم مضهرید  یلو  رایـسب ، یئاذـغ  شزرا  ياراد  القاب 
.دور یم راکب  يویلک  ياهجنلوق  رد  هیلک و 

يارب نآ  درآ  دامض  زین  یجراخ  لامعتسا  رد  دور  یم راکب  کخرس  هلبآ و  دننام  يا  هناد ياهبت  دراوم  رد  هک  نآ رب  هوالع  شام  هناد 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  ندب  یحطس  ياهباهتلا  عفد 

هرهزرخ هریت  شناورپ :) یفارگلت ، لگ   ) یفارگلت چیپ   Vinca herbacea :Apocynaceae

اجبان هشیر  داجیا  اهتنا  رد  یهاگ  هک  هدـنور  اـمومع  نیمز و  يور  هدرتسگ  يا  هقاـس اـب  زبس  هشیمه  هلاسدـنچ و  یفلع  تسا  یهاـیگ 
یبآ ای  گنر  مک  یبآ  نآ  ياهلگ  دراد و  یغرم  مخت اـت  يا  هزینرـس کـیراب ، يوضیب  یفلع  لـباقتم ، یئاـهگرب  هاـیگ  نیا  .دـیامن  یم

ددـعتم ياه  هناد اب  هگرب  ياه  هویم ياراد  یفارگلت  چـیپ  .تساـه  هخاـش ياـهتنا  اـی  اـهگرب  روحم  رد  لکـش  یفیق شفنب و  هب  لـیامتم 
.دشاب یم

، هبورخم ياـهلگنج  ناوارف ، رون  ياراد  ياـهراز  هشیب یعترم ، یـضارا  رد  ناـجیابرذآ  ناردـنزام و  نـالیگ و  ياهناتـسا  رد  ناریا  رد 
.دیامن یم دشر  هدش  اهر  یضارا  مید و  عرازم 

، يراوید ياهنادـلگ  لزانم ، ياه  هچغاب رد  داـیز  مکارت  اـب  شوپ  نیمز ناونع  هب   Vinca major یفارگلت چـیپ  مان  هب  نآ  زا  یعون 
.دوش یم تشک 

رخاوا رد  هک  تسا  یتـنیز  ناـهایگ  زا  یکی  گـنر  هس هشفنب  یـسراف  ماـن  اـب   Vinca tricolor هتفای شرورپ عون  رـضاح  لاـح  رد 
یبآ شفنب ، دیفس ، ياهگنر  اب  دوش و  یم تشک  اه  هناخ طایح  اهکراپ و  اهنابایخ و  رانک  ياه  هچغاب بلاغ  رد  راهب  لئاوا  ناتـسمز و 

.دنیرفآ یم یصاخ  یئابیز  زمرق  و 
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هشفنب هریت  رطعم : هشفنب   Viola odorata :Violaceae
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هـشیر داجیا  اهتنا  رد  هک  یحطـس  هدنزخ  ياه  هقاس اب  رتمیتناس  ات 12  يدنلب 3  هب  صخـشم  هقاس  دقاف  هلاسدـنچ ، یفلع  تسا  یهایگ 
.دنلب یگربمد  اب  يا  هقوط امومع  یبلق  يا  هدعاق اب  زیت و  كون يا ، هریاد یغرم  مخت - ياهگرب  دیامن و  یم

اـه و هداـج هیـشاح  یفاـک و  رون  ياراد  ياـهلگنج  فک  رد  نـالیگ  ناتـسا  رد  .تساـبیز  گـنر و  شفنب رطعم  ياـهلگ  ياراد  هشفنب 
يا هولج دوخ  يابیز  رطعم و  ياهلگ  اب  راهب  لصف  لـیاوا  رد  اـصوصخم  دـیامن و  یم دـشر  یلگنج  ياـه  هداـج هیـشاح  دـنت  ياـهبیش 

.دشخب یم یلگنج  قطانم  هب  صاخ 
ناوت یم نآ  عاونا  زا  .تسا  ناردـنزام  نالیگ و  ياهناتـسا  ناریا  هشفنب  ياـه  هنوگ بلغا  هاگتـساخ  هاـگداز و  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 

: درب مان  ار  ریز  ياه  هنوگ
Viola arvensis/ Viola modesta/ Viola occulta

Viola tricolor/ Viola witminiana

رخاوا رد  هک  تسا  یتـنیز  ناـهایگ  زا  یکی  گـنر  هس  هـشفنب  یـسراف  ماـن  اـب   Viola tricolor هتفای شرورپ عون  رـضاح  لاـح  رد 
یبآ شفنب ، دیفس ، ياهگنر  اب  دوش و  یم تشک  اه  هناخ طایح  اهکراپ و  اهنابایخ و  رانک  ياه  هچغاب بلاغ  رد  راهب  لئاوا  ناتـسمز و 

.دنیرفآ یم یصاخ  یئابیز  زمرق  و 
.دراد نینایسوتنآ  یمک  رادقم  نآ  گرب  تسا و  کیلیسیلاس  دیسا  ژالیسوم و  ياراد  رطعم  هشفنب  یئایمیش ، تابیکرت  رظن  زا 

هیلوا نورق  رد  نانوی  دـننام  اهروشک  زا  یخرب  هک  یلاـحرد تسا  یطـسو  نورق  هب  طوبرم  ناریا  رد  رطعم  هشفنب  زا  یناـمرد  هدافتـسا 
.دندرک یم هدافتسا  نآ  زا  نوگانوگ  ياهیرامیب  ياوادم  يارب  دنتشاد و  ییانشآ  هایگ  نیا  صاوخ  اب  يدالیم 

ياهیرامیب نامرد  يارب  قیاقـش  كرینپ و  یمتخ و  اب  نآ  طولخم  ای  صلاـخ  تروص  هب  هشفنب  لـگ  هدرک  مد زا  ناریا  یتّنـس  بط  رد 
، شراوگ هاگتسد  باهتلا  هجلاعم  يارب  نینچمه  .دوش  یم هدافتسا  هباشم - ضارما  نیژنآ و  پیرگ ، تیـشنورب ، لیبق  زا  ولگ - هنیس و 
، رطعم هشفنب  لگ  زا  .تسا  هدـش  هیـصوت  رطعم  هشفنب  لگ  هدرک  مد يا  هناد ياـهبت  کخرـس و  کـلمخم ، ياـهیرامیب  هناـثم و  هیلک ،

رارق هدافتـسا  دروم  وـلگ  هنیـس و  ياـهیرامیب  پیرگ ، ماـکز ، هفرـس ، هایـس ناـمرد  يارب  دراد و  نّیلم  رثا  هک  دـیآ  یم تسد  هب  يریش 
هک یناسک  هب  هتشذگ ، رد  .تسا  روآ  عوهت زین  هشفنب  هشیر  .دراد  یلهسم  رثا  هک  تسا  يریش  ياراد  زین  رطعم  هشفنب  گرب  .دریگ  یم

هـشفنب هشیر  هدناشوج  دـندوب  هدرک  فرـصم  كایرت  دوخ ، نتخاس  مومـسم  دـصق  هب  ای  دـندش  یم مومـسم  كایرت ، ندروخ  رثا  رد 
.داد یم تاجن  ار  مومسم  صخش  دش و  یم عوهت  ثعاب  درک و  یم کیرحت  ار  همضاه  زاهج  طاخم  وراد  نیا  .دندناروخ  یم

زا .دـننک  یم لـیم  طوـلخم و  دـنق  بآ  اـب  ار  درگ  نیا  .دراد  يوـق  روآ  عوـهت رثا  مرگ  ات 4  رادـقم 2  هب  زین  رطعم  هـشفنب  هـشیر  درگ 
.دوش یم هدافتسا  لافطا  يارب  اصوصخم  نیلم  يوراد  ناونع  هب  زین  رطعم  هشفنب  ياه  هناد

.دشخب یم شمارآ  باصعا  هب  ینامع  ومیل  باّنع و  نابزواگ ، لگ  زا  یطولخم  اب  هشفنب  لگ  هدرک  مد فرصم 

( شاو هراد   ) شاوراد  Viscum album :Loranthaceae

اهلگ .نزرگ  نیذآ  لگ يزاوم و  ياهگربگر  لباقتم و  ياهگرب  يا و  هخاش ود  يا ، هچتخرد زبس ، هشیمه  یلگنا و  همین  تسا  یهایگ 
.دشاب یم دیفس  گنر  هب  لکش و  یبالگ ای  درگ  كانبسچ  هتس  زین  نآ  هویم  دنتسه و  یئات  ات 5  يا 3  هتسد تروص  هب  هایگ  نیا  رد 

هایگ طسوت  هدـش  بذـج  ماخ  هریـش  تسا ؛ دوخ  زاین  دروم  یئاذـغ  داوم  زا  یـشخب  نتخاس  هب  رداق  هنیزبس  نتـشاد  تلع  هب  هایگ  نیا 
.دیامن یم دوخ  تسیزمه  هایگ  هب  یلآ  یئاذغ  داوم  هیهت  يارب  زین  يرثؤم  کمک  هدرک و  لیدبت  هدرورپ  هریش  هب  ار  ردام 
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يور رب  ابلاغ  نکیل  دوش و  یم هدید  هدش  تشک  رمثم و  ناتخرد  يور  رب  زین  یهاگ  نالیگ و  ناتسا  یلگنج  طاقن  بلاغ  رد  شاوراد 
.دنشاب یم ندش  دوبان  لاح  رد  فیعض و  هک  دیور  یم یناتخرد 

ناهایگ اه و  هچتخرد زا  یضعب  رادمرن و  یلیجنا ، زرمم ، وهلک ، هجوگ ، ماداب ، بیس ، یبالگ ، ناتخرد  يور  رب  لامـش  ياهلگنج  رد 
.دوش یم هدید  رگید 

روگنا هریت  روگنا :  Vitis vinifera :Vitaceae

هدش و ادج  هقاس  زا  نامز  رورم  هب  هک  هتـشر  هتـشر  یتسوپ  گنر و  يا  هوهق امومع  يا  هقاس اب  ناچیپ ، هدـنورالاب و  تسا  يا  هچتخرد
يرثؤم  کمک  هایگ  نتفر  الاب  هب  هک  دراد  رارق  یکچیپ  نآ  رانک  رد  الومعم  .دسر  یم رتم  ات 30  یهاگ  نآ  لوط 

464 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دیفس ياهلگ  زیت ، كون یهاگ  راد و  هنادند ياهبول  اب  لکـش  يا هجنپ دنلب و  یگربمد  اب  هدننک  نازخ ياهگرب  ياراد  روگنا  دیامن ، یم

زبس زبس ، فلتخم  ياـهگنر  هب  هزمـشوخ  رایـسب  رادـبآ و  يا  هتـس هویم  هتفرگ و  رارق  يروحم  گرزب و  يا  هشوخ رد  زبس  هب  لـیامتم 
.تسا هریغ  و  زمرق ، هایس ، درز ، هب  لیامتم 

ياهگرب ياراد  هک  یجراـخ  روگنا  یعون  ریخا  ياـهلاس  یط  .دراد  دوجو  ناریا  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاـقن  بلغا  رد  وم  تخرد 
Vitis labrusca نآ عون  الامتحا  هک  تسا  هدش  تشک  نالیگ  ناتـسا  طاقن  بلاغ  رد  تسابیز  زبسرـس و  رایـسب  یمرچ و  میخض 

وردوـخ تروـص  هب  لامـش  یلگنج  فـلتخم  قطاـنم  رد   Vitis sylvestris ماـن هب  یـشحو  روگنا  يا  هنوـگ نمـض  رد  .دـشاب  یم
.تسین يا  هداس راک   Vitis vinifera هدش هتشاک  عون  زا  نآ  صیخشت  هک  دیور  یم

.دوش یم فرصم  هریغ ) هریش و  هکرس ، کشخ ، هزات ،  ) نوگانوگ ياهتروص  هب  هک  تسا  يداصتقا  شزرااب  رایسب  ياه  هویم زا  روگنا 
.تسا نآ  هویم  یهایگ و  هریش  گرب ، وم ، ای  روگنا  تخرد  هدافتسا  دروم  تمسق 

ياراد نینچمه  سیلیس و  رفـسف ، کینـسرا ، دی ، رلک ، زنگنم ، نهآ ، میزینم ، لثم  يرگید  تازلف  ساتپ و  يدایز  رادقم  ياراد  روگنا 
دیفم تاـبیکرت  نیا  هـب  رگا  .دـشاب  یم اـهنامرف  اهزاتـساید و  دـننام  يا  هدـنز لـماوع  کـیراترات و  دیـسا  نناـت ، دـنق ، يداـیز  رادـقم 
هجوت دروم  تسا  روگنا  هناد  هریـش و  گرب ، رد  هک  يدـیفم  رثؤم و  لـماوع  ددرگ و  هفاـضا  ویتکآ  داوم  د و  ث ، ب ، ياـهنیماتیو آ ،

ربرد ینامرد  یئاذـغ و  نوگانوگ  تاهج  زا  ار ، شخبدوس  دـیفم و  رـصانع  زا  يا  هعومجم هویم  نیا  هک  دوش  یم هظحالم  دریگ  رارق 
.دراد

میقتـسم و روط  هب روگنا  دـنق  .دـشاب  یم یئاذـغ  شزرا  ياراد  اـهیکاروخ  همه  زا  شیب  دراد و  نیماـتیو  اـه  هویم ریاـس  زا  شیب  روگنا 
روگنا دـنق  نوچ  يدـنق  هب  دـیاب  لوا  اهدـنق  ریاس  هک  یلاـحرد .ددرگ  یم هریخذ  دـبک  تالـضع و  رد  دوش و  یم نوخ  دراو  تلوهس 

یتح نوگانوگ ، ضارما  هب  ءالتبا  زا  دنک و  یم مک  ار  ندـب  تاعیام  نوخ و  یـشرت  روگنا  .دـندرگ  نوخ  دراو  دـعب  دـنوش و  لیدـبت 
صاوخ زا  کی  چیه دوش  کشخ  یتقو  هک  تسا  يا  هویم اهنت  روگنا  .دیامن  یم يریگولج  دـشاب  یم ناطرـس  هک  اهنآ  نیرتکانتـشحو 
روگنا هبح  کی  زا  رتشیب  یلیخ  شمـشک  هناد  کی  هک  يروط  هب  دور ، یم ـالاب  نآ  یئاذـغ  شزرا  هکلب  دـهد ، یمن تسد  زا  ار  دوخ 
تـسا ّتلع  نیمه  هب  زین  دنک و  یم دنق  هب  لیدبت  ار  تسوپ  زلولـس  جـیردت  هب  تسوپ  يور  رد  دوجوم  ياهزاتـساید  اریز  دراد ، توق 

.دوش یمن تحاران  زیوم  ندروخ  زا  يا  هدعم چیه  هک 
، تاراترات ننات ، دنق ، يرادقم  ياراد  اراوگ  هباشون  نیا  .دراد  ردام  ریـش  هب  يدایز  تهابـش  یئاذغ  تابیکرت  رظن  زا  روگنا  هزات  بآ 
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، ینوخ مک يارب  .تسا  رگید  رصانع  میزینم و  میـسلک ، يا ، هدیفـس داوم  یغمـص ، داوم  ساتپود ، تالام  ساتپود ، تافـسف  ساتپود ،
.دشاب یم زین  نکشداب  هدوب ، دنمدوس  یبلق  ضارما  نوخ و  یبرچ  يدایز  هروا ، يدایز 

ضارما زا  روگنا  .دور  یم نیب  زا  هدعم  تالوضف  تاحشرت  ددرگ و  یم دایز  راردا  .دوش  یم هیلخت  الماک  هدعم  روگنا  ندروخ  رثا  رد 
، هناـثم هیلک و  رد  گنـس  ندـش  ادـیپ  هدـعم ، يزیرنوـخ  همـضاهءوس ، اذـغ ، ندوـمن  هماـخت  ندرک و  شرت  دـنک : یم يریگوـلج  ریز 

ضارما مسیتامر ، ياهیرامیب  ياوادم  يارب  .لصافم  داب  لس و  تالاح  زا  یخرب  يدلج ، ضارما  زا  یضعب  برس ، هویج و  ّتیمومسم 
.تسا رثؤم  نوخ  رد  هروا  ندش  دایز  نوخ و  راشف  سرقن ، يدیرو ، ینایرش و 

کشخ ریـش  ضراوع  زا  دیهدب ، راوخریـش  لافطا  هب  کشخ  ریـش  اب  هارمه  ار  نآ  بآ  هچنانچ  تسا و  يدبک  لامعا  كّرحم  روگنا 
.دنک یم يریگولج  اهنآ  دبک  يور 

بیکرت دنچ  چگ و  ساتپود ، تالازکا  دنق  غمص ، عون  کی  کیلام ، دیسا  هتـساشن ، ساتپود ، تاراترات  یب ننات ، ياراد  روگنا  گرب 
گرب معط  .تسا  رتدایز  دـنوش ، هدـیچ  زیئاپ  لصف  هک  یئاـهگرب  رد  یـصاصتخا ، تاـبیکرت  نیا  .تسا  دوخ  هب  صوصخم  یئاـیمیش 

هدرک مد .دوش  یم فرصم  غامد  نوخ نمزم و  لاهـسا  نامرد  هدعم ، يوقم  ناونع  هب  یتنـس  بط  رد  .تسا  شرت  سگ و  یمک  روگنا 
گرب هدرک  مد بآ  اـب  وشتـسش  نینچمه  .دوش  یم هیـصوت  ناـقری  لوبلا و  سبح  لاهـسا ، ضارما  رد  بآ ، رتیل  کـی  رد  نآ  مرگ   35

.دناشن یمورف ار  کلپ  مرو  روگنا 
عیام نیا  .تسا  فورعم  وم » کشا   » هب هک  دیآ  یم نوریب  نآ  ياه  هخاشرـس زا  یبآ  دننک ، یم سره  ار  روگنا  تخرد  هک  یعقوم  رد 

هجلاعم يارب  رتشیب  زورما  بط  رد  یلو  تفر ، یم راکب  دایز  يدـلج  ضارما  نامرد  يارب  هتـشذگ  رد  دـشاب  یم لالز  گـنر و  یب هک 
هناثم و گنـس  هب  نایالتبم  .دور  یم راکب  هناثم  هیلک و  گنـس  عفد  زین  اـهمخز و  ماـمت  ماـیتلا  يارب  سرپمک و  تروص  هب  درد ، مشچ 

.دنشونب ار  کشا  نیا  زا  قشاق  کی  دیاب  اتشان  حبص  زورره  هیلک 
: دیوگ یم هندیص »  » باتک بحاص 

دناشنب و ار  ارفص  دنک  حشرت  وا  زا  راهب  لصف  رد  هک  یبآ  دربب و  دنکشب و  ار  هناثم  و  هیلک )  ) هدرگ گنـس  روگنا  تخرد  غمـص  »... 
« .دهد نیکست  ار  هدعم  نآ  هفوکش  دنک و  عفر  ار  وا  داسف  يزیت 

هوالع .دنک  یم زاگ  دیلوت  تسا و  ضباق  هدوب و  ننات  ياراد  روگنا  ياه  هناد هتسه  تسا و  داب  ّدلوم  مضهرید و  یمک  روگنا  تسوپ 
سران  هویم  دش  هتفگ  هچنآ  رب 

465 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا رادروخرب  یتّیمها  لباق  ینامرد  صاوخ  زا  زین  دراد  مان  هروغ  هک  روگنا 

هدـیدرگ رکذ  بتک  زا  يرایـسب  رد  نونکات  هک  هچنآ  فالخرب  .تسا  روآ  هدـعاق مسیتامور و  سرقن ، دـنق ، ضرم  جـلاعم  هروغ  بآ 
روگنا میژر  باتک  رد  دراد  یلمع  رثؤم و  یتاعلاطم  دروم  نیا  رد  هک  وپاک  روسفورپ  .دشاب  یم زین  دنق ) ضرم   ) تباید جـلاعم  روگنا 

.دننک یم دنق  ضرم  داجیا  رگید  نیریش  ياه  هویم ای  روگنا  دنق  هک  دننک  یم رکف  هابتشا  هب  صاخشا  زا  يرایـسب  : » دسیون یم نینچ  ... 
دشاب و نیریـش  هدیـسر و  دایز  دیابن  دینک  فرـصم  دـیاب  تباید  هجلاعم  يارب  هک  ار  يروگنا  دوش و  یم هجلاعم  روگنا  اب  تباید  اریز 

« .درک بیکرت  ولابلآ  یبالگ و  بیس ، هزبرخ ، ولآ ، لاقترپ ، دننام  رگید  ياه  هویم اب  ار  نآ  ناوت  یم
یئایمیـش يراگزاسان  ناونع  تحت  هدرک و  هراشا  روگنا  هرابرد  رگید  بلاج  تاکن  هب  زین  دوخ  باتک  رگید  ياج  رد  وپاک  روسفورپ 

اب اهاذـغ  بساـنمان  طـالتخا  رثا  رد  نآ ، ندرک  شرت  اذـغ و  ندروآ  ـالاب  مکـش و  خـفن  تلع  تسا : هتـشون  نینچ  روـگنا  اـب  اهاذـغ 
.دزاس یم یئاهاذغ  هچ  اب  روگنا  دینادب  دیاب  يراگزاسان  نیا  زا  يریگولج  يارب  .دوش  یم لصاح  رگیدکی 
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دننام یئاهاذغ  دراد ...  دبک  هدعم و  حشرت  هب  جایتحا  لکـش  رییغت  ای  هیزجت  عقوم  رد  هک  تخیمآ  مهرد  یئاهاذـغ  اب  دـیابن  ار  روگنا 
.دنرادن يراگزاس  روگنا  اب  اهیبرچ  عاونا  هناودنه و  یهام ، تشوگ و  ریش ، یکاروخ ، ياهیزبس 

لاهـسا رـشع ، ینثا  هحرق  هدـعم ، مرو  درد و  نوچ  مهم  ياهیرامیب  بلغا  نامرد  ار  روگنا  وپاک  روسفورپ  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
، یبصع ضارما  سرقن ، لـس ، هدـعم ، ناطرـس  هیلک ، يراـمیب  یبلق ، ضارما  تیلوک ، ارفـص ، هسیک  يراـمیب  یلیفومه ، ضرم  ینوخ ،
فورعم و باتک  رد  دناد و  یم دنق  ضرم  یتح  رگید و  ياهیرامیب  زا  يرایسب  يرغال و  يرامیب  یقاچ ، يرامیب  سیلفس ، كازوس و 

تخرد هک  دنامن  هتفگان  زین  .تسا  هداد  ناشن  ار  اهیرامیب  نیا  هجلاعم  فلتخم  قرط  ومیل ،) لاقترپ - روگنا - میژر   ) شیوخ روهـشم 
Planere نوچ یئاپرید  دنمونت و  ناتخرد  ياپ  رد  امومع  رگید ) قطانم  یخرب  رابدور و  يانثتـسا  هب   ) نالیگ قطانم  رثکا  رد  روگنا 

سرغ دوش  یم هدیمان  تمیـس )  ) تمـس و  خـس )  ) غس بیترت  هب  نالیگ  قطانم  زا  یـضعب  رد  هک  نوران ) اجوا ،  ) Ormeو راددازآ ) )
ياه هخاش يـالبال  رد  رتم  یلا 25  عاـفترا 20  اـت  ناریا  زا  هقطنم  نیا  رد  روگنا  ناـتخرد  اذـل  .دوش  یمن سره  ـالومعم  هک  ددرگ  یم

.دنوش یم شخبرمث  روانت و  دنور و  یم الاب  روبزم  ناتخرد 
اه هویم عون  نیا  هب  احالطصا  هک  تسا  هزمشوخ  رایسب  نیریش و  شرت و  دش ، دای  البق  هک  یقطانم  يانثتسا  هب  نالیگ  تاحفص  روگنا 

شیب تفگ  ناوت  یم یملع  ریغ  حالطصا  رد  هک  تسا  قطانم  نیا  كاخ   PH دایدزا زا  یشان  زین  نآ  تلع  دنیوگ و  شوخیم  سلم و 
.دشاب یم يدیسا  شرت و  مزال ، هزادنا  زا 

لخن هریت  ینزبداب : لخن   Washingtonia filifera :Palmae

داـجیا رگیدـکی  هب  اـهگربمد  لاـصتا  یمئاد و  مکارت  رثا  رد  هک  میخـض  درفنم و  يا  هقاـس اـب  رتم  ات 25  يدـنلب 12  هب  تسا  یتخرد 
ار هقاس  یناقوف  شخب  هتـشگرب ، ریز و  هبرـس تروص  هب  هک  ایاپ ) مواقم و  رایـسب   ) یمئاد دنلب و  گربمد  ياراد  یئاهگرب  اب  هدیدرگ ،

دادـعت هب  یئاهنیچ  ياراد  هک  رتم  ات 2  ضرع 1  هب  نهپ  رایـسب  یکنهپ  اب  رادراخ  ياه  هنادند زا  هدیـشوپ  گربمد  ياه  هبل .دناشوپ  یم
.ددرگ یم لکش  یخن يدئاوز  هب  یهتنم  هدوب  ددع  ات 60   50

هـشیمه گرزب و  ياهگرب  اب  ددرگ و  یم تشک  يریـسمرگ  مرگ و  هلدـتعم  قطانم  رد  هک  تسا  یتنیز  ناهایگ  زا  یکی  ینزبداب  لخن 
 ... یتلود ياهنامزاس  ياه  هچغاب اهکراپ و  لزانم ، اهراولب ، رد  نالیگ  رد  .دراد  یصاخ  یئابیز  دوخ  زبس 

.تسا هدش  تشک 

دوخن هریت  نیسیلگ :  Wisteria sinensis :Leguminosae

لکش یلیطتسم هچگرب  ات 13  اب 11  بوانتم ، درف  يا  هناش ياهگرب  ناچیپ و  ياه  هقاس اـب  هدـنورالاب  هدـننک و  نازخ تسا  يا  هچتخرد
.هاتوک یلمخم  ياهکرک  زا  هدیشوپ  ماین  يا  هویم نازیوآ و  گنر  شفنب یئاهتنا  ای  يروحم  يا  هشوخ ياهلگ  كرک و  نودب 

هایگ ناونع  هب  امومع  .دور  یم الاب  ناـتخرد  زا  رتم  زا 20  شیب  عافترا  هب  یهاگ  دوخ  هدـنچیپ  هدـنور و  ياه  هقاس اب  هک  هچتخرد  نیا 
فقـس زا  نآ  نوگژاو  ياهلگ  هداتفا و  هدـش  هتخاس  شیپ  زا  ياهبوچراهچ  اـهقیچالآ و  اـهناب  هیاـس يور  رب  دوش و  یم تشک  یتنیز 
شفنب يایقاقا  طلغ  هب  ار  نآ  یهاگ  ناریا  رد  .دنیرفآ  یم یـصاخ  یئابیز  دوش و  یم نازیوآ  گنر  شفنب ياهرتسول  نوچ  مه ناب  هیاس

.دنیوگ
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.تساهاتسور اهرهش و  رد  لزانم  یتنیز  ناهایگ  هلمج  زا  نیسیلگ 

ینساک هریت   Xanthium strumarium :Compositae

رتمیتناس ات 80  عافترا 15  هب  الاب  رد  هخاشرپ  بعـشنم و  نیئاپ و  رد  هخاش  نودـب  میخـض و  يا  هقاس اـب  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ 
نآ يا  هپک ياهلگ  .يا  هرگنک يا  هبل هبول و  ات 5  یهاگ 3  ای  يا  هوگ یغرم - مخت رادگربمد ، بوانتم  ای  لباقتم  ياهگرب  راخ و  نودب 
رظن زا  نوگانوگ  ياهراخ  ياراد  هویم  فارطا  ياه  هگرب هتفرگ و  رارق  اه  هخاش ياـهتنا  رد  اـی  اـهگرب  روحم  رد  يا  هشوخ تروص  هب 

.دنشاب یم هزادنا  لکش و 
قطانم یلحاـس و  ياهنـش  هکورتم و  هبورخم و  قطاـنم  اـهغاب و  اـه و  هداـج هیـشاح  هبنپ ، عرازم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  روکذـم  هاـیگ 

زا يرگید  هنوگ  .دـیور  یم اراتـسآ  ات  یلزنا  ناجیهال ، رابدور ، تشر ، فارطا  رد  رتشیب  نالیگ  ناتـسا  رد  .تسا  ینـش  یخالگنس و 
قطانم رد  زره  فلع  تروص  هب  رادراـخ  ياـه  هویم گـنردرز و  رادراـخ  ياـهگرب  اـب   Xanthium spinosum ماـن هب  زین  نآ 

.دیور یم ناتسا  فلتخم 
نآ هشیر  هراصع  .تسا  رثؤم  ایرالام  نامرد  يارب  نآ  هویم  هدـناشوج  .دوش  یم هدافتـسا  مرک  عفد  يارب  هاـیگ  نیا  فلتخم  ياهتمـسق 

.تسا رثؤم  اه  هسبآ ندب و  تسوپ  ياهشوج  مخز ، هجلاعم  رد 
466 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هلال هریت  يا : هلوگنز  Yucca gloriosa :Liliaceae

هدیمخ بلغا  يا  هدعاق ياهگرب  .تخت  ياهگرب  اب  رتمیتناس ، ات 150  عافترا 50  هب  یبوچ  يا  هقاس اب  هخاشرپ  هلاسدـنچ  تسا  یهایگ 
كرک نودـب  راد و  هنادـند ای  لـماک  يا  هبل اـب  نشور  اـی  هریت  زبس  گـنر  هب  يا  هزینرـس یطخ - اـی  يا  هزینرـس ياـهگرب  هتـشگرب و  و 

ياه هخاش اب  رتم  کی  رثکا  دـح  لوط  هب  کیراب  لوکیناـپ  نیذآ  لـگ رد  زبس  ياـه  هگر اـب  مرک  اـی  گـنر  مک درز  اـهلگ  .دنـشاب  یم
.دنا هتفرگ رارق  يا  هدغ ياهکرک  زا  هدیشوپ  ابلاغ  هتشارفارب و 

، اهکراپ رد  زین  نالیگ  رد  .دوش  یم تشک  یتنیز  یهایگ  ناونع  هب  درـس  هلدـتعم  هلدـتعم و  طاقن  بلاغ  رد  ناریا  رد  يا  هلوگنز هایگ 
دوخ درز  هب  لیامتم  دیفـس  ای  دیفـس  يا و  هلوگنز تشرد و  ياـهلگ  اـب  هدـش و  تشک  یتلود  ياـهنامزاس  لزاـنم و  طاـیح  اـهراولب ،

.دراد یصاخ  یئابیز 

نوران هریت  راددازآ :)  ) دازآ  Zelkova carpinifolia :Ulmaceae

رثکا 35 دـح  يدـنلب  هب  يا  هقاس هدـننک و  نازخ بوانتم  ياهگرب  گنر و  يرتسکاخ فاص و  تسوپ  اـب  تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
اب یلیطتـسم و  ات  یغرم  مخت کنهپ  اب  یئاهگرب  راد و  كرک ناوج  ياه  هخاش اـب  یناـقوف ، شخب  رد  هخاـشرپ  مکارتم و  يرتچ  رتم و 

.نوگانوگ ياه  هزادنا
هداـهن يدوباـن  ضارقنا و  هب  ور  ناریا  رد  نآ  یعقاو  هاگـشیور  ینعی  ناریا  لامـش  رد  شزرااـب  بوـچ  نتـشاد  تلع  هب  دازآ  تخرد 
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.دبای یم شیور  طولب  هارمه  مک  عافترا  اب  يا و  هگلج ياهتشد  رد  رتشیب  نالیگ  رد  .تسا 

رانک هریت  نالیج :) دجنس  فان ، نوا نالجنس ، باتنوع ،  ) بانع  Ziziphus jujuba :rhamnaceae

یغرم مخت ياهگرب  هخاشرپ و  بعـشنم و  هدرتسگ و  یجات  اب  رادرایـش  يا  هوهق تسوپ  اـب  هدـننک  نازخ تسا  يا  هچتخرد اـی  تخرد 
مکارتم نزرگ  ینیذآ  لگ رد  کچوک  درز  ياهلگ  اب  نشور  زبس  گنر  هب  هاتوک  یگربمد  اب  یمرچ  میخـض و  اتبـسن  كرک و  نودب 

.دجنس هیبش  هریت ، زمرق  گنر  هب  کشخ  اتبسن  تفش  يا  هویم هوبنا و  و 
شزرا ياراد  یکاروخ و  هک  نآ هویم  رطاـخ  هب  اـهغاب  لزاـنم و  طاـیح  رد  نونکا  تشاد و  دوـجو  یناوارف  هب ـالبق  نـالیگ  رد  باـّنع 

.دوش یم تشک  تردنب  تسا  رایسب  یئوراد 
مـضهرید خاّفن و  یمک  بانع  .دزاس  یم كاـپ  فاـص و  ار  نوخ  نینچمه  دـنک ، یم مرن  ار  ولگ  هنیـس و  مک و  ار  نوخ  راـشف  باـّنع 

گرزب خفن و  ببس  بانع  ندروخ  رد  يور  هدایز .ددرگ  یم رتناسآ  نآ  مضه  دننک  فرـصم  هدناسیخ  بالگ  رد  ار  نآ  رگا  تسا و 
هدور هدعم و  مخز  تهج  هتسه ، اب  بانع  هدیئاس  ندروخ  .دزاس  یم فیعض  ار  یسنج  زیارغ  مک و  ار  توهش  دوش و  یم مکش  ندش 
يارب نیبجنکـس  ای  ینـساک  قرع  اب  بانع  هدناشوج  .دـنک  یم یـشکهز  ار  اهنآ  هدوب  هیلک  هناثم و  دـبک و  يوراد  بانع  .تسا  دـیفم 

مین  ) رتـیل مین  زورره  یلاوتم ، زور ، ندیـشون 5  .تسا  ددع  ات 50  باّنع  كاروخ  رادـقم  .تسا  دـیفم  هقّبطم  هبـصح و  ابو و  ضارما 
.تسا عفان  رایسب  ندب  شراخ  عفد  تهج  بانع  گرب  هدناشوج  بآ  لطر )

هاوخ دشاب  ناهد  رد  اهمخز  نیا  هاوخ  .تسا  دیفم  میخدب  يا و  هروخ ياهمخز  نامرد  تهج  بانع  هدـیبوک  کشخ  گرب  ندیـشاپ 
لخاد رد  هدرک و  طولخم  بادیفـس  اـب  يواـسم  تبـسن  هب  اـی  یئاـهنت  هب  هدـیئاس  ار  باـنع  تخرد  تسوپ  نوچ  رگید و  يوضع  رد 

دیفم برج  شراـخ و  هچیپ ، لد ناـمرد  تهج  هاـیگ  نیا  بوچ  ردوپ  ندروخ  .دـنک  یم ناـمرد  ار  اـهنآ  دـننک  رپ  یکرچ  ياـهمخز 
.تسا دنمدوس  يدلج  ياهشوج  تهج  هکرس  اب  یمشچ و  ضارما  تهج  بسانم  هیودا  اب  ای  یئاهنت و  هب  بانع  تخرد  غمص  تسا ،

اهسخرس  Filicales

اهنآ زا  کیچیه  .دـندرگ  یم بوسحم  اهمرپسودـیرتپ  ءزج  یلماکت  رظن  زا  هدوب و  هیلوا  ناهایگ  ءزج  اهـسخرس  یـسانشهایگ  رظن  زا 
دنـسپ و هیاس بلغا  ناهایگ  نیا  .دـنیامن  یم لثم  دـیلوت  ریثکت و  رپسا  طسوت  هتـشادن  ناـهایگ  ریاـس  رد  جـیار  تروص  هب  هویم  هناد و 

اهسخرس اب  لاح  هب  ات  هک  دشابن  یسک  دیاش  .دنراد  يدایز  شرتسگ  شنکارپ و  بوطرم  یلگنج و  قطانم  رد  هدوب و  تسود  تبوطر
نیا زا  یصاخ  ياه  هنوگ اهیشورف  لگ رد  اریخا  .دنشاب  یم دایز  لثم  دیلوت  تردق  ياراد  هدوب  دایز  رایسب  اهـسخرس  اریز  دشابن  انـشآ 

دشر و يارب  هک  تسا  یقطانم  ءزج  یمیلقا  رظن  زا  زین  نالیگ  ناتسا  .دنـسر  یم شورف  هب   Faugere يوسنارف مان  اب  ناهایگ  هورگ 
روهشم و هنوگ  دنچ  هب  هک  دنیامن  یم ومن  دشر و  نآ  رد  سخرس  هنوگ  زا 20  زواجتم  دشاب و  یم بسانم  ناهایگ  زا  هورگ  نیا  ومن 

.دوش یم هراشا  ریز  حرش  هب  اهنآ  رت  هدش هتخانش 

( کلایس  ) شوایس رپ   Adianthum capillus -veneris :Adianthaceae
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ياهگرب دسر و  یم رتمیتناس  ات 40  هب 10  نآ  يدنلب  تسا  هدـش  هدیـشوپ  یگنر  يا هوهق ياهـسلف  طسوت  هک  راد  موزیر تسا  یهایگ 
هک دهد  یم هایگ  هب  یـصاخ  یئابیز  هدوب و  كرک  هنوگره  دقاف  فافـش و  گنر  هایـس الماک  ياهگربمد  اب  يا  هناش رابود  بکرم  نآ 

.دنا هدرک هیبشت  سونو  يوم  هب  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب 
.دیور یم هوک  ياه  هرخص هنهک و  یمیدق و  ياهراوید  يور  رب  زین  دایز و  اتبسن  رون  اب  بوطرم  يا  هرخـص قطانم  رد  رتشیب  هایگ  نیا 

ژالیـسوم ياراد  هک  تسا  هدـش  مولعم  .دراد  دنـسپان  سگ و  یمعط  فیعـض و  یئوب  ياراد  نآ  لکـش  یخیم - کچوک و  ياهگرب 
.تسا سناسا  یمک  Capillarine و  نیرالیپاک مان  هب  خلت  هدام  کی  کیلاگ و  دیسا  ننات ، دنق ، و  یتابن ) باعل  )

هدنزادگ و یتیصاخ  هایگ ، نیا  دسیون : یم نوناق »  » باتک رد  انیس  یلع  وبا 
467 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هایگ نیا  رتسکاـخ  .دـنک  یم يریگولج  هدـعم  مکـش و  يوس  هب  راـگزاسان  داوم  نالیـس  زا  هک  تسا  یتوق  نآ  رد  دراد و  هدـنرادزاب 
لئاز ار  رـس  يوم  دـیآ و  یم دـیدپ  رـس  رد  هک  یـضرم  يرگ و   ) هیحلا ءاد  بلعثلا و  ءاد  جالع  رد  نوتیز  نغور  هکرـس و  اب  طولخم 

هب .دـنک  یم يریگولج  نآ  نتخیر  زا  هدومن  دـنلب  ار  يوم  دوش  هتخیمآ  بارـش  و  دروم )  ) سآ نغور  اـب  رگا  .تسا  دـیفم  دزاـس ) یم
نیکست شش و  ندومن  كاپ  رد  .دشاب  یم بوطرم  دیلپ و  ياهمخز  ریزانخ و  ینورد و  ياه  هحرق جلاعم  ناشوایسرپ  ياهگرب  هوالع 

درخ ار  هیلک  گنـس  تسا و  روآ  هدـعاق ردـم و  .تسا  دـیفم  ناقری  يارب  دـهد و  یم نیکـست  ار  لاحط  درد  .تسا  عفاـن  رایـسب  هفرس 
.دنک یم

.دیامن یم يریگولج  فیزن )  ) ناهد ای  ینیب و  ياهیورنوخ  زا  نینچمه 
نیشیپ يابطا  .دنک  یم نامرد  ار  هیرلا  تاذ  تیشنورب و  یـشش و  ياه  هلزن پیرگ و  دوش  طولخم  لسع  اب  رگا  ناشوایـس  رپ  هدرک  مد

هب رازابریپ  تشر و  فارطا  اصوصخم  نـالیگ  فلتخم  طاـقن  رد  .دـندرک  یم هدافتـسا  قرعم  هدـننک و  مرن روآـطلخ ، ناونع  هب  نآ  زا 
.دیور یم یناوارف 

هایس سخرس   Asplenium adianthum -nigrum :Aspleniaceae

کنهپ زا  نآ  گربمد  هک  يا  هناش راـبود  ياـهگرب  اـب  اـمومع  رتمیتناـس و  رثکا 25  دـح  عاـفترا  هب  يا  هدوت تلاـح  هب  تسا  یهاـیگ 
رد الومعم  هایگ  نیا  .دشاب  یم مروتم  هدـعاق  رد  گنر و  هایـس الماک  یناتحت  شخب  رد  گنرزبس و  یناقوف  شخب  رد  هدوب و  رت  هاتوک
عفر يارب  تسا و  نیلم  ردم و  هایس  سخرس  ياهتمسق  هیلک  .دیور  یم اه  هرخص فاکـش  رد  مه  نیمز و  يور  مه  کیرات  ياهلگنج 

هنیـس و ياهیتحاران  نامرد  يارب  تسا و  روآطلخ  هایگ  ياهگرب  هدـناشوج  .دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  باهتلا  شهاک  هکـسکس و 
.دوش یم هدافتسا  هناهام  تداع  یگداتفا  بقع

هدام سخرس   Athyrium filix -foemina :Athyriaceae

يا هقی شخب  .دشاب  یم گرزب  رایسب  زین  نآ  گرب  لوط  دسر و  یم رتمیتناس  عافترا 150  هب  هک  تسا  ناریا  دنلب  ياهسخرس  زا  یکی 
قطانم رد  رتشیب  رکذلا  قوف  هایگ  .تسا  هدش  هدیـشوپ  گنر  هایـس سلف  طسوت  یناقوف  شخب  رد  لبق و  ياهلاس  ياهگرب  طسوت  هایگ 
تعرـس هب  هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  لگنج  عطق  يرادرب و  هرهب تایلمع  هک  یقطانم  رد  صوصخ  هب  ناردـنزام  نـالیگ و  ناتـسا  یلگنج 
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.ددرگ یم ناهایگ  ریاس  نیزگیاج 

رن سخرس   Dryopteris filix -mas :Aspidiaceae

لوط  1 هب 2 / نآ  گربمد  هدـش و  کشخ  ناتـسمز  لصف  رد  امومع  نآ  ياهگرب  هک  رتمیتناس  رثکا 100  دح  يدـنلب  هب  تسا  یهایگ 
لامـش ياهلگنج  رد  لومعم  روط  هب سخرـس  نیا  .تسا  يا  هناش رابود  هدوب و  زیت  كون یغرم  مخت  گرب  کـنهپ  .دـسر  یم کـنهپ 

.دبای یم شیور  ناریا 

لوغ سخرس   Matheucia struthiopteris :Athyriaceae

هب تسا  نکمم  نآ  ياهگرب  يدنلب  .تسا  ناریا  ياهسخرس  نیرت  صخشم زا  یکی  رتمیتناس و  رثکا 180  دح  يدنلب  هب  تسا  یهایگ 
ابیرقت دنشاب  یم اهرپسا  لماح  هک  هایگ  نیا  ياهگرب  زا  يدادعت  .دسرب  رتمیتناس  دودح 40  يانهپ  اب  یلومعم و  ناسنا  کی  دق  هزادنا 

هدوب رگید  ياهگرب  زا  رتکیراب  رتکچوک و  اهگرب  نیا  .دنوش  یم بوسحم  هنوگ  نیا یئاسانش  تهج  یبوخ  لماع  هدوب  هایس  گنر  هب 
.دبای یم شیور  کیرات  مکارتم و  ياهلگنج  رد  رتشیب  لوغ  سخرس  .دنا  هتفرگ رارق  اهنآ  طسو  و 

نابز رام   Ophioglossum vulgatum :Ophioglossaceae

لماح هک  تسا  یئازجم  روراب و  تمسق  ياراد  دسر و  یم رتمیتناس  ات 15  هب 3  نآ  ياهگرب  لوط  هک  تسا  یکچوک  رایسب  سخرس 
هدیدرگ و هطاحا  گرب  کنهپ  طسوت  يا  هلبنـس دـننام  روراب  تمـسق  دـنا و  میقع روراب و  تمـسق  ود  ياراد  اهگرب  .دـشاب  یم اهگاه 

.دور یم راکب  نیژنآ  ناـمرد  يارب  نآ  هدـناشوج  .دراد  هدـنهد  ماـیتلا رثا  هاـیگ  نیا  ياهتمـسق  هیلک  .دـسر  یم رظن  هب  راـم  ناـبز  هیبش 
.دزاس یم فقوتم  ار  يزیرنوخ  دراد و  يوقم  رثا  نآ  ياهگرب 

وراد یگنز  Phyllitis scolopendrium :Aspleniaceae

نیرت صخـشم زا  دـشاب  یم لکـش  یلیطتـسم لماک و  يا  هحفـص تروص  هب  هک  دوخ  يرتمیتناس  اـت 50  ياهگرب 15  اـب  سخرـس  نیا 
تسا و اه  هرخـص فاکـش  ای  کیرات  ياهلگنج  فک  ياهنیمز  نآ  شیور  لحم  .دوش  یم هتخانـش  یناـسآ  هب  هک  تسا  یئاهـسخرس 

يدبک ياهیرامیب  نامرد  يارب  یتنس  بط  رد  .تسا  ضباق  ردم و  وراد  یگنز .دوش  یم هدافتـسا  نآ  زا  یتنـس  ماوع و  بط  رد  یهاگ 
.تسا هتفرگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  ینوخ  طالخا  لاهسا و  یشش و  هلزن  هناثم و  و 

جیافسب  Polypodium vulgare :Polypodiaceae

هدیشوپ ناتخرد  هقاس  يور  تیف  یپا تروص  هب  بلغا  ناریا  رد  سخرـس  نیا  .دشاب  یم رتمیتناس  ات 30  يدنلب 10  هب  یئاهگرب  ياراد 
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ربارفـص روآطلخ و  نّیلم ، هایگ  نیا  موزیر  .دید  ار  نآ  ناوت  یم زین  یلگنج  قطانم  ياه  هرخـص فاکـش  رد  یهاگ  دـیور ؛ یم هزخ  زا 
، نمزم ياه  هفرس ياوادم  تهج  نآ  زا  یتنس  بط  رد  .تسا 

468 ص : ج3 ، نالیگ ،) باتک  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوش یم هدافتسا  هدور  ياهمرک  عفد  زین  لاحط و  يدبک و  تالالتخا  ناقری ، تیشنورب ، هنهک ، ياهپیرگ 

يا هجنپ سخرس   Pteris cretica :Pteridaceae

روراب هایگ  نیا  ياهگرب  زا  يدادـعت  .دـسر  یم رتمیتناس  هب 70  نآ  عافترا  هک  تسا  ناریا  لامـش  ياـهلگنج  یلومعم  ياهـسخرس  زا 
سخرـس نیا  هصخـشم  مئالع  زا  .دنـشاب  یم میقع  هک  تسا  یئاهگرب  زا  رتکیراب  يا  هناـش تامیـسقت  رتدـنلب و  عاـفترا  ياراد  هدوب و 

.تسا هدش  هدیشوپ  اهنآ  يور  گرب  هبل  هلیسو  هب  هتشاد و  رارق  گرب  هیشاح  رد  یطخ  تروص  هب  هک  تسا  یئاهرپسا  دوجو 

زامچ ای  فرک  ای  یباقع  سخرس   Pteridium aquilinum :Hypolepidaceae

ناریا لامش  ياهـسخرس  نیرت  یلومعم زا  دنا  هدمآرد يا  هناش تروص  هب  رتشیب  هک  یئاهگرب  رتم و  رثکا 2  دح  عافترا  اب  سخرس  نیا 
هارمه بلغا  اه  هداج رانک  اهلگنج و  هیشاح  رد  یباقع  سخرس  .دوش  یم هدهاشم  عرازم  رد  زره  فلع  روص  هب  تقیقح  رد  هک  تسا 

يور رب  يزرواشک  تالوصحم  يدـنب  هتـسب يارب  زین  یهاگ  جـنرب و  ياه  هنازخ رد  هیاس  ناونع  هب  نآ  ياهگرب  زا  دـیور و  یم یطقآ 
لمع هب  یئاـه  هدافتـسا نآ  زا  تسا و  هدـش  هتخانـش  یتنـس  بط  رد  هاـیگ  نیا  یئوراد  فراـصم  .دوـش  یم هدافتـسا  هوـیم  ياـه  هبعج

.تسا هدعم  زارد  ياهمرک  ودک و  مرک  اصوصخم  هدور  هدعم و  دبک ، ياهمرک  عفد  يارب  وراد  نیرتهب  رن  سخرس  موزیر  .دیآ  یم

روانش سخرس   Salvinia natans :Salviniaceae

ياهرازتشک اه و  ههاربآ یقالتاب ، قطانم  رد  بآ  يور  رب  روانـش  تلاـح  هب  هک  تسا  زبس  کـچوک و  یئاـهگرب  ياراد  سخرـس  نیا 
.تساهرازجنرب یلزنا و  بادرم  رد  نالیگ  رد  سخرس  نیا  هاگشیور  نیرتشیب  دوش ، یم هدید  جنرب 

( شاو كدنب   ) بسا مد   Equisetum spp .:Equisetaceae

شیور نالیگ  فلتخم  قطانم  ياهلگنج  ياه  ههاربآ اهرابیوج و  رانک  رد  امومع  هک  تسود  تبوطر دنـسپ و  هیاـس دنتـسه  یناـهایگ 
لثم دـیلوت  رپسا  طسوت  هدوب و  یلاع  ناهایگ  ریاس  رد  دوجوم  صخـشم  هویم  لگ و  دـقاف  اهـسخرس  دـننام  زین  ناهایگ  نیا  .دـنبای  یم
رهاظ گنرزبس  میقع  هقاس  زا  لبق  هدوبن و  گـنرزبس  اـمومع  نآ  روراـب  هقاـس  .تسا  میقع  روراـب و  هقاـس  عون  ود  ياراد  .دـنیامن  یم

.دندرگ یم
رتمیتناس ات 80  اهنآ  میقع  هقاس  يدـنلب  .دـشاب  یم ناهایگ  نیا  میقع  گنرزبس و  هقاـس  ددرگ  یم هدـهاشم  تعیبط  رد  رتشیب  هک  هچنآ 

دننام هقاس امومع  ياهگرب  هک  يروط  هب  تسا  دـنبدنب  اهنآ  هقاس  .دـشاب  یم ددـع  دادعت 19  هب  ناوارف  ياهرایـش  ياراد  هک  دـسر  یم
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.دنریگ یم رارق  اه  هرگ فارطا  رد  دنبدنب  امومع  يا و  هخرچ مهارف و  تروص  هب  هدش  جراخ  اه  هرگ لحم  زا  اهنآ 
ناوت یم اهنآ  نیرت  لومعم زا  .دنوش  یم هتخانـش  شاو  كدنب  یلحم  مان  اب  هک  دـنا  هدـنکارپ نالیگ  رد  نایبسا  مد زا  يدـنچ  ياه  هنوگ

، نوـــخ هدـــنروآدنب  بــسا  مد  .درب  ماـــن  ار   Equisetum arvenseو  Equisetum ramosissimum ياه هنوگ
مد هدناشوج  .دور  یم راکب  لس  يرامیب  نامرد  رد  .تسا  يوق  يروآراردا  ندب و  یندعم  رـصانع  هدننک  نیمأت جاسنا و  هدـننک  میمرت

هجلاعم تیوقت و  يارب  نینچمه  .دراد  يدایز  ریثأت  جاسنا  ندروآ  بآ  ءاقـستسا و  هجلاعم  رد  هداد  شیازفا  ار  راردا  تاحـشرت  بسا 
، سیراو ياهمخز  ریـساوب ، ینوخ ، طالخا  يویلک ، ياـهجنلوق  راردا ، يراـجم  ياـهدرد  هیلک ، گنـس  هناـثم ، مرو  ریظن  یئاـهیرامیب 

دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  راردا  رد  دنق  دوجو  هدعم و  دیسا  يدایز 
[5]

________________________________________

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 1]
.یتشوگ رادبآ و  ینعم  هب  يا  هتس (. 1 [ ) 2]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 3]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 4]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 5]

دلج 4

باتک تاصخشم 

( یسراف یعازتنا ( یبط  بتک  باتک : مان 

([ همجرت  ) رهدلا ۀبخن  ]

.تسا لصف  هدزای  باب  نیا  .دراد  يرترب  كاخ  رب  هچنآ  شزرا و  اب  ياهگنس  هناگتفه و  ياهناک  هرابرد  مود  باب 
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هراشا

73 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

شیادیپ یگنوگچ  اهنآ و  ّصاوخ  اهداهن و  تّیهام  زا  نخس  دنوش و  یم هدیشک  ناور و  هتـسب ، بوذ ، هک  یی  هناگتفه ياهناک  هرابرد  مکی  لصف 
تسا نشور  لقع  هب  هک  هچنآ  رب  انب  اهناک  نیا 

مدرم هچنآ  نکیل  دنجنگ و  یمن رامش  رد  عاونا  يرایسب  زا  هک  دنا  هناگ هس  دیلاوم  زا  یکی  اهندعم  یناک و  داوم  دنیوگ : ناسانش  ناک 
ینوگانوگ نیا  .دننوگانوگ  یّصاوخ  اهیگژیو و  اه و  هزم اهگنر و  ياراد  همه  هک  تسا  هنوگ  دصتفه  هب  کیدزن  دنسانش  یم اهنآ  زا 

.بآ ای  گنس  هچ  دشاب  كاخ  داوم  نآ  هچ  دنوش ، یم تسرد  نآ  زا  اهناک  نیا  هک  تسا  يداوم  تهج  هب  زین 
ومن یناک و  داوم  ءازجا  یهوبنا  هطساو  هب  رما  نیا  تسا و  هدش  هداد  زیمت  كاخ  زا  ناشتیرهوج  هک  دنتـسه  یی  هدیدپ نیتسخن  اهناک 

دنلاب و یم دنروخ و  یم اذغ  هک  تسا  یناروناج  ناهایگ و  هژیو  نتفای  شرورپ  اریز  دشاب  یم نآ  ياه  هراپ ندیدرگن  نوزفا  ندرکن و 
ناک و دنشابن  هدنبای  شرورپ  رگا  .دنرادن  يدشر  ای  دنا  هدننک ومن  دشر و  ای  ناشینامـسج  ياهیگژیو  رب  انب  ماسجا  .دنوش  یم گرزب 

تروص نیا  رد  هک  تسا  تکرح  ساسحا و  يورین  ای  ار  یی  هدـننک ّومن  ره  .دـنروناج  هایگ و  دنـشاب  هدـنبای  شرورپ  رگا  دـنندعم و 
تـسه زین  رگید  یتادوجوم  هدـیدپ  هس  نیا  نایم  .تسا  هایگ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هرهب  یب تکرح  ّسح و  زا  ای  تسا و  روناـج 
ناجرم نوچمه  دـشاب  هتـشاد  یهایگ  تروص  کـی  یناـک و  تروص  کـی  يدوجوم  رگا  .دـنراد  تروص  ود  دـنعقاو و  نیباـنیب  هک 
تروص کی  رگا  .تسا  فدص  غرم و  مخت  نوزلح و  نوچمه  دشاب  هتـشاد  يروناج  تروص  کی  یناک و  تروص  کی  رگا  .تسا 

.تسا نآ  دننامه  امرخ و  لیگران و  قاوقاو و  نوچمه  دشاب  هتشاد  يروناج  تروص  کی  یهایگ و 
: زا دـنترابع  هک  درب  مان  ناوت  یم ار  هناگتفه  ياهناک  دـنرترب  كاخ  زا  شیوخ  هژیو  ّتیرهوج  رب  انب  هک  ییاهزیچ  ناـیم  زا  نیا  رب  اـنب 

.برس علق و  يور ، نهآ ، سم ، هرقن ، الط ،
، اهگنر رد  ناک  تفه  نیا  دنرادنپ  یم نایباص  .تسا  هویج  اهناک  نیا  نیمتفه  دنیوگ :

74 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ناک و تفه  نیا  نیرت  یمارگ الط  .دـنناشخرد  هناگتفه  ناگراتـس  ّصاوخ  اهیگژیو و  دـننامه  شیوخ  ّصاوخ  اهیگژیو و  اـهداهن و 

شزرا شیتشرد  مجح و  رب  انب  توقای  اریز  .تسا  شزرا  تمیق و  رظن  زا  اهنآ  نیرتراوتـسا  دوس و  تهج  زا  اهنآ  نیرتوکین  نیرتهب و 
نآ شزرا  ددرگ  درخ  دوش و  زیر  زیر  رگا  نکیل  تسا و  رانید  رازه  نآ  شزرا  دـشاب  هتـشاد  نزو  لاقثم  کـی  دـنچ  رگا  ینعی  دراد 
زا شیاه  هّکـس اه و  هزیر رد  دوش ، هتخیر  هک  یلکـش  هزادـنا و  ره  هب  دـیآ و  رد  هک  تروص  ره  هب  الط  اّما  .تسین  شیب  راـنید  کـی 

ییابیز گنر و  رد  الط  .تسا  نوخ  دننامه  گنر  معط و  داهن و  رد  .تسا  لدتعم  مرگ  الط  داهن  .دیآ  یمن دراو  یللخ  شزرا  تهج 
نیا .دراد  يرورـض  راوتـسا و  ییاهیگژیو  يداـهن و  ییاهـضرع  نآ ، رهوج  تسا و  نآ  زا  یی  هرهب دیـشروخ و  زا  یی  هراـپ شزرا ، و 

ریز رد  نآ  ندنام  ياج  رب  شتآ ، رد  نآ  يرادیاپ  ششخرد ، یگدرشف ، ینیگنس ، یمرن ، ادص ، سمل ، يوب ، معط ، گنر ، اهـضرع ،
میاق يداهن و  مزال ، یضراع ، تفص  هدراهچ  الط  تشرس  داهن و  سپ  .تسا  نآ  یلاعفنا  ای  يریذپرثا  یلعاف و  ّتیصاخ  زین  كاخ و 

اهتوافت نآ  اب  تسالط - رد  هک  اهداهن  نیا  اب  اهناک - رگید  نینچمه  تسا و  تواـفتم  اـهناک  رگید  اـب  یـضرع  تافـص  نیا  هک  دراد 
رود هب  یگدـیدنگ ، يزیت و  ییازگ ، نابز يدـنت ، یگدیـشرت ، زا  نآ  يوب  .تسا  یجنران  خرـس  هب  کیدزن  درز  ـالط  گـنر  .دـنراد 

ار نهآ  برـس و  عـلق و  یگدـنزغل  نکیل  تسا و  رت  مرن سم  زا  رتربز و  هرقن  زا  نآ  هب  ندوـس  تسد  تـسا و  نیریـش  نآ  هزم  .تـسا 
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برـس و علق و  ییادص  مک  یگنگ و  نکیل  تسا و  رت  مک سم  نهآ و  يادص  زا  رترب و  رتشیب و  هرقن  يادـص  زا  نآ  يادـص  .درادـن 
تروص هب  هک  دوش  یم کیراب  هدیـشک و  نانچنآ  .تسا  برـس  علق و  یمرن  فلاخم  رتشیب و  هرقن  یمرن  زا  نآ  یمرن  .درادـن  ار  يور 

ات دوش  یم کنت  ناور و  .دیآ  یم رد  دنیـشن  يزیچ  يور  رب  هک  يرابغ  درگ و  یکزان  هب  نهپ  یقرو  تروص  هب  .دیآ  یم رد  یی  هتـشر
شقن نآ  رب  دیآ و  یم رد  هّکس  تروص  هب  تخس ، ای  مرن  ياهناک  رگید  فالخ  رب  .تشون  ناوت  یم نآ  اب  هک  دوش  يرهوج  نوچمه 
.تـسا فلاـخم  رگید  ياـهناک  سم و  هرقن و  مرج  کبـس  نزو  اـب  هـک  تـسا  نآ  مرج  نزو  تـّلع  هـب  ـالط  ینیگنـس  .دوـش  یم هدز 

ینشور و هطساو  هب  الط  ششخرد  .تسا  رت  نیگنس رایسب  برس ، یّتح  اهناک  رگید  هب  تبـسن  نآ  مجح  هک  تسا  نآ  الط  یگدرـشف 
ییاهندیمد هلیـسو  هب  الط  هک  تسا  ّتلع  نادـب  شتآ  رد  نآ  يرادـیاپ  .ناشخرد  هناگـشش  ياهناک  رگید  زا  تسا  نآ  زاتمم  ییابیز 

شتآ  رد  دوخ  هب  صوصخم 
75 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

الط ندنام  ياج  رب  .ددرگ  یم بوذ  رتدنک  هرقن  زا  نکیل  سم ، يدنک  هب  هن  دوش و  یم بوذ  برس  علق و  يدنت  هب  هن  دوش ، یم بوذ 
ار نآ  گنز ، دنامب  كاخ  رد  رایـسب  ینامز  هچ  رگا  دـنک و  یمن ادـیپ  یگدروخ  دریگ و  یمن راگنز  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیمز  رد 

.دزاس یمن هابت  اهناک  رگید  نوچمه 
تسا و دنمدوس  ایلوخیلام  يرامیب  يارب  نآ  بآ  ندـیماشآ  ای  نآ و  هب  نتـسیرگن  رایـسب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  الط  یلعاف  ّتیـصاخ 

.تسا رثؤم  یسب  لد  یگتفرگ  يارب  زین 
كرچ نآ  ياج  دـنک  خاروس  ار  شوگ  هلال  الط  اـب  یـسک  رگا  .دوش  یمن نیکرچ  شغاد  ياـج  دـنک  غاد  نآ  اـب  ار  دوخ  هک  یـسک 

.دنک یم زاب  ار  لد  دیاشگ و  یم ار  سفن  .دنک  یمن
راخب يوب و  اب  الط  .نآ  ریاظن  رداشن و  هلیسو  هب  تسا  نآ  گنر  ندش  نشور  ششخرد و  الج و  الط ، هلعفنم  يریذپ و  رثا  ّتیصاخ 

.دهد یم تسد  زا  ار  دوخ  گنر  نآ ، هب  هویج  ندیسر  برس و 
یتفـص هدراهچ  نامه  ياراد  الط  دننامه  کی  ره  زین  رگید  ياهناک  .تسا  اهناک  رگید  داهن  زا  زاتمم  لدـتعم و  الط  تشرـس  داهن و 
تسا هتسباو  نادب  اهناک  نیا  زایتما  هچنآ  .تسا  ریدصق  سم و  هرقن ، نهآ ، برس ، اهناک  نیا  مان  .میدرک  دای  الط  هرابرد  هک  دنتـسه 
تسا یصلاخ  يالط  هرابرد  اهنت  میتفگ  الط  هرابرد  هچنآ  .دنراد  مه  اب  ّتیـسنج  ّتیندعم و  ّتیمـسج ، رد  هک  تسا  یکارتشا  زا  ریغ 
يزبس هب  ای  الط  هچ  دنامب  ملاس  دوش - یم هتخیمآ  نآ  اب  شندـعم  شنیرفآ و  لصا  رد  هک  هویج - ياه  هراپ هرقن و  ياهیگدولآ  زا  هک 
ندعم هت  رد  هویج  یکدنا  هک  تسا  یی  هرقن کیراب  کچوک و  ياه  هزیر اب  نآ  نتخیمآ  زا  یشان  الط  يزبس  .یخرس  هب  ای  دیارگ  یم

روهـشم یـسب  دوخ  الط  قیلعت  راک  .دننک  قیلعت  ار  نآ  راب  نیدـنچ  هکنآ  رگم  دوش  یمن كاپ  نآ  زا  الط  تسا و  هدـش  هتخیمآ  نآ  اب 
دناشک یم دوخ  يوس  هب  ار  نآ  ندعم  درگوگ  دوش  هتخپ  دسر و  لامک  هب  هویج  نوچ  هک  تسا  نآ  الط  ندـش  تسرد  ببـس  .تسا 
يرگید اب  کی  ره  دوش و  هتخیمآ  مه  اب  ناک  ود  نیا  نوچ  .دـباین  نالیـس  تاعیام  دـننامه  ات  دـنک  یم ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  و 

.دنک یم ذوفن  اهنآ  ندیناسر  لامک  هب  نتخپ و  يارب  ترارح  دبای  ّتیمسج  دریگ و  لکش 
صلاخ هدولاین و  زین  درگوگ  كاپ و  فاص و  هویج  رگا  .دیآ  یم دوجو  هب  هتسب و  اهناک  فلتخم  عاونا  ناک  ود  نیا  زا  ماگنه  نیا  رد 

رب یشرت  یخلت و  يروش ، یکشخ ، امرس ، نوچمه  یی  هضراع دشاب و  لدتعم  دزپب  ار  اهنآ  دهاوخ  یم هک  یترارح  زین  دشاب و 
76 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ياهناتـسگنس راز و  نش ياهنابایب  رد  زج  ـالط  ناـک  .دوش  یم تسرد  ـالط  درگوگ  هویج و  زا  ناـمز ، تشذـگ  اـب  دـیاین ، شیپ  اـهنآ 
گنر ینارفعز  ياه  نش رمرم و  گنـس  يزاس و  گید  صوصخم  ياهگنـس  ـالط ، ياـهناک  اهگنـس و  زا  .دـیآ  یمن تسد  هب  تسس 
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.درب مان  ناوت  یم ار  ییالط 
زا اهندـعم  ندوب  ملاـس  ببـس  هب  تسا - راز  هروش کـمن و  همه  یمک  رگم  هک  هشبح - رورکت و  ارغمـس ، اوغز ، هناـغ ، ياهرهـش  رد 

نودـب اهناک - ندـیناسر  نتخپ و  يارب  ترارح  هراومه  اـهاجنآ  رد  هچ  دوش  یم تفاـی  رایـسب  ـالط  ياـهناک  هدـننک ، دـساف  ياـه  هزم
هکنیا رگم  دوش  یمن تفای  الاب  هب  مراهچ  میلقا  رد  الط  ناک  يور  نیمه  زا  و  دراد ، یگریچ  نیمز - رد  یفاکـش  اـی  امرـس  هنوگ  چـیه

رب هوالع  الط - ّصاوخ  زا  رگید  .دوش  هریچ  نآ  رب  نیمز ، ياـفرژ  زا  دراد ، ـالیتسا  نادوس  ياهرهـش  رب  هکناـنچمه  يرایـسب  ترارح 
ار مشچ  نآ  درگ  ندیـشک  مشچ  هب  .تسا  نآ  ییوکین  یگدنـشخرد و  اهاذـغ ، ياه  هزم ندرک  بذـج  میدروآ - نیا  زا  شیپ  هچنآ 

دشخب یم ورین  ار  مشچ  تسا  نآ  رد  هک  یتّیصاخ  ببس  هب  دشاب  الط  زا  رگا  یشک  همرس  لیم  .دشخب  یم ینـشور  دنک و  یم دنمورین 
اب هرقن  ندز  گنز  زا  زین  سم و  میر  يزیت و  ّتیمومسم ، راگنز ، زا  زین  نهآ و  هزم  يدنت  یهایـس و  گنز ، زا  ییالط  همرـس  لیم  هچ 

، گنر یگتـشگرب  یهایـس ، زا  زین  ریدصق و  یمرن  ندوب و  يدرگوگ  كرچ ، یتسـس ، زا  زین  نآ و  هزم  یگدیـشرت  نامز و  تشذـگ 
، يدنت زا  زین  نآ و  ندمآرد  نیگآرهز  نوگلین  بآ  ای  دود  تروص  هب  هویج و  كرچ  زا  زین  برـس و  یگدـنزوس  یتسـس و  یگریت ،

کی نآ  لاقثم  دـص  کی  رد  هاگره  هکنآ  الط  ياهتّیـصاخ  زا  رگید  .تسا  ملاس  رانک و  رب  يور  ندوب  يدرگوگ  یتخـس و  یگریت ،
کحم راب  دنچ  ار  نآ  هفرح  نیا  رد  يداتـسا  ددرگ و  تفای  دوش - یم هدناوخ  نیبم  هک  یـشوش - خرـس  ءافنـش و  سم  لاقثم  متـشه 

دوش یم بوذ  شا  هتوب نایم  رد  الط  اریز  دوش  یم نشور  يو  يارب  دوخ  گنر  رد  زین  الط  دوخ و  گنر  رد  سم  نآ  دزادگب  دـنز و 
.ددرگ یم دیشروخ  گنر  دننامه  نآ  گنر  دشوج و  یم و 

میلقا رد  .تسا  متفه  میلقا  ات  مّوس  میلقا  رد  نآ  ياهناک  هک  تسا  معلط  هرقن  ناـمه  دـشاب  كاـپ  سم ، هویج و  برـس ، زا  هک  یی  هرقن
.دوش یم تفای  یناک  ره  زا  شیب  هرقن  موس 

.دنتاّیلفس اه و  نیدورف ملاع  رد  گرزب  مسا  ود  هرقن  الط و  دیوگ : یبرع  نبا  .دشاب  یم هام  زا  یی  هراپ هرهب و  هرقن  دنرادنپ  یم نایباص 
يارب  تخانش ، لها  ناداتسا و  زا  یکی 

77 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
حاورا هرابرد  هکنانچمه  رگیدکی - اب  اهنآ  فالتخا  ییادـج و  ای  طالتخا و  شزیمآ و  نداد  ناشن  تهج  هب  اه  نیمزرـس نیا  ياهناک 

ياه هناخ اب  ار  نآ  هدیـشک و  یلکـش  دنزرو - یم فالتخا  دننکن  كرد  دنـسانشن و  ار  رگیدکی  اهحور  نیا  زا  هچنآ  تسا : هدمآ  زین 
.تسا رتاناد  ادخ  تسا و  ریز  هریاد  لکش ، نآ  .تسا  هتخاس  طبترم  هناگتفه  ناگراتس 

(. (ش 5
رب رد  ار  هناگتفه  ناگراتس  مارجا  ياهرون  وترپ  اهعاعش و  هاگ  یّلجت و  یگتخیمآ ، مه  رد  یگتـسویپ و  مه  هب  یگنوگچ  لکـش ، نیا 

.دمآ دهاوخ  اهنآ  ياهلکش  هکنانچ  دراد ،
.تسا هتفهن  نآ  رد  یی  هدنزرا ياه  هدیاف نآ  ناراکردنا  تسد ناسانش و  ناک  يارب  هک  تسا  گرزب  يزار  راک  نیا  رد  و 

.برس صاصر : .یعلق  ریدصق : .الط  بهذ : .هرقن  هّضف : .هویج  قبیز : .سم  ساحن : .نهآ  دیدح :
78 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یگریچ شیازفا و  هویج  تبوطر  يدرـس و  دوش  هتخیمآ  مه  رد  درگوگ  هویج و  نوچ  هک  تسا  نانچ  هرقن  ندـش  تسرد  یگنوگچ 
هب ات  دزادرپ  یم نآ  نتخپ  هب  شور  نیا  اب  ندـعم  دوش و  یم ناـهنپ  مسج  نآ  لـخاد  دـشک و  یم نورد  هب  ار  دوخ  یمرگ ، دـبای و  یم
نآ رد  هک  ییامرگ  یکـشخ و  ببـس  هب  نآ  نورد  دیفـس و  تبوطر ، يدرـس و  هبلغ  ببـس  هب  نآ  نورب  هک  دیآرد  یمـسج  تروص 
مرگ دور و  یم هرقن  زا  يدرـس  دوـش  زارد  ندـعم  رد  هرقن  نتخپ  ناـمز  رگا  .دوـش  یم هدـناوخ  هرقن  مـسج ، نـیا  .دـشاب  خرـس  تـسا 
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رب ترارح  ات  ددنویپ  یم هرقن  نورد  یمرگ  هب  نوریب  زا  ندعم  یمرگ  ددرگ و  یم دیدپان  دور و  یم نورد  هب  هرقن  يدیفـس  دوش و  یم
دنراد برچ  یتبوطر  كانمن و  یکاخ  هک  یبوطرم  ياهنیمز  رد  زج  هرقن  ناک  .ددرگ  الط  دوش و  خرـس  دیآرب و  هرقن  نورد  نورب و 

ياشیـشقرم نآ  كاخ  يور  رب  تسا و  نوگلین  ای  درز  هب  لیام  دیفـس  شنیمز  هک  نیا  نآ  ندـعم  ياه  هناـشن زا  دـیآ و  یمن تسد  هب 
دنوش هتـسکش  نوچ  هک  دروخ ، یم مشچ  هب  اهنآ  يور  رب  درز  يراگنز  اب  تخـس  درگ و  ییاه  گنـس تروص  هب  یبرـس  اـی  یی  هرقن

تروص هب  ددرگ و  یم هنهک  دوش  هتخودنا  دنامب و  كاخ  رد  زارد  ینامز  رگا  هرقن  .دیآ  یم ادـیپ  اهنآ  نایم  رد  اشیـشقرم  شـشخرد 
دوش هتخپ  شرت  رانا  ياه  هناد اب  هرقن  رگا  .دنازوس  یمن يدنت  هب  ار  الط  نکیل  دنازوس و  یم ار  هرقن  درگوگ ، .دیآ  یم رد  هریت  یکاخ 

ناشخرد دـتفا و  یم قرب  دوش  هتخپ  هکرـس  بارـش و  ای  روش  شرت و  زیچ  ره  ای  جـنرب  تسوپ  اب  رگا  .دـبای  یم ـالج  ددرگ و  یم قاّرب 
.میدرمشرب الط  يارب  هک  ییاهضرع  دننامه  تسا  یتاذ  ییاهضرع  ار  هرقن  .دوش  یم

داهن رهوج و  زا  هرقن و  سنج  زا  ناک  نیا  دیوگ : سونیلاج  .دنا  هدـناوخ زین  یّنلا  يالط  رّابا  هایـس و  صاصر  ءاف ، اب  فرـس ، ار  برس 
برـس ییوبدـب  اهنآ  تسخن  .تسا  هدـینادرگ  هاـبت  ار  نآ  تشرـس  مسج و  هدـمآ و  دراو  نآ  رب  تفآ  هس  ندـعم  رد  نکیل  تسا  نآ 

هک تسا  شتآ  ربارب  رد  نآ  يرادیاپ  یمک  مسج و  یتسـس  مود  .تسا  نآ  ندوب  يدرگوگ  زا  یـشان  نآ و  مسج  نورب  رد  هک  تسا 
رس كاخ  اوه و  دیشروخ ، زا  دوخ  نیا  هک  تسا  برس  تاذ  هب  تبسن  نآ  شرورپ  حالصا و  دوبمک  ندعم و  كاخ  یتسس  زا  یشان 

هرهب و ناک  نیا  نایباص  رادنپ  رب  انب  .دراد  هبلغ  برس  مسج  رب  هک  تسا  يدرگوگ  ببس  هب  نآ  تسا و  برس  یهایـس  مّوس  .دنز  یم
رد .دزاس  یم هابت  دوش  هتخیمآ  نآ  اب  هک  ار  يرگید  ناک  ره  برس  .دراد  كانبات  یحور  هریت و  یمسج  هک  تسا  لحز  زا  یی  هراپ

79 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
زا راـگنز  نوچمه  هک  تسا  یـشنوس  ار  برـس  .دوش  یم ناـسنا  دـیاز  ياهتـشوگ  ندـمآرب  ثعاـب  تسا و  یکـشخ  يدرـس و  برس 

دوش هدودنا  راگنز  اب  برـس  رگا  .دنز  یمن گنز  نهآ  رگید  دوش  هدیلام  نهآ  رب  یبرچ  اب  شنوس  نآ  رگا  .دوش  یم ناور  شمـسج 
برـس رد  .دنک  یم صقان  ار  شمادنا  نت و  يرتشگنا  نآ  دنک  تسرد  رد  يرتشگنا  برـس  زا  هک  یـسک  .دوش  یم دایز  نآ  یکـشخ 
.دـنهد یم گنر  رییغت  هایـس ، ای  يرتسکاخ و  درز ، دیفـس ، خرـس ، ییـالط ، درز  تروص  هب  شتآ  اـب  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ياـهگنر 

رد هویج  نوچ  هک  تسا  نینچ  برس  ندمآ  دوجو  هب  یگنوگچ  .ددرگ  یم فاّفش  نآ  تیفاّفش  اب  دوش و  یم هتخیمآ  هنیگبآ  اب  برس 
درـس دنام و  یم زاب  نآ  زا  ترارح  ددرگ و  یم هریچ  نآ  رب  یکـشخ  دناشک ، دوخ  نورد  هب  ار  نآ  دـبای و  هبلغ  درگوگ  رب  دوخ  ناک 

مرگ و تسا  نآ  حور  نامه  هک  نآ  نورد  ددرگ و  یم درـس  کشخ و  شمرج  زا  ترارح  ندـش  رود  ببـس  هب  نآ  نورب  دوش و  یم
اهگنر برـس  .دنک  یم داجیا  ییادص  نآ  يارب  هکلب  دور  یمن نیب  زا  شنورد  فالخ  رب  برـس  مسج  نورب  رد  درگوگ  .دنام  یم مرن 

درب و یم نایم  زا  دروخ و  یم تسا  هدش  هتخیمآ  هرقن  اب  هک  ار  یّـشغ  ره  سم و  دنک و  یم بذج  دوخ  هب  کشخ  درـس و  ياج  زا  ار 
نوچ .دـنک  یم مک  شتآ  يور  رب  ار  گـید  شـشوج  هکنآ  برـس  ّصاوـخ  زا  رگید  .دـنادرگ  یم كاـپ  هوـیج ، زا  ار  سم  نینچمه 
دایز ار  نآ  راب  دوش  هتـسب  باّنع  تخرد  رب  الط  رگا  هکنانچمه  دـنک  یم رایـسب  ار  نآ  راب  دوش  هتـسب  راـنا  تخرد  رب  نآ  زا  یی  هراـپ

یبرـس رازبا  رد  بآ  ندروخ  .دـنک  یم يدرز  یتسـس و  داجیا  دوش  هدروخ  اذـغ  یبرـس  لیاسو  رازبا و  رد  هراومه  رگا  .دـنادرگ  یم
رگید تاّیقرع  ای  بالگ  یبرس  رازبا  اب  رگا  .دیازفا  یم ار  بآ  يدرـس  دوش  هتخیر  ضوح  رد  نآ  زا  ییاه  هراپ رگا  .دروآ  یم اقـستسا 
کی دوش  یم تسرد  برس  زا  هبات  تروص  هب  یشکبالگ  يارب  هک  يرازبا  دوش ، یم رایـسب  نآ  ماود  ینگآرطع و  يورین  دوش  هتفرگ 

نیا .دریگ  یم رارق  نآ  يور  رب  هک  دراد  مین  بجو و  کی  يدـنلب  هب  یـشوپرس  دراد و  انهپ  مین  بجو و  کـی  يدوگ و  مین  بجو و 
رد هک  تسا  رازبا  نآ  لکـش  نیا  .دسر  یم قیبنا  هناهد  هب  دور و  یم الاب  نآ  نایم  زا  راخب  قرع  هک  تسا  درگ  هرادـج و  ود  شوپرس 
ش 6)  ) .دنزورفا یم شتآ  لافس  هیال  ریز  هاگنآ  دنراذگ  یم کمن  هیال  کی  لافس  يور  رب  دنرتسگ و  یم لافس  هیال  کی  نآ  ریز 
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رب انب  .دنا  هدیمان زین  دیپس  برس  دعقم و  ءامذج ، هرقن  یعلق ، کنالآ ، ار  ریدصق 
80 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لامک هب  دوخ  ناک  رد  هویج  نوچ  هک  تسا  نانچ  نآ  شیادـیپ  یگنوگچ  .تسا  يرتشم  زا  یی  هراـپ هرهب و  ریدـصق  ناـیباص  داـقتعا 
ات دـنک  یم يوق  ار  نآ  نورد  یکـشخ  دـنادرگ و  یم میالم  ار  هویج  یمرگ  دوش و  یم مرگ  بوذ و  هویج  نتخپ  رد  ناک ، نآ  دیـسر 

رتدیپس و برـس  زا  تهج  نیمه  هب  دوش ، یم هتـسب  برـس  زا  رت  فیطل یلادـتعا  اب  ریدـصق  تروص  نیا  رد  .دریگ  ارف  زین  ار  نآ  نورب 
.تسا رترهوج  کین  رت و  نزو کبس  رت و  صلاخ

نآ يادص  هویج و  يرایـسب  ّتلع  هب  ریدصق  یتسـس  .تسا  نآ  فلاخم  ادص  یتسـس و  يوب ، رد  هرقن و  هب  کیدزن  گنر  رد  ریدصق 
الط دوش  هتخیمآ  الط  اب  برـس  رگا  هک  نانچمه  دنک  یم هابت  ار  نآ  دوش  هتخیمآ  هرقن  اب  ریدصق  نوچ  .تسا  درگوگ  یمک  ببـس  هب 

.دزاس یم هابت  ار 
: ۀّبق .شوپرس  ۀّبکم : .هروک  نّوتا :

انب .گنر  ینوخ  خرس  یلیخ  یشوش  و  کشخ ، خرس  یسربق  دیپس ، هب  لیام  خرـس  تسا : هنوگ  هس  سم  هبات  القم : .شوپرـس  بابح 
.دراد ضرع  هدراهچ  زین  ناـک  نیا  میتفگ  هکناـنچمه  .دراد  ماـن  زین  رطق  دـشاب و  یم هرهز  زا  یی  هراـپ هرهب و  سم  ناـیباص  رادـنپ  رب 
ندعم یمرگ  دناشک ، نورد  هب  دـنک و  بذـج  ار  درگوگ  دوخ ، ندـعم  رد  هویج  نوچ  هک  تسا  نانچ  نآ  ندـش  تسرد  یگنوگچ 

هوـیج رب  تسا  نآ  رد  هک  ییکـشخ  ترارح و  اـب  دـنک و  یم کـمک  هوـیج  هب  درگوـگ ، یمرگ  اـب  دوـش و  یم داـیز  نآ  نتخپ  يارب 
زا شندـمآ  دوجو  هب  ببـس  هب  نآ  نورد  مرگ و  نآ  نورب  زیت و  دـنت و  نآ  هزم  هک  دوش  یم هتـسب  خرـس  یگنـس  دـبای و  یم یگریچ 

شنوس میر و  تروص  هب  كاخ  نایم  رد  دایز  ندنام  شتآ و  رثا  رد  سم  هک  تسا  نکمم  .تسا  کشخ  درس و  یکـشخ ، یمرگ و 
دبای یم ینوزفا  نآ  یندعم  درگوگ  درگوگ ، يوب  اب  دیآ و  یم رد  راگنز  تروص  هب  دنامب  یـشرت  رد  زارد  ینامز  سم  رگا  .دـیآرد 

رد راب  دـنچ  رگا  .دـبای  یم ماـن  تخـسار  تروص ، نیا  رد  هک  دوش  یم هدـییاس  همرـس  نوچمه  دـیآ و  یم رد  هتخـسور  تروص  هب  و 
الط گنرمه  دوش  هدرب  ورف  یلسع  هنیرکش 

81 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يریـشمش ای  دراک  ای  ساد  ای  نزوس  سم ، زا  رگا  .دنگنر  درز  نیگنر و  همه  تسا  نآ  دننامه  هچنآ  جـنرب و  ای  درز  سم  .ددرگ  یم

نآ اب  هک  یهایگ  دـبای و  یمن مایتلا  دوش  یم هدـیرب  اـی  خاروس  نزوس  نآ  اـب  هک  یتشوگ  ددرگ ، هتخیمآ  رنزب  نوخ  هب  دوش و  هتخاـس 
.دبای یمن دوبهب  دوش  هدیرب  ریشمش  نآ  اب  هچنآ  زین  دیور و  یمن زاب  دوش  یم هدیچ  ساد 

نیرتعیرـس شتآ و  رد  اهنآ  نیرترادیاپ  اهناک و  نیرتدیدش  نیرتیوق و  نآ  تسا و  خیّرم  زا  یی  هراپ هرهب و  نهآ  نایباص  رادـنپ  رب  انب 
ورین یتخـس و  رد  شنداـعم  ياهنیمزرـس  نوگاـنوگ  ياهتـشرس  رب  اـنب  نهآ  .تسا  نیمز  ناـیم  رد  كاـخ  هب  ندـش  لیدـبت  رد  اـهنآ 

ار نآ  هک  هزات  شرت  رانا  تسوپ  هژیو  هب  تسا  ازـس  هب  يریثأت  نهآ  رد  ار  اهیـشرت  .تسا  ینیچ  نهآ  نآ ، نیرتوکن  .تسا  نوگاـنوگ 
ییالط درز  ار  نآ  اهکمن  .دروآ  یم رد  ییالط  خرـس و  یعیام  تروص  هب  ار  نآ  هکرـس  .دنک  یم لح  گنر  هایـس  یعیام  تروص  هب 
یمرگ نوچ  هک  تسا  نانچ  نهآ  ندش  تسرد  ّتلع  .دنک  یم مرن  دـیپس و  ار  نآ  حـینرز  .دـنازوس  یم ار  نآ  هایـس  همرـس  .دـننک  یم

هتسب یگنـس  سپ  دور  یم نورد  هب  نآ  تبوطر  دیآ و  یم نوریب  هویج  یکـشخ  دیآرد  درگوگ  هویج و  نایم  دسرب و  هویج  هب  ندعم 
هب تسا  نآ  رد  هک  يرایسب  یکشخ  تهج  هب  تسا و  بوطرم  نآ  نورد  کشخ و  ترارح ، یگریچ  ببس  هب  نآ  نورب  هک  دوش  یم

.دنک بوذ  ار  نآ  ات  دسر  یمن نادب  شتآ  ددرگ و  یم گنت  ترارح  رثا  رد  نآ  ذفانم  اریز  دوش  یمن بوذ  شتآ  هلیسو 
زین هیرادابـسا  هک  تسا  دیفـس  يور  دننامه  یتخـس  ادـص و  گنر و  رد  هک  نیچ  نیمزرـس  هژیو  تسا  یناک  ینیـصراخ )  ) ینیچراخ
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رگید هب  نیچ  زا  هوـقل  هنییآ  ماـن  هب  هک  ییاـه  هنییآ .تسا  هتخیمآ  يدـیپس  یهایـس و  اـب  ینیچراـخ  يدرز  نکیل  دوـش و  یم هدـناوخ 
.دوش یم تفای  نیچ  ياهرهش  رد  اهنت  ندعم  نیا  .تسا  ناک  نیا  زا  دنرب  یم اهنیمزرس 

طقف ار  نخـس  نیا  .دوش  یم هدروآ  نوریب  ینیچراخ  دندرگ - یم جارختـسا  دوخ  نداعم  زا  هک  یتاّزلف  همه  هدـننام  هب  ندـعم - نیا  زا 
.دزادرپ ندـعم  نیا  ندـش  تسرد  یگنوگچ  نایب  هب  هک  متفاین  ار  یـسک  رگید  وا  زج  تسا و  هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ناّیح  نبرباج 
ندـنارپ ندـیناسرت و  يارب  اـهگنز - نآ ، زا  رگا  هژیو  هب  تـسین ، نآ  زا  رتاـسر  ینیچراـخ و  يادـص  دـننامه  ییادـص  ار  ناـک  چـیه 

.دوش هتخاس  گرزب  ياه  سوقان ای  اهراز - تشک  نایم  زا  ناگدنرپ 
82 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بآ درگوگ و  زا  هویج  شیادیپ  بآ و  زا  درگوگ  شیادیپ  درگوگ و  هویج و  زا  اهناک  شیادیپ  هرابرد  مود  لصف 

بآ هویج ، لصا  .دـنمان  یم تاّزلف  تمکح ، بتک  رد  ار  اهناک  تسا و  هویج  هناگتفه  ياهناک  هشیر  لـصا و  دـنیوگ : ناسانـش  ناـک 
تروص هب  ار  بآ  اتعیبط  هک  درگوگ - ياهناک  رب  ناراب  تروص  هب  نامـسآ  بآ  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، ندـعم  درگوگ  نامـسآ و 

ندعم يامرگ  نیمز و  رد  ظوفحم  يامرگ  اب  دور و  یم ورف  دسرب  اهناک  نیدب  ناراب  بآ  نوچ  دراب ، یم ورف  دننک - یم دمجنم  هویج 
، نامز تشذگ  داب و  يامرـس  تبوطر و  دـسرب و  نیمز  يور  هب  ات  دـیآ  یم الاب  راخب  تروص  هب  ددرگ و  یم کبـس  مرگ و  درگوگ ،
هت هب  ات  دور  یم ورف  نیمز  رد  بآ  تروص  هب  رگید  راب  دش  درس  دیدرگ و  مکارتم  نوچ  .دنادرگ  هدرـشف  هوبنا و  درـس و  ار  راخب  نآ 
رد ار  درگوگ  مسج  زا  یکدنا  راب  ره  دوش و  یم نییاپ  الاب و  هراومه  دتـسرف و  یم الاب  دنک و  یم مرگ  ار  نآ  ندعم  زاب  دسرب ، ندعم 

تبسن هویج  نیا  لثم  .دوش  هتسب  هویج  مان  هب  ناک  بآ و  هنایم  نازرل ، نابنج و  یمسج  تروص  هب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنک  یم لح  دوخ 
زاغآ نآ  زا  یهایگ  یگدنز  هک  تسا  هناد  دننامه  زین  دیآ و  یم ادیپ  نآ  زا  يروناج  یگدـنز  هک  تسا  هفطن  دـننامه  اهناک  رگید  هب 

، یفالغ نوچمه  یی  هتسوپ دوخ  تاذ  زا  تسا و  قاّرب  ناشخرد و  دوش  یم لح  نآ  رد  هک  يدرگوگ  رهوج  ّتلع  هب  هویج  .ددرگ  یم
رگا اما  دور  یمن نیب  زا  شتآ  اب  ینورب  هتسوپ  نیا  دریگ ، یم رب  رد  ار  نآ  تسا و  يرورض  نآ  رهوج  يارب  هک  دناشوپ  یم دوخ  درگ 
الاب قاّرب  کبـس و  نوگلین و  يراـخب  تروص  هب  دـنک و  یم بوذ  ار  نآ  یماـمت  ددرگ  دراو  نآ  رب  رایـسب  يورین  تّدـش و  اـب  شتآ 

.هتسهآ هتسهآ  ای  دریگ  یم ماجنا  هراب  کی  ای  شتآ  فعض  تّدش و  رب  انب  راک  نیا  درب ، یم
نوچ دیوگ : نآ  شیادیپ  یگنوگچ  هویج و  هرابرد  تسا  هدیمان  رمقلا » سمّـشلا و  رارـسا   » ار نآ  هک  نیفاعّتلا  باتک  رد  هیـشحو  نبا 
هک  ییاه  هرفح اهراغ و  هت  رد  دیآ و  یم رد  بآ  تروص  هب  دوش  هدرشف  مه  هب  اهنآ  يازجا  ددرگ و  هوبنا  دبای و  شیازفا  اهراخب 

83 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
اجناـمه سپ  دـبای  یمن يزیرگ  هار  اـجنآ  زا  بآ  نآ  هک  یی  هنوگ هب  دریگ  یم رب  رد  ار  نآ  ندـعم ، دور و  یم ورف  تسا  نیمز  لد  رد 

نآ رب  ندعم  لدتعم  یمرگ  دوش و  یم هوبنا  دیآ و  یم درگ  هدرشف و  دراد  هک  یتبوطر  يدرس و  اب  نآ  يازجا  هلیـسو  نیدب  دنام و  یم
نآ نورب  .دوش  یم هدناوخ  هویج  هک  دـیآرد  لولحم  یمـسج  تروص  هب  ددرگ و  دیفـس  ات  دزپ  یم مرن  یلیخ  ار  نآ  ددرگ و  یم دراو 

لیاسر نابحاص  هتفگ  هب  .دـشاب  یم خرـس  تسا  نآ  رد  هک  ییامرگ  ببـس  هب  نآ  نورد  دـیپس و  تسا  نآ  رد  هک  ییامرـس  ببـس  هب 
لصا و زین  درگوگ  هکنانچمه  تسا  اهناک  ردام  لصا و  هویج  .دـیآ  یمن نایاپ  هب  مامت  لاـس  کـی  تشذـگ  اـب  زج  هویج  ندـش  هتخپ 
زا .تسا  نتفریذـپ  یگدام و  تبوطر و  هویج  رد  نکیل  تسا و  نتخادـنا  سپ  یمرن و  یکـشخ و  درگوگ  رد  هچ  تسا ، اـهناک  ردـپ 

فرطرب مادنا  رـس و  زا  ار  خوش  كرچ و  .دشک  یم ار  اهنآ  مخت  کک و  شپـش و  نآ  زا  ییاه  هراپ ندرب  راک  هب  هکنآ  هویج  ّصاوخ 
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هک ار  نانآ  دروآ و  یم لاـبند  هب  مادـنا  هشعر  دـنادرگ و  یم هاـبت  ار  غاـمد  هویج  دود  .دـنک  یم دوباـن  ار  لاـغذ  دود  يوب و  .دـنک  یم
ادـیپ كانرطخ  سب  یّمـس  دوش  هدـنکارپ  هرون  زاـگ  زا  ینّیعم  رادـقم  اـب  رگا  دود  نیا  دـشک و  یم دـنبوطرم  اـی  درـس  یجازم  ياراد 

دود و .دتفا  یم رگراک  تخـس  اهمخز  دنبرگج و  رد  نآ  دوش و  یم هدـناوخ  گید  رب  گید  ای  رافلا ) مس   ) شوم گرم  هک  دـیآ  یم
هب ار  برس  راخب  کشخ و  دیفس و  تروص  هب  ار  علق  راخب  .دنادرگ  یم هتسب  سم ، تروص  هب  ار  نآ  دسرب  هویج  هب  نوچ  سم  راخب 

.شیدنیب کین  هراب  نیا  رد  دوخ  وت  .دنک  یم نینچ  زین  الط  هرقن و  اب  دروآ و  یم رد  هایس  برس  تروص 
هب یگنوگچ  دوش و  یم ادـیپ  بوطرم  یکاخ و  ياه  نیمز رد  درب و  یم نیب  زا  ار  نآ  شتآ  هک  تسا  ییالط  ییاوه و  یناک  درگوگ 
بآ يدرـس  ندـش ، مرگ  زا  سپ  دوـش و  یم هریچ  نآ  رب  یمرگ  دریگ  رارق  ندـعم  رد  بآ  نوـچ  هک  تسا  ناـنچ  نآ  ندـمآ  دوـجو 

کـشخ و یگنـس  تروص  هب  اـت  ددرگ  یم يوق  دوش و  یم رادـیدپ  نآ  يور  رب  تسا  نآ  رد  هک  ییبرچ  دریذـپ و  یم مرگ  یتـبوطر 
زا یـشان  خرـس ، درگوگ  شیادیپ  .تسا  درز  خرـس و  گنر  ود  رد  درگوگ  .دنک  شبوذ  دـسرب  نادـب  شتآ  نوچ  هک  دـیآرد  مرگ 

.تسا نآ  یکاخ  رایسب  دیپس  درگوگ ، عاونا  زا  یکی  .تسا  نآ  يامرگ  یمک  زا  یشان  درز  درگوگ  شیادیپ  ندعم و  دیدش  يامرگ 
.دننز یم لثم  تفارش  تّزع و  رد  ار  خرس  درگوگ 

زا سپ  ناک  نیا  نتخپ  .تسا  صلاخ  يالط  نامه  خرس  درگوگ  هک  دننآ  رب  مدرم  یخرب 
84 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رحبلا و ریط  و  ناسورخ ) جات   ) هکیدلا فارعا  نامه  خرـس  درگوگ  دنیوگ : ناسانـش  ناک  .دسر  یم نایاپ  هب  مامت  لاس  کی  تشذگ 
.تسا سمش  حلم  بئاذ و  توقای  و  هنادران )  ) ناّمرلا ّبح  رحبلا و  بیط 

تسا و ناگراتـس  رهپـس و  شدرگ  شخرچ و  نارود و  نامه  یناک  ياهرهوگ  یلعاف  ّتلع  دـنیوگ : يولع  راثآ  هرابرد  مـالک  لـها 
ياهناک اهگنـس و  لصا  دـیوگ : هیـشحو  نبا  .دـسر  یم نارادـناج  ناسنا و  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  ییاـهدوس  اـهنآ  یّلک  ییاـهن و  ّتلع 

تاقبط و ترارح  امرگ و  دـیآ و  یم درگ  اـهنآ  نورد  رد  نیمز  يدرـس  زا  هک  تسا  یتبوطر  دـنیآ ، یم دـیدپ  نیمز  رد  هک  ییندـعم 
ياهمسج زا  یمسج  تروص  هب  دبای و  ّتیمـسج  دوش و  نّفعتم  ات  دزپ  یم ار  نآ  تسا  نآ  رد  ترارح  نیا  هک  یبآ  نیمز و  ياه  هیال

.دیآرد یندعم  ياهناک  اهگنس و  رگید  ای  اه ، هروب اهکمن ، اه ، هنیگبآ اه ، هشیش اهدرگوگ ، اهخینرز ، ای  باذم ،
ود نیا  هرابرد  .دمآ  نایم  هب  نخـس  هراب  نیا  رد  هکنانچ  دنهد  یم رارق  هویج  درگوگ و  لصا  ار  بآ  تاّدلوم ، عیابط و  رد  مالک  لها 

ییاهراخب زا  رپ  اه  هدنک اهراغ و  نیا  زا  کی  ره  تسا و  اهراغ  اه و  هدـنک اه و  هرفح اهلادوگ و  زا  رپ  نیمز  نورد  هک  دـنرادنپ  ناک 
يازجا ندـینادرگ  بآ  ایرد و  ّدـم  رزج و  هام ، ریثأت  زا  هک  نانچمه  دـندرگ  یم رادـیدپ  نیمز  قامعا  رد  دیـشروخ  ریثأت  زا  هک  تسا 

رب هک  يراشف  ینیگنس و  ببس  هب  دتفا  ندز  جوم  هب  دیآرد و  شـشوج  هب  نیمز  قامعا  رد  راخب  رگا  سپ  .دیآ  یم دیدپ  نآ  تبوطر 
رد اهراخب  ندز  جوم  نیمه  زا  .دسرب  شوگ  هب  نآ  زا  زین  كانـسرت  ییادص  اسب  هچ  دـنکفا و  یم هزرل  هب  ار  نآ  دروآ  یم دراو  نیمز 

تسا كانرطخ  تخس و  یسب  دتفا و  یم قافّتا  یناتسهوک  ياهرهش  رد  رتشیب  هلزلز  .دیآ  یم شیپ  هزرل  نیمز  هک  تسا  نیمز  قامعا 
مدرم يارب  دزاس ، یم ناریو  دنکش و  یم مهرد  ار  اهراوید  اهژد و  درب ، یم ورف  ار  اهدور  دفاکش ، یم مه  زا  ار  اههوک  هک  ییاج  هب  ات 
تفای یی  هنخر نآ  رد  دشاب و  تخس  نیمز  رگا  نکیل  .دراذگ  یمن ياج  رب  دنک و  یمن اهر  ار  زیچ  چیه  دروآ و  یم راب  تکاله  یسب 

اهراخب نآ  شـشوج  شزرل و  رگا  .دنفاکـش  یم اه  هدنک اه و  هرفح نآ ، ریز  رد  دننازرل و  یم ندـش  نوریب  يارب  ار  نآ  اهراخب  دوشن 
هیور رگا  نکیل  دریگ ، یم ماجنا  فوسخ  ماگنه  هب  رتشیب  راک  نیا  دیآ و  یم نوریب  دفاکـش و  یم ار  نآ  دـشاب  نیمز  هیور  هب  کیدزن 

يافرژ  رد  دنشاب ، هوبنا  زین  اهراخب  نآ  دشاب و  ربتس  اهراخب  نآ  هاگیاج  ات  نیمز 
85 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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دـنزیمآ و یم مه  اب  اـهدرگوگ  اـهراخب و  نیا  دـشاب ، يدرگوگ  نیمز  نآ  رهوج  رگا  دنـشوج ، یم دوخ  ياـج  رد  دـننام و  یم نیمز 
شتآ دوش و  یم هدناوخ  ناشف  شتآ  دیآ و  یم رب  اه  هرارش نآ  زا  بش  زور و  هک  ددرگ  یم رادیدپ  اهنآ  زا  یشتآ  دنوش ، یم رو  هلعش

فالتخا نکیل  .دنلـصا  ود  ناور  باذـم و  ناـک  ره  يارب  هویج  درگوگ و  سپ  .دوش  یم تفاـی  نیمز  ياـهیاج  زا  يرایـسب  رد  ناـشف 
یکاخ دنت و  خلت ، روش ، ياه  هزم اب  هک  تسا  يرگید  ياهزیچ  زا  یـشان  زین  درگوگ و  يرایـسب  ای  یمک  زا  یـشان  رگیدـکی  اب  اهناک 
رتاناد ادـخ  تسا و  تاّزلف  ندـش  هتخپ  ماگنه  هب  اهندـعم  يامرگ  يرایـسب  ای  یمک  زا  یـشان  ای  دـنزیمآ و  یم درگوگ  رهوج  اب  دوخ ،

.تسا
86 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تسا گنر  درز  یی  هزیمآ دنزاس  یم نانآ  هچنآ  هک  نیا  رد  یلقع  ناهرب  نایب  نارگایمیک و  هب  خساپ  رد  موس  لصف 

ضارعا یناوت  یمن وت  ینعی  ناگدـننیرفآ  هن  مینازرگنر  اـم  هک  یتـفگ  دوخ  هفرح  هراـبرد  وـت  رگاـیمیک  میکح  يا  دـنیوگ : ناـقّقحم 
ناکما نیا  وت  يارب  هکلب  دوش  الط  تهج  ره  زا  ناک  نآ  ات  يراذـگب  رگید  ياهناک  اـی  هرقن  تافـص  ياـج  هب  ار  ـالط  هناـگ  هدراـهچ

رد زین  ام  .ار  هناگ  هدراهچ یضرع  تافص  نیا  همه  هن  یهد ، لاقتنا  رگید  ناک  هب  یناک  زا  ار  تفـص  هس  ای  ود  ای  کی  طقف  هک  تسا 
الط گنر  هب  هک  تسا  هرقن  نامه  هکلب  تسین  الط  عقاو  رد  دیآ  ادیپ  یبیکرت  نینچ  نیا  نوچ  نکیل  میرادـن و  یّکـش  چـیه  هراب  نیا 

نزو و ینارگ  ثعاب  نّیعم  یی  هراچ صاخ و  یشور  ای  تسا و  هدیدرگ  نیگنس  مرن و  الط  ياهتشرس  زا  یخرب  دننامه  هدش و  نیگنر 
ییاهندعم رگید  هرقن و  لثم  .تسا  رگید  یغیمآ  هکلب  دشاب  یمن یقیقح  يالط  بیکرت  نآ  نیا  رب  انب  .تسا  هدـش  نآ  يازجا  كّرحت 

تـسا درز  ای  خرـس  نوچمه  یگنر  هب  ناتک ، هبنپ و  مشپ و  مشیربا و  يزیمآ  گنر  لثم  نوچمه  يزیمآ  یم الط  گنر  هب  ار  اهنآ  هک 
تاذ هراومه  تسا و  فلتخم  توافتم و  يرگید  اب  زیچ  راهچ  نیا  زا  کی  ره  تقیقح  نکیل  تسا و  ناسکی  اهنآ  همه  رد  گـنر  هک 

انب .تسا  مشپ  تافص  تاذ و  زا  ریغ  هبنپ  تافص  تاذ و  نینچمه  تسین و  یکی  مشیربا  تاذ  اب  تسا و  نآ  دوخ  هب  صوصخم  ناتک 
اهناک رگید  هرقن و  يزیمآ  گنر  .دنشاب  یمن ناسکی  اهضرع  رگید  رد  نکیل  دنکرتشم و  گنر  ّتیمسج و  رد  زیچ  راهچ  نیا  نیا ، رب 

.تسا هدیدرگن  لیدبت  الط  تافص  هب  اهنآ  ياهضرع  رگید  یلو  تسالط  گنر  نامه  ناشگنر  اریز  تسا ، نینچ  زین  الط  گنر  هب 
همه لاقتنا  دیتسناد  زیاج  ار  نیا  دوخ  امش  دیدرگ و  نکمم  رگید  یـضرع  ياج  هب  یـضرع  لاقتنا  نوچ  نم  رورـس  دیوگ : رگایمیک 

نداعم .دنا  هدـش هتخاس  درگوگ  هویج و  لصا  ود  زا  اهنت  اهناک  همه  هک  هژیو  هب  دـشاب ، یم نکمم  زین  رگید  ضارعا  ياج  هب  ضارعا 
ياهتفص  لامک  عماج  هک  تسا  الط  ناشنایاپ  هویج و  زا  اهنآ  زاغآ  .تسا  ینایاپ  زاغآ و  ار 
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هار زا  هک  دنتـسه  ـالط  هویج و  نیب  ییاـهماقم  اـه و  هجرد همه  رگید  ياهندـعم  تسا و  اـهناک  ناـسنا  ـالط  هک  ییوـگ  .تسا  اـهناک 

اهندعم رد  هک  تسا  ییاهتفآ  ندمآ  شیپ  ببس  هب  اهناک  فالتخا  .دنسر  یم الط  تفص  هب  رگید  تفص  هب  یتفص  زا  ندش  نوگرگد 
هک نیا  رب  ام  لیلد  .دوش  یم اهنآ  لماک  شرورپ  عنام  دراد و  یم هگن  نّیعم  یی  هجرد رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دـیآ و  یم دراو  اـهناک  رب 
هک ینامز  ات  ینک  بوذ  شتآ  اب  ار  اهناک  نوچ  هک  تسا  نیا  دـنتوافتم  ياه  هنوگ اه و  هجرد اب  ندـعم  کی  اـهنت  اـهناک  نیا  یماـمت 

عّونت دامجنا و  هب  رگید  راب  دنوش  درس  نوچ  دنیآ و  یم رد  نازرل  باذم و  يا  هویج تروص  هب  همه  تسا  هریچ  اهنآ  رب  شتآ  یمرگ 
هتخپ هدیسر و  هویم  نوچمه  الط  مییوگ : میروآ ، یم نیتسار  یلاثم  شیوخ  ياعّدم  نیا  يارب  ام  .دندرگ  یم رب  شیوخ  ینوگانوگ  و 

هب دراد  رارق  هویج  ـالط و  ناـیم  هک  یناـک  ره  .دروآ  یم رب  هفوکـش  تسخن  تخرد ، اریز  تسا  نآ  هفوکـش  هلزنم  هب  قبیز  ولآدرز و 
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رود زا  هفوکـش  ياهگرب  دنک و  یم دشر  سپـس  ددرگ  یم يدوخن  دنچ  دوش و  یم هتـسب  نآ  هفوکـش  هزات  هک  تسا  ییولآدرز  هلزنم 
نیبوچ نآ  هتـسه  زبس و  ولآدرز  نآ  گنر  مک  مک  دیآ و  یم دیدپ  نآ  نورد  یی  هتـسه سپـس  دوش  یم یقدـنف  دـنچ  دـتفا و  یم نآ 

نیا رد  هک  دـنک  یم یگدیـسر  يدرز و  هب  عورـش  سپـس  دوش  یم هریچ  نآ  يزبس  رب  سم  گـنر  نوچمه  خرـس  یگنر  ددرگ و  یم
رد ولآدرز  نآ  .ددرگ  یم مکحم  نآ  هتسه  دوش و  یم لماک  هدیسر  هتخپ و  دوخ  صاوخ  رد  سپس  .دوش  یم هدناوخ  هحولم  تروص 

لاثم نیا  .دـسرب  شیوخ  ییاهن  یگتخپ  یگدیـسر و  هب  ات  دـیامیپ  یم ار  لامک  تاجرد  هک  تسین  شیب  هویم  کـی  تّدـم  نیا  ماـمت 
هتشاد زاب  ندش  الط  هب  ندیسر  زا  ار  ندعم  هک  یتفآ  هب  رگایمیک  .تسین  نآ  رد  یّکـش  چیه  تسا و  ام  ياعّدم  رب  ینیتسار  تسرد و 

دیآ یم رب  ییوج  هراچ یپ  زا  درب  یم نیب  زا  ار  شنیرتشیب  ای  تفآ  نآ  دراد و  يدننامه  تعیبط  اب  هک  يریبادـت  اب  دـشیدنا و  یم تسا 
نایاناد يور  نیمه  زا  .دـسرب  یی  هرقن ای  ییالط  هجرد  هب  ناـک  نآ  اـت  تسا  رگید  تفآ  زا  سپ  یتفآ  ندرک  دوباـن  یپ  رد  هراومه  و 

.درک دهاوخ  يزارت  مه  تعیبط  اب  ریگ  یپ یییوج  هراچ  اب  هاتوک  ینامز  رد  زیگنا  تفگش  تعنص  نیا  دنا : هتفگ
يراذگ رثا  ای  یلعاف  ّتیصاخ  ناوت  یمن اما  .تسا  راوشد  یـسب  نکیل  تسا  نکمم  ضارعا  ندنادرگرب  میتفریذپ  ام  دنیوگ : ناقّقحم 

هنوگچیه  نودب  همه  اهنآ  هچ  دروآ  دوجو  هب  رگید  ناک  رد  تسه  هک  نانچمه  ار  الط  يریذپ  رثا  ای  یلاعفنا  ّتیصاخ  زین  و 
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هب هک  ییوگب  رگا  .درادـن  یی  هدارا تاّیتاذ  رد  دـنک و  فّرـصت  لخد و  دـناوت  یم ضارعا  دروم  رد  اهنت  ناـسنا  دنتـسه و  یتاذ  یتّلع 
لاـح دروآ و  یم دوجو  هب  كاـیرت  رد  ار  يرهزداـپ  ّتیـصاخ  كاـیرت  بّکرم  هکناـنچمه  تسا  نکمم  زین  ّتیـصاخ  ندروآ  دوجو 

ار ّتیـصاخ  نیا  هکلب  دـش ، یمن تفای  نآ  غیمآ  ياه  هراپ زا  یی  هراپ چـیه  رد  زین  كاـیرت و  رد  ّتیـصاخ  نآ  بیکرت ، زا  شیپ  هکنآ 
یتّیصاخ درم ، يا  مییوگ : خساپ  رد  .میراد  یی  هدیقع نینچ  الط  ّتیـصاخ  ندمآ  دوجو  هب  رد  زین  ام  دروآ ، دوجو  هب  بیکرت  تعیبط 

یکایرت و ياوق  كایرت ، بّکرم  تادرفم  ءازجا و  هدنروآدرگ  هکلب  تسین  یتاذ  ّتیـصاخ  کی  دـیآ  یم ادـیپ  كایرت  بیکرت  زا  هک 
هناگی تّوق  ورین و  کی  تروص  هب  هدروآ و  درگ  مه  اب  هدرک و  ییاسانـش  تسا  هدـنکارپ  نآ  هیودا  زا  کی  ره  رد  هک  ار  يرهزداـپ 

اهنآ ّتیـصاخ  ازجا و  تادرفم و  نآ  تعیبط  زا  یـشان  دوخ  نیا  میـسانش و  یم كایرت  بّکرم  ناونع  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدروآرد 
غاد نآ  اب  هک  ییاج  ندرکن  كرچ  یگنوگچ  اـی  ادوس و  ندرب  نیب  زا  يارب  ـالط  ّتیـصاخ  ّتلع  تخانـش  زا  وت  هکنآ  لاـح  تسا و 

بّکرم یهایس  هکنانچمه  ییوگب  زاب  رگا  .تسا  نوریب  وت  ییاناوت  یهاگآ و  زا  یناوتان و  اهنآ ، زا  کی  ره  ببـس  نایب  زین  دوش و  یم
نتخادگ هار  زا  هزیرگنس  نش و  ای  و  تسین ، هایس  زیچ  هس  نیا  زا  کی  چیه  هکنآ  لاح  تسا و  بآ  وزام و  جاز و  نتخیمآ  مه  رد  زا 

نش و هب  هاگچیه  رگید  هک  دـیآ  یم رد  فاص  یتّیرهوج  فافـش و  یی  هشیـش تروص  هب  میزینم ، ییایلق و  کـمن  اـب  ندـش  هتخیر  و 
ناک کی  ياهـضرع  رگید  گنر و  ندـینادرگرب  يارب  ام  تسا و  نینچ  دروم  نیا  رد  زین  ام  راک  سپ  تسین ، تشگرب  لباق  هزیرگنس 

رب هاـگچیه  مـیا  هدروآ دراو  نآ  رب  هـک  ییاهـضرع  زا  زین  ناـک  نآ  مـییآ و  یم رب  ییوـج  هراـچ یپ  رد  ـالط ، ياهـضرع  گـنر و  هـب 
وت ياعّدم  لیلد  یتفگ  هچنآ  درم  يا  مییوگ : یم خساپ  رد  دوش ، یمن بآ  رگید  بّکرم ، هکنانچمه  دوش  یمن نوگرگد  ددرگ و  یمن

بوذ ات  هداد  فیطلت  ار  نآ  شتآ ، تسا و  هدرک  بسک  یتّیفاّفش  افص و  اهنت  هکلب  هدشن  ادج  دوخ  ندوب  گنس  زا  هشیـش  هچ  تسین 
نآ رب  نّیعم  هزادنا  زا  شیب  شتآ  رگا  یّتح  تسا ، هدوب  هک  تسا  یگنـس  نامه  هشیـش  هن  رگ  تسا و  هدـش  هتـسب  سپـس  هدـیدرگ و 
زج نآ  رد  هچ  تسا  نینچ  زین  بّکرم  .دـش  یم دیفـس  ماخر  دـننامه  فاّفـش  ریغ  دیفـس  یگنـس  دـینازوس و  یم ار  نآ  دـمآ  یم دراو 
رب نیا  تساج و  رب  اـپ  بّکرم  رد  همه  اـهزیچ  نیا  فاـصوا  هکنآ  لاـح  تسا و  هدـماین  دـیدپ  جاز  وزاـم و  زا  یمعط  هایـس و  یگنر 

هب  هک  تسا  یی  هرقن فالخ 
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ياه هجرد رد  تاّزلف  همه  هک  زین  وت  هتفگ  نیا  .دشاب  هدمآ  رد  هرقن  گنر  هب  هک  تسا  یـسم  فالخ  رب  زین  هدش و  نیگنر  الط  گنر 
یـشنیرفآ دوخ  يدوخ  هب  اهندـعم  زا  یناک  ره  هچ  تسین ، تسرد  دنـسرب  ـالط  هجرد  هب  اـت  دـنبای  یم ینوگرگد  هویج  زا  نوگاـنوگ 

رب اـنب  اـهناک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  لـعفنم  مه  لـعاف و  مه  دوخ  صوـصخم  ّصاوـخ  اـب  دراد و  ماـمت  یبـیکرت  لـماک و 
ریوزت و هب  هک  نآ  تسین و  يزیچ  غیمآ  ّشغ و  زج  يزیمآ  گنر هک  دـش  نشور  هتفر  مه  يور  .دـنا  هدـش شخب  هناـگتفه  ناـگراتس 

.تسین ناملسم  دیارگ  يزادرپ  گنر 
رگا میکح  هچ  .متفگ  نخـس  درز  هاوخ  دـشاب  دـیپس  هاوخ  نیگنر ، زیچ  نیا  دروم  رد  امـش  اـب  نم  قیقحت  لـها  يا  دـیوگ : رگاـیمیک 

نآ دهاوخب  هک  لاس  دنچ  ره  دیامن و  برض  یـشقن  زلف  نآ  رب  دنک و  تسرد  اهنآ ، زا  یکی  زا  ای  ود  نآ  زا  يرویز  ای  رانید  ای  مهرد 
ات دوش و  یمن نوگرگد  دـیآرب - نآ  رب  لاس  رازه  رگا  یّتح  شیوخ - هّکـس  گنر و  زا  رانید  ای  مهرد  نآ  کـش  یب درب ، راـک  هب  ار 
ود نآ  دنهد  یم رارق  شیوخ  تالماعم  يارب  یتمیق  ار  ود  نآ  نامدرم  تسا و  نایرج  رد  هّکـس  ود  نیا  اب  مدرم  نیب  هلماعم  هک  هاگنآ 

هّکـس ود  نآ  لکـش  رییغت  هب  ندـیرب  ای  نتخادـگ  هار  زا  یـسک  رگا  نکیل  دـننام  یم یقاب  شیوخ  تروص  هب  لاح و  هب  هراومه  هّکس 
هن نآ و  نیتسخن  هدنزاس  ندرگ  رب  هن  تسوا  دوخ  ندرگ  رب  نآ  ناوات  دروآ ، نوریب  دنتسه  هک  هچنآ  زا  دنک و  هابت  ار  اهنآ  دزادرپ و 
يو زا  ار  نآ  یغلبم  هـب  رگید  يدرم  درخب و  یبـسا  يرگید  زا  مـهرد  رازه  هـب  یــسک  رگا  هکناـنچمه  رگید ، سک  چــیه  ندرگ  رب 

رب ناوات  ای  تسا  ناوات  زا  يزیچ  هب  مزلم  تسخن  هدنـشورف  ایآ  دشورفب ، ار  نآ  تشوگ  دربب و  رـس  ار  بسا  سپـس  دـنک ، يرادـیرخ 
يارب هک  نانآ  زا  کی  چیه  هکنآ  یب  تسا ، بسا  هدننک  هابت  هدنرب و  رـس  ندرگ  رب  ناوات  هتبلا  هک  دشاب ؟ یم بسا  هدـنرب  رـس  ندرگ 

.دشاب ناوات  هب  مزلم  تخورف  ای  دیرخ  ار  بسا  راب  لّوا 
هب تسا  لطاب  زیچ  همه  رد  نآ  ندرک  حابم  هکنآ  لاح  تسا و  بسا  هدنرب  رـس  راک  يارب  يزاوج  وت  ياعّدا  نیا  دنیوگ : قیقحت  لها 

بـسا حور  مسج و  همه  رب  هدنـشورف  رادیرخ و  هلیـسو  هب  شورف  دیرخ و  تسا و  تکرح  سح و  ياراد  يروناج  بسا  هکنیا  لیلد 
نآ راـک  نکیل  دریذـپب و  یناـیز  ناواـت و  نآ  شزرا  رد  دـیاب  راـچان  دزاـس  فلت  هاـبت و  ار  نآ  هدـنرب ، رـس  نوچ  سپ  دـتفا  یم عـقاو 

يو  زا  ار  يزیچ  دبیرف و  یم ار  شیوخ  ناملسم  ردارب  وا  هچ  تسین ، نینچ  دروآ  یم رد  الط  گنر  هب  ار  تاّزلف  هک  یی  هدنزاس
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ار ناک  شزرا  دوس و  تعفنم و  يرتشم  هکنیا  رگید  .دومن  یمن يرادـیرخ  يو  زا  ار  نآ  تخاس ، یم نشور  رگا  هک  دزاس  یم ناـهنپ 
شوقنم و یقیقح  هّکس  رگا  هچ  ار ، نآ  تخاس  یگنوگچ  اب  کبـس  تخیر و  هن  تسا و  نآ  يور  رب  هک  ار  یـشقن  سفن  هن  درخ  یم

دهد یم لکـش  رییغت  رگید  تروص  هب  یتروص  زا  هکلب  دـیآ  یمن شیپ  ییهابت  نآ  ندوب  ناک  لصا  رد  دوش  هتخادـگ  هدـش ، هتخاـس 
ياه هخاش هدنزورفا و  عمش  تروص  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم نینچ  یعمش  ياه  صرق اب  عمش  نتخیر  نتخاس و  رد  زاس  عمش  هکنانچمه 

نآ تافـص  تاذ و  هکنآ  لاح  دروآ و  یم رد  دهاوخب  هک  رگید  یلکـش  ره  ای  اهـسوناف و  ياهعمـش  اه و  بکوم ياهعمـش  یعمش و 
.تسا رتهاگآ  الاو  كاپ و  يادخ  دنک و  یمن رییغت  دنام و  یم یقاب  دوخ  لاح  هب  هراومه  اه  عمش
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اهنآ ياهگنر  اهنیمزرس و  اهیگژیو ، اهتّیصاخ ، اهدوس ، شزرا ، اب  ياهگنس  هرابرد  مراهچ  لصف 

رد اهتوقای  نیرت  یـساسا نیرتمهم و  .دوش  یمن بوذ  هک  تسا  اهگنـس  همه  دمآرـس  اهندعم و  ناسنا  توقای ، دنیوگ : ناسانـش  گنس 
، نآ ریز  رد  هک  تسا  یلاع  یسنج  نوچمه  اهگنر  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیرولب  دیفس  ینامسآ و  یلین  درز ، خرـس ، گنر  راهچ 
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.تسا هتفرگ  رارق  ریز  هنومن  دننامه  هجرد  راهچ  رد  يرایسب  ياه  هنوگ اهگنر و 
هتـسویپ مه  هب  خرـس  ياه  هنادران گنرمه  ینامرهب  صلاـخ و  ناـشخرد  خرـس  گـنر ، رظن  زا  اـهتوقای  نیا  نیرت  بساـنم نیرتوکن و 

هب لیام  خرس  ای  درز  ای  يدیپس  هب  لیام  خرـس  ای  هایـس  هب  لیام  خرـس  ای  ینوگرگد  هب  شیارگ  زا  هک  تسا  نآ  قاّرب  مرن و  فاّفش و 
زا ییاه  نیگن .تسا  توقای  عون  سنج و  نیرتوکن  هک  تسا  ینامرهب  خرـس  دـش  فصو  هک  توقای  هنوگ  نیا  .تسا  راـنک  رب  دـیفس 

ياهگنـس زا  گنـس  ره  .دـیآ  یم ادـیپ  لاقثم  تسیب  ات  بای  مک روط  هب  نآ  زا  ییاه  هراپ زین  دوش و  یم تفای  لاقثم  هزاورد  دـنچ  نآ ،
هچ  توقای 
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هتفگ تسا  لاـقثم  تسیب  هک  یتوقاـی  اـت  دراد  نزو  لاـقثم  مین  هک  یتوقاـی  هب  مسا  نیا  دراد ، ماـن  هوـک  کـچوک ، هـچ  دـشاب  گرزب 

يدیفـس هب  یکدـنا  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  ياه  هنادراـن گـنر  دـننامه  خرـس  گـنر  دـش ، فصو  هک  گـنر  نیا  زا  دـعب  .دوش  یم
.دنز یم

نیمه هب  هک  تسا  دیفـس  هب  کیدزن  یخرـسلگ  گنر  هاگنآ  فاّفـش و  یخرـسلگ  گنر  نآ  زا  سپ  دـیپس و  هب  لـیام  گـنر  سپس 
دوش یم هتفگ  .تسا  توقای  نیرت  تسپ عون ، نیا  هک  دسر  یم صلاخ  نیرولب  دیفـس  گنر  هب  ات  دیآ  یم یگنر  زا  سپ  یگنر  بیترت 

نـسوس گنر  مه توقای  هنوگ  نیا  تسا ، نینچ  زین  ینامـسآ  نوگلین  توقای  .تسا  غرم  مخت  کی  ربارب  دیفـس ، توقای  کـی  شزرا 
رد گنر  نیا  .تسا  گنر  یلین  نارتوبک  زا  یخرب  ندرگ  گنر  دننامه  خرس  هب  هتخیمآ  یلین  گنر  ینوگنامسآ ، گنر  .تسا  یلین 

نیا .تسا  گنر  نیا  دـننامه  سوواط  ياهرپ  زا  یخرب  دوش ، یم ادـیپ  تسا  خرـس  ناشدوپ  یلین و  اـهنآ  راـت  هک  يزورم  ياـه  هماـج
یگنر وزارت  هفک  ناگدـنزاس  يارب  دوش و  یم هدـید  دـسرب  نآ  هب  شتآ  رد  هک  یترارح  نیتسخن  اب  هدـش  هداد  ـالج  نهآ  رد  گـنر 

هدش هتخیمآ  یلین  هب  هک  ییخرـس  اب  فاص ، گنر  سپـس  دیفـس ، هب  لیام  فاص  یلین  گنر  گنر ، نیا  سپ  رد  .تسا  هدش  هتخانش 
.تسا نینچ  زین  صلاخ  درز  توقای  .دسرب  نیرولب  كاپ  دیفـس  هب  صلاخ  یخرـس  زا  ینامرهب  خرـس  توقای  دننامه  ات  دـیآ  یم تسا 

ییوکین ظاحل  زا  توقای  هنوگ  نیا  .تسا  يرتشیب  ییانشور  ّتیفافش و  ششخرد و  اب  دغج  ياهمـشچ  دننامه  نآ  ییالط  درز  گنر 
زین نآ  زا  سپ  هک  دـیآ  یم يرتفاـص  درز  گـنر  گـنر ، نیا  زا  سپ  .دـیاز  يزاورپ  دـنلب  ییابیکـش و  نآ  زا  تسا و  موس  هجرد  رد 

گنر هب  سپـس  دسرب و  دیفـس  هب  لیام  ییومیل  درز  هب  ات  دیآ  یم یگنر  زا  سپ  یگنر  بیترت  نیدب  دـشاب و  یم نآ  زا  رتفاص  یگنر 
درز و گنر  نیب  همه  اهنآ  دـنرتوکین و  نآ  زا  هک  تسه  زین  رگید  ییاهگنر  درز  توقاـی  زا  رتـالاب  .دـیآ  رد  نیرولب  صلاـخ  دـیفس 
هب هتخیمآ  سپس  دنت ، خرس  سپس  يرانا ، لگ  سپس  یجنران ، زا  رت  خرس نآ  زا  سپ  یجنران و  اهنآ  تسخن  دنعقاو و  ینامرهب  خرس 

خرـس ياهگنر  یلین  خرـس و  توقای  نایم  میدروآ ، اـهگنر  يدـنب  هجرد  رد  هک  ناـنچمه  تسا و  یناـمرهب  خرـس  سپ  نآ  زا  درز و 
نییاپ شزرا  تهج  زا  اهگنر  نیا  همه  .دـنوش  یم شخب  ییاه  هجرد هب  خرـس ، گـنر  اـی  یلین  گـنر  هبلغ  اـب  هک  تسا  عقاو  يرگید 
.تسا اهنآ  نیرت  هنوگبآ نیرت و  مرن یناشفا و  وترپ  تهج  زا  اهنآ  نیرت  كاپ نیرت و  فاّفش دیفس ، توقای  .دنتسه  یلین  خرس و  گنر 

نیا  نایم  زا 
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دوخ ریخا ، عون  نیا  هک  دوش  یم تفای  ینوتیز  یلحک  یلین و  هداجیب ، شخلب ، لعل ، مان  اب  يرت  تسپ ياـهتوقای  نوگاـنوگ ، ياـهگنر 
هدابنس و دالوف و  درب و  یم نیب  زا  دنروخ و  یم ار  اهگنـس  توقای  ياه  هنوگ همه  .تسا  نآ  نیرت  شزرا مک  توقای و  عون  نیرت  تسپ
زا رازگراک  هک  هنوگ  نآ  ره  ار  توقای  مسج  ساملا  نکیل  .دتفا  یمن رگراک  توقای  رد  ساملا  گنـس  رگم  رگید  زیچ  چـیه  هدژآ و 

دوش یم مرگ  شتآ  اب  توقای  اّما  دـنک  یمن کهآ  ار  توقای  دـنک  یم کهآ  ار  گنـس  هک  نانچمه  شتآ  .درب  یم دـنک  هدافتـسا  نآ 
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الج ار  توقای  .دنام  یم تسا  هدوب  هک  یتوقای  نامه  توقای  نکیل  دریم و  یم شتآ  تسا  هدـش  هتفگ  هکنانچ  .ددرگ  یم درـس  سپس 
هتخورفا هک  تسا  ینامی  عزج 1 ] هدنهد  الج  نآ  .دهد  الج  ار  توقای  دناوت  یمن نآ  رگم  زیچ  چـیه  هک  تسا  یی  هدـنیادز هدـنهد و 

عزج کهآ  هلیسو  هب  هحول  نآ  دوش و  یم هدراذگ  نیسم  یی  هحول يور  رب  توقای  سپس  دیآ ، رد  هرون  کهآ  تروص  هب  ات  دوش  یم
اب دوش و  یم هدروآ  نوریب  نآ  نایم  زا  توقای  هاگنآ  ددرگ  یم هدودنا  تسا ، هدمآ  رد  مشیرـس  تروص  هب  هدش و  هتـشرس  بآ  اب  هک 
رد توقای  .ددرگ  رت  هدوس رت و  فاّفش رایسب  فاّفـش  ياهگنـس  رگید  زا  نآ  گنر  دتفا و  قرب  ات  ددرگ  یم هدوس  بوخ  کهآ  نامه 

سپ توقای  گنس  نورد  رد  اسب  هچ  .ددرگ  یم یهایس  هب  هتخیمآ  هایـس و  هب  لیام  هریت  نآ ، نورب  دوش و  یم تفآ  راچد  دوخ  ندعم 
هتـسب شیاـهاج  رگید  نوچمه  ار  نآ  هدوـبن و  هدنـسب  نآ  نتخپ  يارب  ندـعم  ترارح  هک  يرگید - زیچ  اـی  لـگ  لقیـص ، ـالج و  زا 

دوش و دودـنا  لـگ  شندـعم  زا  ندروآ  نوریب  ماـگنه  هب  هک  تسا  نیا  نآ  هراـچ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  تفاـی  تسا - هدـینادرگن 
.ددرگ کشخ 

كاپ و ات  ددرگ ، هتخورفا  تخـس  ياهبوچ  یفاک  هزادنا  هب  زین  نآ  يور  رب  دوش و  هدنکفا  شتآ  رد  ددرگ و  هتفـس  ساملا ، اب  هاگنآ 
تـسا نکمم  تروص  نیا  رد  .ددرگ  درـس  ات  دوش  اهر  تسا  هدش  شیالآ  یب  كاپ و  بوخ  هک  دش  هتـسناد  نوچ  سپ  دوش  صلاخ 

رب دیاب  زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  هدروآ  نوریب  شتآ  زا  صلاخ ، خرـس  توقای  تروص  هب  دشاب و  هدیـسر  نادـب  یفاک  يامرگ 
گنر هـکنآ  رگم  دوـش  یمن هدــنکفا  شتآ  رد  دــشاب  درز  اــی  ینوگنامــسآ  گنــس  عوـن  زا  توقاــی  رگا  .دــیآ  دراو  ترارح  نآ 

دوش دایز  شتآ  ترارح  رگا  ددرگ و  هدودز  كاپ و  نآ  يدرز  ات  دوش  یم مرگ  شتآ ، اب  یمک  هک  دشاب  درز  هب  لیام  ینوگنامسآ ،
فاّفش  دیفس و  رولب ، نوچمه  درب و  یم نیب  زا  ار  نآ  گنر 
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يارب ار  اهتجاح  عفر  اهزاین و  ماجنا  دهد ، یم هولج  هدوتس  هوکشاب و  نامدرم ، لد  رد  ار  شا  هدنراد هکنآ  توقای  ّصاوخ  زا  .دوش  یم

، دـنادرگ یم رایـسب  ار  ناهد  بآ  درب ، یم نیب  زا  ار  شطع  توقای  .دـشاب  ینامرهب  خرـس  توقاـی  رگا  هژیو  هب  دـنادرگ ، یم ناـسآ  وا 
.دزاس یم عفد  ار  رهز  رطخ  درب و  یم ار  هودنا  دنک ، یم دنمورین  ار  لد  وکین و  ار  هشیدنا 

توقای ندـمآ  دوجو  هب  ّتلع  .دـیآ  یم دوجو  هب  اهنآ  رد  توقای  هک  تسا  ییاهنیمزرـس  فالتخا  زا  یـشان  توقای ، ینوگانوگ  ّتلع 
نیمز و یکشخ  هطـساو  هب  دنامب  نآ  رد  يراگزور  دور و  ورف  نآ  يافرژ  رد  دزیر و  نیمز  يور  رب  نامـسآ  بآ  نوچ  هک  تسا  نآ 
رد دوش  یم دقعنم  نآ  رد  توقای  هک  یهاگیاج  نیمزرـس و  نآ  صوصخم  رهوج  زا  یی  هراپ ندـعم  ترارح  زین  دیـشروخ و  ترارح 

دنک و یم رییغت  توقای  عون  ندـعم ، ترارح  رادـقم  رب  انب  زین  توقای و  رد  هدـش  لح  رهوج  نآ  رب  انب  .دوش  یم لح  هتخیمآ و  توقای 
هب تسا - مزال  نآ  يارب  لدـتعم  ترارح  هک  یخرـس - و  دـبای ، یم هبلغ  یهایـس  دوش ، دایز  ناک  ترارح  رگا  سپ  دریذـپ  یم گـنر 

توقای گنـس  دشاب  مک  شترارح  رگا  دهد و  یم تسد  ینامرهب  خرـس  توقای  دـشاب  لدـتعم  ندـعم ، ترارح  رگا  دور و  یم نورد 
دنک و یم زاب  ار  سفن  هکنآ  دیفس  توقای  ّصاوخ  زا  .دیآ  یم دیدپ  دیفس  توقای  دشاب  رایسب  ناک  تبوطر  رگا  دوش و  یم هتـسب  درز 

ياهرثا صاوخ و  دندنمدوس و  یـسب  عرـص  يرامیب  يارب  اهتوقای  همه  .دنک  یم شوخ  ار  يوخ  قلخ و  دنادرگ و  یم وکین  ار  هشیدنا 
.دوش یم هتخپ  لاس  هد  ّیط  دیآ و  یم تسد  هب  زین  اهلمر  ياه  هیال اههوک و  هنایم  ياهراغ  رد  توقای  .دنتسه  اراد  زین  ار  قوف 

یلوتسم شصوصخم  ياهیاج  اهنیمزرس و  نآ و  سانجا  زا  کی  ره  رب  هک  تسا  یناگراتـس  رون  زا  هتفرگرب  توقای  ياهگنر  دنیوگ :
دراطع و زا  گنراگنر  هرهز ، زا  یلین  دیشروخ ، زا  يدرز  يزبس و  خیّرم ، زا  یخرـس  لحز ، زا  یهایـس  دنرادنپ  یم نایباص  .دشاب  یم

رییغت يدیفس  زا  اهنآ  گنر  رگید  دنوش و  یم دیفـس  دنریگ  رارق  شتآ  رد  ینوگنامـسآ  درز و  ياهتوقای  نوچ  .تسا  هام  زا  يدیفس 
توقای نامه  یلحک  توقای  .دوش  یم تفای  بای  مک  روط  هب  لاقثم  لهچ  ات  یـس  نزو  هب  ییاه  هناد درز  توقای  زا  دنیوگ : .دـنک  یمن
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نیرت تسپ هک  دوش  یم تفای  زین  نآ  رن  هنوگ ، نیا  زا  دوش ، یم تفای  لاقثم  هاـجنپ  نزو  هب  نآ  زا  ییاـه  هناد هک  تسا  ینوتیز )  ) یتیز
.تسا توقای  عون 

فرش  يردق و  نارگ  رد  نکیل  تسا و  توقای  فیدر  رد  شزرا  ظاحل  زا  شخلب 
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يارب همه  رمح ) ریمـشق   ) خرـس ریمـشک  لعل و  هداجب ، یبنذام ، شفنب ، یلیـس ، شخلب ، دـیوگ : ياـنوی  ساـنیلب  .تسا  نآ  زا  رت  تسپ
زاب ندش  توقای  زا  ار  اهنآ  یکـشخ ، يرایـسب  ای  یمک  ای  تبوطر و  يرایـسب  ای  یمک  نکیل  دـندرگ و  یم هتـسب  دـنوش  توقای  هکنآ 

ياهمان شخلب  .درب  یم ار  شگنر  دراذگ و  یم رثا  شخلب  رد  نهآ  .دنوش  یمن بوذ  شتآ  اب  توقای  دننامه  زین  اهگنس  نیا  .دراد  یم
نکیل .یـسرو  درز  يدـجربز و  زبس  دوش و  یم هدـیمان  زین  برقعم  هک  خرـس  .تسا  هس  نآ  ياه  هنوگ نیرتمهم  هک  دراد  ینوگانوگ 

.تسا خرس  نآ  ياه  هنوگ نیرتهب  نیرتوکن و 
.تسا توقای  دـننامه  یفاص  گنر و  رد  دراد ، فاص  هداـشگ و  یگنر  تسا و  خرـس  هک  یبنذاـم  تسخن  تسا : هنوگ  راـهچ  شفنب 

هک تسا  دنت  خرس  شفنب  یی  هنوگ مود  .تسا  توقای  زا  رت  نییاپ یکدنا  شزرا  رد  هک  دراد  یم مّدقم  تهج  نآ  زا  ار  یبنذام  سانیلب 
درز مراهچ  .دراد  فیفخ  یلیخ  نوگلین و  یقرب  هدـش و  هریچ  نآ  رب  یخرـس  تسا و  هایـس  هک  تسا  یجـسفنب  موس  .دراد  مان  بطر 

.تسا عاونا  نیا  نیرت  تسپ یجسفنب  .دراد  مان  تشدابسا  هک  تسا  نشور 
گنر .دوش  یم تفای  زین  هداجیب  دـشاب  توقای  هک  اج  ره  بیدنرـس  هریزج  زا  نوهار  ياههوک  رد  .تسا  تمیق  نارگ  یگنـس  هداجیب 

رگم درادـن  یعاعـش  رون و  تسا و  هنوگبآ  مرن و  گنـس  هنوگ  نیا  .تسا  هتفاـی  هبلغ  نآ  رب  یهایـس  یکدـنا  هک  تسا  خرـس  هداـجیب 
نوچ .تسا  رتمک  توقای  زا  هداجیب  یکشخ  ترارح و  نکیل  دنتسه و  توقای  دننامه  ناشفا و  وترپ  هک  نآ  زا  یمک  رایسب  ياه  هنوگ

زا .دیآ  یم ادیپ  نآ  ییانشور  ییابیز و  دوش  هدوس  هدیرب و  نوچ  درادن و  یتیفاّفـش  دشاب و  یم هریت  ددرگ  نوریب  ندعم  زا  نآ  گنس 
هداجیب زا  یّتح  نآ  زا  یخرب  تسا و  خرس  رایسب  نآ  گنس  هک  تسا  خلب  لامعا  زا  ناشخدب  نیمزرـس  رد  یناک  گنـس  نیا  ياهناک 

.تسا رتوکین  زین  یبیدنرس 
هنوگ درز و  رایـسب  نآ  زا  رگید  یی  هنوگ زین  .دـنز  یم يدرز  هب  تسا  نآ  رد  هک  يرایـسب  تبوـطر  ّتلع  هب  گنـس  نیا  زا  یی  هنوـگ

دوش و نشور  ات  ددرگ  هدیرب  هدوس و  نآ  نییاپ  هک  تسا  نیا  نآ  هراچ  اهنت  تسا و  درز  هب  لیام  بآ و  یب  تخس و  یلیخ  شرگید 
هک دهد  یم رون  دشخرد و  یم گنس  نیا  زا  هنوگ  نآ  اهنت  دریگن ، تروص  يراک  نینچ  عون ، نیا  دروم  رد  رگا  .دیآ  ادیپ  نآ  گنر 

.دوش یم تفای  گنس  نیا  زا  يدادغب  لطر  کی  هزادنا  هب  ییاه  هراپ .دراد  تبوطر  رایسب 
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.تسا رت  هریت رت و  مرن و  رت ، تسس هداجیب  زا  نکیل  دراد و  هایس  هب  لیام  خرس و  رایـسب  یگنر  هک  هداجیب  دننامه  تسا  یگنـس  جیدام 
رد نآ  ناک  هک  تسا  نآ  فاص  فاّفـش و  گنـس ، نیا  عون  نیرتهب  .تسا  نآ  نتفـس  ندوس و  نآ ، ندرک  ینارون  نشور و  هار  اـهنت 

.دیآ یم تسد  هب  نآ  زا  يدادغب  لطر  ود  ات  ییاه  هراپ تسا و  دنه 
تسد هب  نآ  زا  لطر  کی  هزادنا  هب  ییاه  هراپ دوش و  یم تفای  گنز  فارطا  رد  نآ  ياهناک  هک  تسا  هداجیب  زا  یی  هنوگ زین  قداجب 

.دیآ یم
يور رب  .تسا  لطر  ود  هزادـنا  هب  نآ  زا  هراپ  ره  .تسا  زاجح  ءارغـص  يداو  رد  نآ  ناک  هک  شفنب  گـنر  هب  تسا  یگنـس  تسمج 
رایسب یخرسلگ  دراد : هنوگ  راهچ  گنس  نیا  .دیآ  یم ادیپ  تسمج  یلصا  گنر  دوش  هتـسکش  نوچ  هک  تسا  دیفـس  یی  هتـسوپ نآ 

.ینوگنامسآ دوبک  رایسب  .گنر  مک  یخرسلگ  .تسا  نآ  عاونا  نیرتوکن  هک  دوبک  .دنت 
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هدابنـس و اب  قیقع  گنـس  هکنانچمه  دـبای  الج  ات  دوش  یم هدوس  تسمج  .تسا  کمن  دـننامه  تسا  تسمج  يور  رب  هک  یی  هتـسوپ
.دوش یم تفای  تسمج  زا  یناک  ناسارخ  دورورم  رهش  رد  .دوش  یم هدوس  بآ 

هدید مک  .دروآ  یم دوخ  اب  نیچ  يایرد  رد  عقاو  یلیس  ياه  هریزج رد  بیدنرـس  نوهار  هوک  زا  ار  نآ  لیـس  هک  تسا  یگنـس  یلیس 
دنا هدیچ ارف  شیاهنیمزرـس  زا  ار  نآ  هدیـسر و  گنـس  نیا  هب  هک  نانآ  .دـیآ  تسد  هب  نآ  زا  كاپ  صلاخ و  یگنـس  هک  تسا  هدـش 

نایعا و یحاون و  نآ  نورماق  نایگنز و  دـنه و  ناهاشداپ  نامرف  ریز  هک  ناداـبآ  همه  تسا  ییاـه  هّرد یلیـس  يداورد  رب  هک  دـنیوگ 
هک اه  هرفح اه و  هدنک اه و  هکرب نیا  .دنام  یم اهنآ  رد  اهدم  اهلیس و  يدایز  بآ  هک  تسا  ییاه  هدنک اه و  هکرب زین  دننانآ و  فارـشا 
اب هک  ییاهبوسر  رگید  گنـس و  يال و  لگ و  زا  ار  اهنآ  دوش  ناور  دبای و  نالیـس  دم  اب  لیـس  نوچ  دنا  هتفرگ رارق  لیـس  هار  رـس  رب 

دیآ و یم شیوخ  ياه  هرفح اه و  هدنک اه و  هکرب رـس  رب  یموق  ره  دنامزاب  لیـس  دنیـشن و  ورف  دم  نوچ  دنک و  یم رپ  دروآ ، یم دوخ 
دروخرب نادـب  اوه  دیـشروخ و  رون  ناراب و  ات  دـنک  یم يرادـهگن  ییاج  رد  دروآ و  یم نوریب  ار  اهنآ  ياهبوسر  رگید  يال و  لگ و 

دنا هتخیر نآ  يور  رب  دعب  تاعفد  رد  هک  هچنآ  يال و  لگ و  نآ  ات  دنریگ  یم رـس  زا  ار  راک  نیمه  نانآ  دیآ  لیـس  هک  راب  ره  دنک و 
اب راک  نیا  .دنروآ  نوریب  دـنبای  یم نآ  رد  هک  ار  ییاهتوقای  رگید  شفنب و  شخلب و  هبرگ و  مشچ  ساملا و  توقای و  دوش و  کشخ 

.تسا رتهاگآ  ادخ  تسا و  نانآ  شور  لیس  ره  ندمآ 
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.دراد رایـسب  یـششخرد  اب  كاپ  صلاخ و  دیفـس و  یگنر  .دـیآ  یم دـیدپ  توقای  ناک  رد  هک  تسا  یگنـس  ّرهلا ) نیع   ) هبرگ مشچ 
کمدرم نوچمه  هنوگبآ  یی  هطقن نآ  رد  هک  دوش  یم هدیمان  هبرگ  مشچ  تهج  نآ  زا  .تسا  هریچ  نآ  رب  فاّفش  قیقر و  ییگنوگبآ 

تـسار هب  گنـس  رگا  .ددرگ  یم نآ  فالخ  رب  هنوگبآ  هطقن  نآ  دوش  هدنادرگ  گنـس  نیا  هک  روط  ره  دوش و  یم تفای  هبرگ  مشچ 
ياـهگنر زا  .دـیارگ  یم تسار  هب  هنوگبآ  هطقن  نآ  دوش  هدرب  پچ  هب  گنـس  رگا  دـیآ و  یم پچ  هب  هنوـگبآ  هطقن  دوـش  هدـینادرگ 

مشچ کمدرم  دننامه  نآ  نایم  هنوگبآ  هطقن  نآ  تسا و  هدییارگ  يدرز  هب  یکدنا  هک  تسا  نآ  دیفـس  یکی  گنـس  نیا  نوگانوگ 
اهگنـس نیا  زا  یخرب  رون  شـشخرد و  .دـنک  یم يزاـب  تسار  پچ و  هب  نازغل  هدـنهج و  یبآ  هرطق  نوچمه  هک  تسا  یگنر  شوخ 

نآ هراپ  ره  تسا و  هبرگ  مشچ  رگید  ياه  هنوگ شزرا  زا  رتـالاب  اـهنآ  شزرا  دوش و  یم هتـسکش  سکعنم و  هبرگ  نامـشچ  دـننامه 
.تسا رت  نییاپ تسا  نآ  گنرمه  هک  خرس  توقای  زا  شزرا  تهج  زا  گنس  نیا  .تسا  لاقثم  ود  زا  رتشیب 

يرتسکاخ یگریت ، رب  هوالع  نآ  گنر  رد  .تسا  یناردنا  کمن  دیفس و  قیقع  دننامه  هک  مک  یتّیفاّفش  اب  دیفس  تسا  یگنس  ساملا 
برـس نکیل  دزاس و  هابت  دنکـشب و  ار  نآ  دتفا و  رگراک  نآ  رب  دروخب و  ار  نآ  دناوت  یمن برـس  رگم  یگنـس  چیه  .تسا  هارمه  زین 
کشخ ار  نآ  ناک  ترارح  نکیل  دوش و  الط  هک  تسا  نآ  رب  ندمآ  دوجو  هب  زاغآ  رد  ساملا  .دنک  یم زیر  زیر  دنکـش و  یم ار  نآ 

رد یگنـس  تروص  هب  دیآ و  ادیپ  نآ  رد  هویج  دـننامه  ییجزل  یگدـنزغل و  دوش و  ظیلغ  ات  درب  یم نیب  زا  ار  نآ  تبوطر  دـنک و  یم
اب گنس  نیا  رگا  .ددرگ  یم زیر  زیر  دوش و  یم هتـسکش  برـس  اب  يور  نیمه  زا  .دوش  هتـسب  رایـسب  یکمن  اب  هارمه  یکـشخ  تیاهن 

.ددرگ یم الط  دوش  هتسب  ینیریش  یمرن و 
يدرگوگ هطساو  هب  دتفا و  یم رگراک  نآ  رب  برس  اهنت  دروخ و  یم ار  اهگنـس  همه  دوخ  کمن  یکـشخ و  يرایـسب  ّتلع  هب  ساملا 

هب گنـس  نیا  .دوش  یم زیر  زیر  دسرب  ساملا  هب  درگوگ  يوب  نوچ  .دزاس  یم هابت  ار  نآ  تسا  ساملا  رد  هک  یکمن  برـس و  رد  هک 
تروص هب  ساـملا  .دوش  یم تفاـی  توقاـی  هارمه  دـننک  یم نوریب  دوخ  ناـک  زا  ار  توقاـی  از  ناـفوط ياـهداب  اهلیـس و  هک  یماـگنه 

دریگ رارق  نادنس  يور  رب  رگا  .تسا  هتفرگ  ارف  لکـش  ّثلثم  ییاهحطـس  ار  نآ  نوماریپ  دراد و  زیت  هشوگ  هس  هک  تسا  یی  هزیرگنس
کتپ  ای  نادنس  يور  رب  هکلب  ددرگ  یمن هتسکش  دوش  هتفوک  نآ  رب  کتپ  اب  و 
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.دور یم ورف 

هک هچ  ره  اب  هاگنآ  دراذگب  نیین  یی  هلول رد  ار  نآ  دیاب  دنکـشب  ار  نآ  دهاوخب  یـسک  نوچ  هکنآ  ساملا  روآ  تفگـش صیاصخ  زا 
کیدزن ددرگ و  هتـشغآ  رن  زب  نوخ  اب  دریگ و  رارق  هنیگبآ  اـی  موم  رد  رگا  .دوش  زیر  زیر  ساـملا  اـت  دـبوکب  نآ  يور  رب  دـهاوخ  یم

هک دوش  یم هدناوخ  مان  نیدـب  يور  نآ  زا  هنوگ  نیا  .تسا  ینوتیز  ساملا ، ياه  هنوگ زا  یکی  .ددرگ  یم بوذ  دوش  هتـشاذگ  شتآ 
راوید يور  رب  نوچ  هک  دراد  رایسب  یعاعش  وترپ و  ساملا  رگید  هنوگ  .تسا  هتخیمآ  نیرولب  گنر  درز و  گنر  اب  نآ  دیفـس  گنر 

نیا .دـیآ  یم نوریب  نآ  زا  نامک  نیگنر  نوچمه  نوگانوگ  ییاـهگنر  دـتفیب  تسا  نآ  یکیدزن  رد  هک  یـسک  هرهچ  اـی  هماـج و  اـی 
ار نآ  .دور  یم راک  هب  توقای  ندـیرب  يارب  درادـن  یگدنـشخرد  هک  ساملا  عون  نآ  .دـنرب  یم راک  هب  رویز  يارب  ناهاشداپ  ار  هنوگ 

گنر هب  یگنـس  ساملا ، نوگانوگ  ياه  گنر زا  رگید  .دـنروآ  یم نوریب  ناـک  زا  دنلوغـشم  راـک  نیا  هب  هک  ینارادـیرخ  زاـین  يارب 
هدیعلب نآ  زا  یمک  رگا  .دهد  یمن تسد  زا  ار  دوخ  نوگ  ّثلثم  يایاوز  زین  نآ  ياه  هتسکش دوش ، هتـسکش  ساملا  نوچ  .تسا  نهآ 

ندب رد  رهز  نوچ  هکنآ  ساملا  يوکین  ّصاوخ  زا  .دـشاب  يدـجنک  دـنچ  هچ  رگا  دـنازوس  یم ار  مکـش  نورد  تسا و  هدنـشک  دوش 
.دنک یم شوارت  دوخ  زا  قرع  دننامه  يرهزداپ  ساملا  دوش ، هدروآ  يو  دزن  رهز  ای  دوش  دراو  نآ  هدننک  لمح 

نوریب بیدنرـس  ياهنابایب  ياه  یعفا زا  یی  هنوگ ندرگ  يور  رب  ینخان  ای  خاش  دننامه  هک  تسا  يروناج  هدـنزرا و  یگنـس  توربس 
گنس نیا  هاگهاگ  .دیآ  یم رد  ناشخرد  هایس و  یگنس  تروص  هب  ددرگ و  یم هدوس  ریشمش  ندرک  لقیـص  نوچمه  سپـس  دیآ  یم

ای ندـب  هب  رهز  ندـش  کیدزن  ماـگنه  هب  هک  نآ  گنـس  نیا  تاّیـصوصخ  زا  .دوش  یم تفاـی  اهبالیـس  ناـیم  رد  شروناـج  ندرگ  رب 
تسین و رتشیب  القاب  کی  زا  گنـس  نیا  هزادـنا  .تسا  قایرت  رهزداپ و  توربس  گنـس  شوارت  .دـنک  یم شوارت  شا  هدـنراد هاـگیاج 

رهز ناـسنا  ناروناـج و  يارب  نآ  مامـشتسا  دریگ  ـالاب  نآ  دود  دـتفا و  شتآ  رد  نوچ  .تسا  نآ  زا  رتمک  اـی  لاـقثم  مین  زین  نآ  نزو 
.تسا هدنشک 

.دنا هناگادج گنس  ود  اهنیا  دنیوگ : زین  دوش و  یم هدناوخ  زین  جربز  دجربز و  دّرمز ،
.دوش الط  ات  دـنک  یم شیادـیپ  هب  زاغآ  دوخ  ناـک  رد  دّرمز  .تسا  رت  تسرد يوغل  تهج  زا  دـجربز ، گنـس  دوجو  اـب  ناـنآ  نخس 

يدنت  يرایسب و  ببس  هب  هک  دراد  خرس  یگنر 
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گنر شتظلغ ، یکـشخ و  يرایـسب  ّتلع  هب  زین  دـیآ و  یم رد  دـنت  شفنب  دوبک و  گـنر  هب  دوش و  یم هریچ  نآ  رب  یهایـس  یخرس ،
مه اـب  گـنر  ود  نیا  دوش  داـیز  نآ  نتخپ  يارب  ترارح  نوچ  دـیآ و  یم نوریب  نآ  یخرـس  دوـش و  یم هدیـشک  نورد  هب  نآ  شفنب 

.دنک یم زبس  ار  گنس  نیا  گنر  هک  دیآ  یم نوریب  ود  نآ  زا  زبس  یگنر  دندرگ و  یم هتخیمآ 
هدنـسب نآ  يارب  ندـعم  یمرن  نکیل  دـنک و  یم شیادـیپ  هب  زاـغآ  ندـش  دّرمز  يارب  دوخ  ندـعم  رد  تسا و  ـالط  گنـس  زا  دـجربز 

.درب یم ار  شگنر  دنک و  یم تسس  ار  نآ  دشاب و  یمن
هب ات  تساراد ، ینزو  مک  گنر و  یتسـس ، نوچمه  ار  دّرمز  تافـص  مامت  هک  دوش  یم تفای  تساـملا  ماـن  اـب  یگنـس  دّرمز  ناـک  رد 

، نیرتدنمشزرا هک  یسگم  یبابذ : تسخن  دراد ، هنوگ  راهچ  دّرمز  .دنراذگن  قرف  ود  نیا  نیب  تربخ ، لها  نانادراک و  زج  هک  ییاج 
یبابذ يور  نآ  زا  .تسا  رایـسب  یقنور  شـشخرد و  اب  هنوگبآ  كاپ و  زبس  نآ  گـنر  .تساـهنآ  عون  نیرتوکین  نیرت و  ّتیـصاخرپ
.تسا یکرپسا  هناد  دنچ  هبابذ  گنس  .تسا  سوواط  زبس  ياهرپ  دننامه  نآ  گنر  تسا و  زبس  یسگم  نوچمه  هک  دوش  یم هدناوخ 
ردـنغچ گرب  گنرمه  هک  تسا  یقلـس  موس ، هنوگ  .دـنام  یم هزات  زبس  ناـحیر  گـنر  هب  نآ  گـنر  هک  تسا  یناـحیر  مود ، هنوگ 
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رگید فاّفـش و  دّرمز  دّرمز ، عاونا  زا  رگید  .دوش  یم تفای  یگنر  زبس  ياه  هنوگ نآ  گنر  رد  هک  تسا  عّزجم  مراـهچ ، هنوگ  .تسا 
، دّرمز نیرتوکن  .تسا  اـهنآ  نیرت  شزرا یب تسا و  تخـس  یـسب  هنوگ  نیا  .تسا  يرـصم  زبـس  نوباـص  دـننامه  هک  تسا  ینوباـص 

.درذگ یم نآ  زا  مشچ  دید  هک  تسا  نآ  فاّفش 
نایم رد  اهنآ  همه  .تسا  حضو  هجب و  يرقلا ، يداو  ربیخ ، نیمزرس  رد  نآ  ياهناک  .ددرگ  یم کهآ  شتآ  اب  یتسـس  ّتلع  هب  دّرمز 

عّزجم هنوگ  .دـنوش  یم تفای  تسا ، هتخیمآ  يدیفـس  یهایـس و  اب  ناشیاهگنـس  يزبس  انح و  دـننامه  اهنآ  كاخ  هک  زبس  ییاـههوک 
هداد الج  عزج ، هدوس  کهآ  هلیـسو  هب  توقای  دـننامه  دّرمز  .تسا  زاـجح  هّیدـه  نیمزرـس  رد  نآ  زا  یناـک  تسا و  نینچ  زین  دّرمز 

یی هحول يور  رب  نآ  اب  دّرمز  هاگنآ  دـیآرد  مشیرـس  تروص  هب  اـت  ددرگ  یم هتخیمآ  بآ  اـب  عزج  کـهآ  هک  بیترت  نیدـب  دوش  یم
الج ات  دوش  یم هدوس  زگ  تخرد  زا  نیبوچ  نهپ و  ياه  هحول اـی  اـه  هتخت نیا  اـب  .دـبای  ـالج  اـت  دوش  یم هدوس  زگ  تخرد  زا  نیبوچ 

دنچ یی  هراپ دّرمز  زا  .دوش  یم هداد  الج  زین  رگید  ياهگنس  دّرمز ، رب  هوالع  زگ  نیبوچ  نهپ و  ياه  هحول ای  اه  هتخت نیا  اب  .دبای 
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هوک ار  توقای  هراپ  ره  هکناـنچمه  دراد  ماـن  هبـصق  دّرمز  هراـپ  ره  .تسا  هدـش  تفاـی  نآ  زا  رتمک  زین  طاریق و  کـی  اـت  لاـقثم  جـنپ 
.دنیوگ یم

زا یتشک  کی  درک ، لیـسگ  سونایقا  يوس  نآ  فشک  يارب  يرتخاب  سونایقا  يور  رب  ار  شیوخ  ياـهیتشک  ردنکـسا  نوچ  دـنیوگ 
یکی ناهاشداپ  نایم  دّرمز  نآ  .دـش  یمن تفای  نیمز  يدابآ  همه  رد  نآ  ياتمه  هک  دوب  شنانیـشنرس  هارمه  يدّرمز  .تشگزاب  اـهنآ 
يربتس هب  نآ و  زا  رتمک  ای  بجو  ود  يزارد  هب  دّرمز  هبـصق  ره  .تفر  نایم  زا  دوخ  هنازخ  رد  ات  دش  تسد  هب  تسد  يرگید  زا  سپ 

رود ناکدوک  زا  ار  عرـص  سرت و  نایّنج و  دـنزگ  مخز و  مشچ  هکنآ  دّرمز  ياـهیگژیو  زا  .تسا  نآ  زا  رتمک  اـی  تسد و  دـنب  کـی 
هدوـسآ رورـسم و  ار  سفن  دـشخب و  یم ورین  ار  مـشچ  دـنادرگ ، یم زاـب  ار  لد  شمارآ  دـیامن ، یم يرادـیاپ  رهز  ربارب  رد  دـنک ، یم

زا ینالوط  گرزب و  هگر  کی  یهاگ  .دنک  یم ناشروک  دوش  کیدزن  نایعفا  ياه  مشچ هب  رگا  دّرمز  یبابذ  هنوگ  دنیوگ : .دیامن  یم
يور رب  هک  دّرمز  زا  هنوگ  نآ  .دبای  نایاپ  ات  دـنک  یم لابند  ار  هگر  نآ  هدـننک ، رفح  دوش و  یم ادـیپ  شناک  هدـننک  رفح  يارب  دّرمز 

ار نیدّرمز  ياهگنـس  زا  یخرب  .تسا  هنوگ  نیا  نیرت  نوـگبآ نیرتزبـس و  تسا ، هتـسشن  دـنت  یلیخ  هایـس  همرـس  دـننامه  یکاـخ  نآ 
شکور و ینوباص ، یقلس و  اما  .تسا  نوگبآ  رایسب  گنر و  مک  زبس  رتشیب  هنوگ  نیا  تسا ، هدناشوپ  دیپس  کمن  نوچمه  یشکور 

دایز ار  ناهد  بآ  توقای  دـننامه  دوش  هتـشاذگ  ناـهد  رد  نوچ  درب و  یم ار  یگنـشت  دّرمز  دـنیوگ : .دـنرادن  دوخ  يور  رب  یکاـخ 
.دنک یم
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دنمّود هجرد  رد  ینارگ  شزرا و  تهج  زا  هک  ییاهگنس  هرابرد  مجنپ  لصف 

هزوریف .تسا  رت  نییاپ میدرب  مان  هک  ییاهگنـس  زا  ینارگ  شزرا و  رد  هک  تسا  ییاهگنـس  هورگ  زا  هزوریف  دـنیوگ : ناسانـش  گـنس 
ای یقاحسب  هزوریف  یکی  تسا : هنوگ  ود  دوش و  یم تسرد  دیآ  یم الاب  دوخ  ناک  رد  هک  یـسم  ياهراخب  زا  هک  تسا  نیـسم  یگنس 

رگید .تسا  نآ  هدوس  رایسب  ناشخرد و  كاپ و  دوبک  یقاحساوب ، هزوریف  عون  نیرتوکن  زین  تسا و  نآ  عون  نیرتوکن  هک  یقاحساوب 
نغور یبرچ و  رگا  .دـنوش  یم هریت  نآ  یگریت  اب  كاپ و  فاص و  اوه ، یفاص  یکاپ و  اب  هزوریف  هنوگ  ود  نیا  .تسا  یجنلخ  هزوریف 
.دنرب یم یّلک  هب  ار  نآ  گنر  دننک و  یم نینچ  هزوریف  اب  زین  قرع  کشم و  .درب  یم ار  شگنر  دنک و  یم هابت  ار  نآ  دـسرب  هزوریف  هب 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


رد هزوریف  نیگن  هک  یـسک  .دنک  یم زاب  ار  سفن  دنادرگ و  یم وکین  دنمورین و  ار  مشچ  نادـب  نتـسیرگن  هکنآ  هزوریف  ياهیگژیو  زا 
رگا .دـنک  یم مس  داجیا  راگنز  نوچمه  نآ ، بآ  ندیـشون  .دوش  یمن راـچد  ندـش  قرغ  نتـشک و  نوچمه  یتفآ  هب  دـنک  یم تسد 

یگریت و هـب  شگنر  هراوـمه  دـنک و  یم مـک  ار  شگنر  درذـگب ، جارختــسا  زا  سپ  هزوریف  رب  لاـس  تـسیب  اـی  هد  دـنچ  يراـگزور 
رد زین  ناـسارخ و  ياهنیمزرـس  رد  هزوریف  ياـهناک  .دـنمان  یم هزوریف  گرم  ار  نـیا  دورب و  نـیب  زا  یّلک  هـب  اـت  دـیارگ  یم یگنرمک 

.تسا رتاناد  ادخ  دوش و  یم تفای  سم  ياهناک 
داهن و دوش  هتـشادرب  نآ  يور  زا  نوچ  هک  دراد  رارق  كزان  یـشکور  قیقع  يور  رب  .تسا  نمی  ءاعنـص  نیمزرـس  رد  قیقع  ياـهناک 

: تسا هنوگ  جنپ  قیقع  .دیآ  یم ادیپ  شرهوگ 
لگ هایـس ، یلـسع ، گنراگنر ، عّزجم ، یبارـش ، گنر  نوچمه  رگید  ییاـه  هنوگ اـهنآ  ناـیم  رد  .یبطر  خرـس ، هایـس ، دیفـس ، یلین ،

تـسیب هزادنا  هب  قیقع  زا  ییاه  هراپ .دنکیدزن  قیقع  یلـصا  هنوگ  جنپ  هب  اهنآ  همه  هک  دوش  یم تفای  زین  نیراگن  نشور  یی و  هرجاگ
دیـشروخ یمرگ  زا  ات  دـننکفا  یم دیـشروخ  رون  ربارب  رد  دـنروآ  نوریب  ناک  زا  ار  نآ  نوچ  هک  دوش  یم تفای  بایمک  روط  هب  لطر 

رتشا لکشپ  اب  هک  يرونت  رد  سپس  دبای ، یمرگ 
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هب نآ  زا  و  دـننک ، یم هراپ  هراپ  دـنروآ و  یم نوریب  سپـس  دـبای  يدرـس  ات  دـننک  یم اهر  اج  نامه  رد  دـنراذگ و  یم هدـش ، هتخورفا 
نیمزرـس رد  یناک  قیقع  ياهناک  زا  .دـنزاس  یم نیگن  هرهم و  متاخ و  کـچوک و  گرزب و  ياـهفرظ  بآ ، خرـس و  هدابنـس  کـمک 

مه نیمز و  يور  زا  مه  قیقع  ناک  نیا  .دسر  یم رظن  هب  رت  تسرد نیا  دوش و  یم هتفگ  زین  سورب  هک  تسا  دـنه  ياهرهـش  زا  صولب 
نآ ياـهگنر  نیرتوکن  .تسا  رتهب  یناـمی  قیقع  زا  ددرگ  یم نوریب  ناـک  نآ  يور  زا  هک  یقیقع  .دوش  یم يرادرب  هرهب  نیمز  ریز  زا 
مه هب  دیفـس  ياه  هطقن ریخا  عون  نیا  هک  تسا  كاپ  خرـس  سپـس  یی  هرجاگ لگ  یبطر ، گـنر ، هزیکاـپ  یتشوگ ، ینوخ ، یتوقاـی ،

هارمه دوخ  اب  ار  نآ  ای  دـنک  تسد  رد  قیقع  زا  ینیگن  یـسک  نوچ  .تسا  ادـیپ  نآ  ناـیم  رد  ییاـهلاخ  نوچمه  هک  دراد  یی  هتـسویپ
ییوخ و شوخ  هوکـش ، یـشنم ، گرزب  هب  نآ  هدننک  لمح  .دـبای  یم یـسفن  شوخ  یـشیدنا و  کین  راقو ، ییابیکـش ، دـشاب  هتـشاد 

تسا هدمآ  نومضم  نیدب  يو - رب  دورد  ادخ - لوسر  زا  یثیدح  قیقع ، يوکین  ياهیگژیو  نیا  تبـسانم  هب  .دسر  یم ییور  تسود 
، یهابت ّرـش و  رد  تجاجل  يدـنت ، سرت ، ییوخدـب ، شا  هدـنراد يارب  عزج  اریز  .ام  نانمـشد  نآ  زا  عزج  تساـم و  نآ  زا  قیقع  هک :

.دروآ یم راب  سفن  یگتفرگ  هنیس و  یگنت 
گنرمه هک  تسا  نآ  فاص  فاّفـش و  تخـس و  نآ ، نیرتوکن  .دوش  یم تفای  ـالط  ياـهناک  رد  هک  تسا  نیدّرمز  یگنـس  دـجربز 
.دیارگ یم يدیفس  هب  زین  یخرب  گنر  دنز و  یم يدرز  هب  دجربز  ياهگنس  زا  یخرب  زبس  گنر  .تسا  رتشیب  یتّیفاّفش  اب  هزات  عزج 

.دشاب هارمه  الط  اب  رگا  هژیو  هب  تسا  سفن  شرتسگ  نهذ و  ندرک  فاص  دجربز  ياهیگژیو  زا 
دوخ ینارقب  .درب  مان  ناوت  یم ار  ینوتیز  یلسع و  یعمش ، یسراف ، یـشبح ، يورغ ، ینارقب ، نایم  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  هنوگ ار  عزج 

نآ عون  نیا  نیرتوکن  .تسا  نیرولب  سپـس  دیفـس  نآ ، زا  سپ  .درادن  ّتیفاّفـش  نآ  خرـس  .نیرولب  دیفـس و  خرـس ، تسا : هنوگ  هس 
اه و هگر نایم  گنهآ  مهان دایز و  ياه  هلـصاف ای  يربز  هنوگ  ره  زا  زین  هدوب و  تسار  یکزان  یمرن و  رب  هوالع  شیاـه  هگر هک  تسا 

دیفس رایسب  نآ  هنایم  يولهپ  هایـس و  هبـش  دننامه  یـشبح  عزج  نییاپ  الاب و  يولهپ  ود  .دشاب  رانک  رب  كاپ و  زیر ، ياه  هطقن اهلاخ و 
ظاحل زا  هدـنزرا  ياهگنـس  زا  یگنـس  چـیه  .دـشاب  رت  تسار شیاـه  هگر رت و  هدوس هک  تسا  ناـمه  نآ  ياـه  هنوگ نیرتوکن  .تسا 

.دشاب یمن عزج  زا  رت  تخس مسج ،
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مرن و دوش  هتخپ  نوتیز  اـب  نوچ  .دـبای  یم شهاـک  شیازفا و  هاـم  روـن  ندـش  داـیز  مک و  اـب  عزج  يدیفـس  دـیوگ : بساـح  دراـطع 
.تسا رایسب  زین  اعنص  نیمزرس  رد  هک  نانچمه  دوش  یم تفای  رافظ  نیمزرس  رد  رتشیب  گنس  نیا  .ددرگ  یم ناشفا  وترپ  ناشخرد و 

ياهناک هب  ندش  کیدزن  زا  گنـس ، نیا  تشز  تسپ و  ّصاوخ  رب  انب  نیچ  نامدرم  .دـنروآ  یم نیچ  زا  ار  عزج  ياهگنـس  زا  یی  هراپ
نیا ياهیگژیو  زا  .دنتـسرف  یم اهرهـش  رگید  هب  دنروآ و  یم رب  اهناک  زا  ار  نآ  هدنامرد  تسدگنت و  دارفا  اهنت  دنزرو و  یم هارکا  نآ 
ناهد بآ  نانآ  ندرگ  رب  گنس  نیا  نتخیوآ  اب  درب و  یم ار  ناکدوک  رس  ياه  مخز شوج و  هک  تسا  نآ  دمآ ، هچنآ  زا  ریغ  گنس 

.دور یم راک  هب  تاکوکسم  دروجال و  الط و  ندوس  يارب  گنس  نیا  .دوش  یم دایز  ناشقازب  و 
.دنیآ یم تسد  هب  هرقن  ياهناک  رد  هک  دنرگیدکی  دننامه  گنس  ود  بشی  مشی و 

مک هرقن  زا  يداـیز  زیچ  اریز  .تسا  ندـش  هرقن  يارب  اـهنآ ، نتخپ  ماـگنه  هب  ناـک ، ترارح  ندوـبن  هدنـسب  اـهنآ ، ندـمآ  ادـیپ  ّتلع 
هب يرتـمک  یمرگ  یمرن و  اـب  مشی و  تروص  هب  يرتـشیب  یکـشخ  ترارح و  اـب  هک  تسا  ییاـهراخب  گنـس  ود  نیا  لـصا  .دـنرادن 

دنناـمه نوچ  دـنز و  یم يدوبک  هب  یمک  هنهک  جاـع  دـننامه  هک  تسا  نآ  گـنر  درز  بشی ، نیرتوکن  .دـنیآ  یم رد  بشی  تروص 
.دوش یم هدیمان  یتیز  تسا  دماج  هتسب و  نوتیز 

کـشخ تخـس و  یـسب  عزج  قیقع و  نوچمه  هنوگ  نیا  .دیارگ  یم صلاخان ، لاح  نیع  رد  كاپ و  دیفـس  گنر  هب  نآ  زا  یی  هنوگ
رت تسس رت و  کبـس مسج  تهج  زا  بشی  هنوگ  نیا  .تسا  دیفـس  هب  لیام  دوبک  زین  دوبک و  هب  لیام  دیفـس  بشی ، زا  یی  هنوگ .تسا 
ود زا  .تسا  نکمم  نادند  دراک و  اب  نآ  نتفس  ندیرب و  تسا و  رهزداپ  عاونا  زا  یی  هنوگ یمرن  یتسـس و  رد  ییوگ  هک  نانچ  تسا 

گنـس و نیا  ياهگنر  نیرتهب  عونـصم ، مشی  گنر  .دوش  یم هدروآ  نیچ  زا  هک  هدـش  هتخاـس  زین  نآ  عونـصم  بشی ، مشی و  گـنس 
، دـنک یم عفر  ناتـسپ  رد  ار  ریـش  ندـش  مک  ندـنام و  زاب  هکنآ  یناک ، مشی  ّصاوخ  زا  .تسا  داـهن  رهوگ و  ثیح  زا  اـهنآ  نیرتفاـص 

راچد ـالاو  يادـخ  تساوخ  هب  نآ  هدـنراد  دوش و  یم ندـش  بنج  یمک  ینم و  ندیـسر  رید  بجوم  درب ، یم ار  لد  یگفخ  هودـنا و 
تـسد شیوخ  ياه  هتـساوخ هب  دوش و  یمن دیماان  یگدنز  رد  ددنب  دوخ  دنبرمک  رب  ار  نآ  زا  یی  هراپ یـسک  رگا  دوش و  یمن هقعاص 

.دبای یم
.دنوش یم ادیپ  سم  نهآ و  ياهناک  رد  هک  دنمه  دننامه  گنس  ود  زین  بصی  مصی و 
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رارق رگید  گنر  هب  کیدزن  یگنر  ره  هک  تسا  هتفای  بیکرت  نوگاـنوگ ، گـنر  تشه  زا  رن  گـنر  .تسا  هداـم  بصی ، رن و  مصی ،
نیا .تسا  هنیگبآ  زا  یـششوپ  نآ  ياهگنر  يور  رب  درادـنپ  یم هدـنرگن  هک  تسا  یتّیفاّفـش  یمرن و  شـشخرد ، ار  گنـس  نیا  .دراد 
مصی زا  زین  دراد و  هبلغ  نآ  رب  یخرس  تسا و  رت  گنر مک  مصی  زا  بصی  .تسا  تفس  تخـس و  یـسب  قیقع  مشی و  نوچمه  گنس 

دهد یم یّلست  ار  ناقشاع  هک  تسا  نیا  نآ  ّصاوخ  زا  .تسا  مور  يایرد  ياه  هریزج رد  گنس  نیا  ياهناک  .تسا  رت  هریت رت و  تسس
.دشخب یم شمارآ  ار  رطاخ  زاب و  ار  رکف  دیازفا و  یم یلدگنس  رب  و 

رتفاص و رولب  نکیل  دنتـسه و  دـکار  فاـص و  كاـپ و  بآ  گـنر  مه هک  دنفاّفـش  دیفـس و  مه و  دـننامه  گنـس  ود  [ 2] اـهم رولب و 
هراـچ نآ  تفآ  تاـقوا  يرایـسب  .دوـش  یم درخ  شتآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یکهآ  یی و  هروـب یگنـس  روـلب  .تسا  اـهم  زا  رتناـشخرد 
.دزیمآ یم یکـشخ  اب  گنـس  نیا  ناک  رد  تبوطر  هک  تسا  نینچ  نآ  ندـمآ  ادـیپ  ّتلع  .ددرگ  یم بوذ  هشیـش  نوچمه  دوش و  یم

نآ اـب  دیـشروخ  ياـمرگ  سپـس  .ددرگ  یم هریچ  یکـشخ  رب  تبوطر  نآ  دـنک ، دروـخرب  تبوـطر  اـب  زیگنا  تنوـفع  ترارح  نوـچ 
دنک لح  ناراگزور  تشذگ  اب  ار  نآ  دوش و  لخاد  یکشخ  دسج  رد  ددرگ و  لح  دوش و  مرگ  تخس  تبوطر ، ات  دنک  یم دروخرب 

یتسس ببس  هب  .دراد  یم زاب  ندش  خرس  زا  ار  رولب  یناک ، تبوطر  .دوش  یم هتـسب  نآ  زا  رولب  هک  دروآ  رد  فاص  یبآ  تروص  هب  و 
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هب زین  نآ  یبرچ  مـک  یبرچ و  یمک  ببـس  هـب  نآ  کـمن  .دـنک  یم درخ  زیر و  زیر  ار  نآ  شتآ  تـسا  نآ  رد  هـک  يداـیز  کـمن  و 
ترارح یمک  یکشخ و  یمک  ببـس  هب  زین  نآ  يازجا  تسا و  نآ  يازجا  اه و  هراپ یتسـس  زا  نآ  یفاص  .تسا  نآ  تبوطر  هطـساو 

تسا و تفـس  تخـس و  یـسب  دراد  هک  یتبوطر  همه  اـب  گنـس  نیا  .تسا  هدرـشف  تخـس و  شندـمآ ، دوجو  هب  نتخپ و  ماـگنه  هب 
دوش هدـنک  نآ  يور  زا  شکور  نآ  نوچ  هک  دوش  یم تفاـی  یکزاـن  شکور  اـب  شیاـهناک  رد  روـلب  .درب  یم ار  اهگنـس  زا  يرایـسب 

زا ار  رولب  نیرتوکن  .دـیآ  یم تسد  هب  رتشیب  ای  نم  دـصکی  ات  نآ  زا  ییاـه  هراـپ .دـیآ  یم رد  فاـص  رّطقم  بآ  گـنر  هب  نآ  گـنر 
، مدرم .دنروآ  یم ناتسکرت  ياهرهش  زا  رغشاک  نینچمه  برغم و  ياهنابایب 
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نآ ناـمدرم  .دراد  یم زاـب  راـک  نیا  زا  زور  رد  ار  ناـشیا  نآ  عاعـش  وـترپ و  اریز  دـنرب  یم ندـعم  زا  ماـگنه  بـش  ار  روـلب  ياـهگنس 

رولب دـیوگ : وطـسرا  .تسا  رتـخارف  وبـس  ود  اـت  کـی  زا  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دـننک  یم تسرد  بآ  يارب  رولب  زا  ییاـهفرظ  اـهنیمزرس 
.تسا نآ  زا  یی  هنوگ یناک و  یی  هشیش

نامسآ نامک  نیگنر  نوچمه  یگنر  هک  تسا  یسلدنا  یبارعا و  نآ  نیرتوکن  .تسا  ریذپ  گنر رولب  .تسا  رولب  زا  یی  هنوگ زین  اهم 
رد هک  يروآ  تفگش ياهربخ  زا  .تسا  هّینیمرا  ياهرهش  زا  سیلدب  بیدنرـس و  ياهناک  نآ  ياهناک  نیرتوکن  زا  .دیآ  یم رب  اهنآ  زا 

دوب هدش  هتخاس  هراپ  ود  زا  هک  نیرولب  يدـبنگ  برغم  ناهاشداپ  زا  یکی  هب  گنرف  ناناگرزاب  زا  یکی  هکنیا  تسا  هدـمآ  رولب  دروم 
یگتـسخ سح و  ياطخ  سفن ، شرتسگ  بجوم  هکنآ  رولب  ياهیگژیو  زا  .درک  ناغمرا  دننیـشنب  نآ  رد  دنتـسناوت  یم سک  راـهچ  و 

.دزاس یم هابت  دنکارپ و  یم دیآ  یم نوریب  مشچ  کمدرم  زا  هک  ار  يرون  دوش و  یم مشچ 
هدژآ .درب  یم هزوریف - ساـملا و  نوـچ  همیرک - ياـهرهوگ  توقاـی و  زج  ار  اهگنـس  همه  هک  تسا  نشخ  نـینهآ و  یگنـس  هداـبنس 

.تسا درز  هب  لیام  هایس  درز و  هدابنس  گنر  .تسا  اهگنس  همه  يارب  یی  هدژآ هک  تسا  ساملا  همیرک ، ياهرهوگ  توقای و 
.تسا يداوسا  یبون و  نآ  نیرتوکن  .تسا  گنز  بیدنرس و  دنه ، نیچ ، رد  نآ  ياهناک 

دوش یم هتخاس  نآ  زا  ییاهصرق  دبای  هبلغ  خرس  گنر  رب  هک  يروط  هب  ددرگ  ریمخ  عیام ، خرـس  گنر  اب  دوش و  هدوس  هدابنـس  نوچ 
رتهاگآ ادـخ  دـننک و  یم هدافتـسا  نآ  زا  یکاّکح  نداد و  الج  يارب  دـنیاس  یم دـننک و  یم کح  ار  تارهاوج  هک  یناـسک  همه  هک 

.تسا
.تسا هدیدپ  ود  نیا  نایم  هطساو  لصاف و  ّدح  دراد و  هایگ  ناک و  نایم  یشنیرفآ  هک  تسا  یگنس  یهایگ  یهایگ و  یگنـس  ناجرم 

و روناج ، تسخن  هایگ و  نایاپ  رد  هک  قاوقو  تخرد  اـمرخ و  تخرد  نوچمه  تسا  ناـهایگ  تسخن  اـهناک و  رخآ  رد  هبترم  رظن  زا 
لوغ و  ّتیمدآ ، زاغآ  روناج و  نایاپ  رد  ینعی  ناسنا  روناج و  لصاف  ّدـح  هک  ایرد ) ریپ   ) رحبلا خیـش  یطوط و  لـسع و  روبنز  یپک و 

و اوه ، شتآ و  هناـیم  هک  دود  و  ناـک ، بآ و  هناـیم  هک  هویج  و  بآ ، اوـه و  هناـیم  هک  ربا  و  ناروناـج ، ناـیّنج و  ّتیمدآ و  هناـیم  هک 
ناجرم هایگ  .دـنعقاو  روناج  هتـشیرف و  هنایم  هک  ناسنا  و  روناج ، ناک و  هنایم  هک  فدـص  نوزلح و  و  كاخ ، داب و  هنایم  هک  داـبدرگ 

ینعی  مور  يایرد  زا  هاگیاج  هس  رد 
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ریز هب  ایرد  ياه  هرانک زا  نامـسآ  بآ  هک  تسا  نیا  ناجرم  ندمآ  ادیپ  ّتلع  .دوش  یم تفای  هتبـس  ردنب  زرخ و  ردنب  هیلقـص ، هریزج 
نوچ .دـنام  یم نیمز  هت  رد  دـنک و  یم دروخرب  تسا  هتفر  ورف  اـیرد  نیمز  رد  هک  یخلت  روش و  بآ  اـب  هاـگنآ  دـسر  یم اـیرد  نیمز 
یفرط زا  دوش و  یم دنمورین  دراد  ار  ناجرم  ناک  مکح  هک  نیمز  نآ  یکشخ  ندرب  نیب  زا  يارب  دماجنا  لوط  هب  نیمز  رد  نآ  ندنام 
نورد هب  تفرگ و  دوخ  رد  ار  ورین  نآ  بآ ، نآ  نوچ  .دزیمآ  یم نآ  اـب  دـیآ و  یم هریچ  بآ  نآ  رب  زین  ناـجرم  ناـک  یتخـس  ورین و 
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هخاش تروص  هب  ایرد  هت  رد  سپ  .دـبایب  جورخ  يارب  یهار  ات  دـیآ  یم رد  شبنج  هب  ایرد ، ریز  بآ  ندومن  زاب  نتفاکـش و  يارب  درب 
بآ يدرـس  اب  نوچ  .تسا  ناک  شندوب  یگنـس  ّتلع  هب  هایگ و  شندوب  تخرد  ّتلع  هب  ناجرم  .دیآ  یم نوریب  ادـج  ادـج  هخاش و 
اوه اب  دوش و  هدروآ  نوریب  ایرد  زا  نوچ  .دیآ  یم ادیپ  دیفـس  ياه  هخاش هقاس و  اب  یهایگ  تروص  هب  دوش و  یم هتـسب  دـنک  دروخرب 

ناجرم ّصاوخ  زا  .تسا  هزات  رت و  مرن و  دشاب  دوخ  هاگنتـسر  رب  هک  ینامز  ات  دیآ و  یم رد  خرـس  یگنـس  تروص  هب  دیامن  دروخرب 
دـیازفا و یم شگنر  شـشخرد  ییاـبیز و  رب  اـهنآ  دـننامه  ییاـهزیچ  ماداـب و  نغور  نوـتیز ، .دوـش  یم بآ  هکرـس  هلیـسو  هب  هکنآ 

یکیرات  ) هنمک هک  ار - مشچ  رد  هدنام  نوخ  دنادرگ و  یم داش  ار  لد  درتسگ ، یم ار  سفن  دنک ، یم زاب  ار  هنیس  ناجرم  هب  نتـسیرگن 
هداهن دولآ  نوخ  دنمدرد و  یمـشچ  يور  رب  نوچ  .درب  یم نیب  زا  ددرگ - یم ادیپ  مشچ  رد  هبرـض  رثا  رد  دوش و  یم هدناوخ  ییانیب )

زا ار  نادند  يدرز  كرچ و  دیآ ، یم نوریب  ناجرم  ندوس  زا  هک  یشنوس  .دناباوخ  یم ار  شمرو  دهد و  یم نیکست  ار  نآ  درد  دوش 
رب نوچ  .دـهد  یم شرورپ  ار  نآ  دوش  هداـهن  هثل  تشوگ  يور  رب  نوـچ  .دـیاس  یم دـهد و  یم ـالج  رایـسب  ار  اهنادـند  درب و  یم نیب 

.دراد یم زاب  ندید  اوه  ندیشک و  بآ  ندرک و  كرچ  زا  دشخب و  یم يدوبهب  ار  نآ  ددرگ  هدراذگ  یمخز 
یخرس مشچ و  ياه  هکل نوخ و  راشف  دّسب  نتـشاد  دوخ  اب  .دوش  یم هتخاس  یگرزب  ياه  هرهم نآ  زا  هک  تسا  ناجرم  خیب  هنت و  دّسب 

.درب یم نیب  زا  ار  نآ  ياهگر 
ود نیا  .ددرگ  یمن رب  هاگچیه  اهنآ  گنر  هک  تسا  نآ  دیفـس  دوبک و  ناجرم ، ياه  هنوگ زا  .تسا  ناـجرم  ناـمه  دّـسب  ياـه  هخاـش

ییاهگرب اه و  هخاش هک  دوش  یم تفاـی  یتخرد  نوچمه  گـنر  دیفـس  یگنـس و  یهاـیگ  اـیرد  رد  .دـندوجوم  ییاـیرد  ره  رد  هنوگ 
رد تاقوا  یخرب  هک  دراد  ییاه  هنوگ دوخ  تخرد  نیا  .تسا  ناجرم  زا  ریغ  دراد و  هدنبسچ 
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.دوش یم ادیپ  ناتخرد  هقاس  بوچ و  رد  ساس  هکنانچمه  دروخ  یم ار  نآ  دیآ و  یم دیدپ  یمرک  شیاه  هقاس

هدودز و نوچ  دوش و  یم هدـناوخ  ماخ  دروجـال  اـی  میـشغ  نآ  ياهیدـیلپ  كرچ و  ندودز  زا  شیپ  هک  تسا  دوبک  یگنـس  دروجـال 
ناسارخ رد  نآ  زا  ییاهناک  .تسا  صلاخ  يرهوج  اب  خرـس  هب  لیام  دوبک  نآ  نیرتوکن  .دریگ  یم مان  دروجال  ددرگ  صلاخ  كاپ و 
يرامیب ادوس و  يارب  دـنادرگ و  یم دـنمورین  ار  مشچ  دـنک ، یم زاـب  ار  سفن  هکنآ  گنـس  نیا  ّصاوخ  زا  .دوش  یم تفاـی  سلدـنا  و 

نـشور ار  الط  دروجال  زا  رتهب  زیچ  چیه  هکنانچمه  دنک  یمن نشور  ار  دروجال  گنر  الط  نوچمه  زیچ  چـیه  .تسا  دـنمدوس  عرص 
نیب زا  ندرک  كاپ  ندودز و  اب  نآ  ياهیدیلپ  كرچ و  دوش ، هدروآ  نوریب  ناک  زا  میـشغ  تروص  هب  گنـس  نیا  نوچ  .دنادرگ  یمن

نآ رب  تسا - هدیدرگ  كاپ  هدش و  بآ  یبرچ ، اب  هک  ربونص - غمص  سپس  ددرگ  کهآ  دوش و  هتـسکش  نوچ  گنـس  نیا  .دور  یم
نآ دنک ، یم نیگنر  ار  بآ  دیآ و  یم ادـیپ  نآ  صلاخ  گنر  دوبک  رهوج  ددرگ ، هدـیناشوج  هدرب و  ورف  مرگ  بآ  رد  دوش و  هتخیر 
نآ يدوبک  زا  چیه  ات  ددرگ  یم رارکت  هراومه  راک  نیا  دوش و  یم هدرب  ورف  رگید  یبآ  رد  هدش ، هتفرگ  بآ  يور  زا  گنـس  نآ  هاگ 

کـشخ ار  هدش  نیـشن  هت  گنر  دنیالاپب و  ار  اهبآ  نآ  نوچ  .دوش  مامت  دتـسیا و  زاب  نآ  يدوبک  دیآ و  نوریب  بآ  رد  همه  دـنامن و 
.تسا رتاناد  ادخ  دیآ و  یم تسد  هب  کشخ  كاپ و  دروجال  دننک 
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اهنآ ياهنیمزرس  اهگنر و  اهیگژیو ، سیطانغم ، ياهگنس  هرابرد  مشش  لصف 

زا گنـس  نیا  .تسا  ناسارخ  نیمزرـس  سلدـنا و  رد  زین  مزلق و  کیدزن  رد  یهوک  رد  دـنه و  يایرد  رد  سیطانغم  گنـس  ياـهناک 
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رتـشیب نآ  شیاـبر  دـنامب ، نآ  رد  بش  کـی  دوش و  هدـیناباوخ  زب  نوخ  رد  نوچ  هک  نیا  نآ  ياـهیگژیو  زا  .تسا  نینهآ  ياـهگنس 
.ددرگ یم

هک تسا  نآ  خرـس  گنر  هب  هتخیمآ  عون  سیطانغم ، گنـس  نیرتوکن  .دور  یم نیب  زا  نآ  شیابر  ددرگ  دودـنا  هتفوک  ریـس  اـب  نوچ 
دـناشکب و دوخ  يوس  هب  ار  نهآ  لاقثم  کی  نآ  زا  لاقثم  مین  هک  تسا  نآ  شیابر  تهج  زا  سیطانغم  نیرتهب  .تسا  نهآ  گنرمه 

.دنزیرگ یم نآ  زا  دوش  هدراذگ  ناگچروم  هنال  رد  نوچ  هکنآ  سیطانغم  ّصاوخ  زا  .دروآ  الاب 
.دور یم نیب  زا  نآ  شیابر  ّتیباذج و  ددرگ  هدولآ  ییارفص ، راد  هزور ناهد  بآ  اب  نوچ 

، ددرگ هتخورفا  نآ  ندش  کهآ  ياج  دوش و  کهآ  نوچ  .دنک  یم ّتبحم  یتسود و  بلج  دوش  هدیـشک  مشچ  هب  نآ  شنوس  نوچ 
دنبـسچ یم رگیدکی  هب  نآ  ياه  هزیر شنوس و  ددرگ  هدوس  نآ  زا  یی  هراپ نوچ  .دیآ  یم رب  نآ  زا  یناسنا  يالاب  دنچ  نازوس  یـشتآ 
يروناج ای  رادراب  ینز  نوچ  .ددـنویپ  یم نآ  هب  دوش  هدـیلام  نادـب  یی  هراپ نهآ  نوچ  .دـنزیوآ  یم نآ  هب  نهآ  ياه  هدارب هکنانچمه 

.دوش یم هدروآرب  شیاهزاین  دوز  یلیخ  دوش  رهم  نادب  ناسنا  نوچ  .ددرگ  یم ناسآ  شنامیاز  دنک  هارمه  دوخ  اب  ار  نآ  ياز  تخس
نکیل دـیآ و  یم دوجو  هب  ندـش  نهآ  يارب  دوخ  ندـعم  رد  تسخن  ناک  نیا  دـیوگ : سیطانغم  شیادـیپ  یگنوگچ  هرابرد  وطـسرا 
یگنس تروص  هب  دوش  یم دراو  نآ  رب  هک  ییکشخ  يرایسب  ناک و  تبوطر  یمک  ّتلع  هب  دوش و  یم هریچ  نآ  رب  یکـشخ  یمرگ و 

هب ار  تاّزلف  زا  یکی  تسا : هنوگ  هس  گنس  نیا  دیوگ : بساح  دراطع  .دیابر  یم دوخ  يوس  هب  ار  نهآ  دیآ و  یم رد  تفس  تخس و 
اب دـشک و  یم ار  نهآ  شیولهپ  کی  اب  موس  .دـتفا  یم رود  دزیرگ و  یم تاّزلف  رگید  نهآ و  زا  دوخ  يرگید  .دـناشک  یم دوخ  يوس 

.دوش یم رود  نهآ  زا  شرگید  يولهپ 
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سیطانغم دوخ  الط  .دریگ  یم رب  ار  نآ  ددنویپ و  یم نادب  دوش  کیدزن  الط  هب  گنس  نیا  نوچ  .تسا  الط  سیطانغم  ساملا ، گنس 
، برس الط ، شنوس  رگا  نینچمه  .دوش  یم هتخیمآ  نآ  اب  دشک و  یم دوخ  يوس  هب  ار  نآ  دنک  دروخرب  نآ  اب  اج  ره  هک  تسا  هویج 

يوس هب  ار  الط  ياه  هدارب شنوس و  اـهنت  هویج  ددرگ  هتخیر  نآ  رب  هویج  هاـگنآ  دوش ، مهرد  هتخیمآ و  مه  اـب  ریدـصق  نهآ و  سم ،
اب ددـنویپ و  یمن اهنادـب  هویج  دـنراد  سیطانغم  ینّیعم  هزادـنا  هب  کی  ره  رگید  ياه  هدارب نوچ  دزیمآ و  یم اهنآ  اب  دـشک و  یم دوخ 

.ددرگ یمن هتخیمآ  اهنآ 
دننامه دنبوکب  نآ  رب  تسد  اب  نوچ  هک  تسا  خرس  هب  لیام  دیفس و  یگنس  نآ  تسا و  هدیمان  هرقن  سیطانغم  وطسرا  ار  هرقن  گنس 

.دوش یمن تفای  گنس  نیا  رد  زین  ریدصق  هکنانچمه  دشاب  یمن ریدصق  رد  چیه  گنس  نیا  زا  نکیل  دهد و  یم ادص  ریدصق 
.دشاب هدش  هتسب  مکحم  هچ  رگا  دناشک  یم دوخ  هب  ار  هرقن  یعارذ ، جنپ  زا  هرقن  گنس 

مک یگریت و  يدرز و  هب  هک  تسا  یگنـس  درز ، گنـس  .تسا  هدناوخ  خرـس  درز و  سم  سیطانغم  ار  درز )  ) رفـص گنـس  وطـسرا 
.دشک یم دوخ  هب  ار  نآ  ددرگ  کیدزن  نادب  سم  نوچ  دنز و  یم یگنر 

نآ زا  نوچ  هک  تسا  يوب  دـب  تشز و  رایـسب  یگنـس  نآ  تسا و  هداهن  ماـن  برـس  سیطاـنغم  وطـسرا  ار  صاـصر )  ) برـس گـنس 
اهبلاق رد  ار  نآ  ناوت  یم هک  یی  هنوگ هب  ددنب  یم هرقن  تروص  هب  ار  نآ  دوش  هتخیر  برس  مرد  هد  رب  مهرد  مشـش  کی  دنچ  یی  هناد
دیوگ دناد و  يدنمشوه  اناد و  ره  نکیل  وطسرا و  نخس  دوب  نیا  .درک  يراک  شکچ  ای  دومن و  برـض  شقن  نآ  يور  رب  تخیر و 

زا هراپ  ره  .دوش  یم هدناوخ  رّابا  راک  نیا  هک  تسا  برس  گنس  هلیسو  هب  یهایس ، یگریت و  زا  برـس  نتفای  گنر  رییغت  دوصقم ، هک 
تسا  رتاناد  ادخ  دنک و  گنر  ار  برس  ءزج  تسیب  دصیس و  دناوت  یم برس  گنس  نآ 

یناک يروناج و  هنوگ  ود  هب  ایرد  رد  گنـس  نیا  دـیوگ : وطـسرا  .تسا  تشوگ  سیطاـنغم  سیطاـنغم ، ياهگنـس  زا  رگید  یی  هنوگ
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نت زا  وم  یب ییاـج  رب  نوچ  هک  تسا  یگنـس  نآ  دوش و  یم هتخانـش  رحبلا ) بنرا   ) اـیرد شوگرخ  هب  نآ  يروناـج  .دوـش  یم تفاـی 
ياج زا  نکیل  دـنکب و  دوخ  اب  ار  نآ  تشوگ  هک  نآ  رگم  دوش  یمن هدـنک  رگید  دبـسچ و  یم نآ  تشوگ  هب  دوش  هدـنکفا  يروناج 

.دنک یم ار  نآ  دبسچب  هدرم  ای  هدنرد  روناج  تشوگ  هب  نوچ  مّود  هنوگ  .دیآ  یمن نوریب  نوخ  نآ 
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گنس نیا  نوچ  دوش  یم هدرب  اهرهش  ریاس  هب  خلب  زا  تسا و  ربز  درز و  یگنس  نآ  دیوگ : وطسرا  .تسا  ابر  ناوختـسا  گنـس  رگید 
.دیابر یم ار  نآ  ددرگ  کیدزن  ناوختسا  هب 

نوچ نکیل  تسا و  يوم  یی  هدوت دنک  یم نامگ  درگنب  رایسب  گنس  نیا  رب  ناسنا  نوچ  دیوگ : وطسرا  .تسا  ابر  يوم  گنـس  رگید 
نوچ دوش و  یمن تفای  اهگنس  همه  رد  نآ  زا  رت  کبس دراد و  نازرل  یمسج  گنس  نیا  .تسا  گنـس  هک  دمهف  یم دنز  تسد  نادب 

.دنیچ یم ارف  ار  نآ  دشاب  هدش  هداتفا  نیمز  يور  رب  ییوم  رگا  درب و  یم هرون  نوچمه  ار  اهنآ  يوم  دنک  دروخرب  ناروناج  ندب  اب 
رب نوچ  ای  دنک  یم ار  نآ  درذگب  نخان  رب  نوچ  هک  مرن  هریت و  گنر  هب  تسا  یگنـس  دـیوگ : وطـسرا  .تسا  ابر  نخان  گنـس  رگید 

.دنیچ یم ارف  ار  اهنآ  درذگب  نخان  ياه  هشارت
هتخیر نآ  رب  ضیاح  نز  نوخ  نوچ  .دوش  یمن هتسکش  مه  ساملا  اب  دشاب و  یمن رگراک  دراد  هک  ییمرن  همه  اب  گنـس  نیا  رب  نهآ 

.ددرگ یم هتسکش  زیر و  زیر  دوش 
.تسا دیفـس  نآ  گنر  دوش و  یم تسرد  کمن  زا  ایرد  ياه  هرانک رب  هک  تسا  یگنـس  دیوگ : وطـسرا  .تسا  ابر  هبنپ  گنـس  رگید 

.دبسچ یم نادب  دشاب  هدش  هتفاب  ناتک  تروص  هب  هچ  رگا  دنک  دروخرب  نآ  هب  هبنپ  نوچ 
نیچ يایرد  ياه  هریزج زا  دراد و  درز  ییاه  هگر هک  تسا  گـنر  زبس  درگ و  یگنـس  دـیوگ : وطـسرا  .تسا  اـبر  مشپ  گنـس  رگید 

.دور یم ورف  نآ  نایم  رد  یّتح  دبسچ و  یم نادب  دوش  کیدزن  مشپ  هب  نوچ  دراد و  کبس  یمسج  .دوش  یم هدروآ 
هاگنآ دنامب  بش  کی  دوش و  هتسب  یقستسم  رامیب  فان  رب  نوچ  هک  تسا  دیفس  یگنس  دیوگ : وطـسرا  .تسا  ابر  بآ  گنـس  رگید 

لاح هب  رگید  راب  سپس  .دنامن  یقاب  نآ  زا  چیه  ات  ددرگ  یم ناور  بآ  نآ  زا  هرطق  هرطق  دریگ ، رارق  دیشروخ  هعـشا  يولج  زور ، رد 
.دبایب يدوبهب  یقستسم  ات  دوش  یم رارکت  راب  نیدنچ  راک  نیا  دوش و  یم تفس  ددرگ و  یم رب  دوخ 

ناور نآ  يوس  هب  دوش  کـیدزن  نوتیز  هب  نوچ  هک  تسا  دوبک  هب  لـیام  خرـس  یگنـس  دـیوگ : وطـسرا  .تسا  نوـتیز  گنـس  رگید 
زا ار  گنـس  نیا  هاگنآ  دـتفیب  یی  هماج يور  رب  ینوتیز  نوچ  .دوش  یم هدروآ  گنز  هلافـس  زا  گنـس  نیا  .دـتفا  نآ  رد  اـت  ددرگ  یم

.دراذگ یمن هماج  رب  نوتیز  زا  یناشن  چیه  دننارذگب  نآ  هّکل  يور 
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هدراذگ تسا  هکرس  ياهفرظ  زا  رپ  هک  ییاج  رد  رگا  .دوش  یم هدناوخ  كزک  تسا و  دیفس  یگنس  هک  تسا  هکرس  سیطانغم  رگید 
چیه نودب  هکرـس  دـشاب ، یم هکرـس  نایم  رد  گنـس  نیا  هک  ینامز  ات  دریگ و  ارف  ار  نآ  ات  ددرگ  یم ناور  نآ  يوس  هب  هکرـس  دوش 

.دشوج یم یشتآ  ای  یمرگ 
دننامه هک  تسا  گندخ  تخرد  هریـش  ابرهک  نیا  .دشک  یم دوخ  هب  ار  هاک  کشخ و  هایگ  ياه  هدرخ هک  تسا  ابرهک  گنـس  رگید 

.دوش یم تفای  نیمز  يور  هزیرگنس 
.دوش یم هدناوخ  یعمش  شندوب ، هسیپ  يدیفس و  اب  یگتخیمآ  ّتلع  هب  نآ  نیرتوکن 

مان زین  مور  غارچ  تسا و  ومیل  يوب  دـننامه  نآ  يوب  .دـشک  یم دوخ  هب  ار  کشخ  هایگ  ياـه  هدرخ تسا و  تخـس  یـسب  هنوگ  نیا 
ارف ار  اهنآ  نازرواشک  هک  دوش  یم تفای  اـه  هحاو اـیرد و  ياـه  هراـنک ياـهنیمز  هت  رد  سلدـنا و  رد  گنـس  نیا  زا  ییاـه  هراـپ .دراد 
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هتسب گنس  تروص  هب  هک  تسا  لسع  دننامه  ادتبا  رد  تسا و  نادوهج  يوب  ای  رانک  تخرد  تبوطر  گنس ، نیا  دنیوگ : .دننیچ  یم
تروص هب  نوچ  دنا و  هتفر ورف  نآ  رد  ندش  هتـسب  زا  شیپ  هک  دوش  یم تفای  رگید  ییاهزیچ  سگم و  گنـس  نیا  نایم  رد  .دوش  یم

.تسا رتاناد  ادخ  تسا و  یمور  ماداب  تخرد  هریش  گنس  نیا  دنیوگ : .دنا  هدنام یقاب  نآ  رد  تسا  هدش  هتسب  گنس ،
داوـس نیمزرـس  رد  رتـشیب  هاـیگ  نـیا  .دروآ  یم رب  هفوکــش  هـک  لدرخ  نوـچمه  تـسا  یهاـیگ  نآ  تـسا و  مدژک  سیطاـنغم  رگید 

ود مد و  كون  اب  دـیآ و  یم نوریب  دوخ  خاروس  زا  مدژک  دوش ، کیدزن  مدژک  خاروس  هب  هایگ  نیا  نوچ  .دـیور  یم قشمد  يور  هبور
دوخ مد  اب  ددرگ و  یم رب  دـشاب  زیرگ  لاح  رد  زین  برقع  دـشاب و  ناـسنا  تسد  رد  هاـیگ  نآ  رگا  .دزیوآ  یم هاـیگ  نادـب  دوخ  خاـش 

.ددرگ یم تسس  هدنامورف و  يدنیآ ، شوخ  تّذل و  يرایسب  زا  دزیوآ و  یم هایگ  نادب 
رد لین  دور  ياه  همـشچرس يادـتبا  رد  هیهلا  همـشچ  ریز  زا  هک  تسا  تهاب  گنـس  نآ  دـیوگ : وطـسرا  .تسا  مدرم  سیطانغم  رگید 

هچراپ کی  یی  هرخـص دـننامه  تخـس  کچوک و  یهوک  نآ  تسا و  رتدیفـس  هرقن  زا  نآ  گـنر  .تسا  هدروآرب  رـس  رمق  هوک  سپ 
نادب ار  دوخ  ات  دـیآ  یم ادـیپ  يو  داهن  رد  رحـس  قشع و  زا  یـششک  دـنیب  مشچ  هب  ار  نآ  دـسر و  هوک  نادـب  یـسک  نوچ  هک  تسا 
نکیل .تسا  هتفگ  سویملطب  ار  نخـس  نیا  .دریمب  ات  دـنامب  گنـس  نآ  يور  رب  ینامداش  رورـس و  لاح  رد  هراومه  دـناسر و  گـنس 

نارفاسم  هک  هچنآ 
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ار دور  نآ  دنداتفا و  هار  هب  لین  دور  ياه  همـشچرس ندید  يارب  یهورگ  هک  تسا  نآ  تسا  ناور  مدرم  نابز  رب  دـننک و  یم تیاکح 
یهار يداو  نآ  رد  ار  دازیمدآ  ناتخرد ، يرایسب  هار و  یتخس  ّتلع  هب  .دندیسر  رمق  ياههوک  ياه  يداو زا  یکی  هب  ات  دندرک  لابند 

رب نوچ  .دیدرگ  فرشم  دور ، نآ  بآ  رتسب  رب  تفر و  الاب  دوب  هدش  هدیشک  هوک  زارف  ات  هک  یهار  هروک  زا  نانآ  زا  یکی  سپ  .دوبن 
، دـش ناهنپ  دنتـشاد  ار  وا  تشگزاب  راظتنا  هک  شناتـسود  رگید  مشچ  زا  دـنکفا و  ریز  هب  ار  دوخ  دروآرب و  يدایرف  دیـسر  هوک  زارف 

ینامـسیر اـب  ار  یکی  دـندشرب و  هوک  زا  مه  اـب  ناـگمه  هکنیا  اـت  داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیمه  زین  وا  تفر و  ـالاب  هوک  زا  يرگید  سپ 
زا شیپ  سک  ود  نآ  نوچمه  درم  نآ  نوچ  .دندرک  راوتـسا  تخـس  هوک  يور  رب  ار  نامـسیر  نآ  دـنتخاس و  هناور  دنتـسب و  مکحم 
رد وا  دندیـشک و  ـالاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  شناتـسود  نکیل  دـنکفیب  ار  دوخ  دروآ و  رب  يداـیرف  دـیدرگ  فرـشم  دور  رتسب  رب  دوخ 

دوب هتـشگ  رادیدپ  يو  رد  نآ  زا  هک  یقوش  رحـس و  هدـید و  هک  یی  هرخـص دوجو  هب  ار  ناشیا  دـش  یم ادـج  شنت  زا  ناج  هک  یلاح 
.تسا رتهاگآ  ادخ  دنتفرن و  رت  شیپ اجنآ  زا  رگید  شناتسود  داد و  یهاگآ 

اب درگنب  نادـب  يروناج  ای  ناسنا  نوچ  هک  تسا  بیدنرـس  هّرد  رد  رام  یی  هنوگ نآ  تسا و  روناـج  سیطاـنغم  اهـسیطانغم ، زا  رگید 
نیگآرهز و ای  دروخ  یم ار  وا  دـشاب  هنـسرگ  رام  نآ  رگا  .ددرگ  کیدزن  نادـب  ات  دوش  یم هدیـشک  نآ  يوس  هب  یناـحور  یتّیباّذـج 

.تسا رتاناد  ادخ  تسا و  روناج  نیا  هدید  کمدرم  زا  یشان  ّتیباّذج  نیا  .دزاس  یم كاله 
يوب نوچ  ناسنا  هنوگ  نیا  .دـنوش  یم هدـیمان  یـسیع ) رداـم  رـسپ   ) یـسیع ما  نبا  هک  دـننامدرم  زا  یی  هنوگ اهـسیطانغم  نیا  زا  رگید 
راـتفک يوس  هب  ار  وا  قوـش  نآ  .دـیآ  یم ادـیپ  وا  رد  یقوـش  دونـشب  تسا - ماـگ  رازه  اـب  ربارب  هک  لـیم - مراـهچ  کـی  زا  ار  راـتفک 

رتاناد ادخ  تسا و  روهـشم  یـسب  مدرم  دزن  دوخ  نیا  دروخب و  دردـب و  ار  وا  راتفک  دـنکفا و  راتفک  شیپ  ار  نتـشیوخ  ات  دـناشک  یم
.تسا
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دیراورم روناج  داهن  زا  نخس  فدص و  رد  نآ  شیادیپ  یگنوگچ  دیراورم و  هرابرد  متفه  لصف 
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يرهوج اهنت  دیراورم  .تسا  یناک  يروناج و  هدنزرا ، يرهوگ  تمیق و  نارگ  یگنـس  دـیراورم  دـیوگ : راجحالا  باتک  رد  وطـسرا 
زا دـیراورم ، .دوش  یم هدـناوخ  رهوـج  سنج ، موـمع  ثیح  زا  تسا  نآ  زا  ریغ  هچنآ  ره  تسا و  تیرهوـج  ماـن  هب  صتخم  هک  تسا 

فاّفـش ياهرهوگ  رگید  اب  نآ  شیادـیپ  یگنوگچ  .تسا  نییزت  يارب  يرویز  اهگنـس و  نیرتدـنمدوس  نیرت ، هدـنزرا نیرتاـهبنارگ ،
ورف ناراهب  هاگ  هب  سراف  يایرد  لحاس  رب  ناراب  .تسا  يروناج  دـیراورم  نکیل  دنتـسه و  یکاخ  همه  اـهرهوگ  اریز  تسا  تواـفتم 

ار دوخ  شوگ  ود  دـیآ و  یم بآ  يور  رب  ایرد  هت  زا  تسا  هدرک  ساسحا  ار  ناراب  شزیر  هک  درخ  يروناج  ماگنه  نیا  رد  دراـب ، یم
نآ یی  هنـشت نوچمه  دریگب و  دوخ  نایم  رد  ار  ناراب  نآ  زا  دـنچ  یتارطق  شوگ  ود  نآ  اـب  اـت  دـنک  یم زاـب  دندبـس  ود  نوچمه  هک 

درـشف یم تخـس  دوخ  نورد  رد  دندرگن  هتخیمآ  ایرد  بآ  اب  هکنآ  سرت  زا  ار  هرطق  دـنچ  نآ  دـش  باریـس  نوچ  .دروخب  ار  تارطق 
تروص هب  دوخ  یگرزب  یفاص و  یکاپ و  رب  انب  ددرگ و  هتـسب  ناراب  ياه  هرطق نآ  ات  دـنام  یم اـجنآ  ددرگ و  یمرب اـیرد  هت  هب  سپس 

.دیآرد کچوک  ای  گرزب  يدیراورم 
زا یمنبـش  هدیکچ و  دتفا و  یم شروش  هب  نآ  ياهجوم  دیآ و  یم شبنج  هب  سونایقا  ناتـسمز  رد  دیوگ : راجحالا  باتک  رد  وطـسرا 
رد فدص  نآ  نادنچمه  يروناج  .دوش  یم نوریب  يدیراورم  فدص  تسا ، هتـسویپ  سونایقا  هب  هک  ییایرد  زا  هاگنآ  دـیآ  یم رب  نآ 
هب فدص  نآ  سپـس  .درب  یم نورد  هب  ار  هفطن  محر ، هک  نانچمه  دعلب  یم دشک و  یم دوخ  هب  ار  هدـیکچ  منبـش و  نآ  هک  تسا  نآ 

اریذـپ يزور  دـنچ  ار  اوه  دیـشروخ و  رون  دـیاشگ و  یم تسا  هدـیعلب  هک  ییاه  هرطق اب  ار  دوخ  ناهد  دور و  یم ایرد  زا  مارآ  ییاـج 
فک رد  یلاهن  تروص  هب  دور و  یم ایرد  هت  هب  ددنب و  یم ار  دوخ  ناهد  سپ  تسا  هدـش  هتـسب  بآ  نآ  دـنادب  هک  هاگنآ  ات  دوش  یم

یتخرد  دناود و  یم هشیر  دیور و  یم ایرد 
114 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نآ زا  هدیـسر  یی  هویم نوچمه  دیـص  ماگنه  هب  دـیراورم  هک  دـیآ  یم رد  هایگ  تروص  هب  یّلک  هب  روناج  نیا  .دـنز  یم هخاـش  نآ  زا 
.تسا نارگ  يّرس  زمر و  دیراورم  هرابرد  وطسرا  نخس  نیا  هک  دناد  یم ییاناد  كریز و  ره  .دوش  یم هدیچ 

.بیدنرـس هریزج  رطق و  نامع ، سراـف ، ياهنیمزرـس  زا  كراـخ  هریزج  دوش ، یم دیـص  اـج  راـهچ  رد  رهوگ  نیا  دـیوگ : يدوعـسم 
دیراورم دیراورم ، نیرتوکن  .دبای  یم مان  ؤلؤل  هک  کچوک  يرگید  دوش و  یم هدناوخ  ّرد  هک  گرزب  یکی  تسا ، هنوگ  ود  دیراورم 

كاپ و ؤلؤل ، نیرتوکن  .دـنک  یم توافت  لاقثم  مین  کی و  ات  مین  زا  نزو  رد  هک  تسا  كاپ  نیگنـس  تشرد  فاّفـش  فاـص  ناـطلغ 
هطـساو هب  اـه  هنوگ نیا  زا  کـی  ره  .تسا  دوـبک  زبـس و  خرـس ، درگ ، درز  ناـیم  نآ  زا  هک  تسا  ییاـهگنر  ار  ؤـلؤل  .تسا  نآ  درگ 

خرـس و تسا  زرپس  هب  کیدزن  هک  يدیراورم  هنومن  يارب  .دریذپ  یم گنر  روناج  نیا  ياهمادنا  زا  یمادـنا  اب  یکیدزن  یگتـسویپ و 
رد ندیـشخب  ورین  سفن ، شرتسگ  لد ، ندرک  ناـمداش  دـیراورم ، ّصاوخ  زا  .ددرگ  یم ییاـیرد  زبس  تسا  هرهز  هب  کـیدزن  هک  نآ 
زیچ چیه  هکنانچمه  دنک  یمن نشور  ار  ؤلؤل  گنر  دّرمز ، دـننامه  زیچ  چـیه  .تسا  ییابیز  ندـنایامن  هرهچ و  ندرک  ابیز  رهز ، ربارب 

هک دیآ  یم تسد  هب  دیراورم  دـننامه  ییاه  هحول اه و  قرو دـیراورم ، فدـص  ياه  هیال زا  .دـنایامن  یمن ار  دّرمز  گنر  ؤلؤل  دـننامه 
ود هیال  ره  هک  تسا  بّکرم  هیال ، دص  کی  زا  ؤلؤل  ياهفدص  زا  یفدص  ره  دـنیوگ : .دـنوش  یم هدـناوخ  دـیراورم  ياه  هگر هشیر و 

.تسا هتفهن  هفسلف  فّوصت و  قوذ و  لها  يارب  یلبمس  دامن و  راتفگ  نیا  رد  دراد و  هیور 
115 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهنآ شیادیپ  یگنوگچ  زا  نخس  دنراد و  يرترب  كاخ  زا  ناشندوب  یناک  یگژیو  اب  هک  ییاهزیچ  رگید  اهگنس و  هرابرد  متشه  لصف 
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تسا یتبوطر  یناک ، ماسجا  اهگنـس و  رتشیب  داهن  دیوگ : دوش  یم هدیمان  رمقلا  سمّـشلا و  رارـسا  هک  نیفاعّتلا  باتک  رد  هّیـشحو  نبا 
دریذپ ّتیمسج  دبای و  تنوفع  ات  دنادرگ  یم هتخپ  ار  نآ  نیمز  ياه  هرفح اه و  هیال یمرگ  دیآ و  یم درگ  نیمز  نورد  يدرـس  زا  هک 

اهگنـس و رگید  ای  زیمآ و  گنر ياهیبرچ  اه و  هروب ای  اهکمن  ای  اهجاز  ای  اهخینرز  ای  اهدرگوگ  ای  یتاذ  ماـسجا  زا  یکی  تروص  هب  و 
: دیوگ یم دزادرپ و  یم هایگ  هرابرد  ثحب  هب  نخس  نیا  زا  سپ  هّیشحو  نبا  .دیآرد  دنرترب - كاخ  زا  هک  یناک - ياهمسج 

.دنک یم باریس  ار  اهنآ  بآ ، .دنریگ  یم رارق  نیمز  نایم  رد  اه  هناد تروص  هب  ناهایگ 
نوچ دـنریذپ ، تنوـفع  تسا  اـهنآ  يارب  يدـنوآ  فرظ و  نوـچمه  هک  نیمز  ناـیم  رد  اـت  دـیامن  یم مرگ  ار  اـهنآ  دیـشروخ  یمرگ 

رد دروآ و  یمرب هویم  اهنآ  زا  تخرد  ره  .دـنوش  یم گرزب  یناتخرد  دـنوش و  یم نوگرگد  دوخ  زیچان  درخ و  تروص  زا  دـندنگب ،
هّیشحو نبا  هاگنآ  .دنیآ  یم نوریب  مخت  هناد و  نآ  زا  تخرد  نآ  دننامه  يرگید  ناتخرد  هک  دیآ  یم دیدپ  یی  هناد مخت و  نآ ، هویم 

هک تسا  یتبوطر  ینم  .دوش  یم لقتنم  نز  هب  درم  زا  ینم  دیوگ : یم دزادرپ و  یم محر  رد  نینج  ندمآ  ادـیپ  یگنوگچ  رد  نخـس  هب 
یفرظ نوچمه  هک  محر - نایم  رد  اـت  دـنک  یم مرگ  تسا - لد  يزیرغ  ترارح  زا  یـشان  هک  مکـش - نورد  ياـمرگ  اـب  ار  نآ  محر 

زا دریذپ و  یمدآ  تروص  زین  ّتیمـسج  زا  دیآرد و  مسج  تروص  هب  نوخ  زا  نوخ و  تروص  هب  ینم  زا  ددـنگب و  تسا - نآ  يارب 
تـساوخ هب  اـجنیا  رد  .دـیارگب  تسا  نآ  شوـج  بنج و  ببـس  تکرح و  سح و  تلآ  هک  ییناگدـنز  تاـیح و  هب  یمدآ  تروـص 

خینرز .دنتسه  خرس  درز و  ياهخینرز  دنرترب ، كاخ  زا  هک  ییاهزیچ  اهگنس و  هلمج  زا  .دیآ  یم نایاپ  هب  نینج  شرورپ  الاو  يادخ 
رت و برچ مک  رت و  کشخ درگوگ  زا  خینرز  نکیل  میتفگ و  نخس  نآ  زا  هک  تسا  درگوگ  ردارب 

116 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ناک .دنناروخ  یم ناشیدب  ار  نآ  دروآ  روز  نارومخم  رب  بارش  نوچ  هک  تسا  فرص 3 ] گنس  درگوگ  ماسقا  زا  .تسا  رت  هدنزوس

ّوج گنس  رگید  .تسا  یسوم  يداو  رد  نآ  ناک  هک  تسا  هزغم 4 ] گنس  رگید  .تسا  يو - رب  دورد  یسوم - يداو  رد  گنس  نیا 
هک دنا  [ 5] ةاده ياهگنـس  رگید  .دشاب  یم هتفای  مسج  ییاهـشخرذآ  نوچمه  دـیآ و  یم دـیدپ  ّوج  نایم  رد  اهربا  ببـس  هب  هک  تسا 

.دنتسه اشیشقرم  هب  هتخیمآ  يوبدب و  يدرگوگ و  هتسکش و  درخ و  تفس و  تخس و  همه 
یی هراـپ دـیآ و  یم تسد  هب  نیمز  حطـس  زا  اـهنآ  زا  یی  هراـپ هک  دـیآ  یم رامـش  هب  تاـعیام  زا  دوـش  یم بآ  اـهتبوطر  رثا  رد  هـچنآ 

یکاخ همه  هک  دنتسه  اه  هروب دیفس و  ياهجاز  اهکمن و  دیآ ، یم دیدپ  نیمز  حطس  رب  هچنآ  .دیآ  یم نوریب  نیمز  نورد  زا  شرگید 
رد اهنآ  نوچ  هک  تسا  نینچ  اهنآ  ندـمآ  ادـیپ  ببـس  .دـشک  یم لوط  لاس  کی  زا  رتمک  اهنآ  نتخپ  ندیـسر و  دنـشاب و  یم یلگ  و 

دنادرگ یم بوذ  بآ و  ار  ناشیاهتبوطر  رتشیب  دتفا ، رگراک  اهنآ  رد  اهندعم  یمرگ  دنزیمایب و  نیمز  كاخ  اب  دـنیاپب و  دوخ  ياهاج 
نیمز نآ  كاخ  رگا  دـننام ، یم یقاب  نیمز  ياه  هیال رد  اـهتبوطر  نآ  زا  یی  هراـپ نکیل  .دـنور  اوه  هب  دـنیآرد و  راـخب  تروص  هب  اـت 

تسرد اهنآ  زا  اه  هروب دیفس و  ياه  جاز اهکمن و  عاونا  ات  دنادرگ  یم هتـسب  تخـس و  دزپ و  یم ار  اهتبوطر  نآ  امرگ  دشاب ، راز  هروش
هب گیر  كاخ و  خالگنـس و  نیمز  نآ  رگا  دنیآ و  یم تسد  هب  نآ  زا  اهجاز  عاونا  دشاب  دـنت  خـلت و  نیمز  نآ  كاخ  رگا  دـنوش و 

اهچراق اهفلع و  ناهایگ و  عاونا  دشاب  نیلگ  مرن و  رگا  دندرگ و  یم هتسب  نآ  رد  یبادیفـس  ياهنامیـس  چگ و  عاونا  دشاب  هتخیمآ  مه 
زا .تسا  ناک  هایگ و  لصاف  ّدح  دیآ و  یم رب  مرن  راز و  نش ياه  نیمز رد  چراق  هفوکـش  دیوگ : هّیـشحو  نیا  .دـنهد  یم تسد  نآ  زا 
هک دـنناهایگ  زا  یی  هنوـگ تسا  نیمز  نورد  رد  اـهنآ  نتـشگ  نوریب  ندـمآ و  رب  ياـج  دـنیآ و  یم رب  نیمز  زا  هـک  ییاـهزیچ  هـلمج 

[6] رافقا ار  اهنآ  ناکشزپ 
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زا هک  تسا  ییاهزیچ  زا  کمن  سپ  .دنشاب  یم خرـس  خینرز  تفن و  ریق ، یهوک 7 ،] يایموم  ایموم ، ربنع ، نوچمه  اهنآ  دنناوخ و  یم
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رامـش هب  اهکمن  نیرت  فاص نیرت و  كاپ هک  درب  مان  ناوت  یم ار  یناردـنا  کمن  نایم  نآ  زا  هک  دراد  ییاه  هنوگ تسا و  رترب  كاـخ 
راهچ ییاه  هراـپ تروص  هب  دوش  هتـسکش  هک  يوحن  ره  هب  .تسا  طول  هچاـیرد  هب  کـیدزن  مودـس  نیمزرـس  رد  نآ  ناـک  .دـیآ  یم

.تسا هشفنب  يوب  دننامه  شیوب  هک  تسا  نآ  يوب  شوخ  دیفس و  کمن  یکاروخ ، کمن  نیرتوکین  .دیآ  یم رد  شوگ 
یخبس کمن  رگید  .تسا  هدش  نایب  یّبط  ياه  باتک رد  نآ  زا  يرایـسب  عفانم  تسا و  تخـس  دیفـس و  هک  تسا  يدنه  کمن  رگید 

زبـس گـنر و  یکرپـسا  درز  ناـشخرد ، نینوخ  خرـس  نشور ، رایـسب  دیفـس  نوچمه  ییاـهگنر  اـه و  هنوگ هک  تسا  ماـعط ) کـمن  )
.تسا ناتسیس  ناسارخ و  ناهفصا ، نیمزرس  رد  اهکمن  نیا  ياهناک  .دراد  یناحیر 

: تسا هنوگ  ود  نرتن )  ) هروب .تسا  یلمر  يراز و  هروش مه  یناتسهوک و  مه  خلت  کمن 
روناج زا  هچ  ره  دنراد  هک  يرایسب  یگدننک  نوگرگد  يورین  ّتلع  هب  هک  دنوش  یم تفای  رصم  هنارط  رد  نآ  ياهناک  .خرس  دیپس و 

.دنیآ یم رد  هروب  تروص  هب  همه  دوش  هتخیر  اهنآ  رد  ناک  هایگ و  و 
نیمزرـس رد  رداشن  ياههوک  .تسا  ناشخدـب  رد  نآ  ياهناک  .تسا  یعونـصم  رداـشن  دـننامه  شزوس  يزیت و  رد  يرداـشن  کـمن 

دیدپ دیعص  رصم  نیمزرس  رد  اه  هبامرگ ياهگنهدود  رد  نایاپراهچ  ناروتس و  نیگرـس  ندنازوس  زا  راّیط  رداشن  .تسا  نیچ  هناغرف 
نوچمه نآ  گنر  هدش و  هتخانـش  راّرف ) كاینومآ  کمن   ) یلاوع هب  هک  هنوگ  نآ  هژیو  هب  تسا  اهیتفگـش  اهدوس و  نآ  رد  .دـیآ  یم

هـس هزادـنا  هب  نوچ  .تسا  اهرام  کشم  يوب  دـننامه  نآ  يوب  .دوش  یم بآ  عمـش  نوچمه  یترارح  كدـنا  اـب  تسا و  ـالط  گـنر 
یـسب ریـش  اب  نآ  نتخیمآ  هّتبلا  .ددرگ  یم شخب  ییاهر  وکین و  يرهزداپ  دوش ، هتخیر  نوتیز  نغور  ای  ریـش  ای  بآ  رد  نآ  زا  لاـقثم 
نیلافس ياه  هنزور رد  رداشن  هچ  دوش  یم طوبرم  ماّمح  ياهشکدود  اهگنهدود و  هب  رداشن  ندمآ  تسد  هب  یگنوگچ  .تسا  رتوکین 

ناور اهگنهآ  دود  ياهلافـس  يور  رب  ـالط  شـشخرد  گـنر و  هب  لـسع و  دـننامه  دـیآ و  یم رب  اـهنآ  نوریب  اـت  دور و  یم ورف  اـهنآ 
سم  ره  هاگیاج  زا  رداشن  .ددرگ  یم
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زا یتیب  رد  تسا  هدـید  اجنآ  ياـهگنهآ  دود  رد  ار  رداـشن  نیا  هک  یناـسک  زا  یکی  .دـیآ  یم ادـیپ  زین  تسا  موس  میکح  هک  هسماره 

: دیوگ یم دنک و  یم هراشا  نادب  هداد  رارق  بطاخم  ار  يّزم  هک  یی  هدیصق
.اهاپ شزغل  زا  ياو  دشابن  نینچ  رگا  يدرم و  زا  ارم  داب  یناگدژم  دشاب  نینچ  رگا  و 

یگنـس جاز ، هنوگ  نیا  .تسا  غرم  مخت  هدش  هتخپ  هدرز  گنرمه  هک  تسا  درز  یـسربق  اهنآ  نیرتوکن  .دنا  هنوگ نیدـنچ  زین  اهجاز 
.تسا درز  هب  لیام  دیفس  رگید  ییانح و  زبس  رگید  زبس و  هب  لیام  درز  سپس  .تسین  یکاخ  تسا و 

هزم .تسا  خرس  هب  هتخیمآ  دیفس  فاّفش و  هک  تسا  ینامی  جاز  اهنآ  نیرت  لدتعم نیرت و  فاّفش .دنا  هنوگ نیدنچ  زین  دیفس  ياهجاز 
.تسا مور  نیمزرس  اه و  هحاو نمی و  رحش  ياه  نیمزرس رد  نآ  ياهناک  .تسا  یشرت  يدنت و  ینیریش و  زا  یغیمآ  نآ 

ياهیگژیو زا  .تسا  رـصم  دیعـص  رد  يرـصم  یقیقد  دیفـس  جاز  ناک  .تسا  ناسارخ  مور و  رد  يوب ) دنت  رداشن   ) رفذ جاز  ياه  ناک
.دنادرگ یم هدولاپ  فاص و  ار  نآ  دوش  هتخیر  هدولاپن  بارش  هدولآ و  بآ  رد  نوچ  هکنآ  جاز 

رهم اـهنآ  زا  اـهرتشیپ  هک  درب  ماـن  ناوت  یم ار  [ 10] راطقلخ و  هریخـش 9 ] و  [ 8] دـنقلق تسا ، جاز  دیفـس و  جاز  نیب  هک  ییاـهزیچ  زا 
دوبک چگ  رگید  .دراد  رارق  فیقش  قمرج  نیمزرس  رد  نآ  ناک  هک  تسا  [ 11] رابجنا رگید  .دوش  یمن تفای  هزورما  دش و  یم هتخاس 

اهرتسکاخ ياهکمن  اهبوسر و  زا  نآ  عونصم  مه  تسا و  یناک  مه  هروب  .دنروهشم  یسب  هک  تسا  يربط  یناهفصا و  دیفس و  چگ  و 
فاص نتخیر و  نتخادگ ، يارب  ود  ره  دوش و  یم تفای  نآ  عونـصم  مه  یندـعم و  مه  هک  تسا  [ 12] راکنت رگید  .دیآ  یم تسد  هب 

ندینادرگ  فاص  نتخیر و  نتخادگ و  يارب  [ 14] ایلق و  [ 13] ایسینغم .دنور  یم راک  هب  تاّزلف  رگید  ندرک 
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بآ نوچمه  ایلق  .دریذپ  یم گنر  یناسآ  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  هشیـش  هک  اجنآ  ات  دـنیآ  یم راک  هب  هشیـش  هنیگبآ و  يزیمآ  گنر  نش و 

کلاسملا و باتک  رد  هدیبع  وبا  .دیآ  یم رد  گنس  تروص  هب  درـس  ياوه  اب  دوز  دوش و  یم بآ  مرگ و  شتآ  اب  يدنت  هب  هک  تسا 
مرگ ياهیاج  رد  نوچ  هک  تسا  یگنس  ربرب  ياهرهش  زا  هعرد  يداو  رد  دیوگ : هدروآ  زیگنا  تفگش  ینخـس  هراب  نیا  رد  کلامملا 

هتفاـب اهلامتـسد  اـه و  هچراـپ اـهخن  نآ  زا  دـیآ  یم نوریب  نآ  زا  ناـتک  دـننامه  ییاـهخن  دوش و  یم مرن  ریمخ  نوچمه  دوش  هدراذـگ 
شتآ هک  نآ  یب  دورب  اهنآ  زا  خوش  كرچ و  ات  دنوش  یم هدنکفا  شتآ  رد  دـندرگ  كرچ  اهلامتـسد  ای  اه  هچراپ نآ  نوچ  .دوش  یم
هتفاب دوش و  یم هدیـشک  خن  تروص  هب  هک  تسا  دیفـس  یگنـس  زین  كرت  ياهرهـش  زا  ناشخدب  نیمزرـس  رد  .دـنازوسب  ار  اهنآ  دوخ 

دوخ زا  ار  نغور  هلیتف  نیا  .دنرب  یم راک  هب  اهغارچ  رد  دـنزاس و  یم هلیتف  میتفگ  هک  گنـس  نآ  دـننامه  زین  گنـس  نیا  زا  .ددرگ  یم
.دزوس یمن زگره  دوخ  دنارذگ و  یم

.دنراد غمص  راد و  یبرچ ياهگنس  دنراد  يرترب  كاخ  رب  هک  ییاهزیچ  زا  رگید 
رد ییاه  همشچ زا  دراد و  هدام  رن و  تسا و  فاّفش  ابرهک  دننامه  یغمص و  یگنس  نآ  تسا و  هلمج  نآ  زا  سودنس )  ) خرـس خینرز 

.ددرگ یم نوریب  مور  يایرد  ياه  هریزج
ادـیپ نیمز  ياه  هگر تروص  هب  كاخ  ناـیم  رد  گنـس  نیا  زا  یی  هنوگ .دوش  یم دـمجنم  هتـسب و  دـنک  دروخرب  اـیرد  بآ  اـب  نوچ 
هنوگ ود  گنس  نیا  .میتفگ  نخس  نآ  زا  یسیطانغم  ياهگنس  نمض  هک  تسا  ابرهک  راد ، یبرچ ینغور و  ياهگنس  زا  رگید  .دیآ  یم

.دنروآ یم نوریب  كاخ  زا  نیمز  ندرک  مخش  نداد و  رایش  ماگنه  هب  نازرواشک  ار  نآ  هنوگ  کی  هک  تسا 
نوریب تفن  نآ  زا  ددرگ  هتـسکش  نوچ  هک  تسا  سدـقملا  تیب  قرـش  رد  یـسوم  ربـق  گنـس  یهاـیگ  ینغور و  ياهگنـس  زا  رگید 

.دوش یم هتخوس  بوچ  دننامه  گنس  نیا  .دوش  یم هتخیر  یی  هنیگبآ ای  ودک  رد  بالگ  دننامه  دیآ و  یم
.دـنروآ یم نوریب  نآ  هقاـس  زا  گـنر  هریت  دـنت و  رایـسب  یی  هباریـش هک  تسا  راـیخ  دـننامه  یهاـیگ  نآ  تـسا و  نوـیبرف 15 ] رگید 

هک  تسا  نانچ  هباریش  نیا  ندروآ  نوریب  یگنوگچ 
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ریز رب  دنروآ و  یم نویبرف  تخرد  ریز  رد  ار  اهنآ  دنیوش و  یم بوخ  دـننک و  یم مهارف  دـنچ  ییاه  هبنکـش راک  نیا  هب  ناگدـنزادرپ 
هنت زا  يرایـسب  هباریـش  اـت  دـنزادنا  یم تخرد  هنت  رب  ییاـه  هزین هاـگنآ  دـنوش  یم رود  تخرد  زا  دـندنب و  یم تخـس  تخرد  نآ  هنت 

اـه و هخاـش دوـش ، یم تفاـی  نرد  هوـک  هژیو  هب  ربرب ، ياهرهـش  رد  رتـشیب  تخرد  نیا  .دـیآ  درگ  اـه  هبنکـش نآ  رد  تـخرد  یمخز 
یهاـیگ چـیه  تخرد  نیا  درگادرگ  .دوش  یم تفاـی  هباریـش  زا  رپ  ییاـه  گربـگر اـهنآ  رد  هک  دراد  وهاـک  نوـچمه  مرن  ییاـهگرب 

نآ گرب  هک  تسا  یتخرد  هباریش  ربص  .تسا  هریت  نیا  زا  زین  ربص  .تسا  نادوس  ياهرهـش  رد  تخرد  نیا  زا  هنوگ  کی  .دیور  یمن
رت تفلک رتزارد و  نسوس  گرب  زا  ربص  گرب  .دـنز  یم رـس  کچوک  يراخ  شیاهگرب ، هراـنک  ود  رب  تسا و  نسوس  گرب  دـننامه 

ياهرهـش رد  تخرد  نیا  .درادـن  رتـشیب  گرب  گر  کـی  نآ  گرب  ره  .دبـسچ  یم تسد  هب  هک  تسا  یتـبوطر  نآ  يور  رب  تسا و 
یی هریزج يرطقس  .تسا  يرطقسا  نامه  نآ  نیرتهب  .دنمان  یم يرـضح  یبرغ و  يرطقـسا و  ار  نآ  دوش و  یم تفای  زین  برغ  دنه و 

تسا دیفس  هب  هتخیمآ  هایس  نامع ، رد  نآ  یسراف  تسا و  خرس  يرطوقـس ،) ربص   ) يرطقـسا ربص  .تسا  نمی  ياهرهـش  یکیدزن  رد 
.دوش یم تفای  زین  فاقحا  تومرضح و  رد  نآ  دننامه  هک 

دوش و یم هدروآ  دنه  ياهرهش  زا  هرطقس و  هریزج  زا  هک  تسا  نیوخالا ) مد   ) ناشوایس نوخ  راد ، غمـص هباریـش و  ناهایگ  زا  رگید 
یی هویم تسا و  بیـس  یبآ و  تخرد  دـننامه  هک  تسا  هعیم  تخرد  رگید  .دـنروآ  یم تسد  هب  مزلق  ياـیرد  زا  ار  نآ  یگنـس  عوـن 
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هعیم هک  ینغور  هویم ، نیا  هتسه  زا  .تسا  خلت  یمک  دوش و  یم هدروخ  نآ  هتسوپ  دراد ، دیفـس  يولاتفـش  دننامه  ودرگ و  زا  رتگرزب 
گرزب یتخرد  هباریش  هک  تسا  دوبک  ردنک  رگید  .دنریگ  یم نآ  هتـسه  زا  زین  ار  هلئاس  هعیم  .ددرگ  یم نوریب  دوش  یم هدناوخ  هسبای 

.تسا رتاناد  ادخ  دوش و  یم ادیپ  زین  نابل 16 ] نمی ، نامع و  رحش و  رد  .تسا  نامع  رحش و  نایم  رد 
دـسرب نادب  شتآ  یمرگ  نوچ  .ددرگ  یم دـمجنم  هتـسب و  هاگنآ  تسا  ینغور  برچ و  یتبوطر  زاغآ  رد  هک  تسا  یگنـس  درگوگ 
یتوقای ای  الط  ياهگنس  دوش و  یم رو  هلعش دسرب  نادب  شتآ  نوچ  .ددرگ  یم هتخیمآ  اهنآ  اب  دبـسچ و  یم اهگنـس  هب  دوش و  یم بآ 

.تسا رتاناد  ادخ  دنازوس و  یم دنهارمه  نآ  اب  هک  ار 
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دوش یم هدـناوخ  زین  يو - رب  دورد  طول - هچایرد  هک  رغز  هچایرد  زا  دراد و  ماـن  رّمح  هک  تسا  هدولاـپ ) ياـیموم   ) دوهیلا رقف  رگید 
ایموم نیا  .دوش  یم هدناوخ  واگ  دتفا و  یم لحاس  رب  ایرد  هت  زا  گرزب  یقیاق  نوچمه  هچراپ  کی  تروص  هب  ایموم  .ددرگ  یم نوریب 
دنیوگ یم دشاب  کچوک  رگا  تسا و  تکرب  رپ  هتـسجخ و  لاس  نآ  دـنیوگ  یم دـشاب ، اپ  تسد و  اب  گرزب و  رگا  دراد  مان  واگ  هک 

.تسا یطحق  کشخ و  یلاس  لاس ، نآ 
ياهدوس ایموم  .دزادـنا  یم رتخاب  هب  ار  نآ  دـشاب  رواخ  زا  رگا  دـنکفا و  یم رواخ  يوس  هب  ار  ایموم  نآ  دـشاب  رتخاب  يوس  زا  داب  رگا 

.تسا رتاناد  ادخ  دراد و  يرایسب 
زا يرایسب  هک  دیآ  یم رب  نیمز  زا  بآ  اب  هارمه  تیه  رهش  لصوم و  رهـش  رد  ییاه  همـشچ زا  تسا و  تفز  دننامه  هایـس و  یـسب  ریق 

ار دوخ  ياه  هبامرگ قارع  نامدرم  .دنک  یم ناروف  هراومه  هک  دوش  یم هدناوخ  هراّیق  همشچ  نآ  همـشچ  .دنروآ  یم درگ  مدرم  ار  نآ 
.دننک یم دودناریق  شرف ، گنس  ياج  هب 

رد دـیآ و  یم تسد  هب  سراف  ياهرهـش  زا  زاریـش  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  نآ  یناک  .دراد  يروناج  یهایگ و  یناک ، هنوگ  هس  ایموم 
رب نآ  يارب  هک  یلادوگ  نایم  رد  يراغ  فقـس  زا  زییاپ  لـصف  رد  هک  تسا  برچ  ینغور و  یبآ  نآ  دوش و  یمن تفاـی  رگید  ییاـج 

دروم ینامدرم  هاشداپ  يوس  زا  .تسا  لطر  کی  دیآ  یم درگ  نآ  زا  لاس  کی  رد  هک  ییایموم  .دوش  یم هتخیر  دنا  هدنک نیمز  يور 
نینچ ناـسلب  نغور  ندروآ  درگ  يارب  رـصم  رد  هکناـنچمه  دـنا ، هدـش هتـشامگ  اـیموم  نـیا  يرادـهگن  يروآدرگ و  يارب  ناـنیمطا 

.دنا هدرک
برطضم ناتسمز  رد  ایرد  نوچ  .دوش  یم هدرب  اهرهش  رگید  هب  برغم - ياهرهش  زا  هباتک - نیمزرـس  زا  یناک  يایموم  زا  هنوگ  کی 

، هباریش غمص و  دننامه  دنک و  یم شوارت  هژیو  یتخرد  زا  یهایگ  يایموم  .دنکفا  یم لحاس  رب  ربنع  نوچمه  ار  ایموم  عون  نیا  ددرگ 
.تسا رتهاگآ  ادخ  تسا و  اهناسنا  دبلاک  ياهناوختسا  كاخ  نامه  يروناج  يایموم  .تسا  ناور  هایس و 

122 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهنآ صاوخ  شیادیپ و  یگنوگچ  زا  نخس  دنمود و  هبترم  رد  همیرک  ياهرهوگ  هدنزرا و  ياهگنس  هب  تبسن  هک  ییاهگنس  هرابرد  مهن  لصف 

نآ نیرتوـکن  .دراد  ناـسارخ  سلدـنا و  مور ، دـنه ، ماـش ، رد  ییاـهناک  هک  تسا  سم  گنـس  زا  هنهد 17 ] دنیوگ : ناسانـش  گنس 
.تسا نآ  نیرت  تسپ ریخا  هنوگ  نیا  تسا ، درز  هایـس و  هب  هتخیمآ  هنهد  درز و  هب  لیام  هنهد  يردنغچ ، گرب  زبس  یلـسع ، يدّرمز ،
دننامه هک  يدرگوگ  زا  نآ و  زا  يراخب  ددرگ  نیگنس  هتـسب و  ات  دزپب  ار  سم  ناک ، نوچ  هک  تسا  نیا  هنهد  ندمآ  دوجو  هب  ببس 

هدرـشف و رگیدکی  رب  شیازجا  دوش  دراو  راشف  نآ  رب  دیآ و  درگ  اج  کی  رد  راخب  نآ  نوچ  .دوش  یم رب  دیآ  یم ادیپ  نآ  رد  راگنز 
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هدـیناباوخ نوتیز  رد  نوچ  هک  نآ  گنـس  نیا  ياهیگژیو  زا  .دـبای  یم مان  هنهد  هک  دوش  هتـسب  یگنـس  تروص  هب  اـت  ددرگ  یم هوبنا 
نآ ياـه  هنوگ زا  یکی  .ددرگ  یم هایـس  دـنامب  نوتیز  نغور  رد  زارد  یناـمز  رگا  ددرگ و  یم رایـسب  نآ  یگنر  شوخ  يزبس و  دوش 

.تسا یسوواط 
.ددرگ یم هریت  نآ  یگریت  اب  فاص و  اوه  یفاص  اب  هکنآ  هنهد  ياهیگژیو  زا  رگید 

نیمزرس زا  یهوک  رد  یکی  دوش ، یم ادیپ  اج  ود  رد  هبش  .تسا  تسـس  کبـس و  مرن ، هایـس ، یگنـس  نآ  تسا و  جبـس )  ) هبـش رگید 
درادن ّتیفاّفش  گنس  نیا  .دیآ  یم رامـش  هب  نآ  عون  نیرتوکن  هک  دنه  رد  رگید  .ددرگ  یم هدیرب  هوک  نآ  زا  گنـس  نیا  هک  نیّرح ،

دایرف ندـش  هتفرگ  زا  هک  نآ  گنـس  نیا  صاوخ  زا  .دـهد  یم ناشن  ار  هرهچ  هنییآ  نوچمه  هک  ییاج  هب  اـت  تسا  ریذـپ  لقیـص  یلو 
ار مشچ  نآ  هب  نتـسیرگن  ماگنه  هب  دوش  هتخاس  نآ  زا  یی  هنییآ نوچ  .دنک  یم يریگولج  يو  سفن  ندـمآ  دـنب  هیرگ و  رد  كدوک 

.تسا رتاناد  ادخ  دنک و  یم رود  يو  زا  ار  مخز  مشچ  دشاب  ناسنا  اب  هارمه  نوچ  دنادرگ و  یم گنت  درگ و 
فاّفش  گنر و  مک  دوبک  هب  لیام  گنر  یبارش  یگنس  هک  تسا  [ 18] زّمج گنس  رگید 

123 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا دنه  نیچ و  نیمزرس  رد  نآ  ياهناک  .تسا 

هک ییدننامه  ببس  هب  گنس  نیا  دنرادنپ  یم ناگدنهوژپ  زا  یخرب  .دنمان  یم زین  فرص  گنـس  ار  نآ  هک  تسا  یمح  گنـس  رگید 
گنر مه هایس و  هب  لیام  خرس  گنس  نیا  گنر  .تسا  یناک  فرگنش  نامه  دراد  فرگنـش  اب  لکـش  یگنوگچ  ماود و  گنر و  رد 

نآ صاوخ  زا  .دوش  یم تفای  تلاقص  یفاص و  یمرن و  نآ  فرط  کی  رد  دراد و  هبلغ  نآ  رب  یهایس  یمک  هک  تسا  لدنـص  بوچ 
هدیـشون نآ  زا  یکدـنا  نوچ  .تسا  از  یمرگ سامآ  نت و  یمرگ  ندرب  نیب  زا  نیکرچ ، مخز  ندـیناسر  لـمد ، درد  هب  نداد  شمارآ 

ود نآ  نیب  دـیآ  دراو  تسود  رفن  ود  رب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  اـب  ار  نآ  یناـهنپ  یـسک  نوچ  درب و  یم رـس  زا  ار  راـمخ  یتسم و  دوش 
.تسا رتهاگآ  ادخ  تسا و  نینهآ  ياهگنس  زا  گنس  نیا  .دنکفا  یم ینمشد 

.تسا فاّفش  هنیگبآ  نوچمه  هریت و  دوبک  نآ  گنر  هک  تسا  [ 19] انیم گنس  رگید 
.تسا تفس  تخس و  توقای  نوچمه  هک  تسا  دوبک  توقای  گنرمه  نآ  نیرت  فاص نیرتوکن و 

یتخـس و رد  .تسا  نآ  نوگلین  ای  یقارع  خرـس  لـگ  گـنرمه  خرـس  نآ  نیرتوکن  .دراد  ییاـه  هنوگ هک  تسا  يورع  گنـس  رگید 
.تسا هدش  هتخیمآ  یخرس  اب  نآ  يدرز  نکیل  تسا و  توقای  نوچمه  یتفس 

يدیفس تسا ، هدش  هتخیمآ  یلین  یمک  اب  نآ  يدرز  تسا ، دیفس  ینامیلس  هرهم  دیفس و  قیقع  دننامه  هک  تسا  يولس  گنـس  رگید 
گنر .دوش  یم رتشیب  شدوبک  گنر  دوش  هدیلام  تشگنا  اب  نوچ  دشاب و  یم لیام  یلین  گنر  هب  هک  تسا  مشچ  يدیفس  دننامه  نآ 
هاگآ ناراب  ربا و  ندمآ  شیپ  زا  ار  شا  هدنراد ناتـسمز  رد  ندش  هریت  دوش ، یم هریت  نآ  یگریت  اب  فاص و  اوه  یفاص  اب  گنـس ، نیا 

.تسا رتهاگآ  ادخ  دزاس و  یم
راهچ گنس  نیا  .دراد  هبلغ  نآ  رب  درگوگ  تسا و  یکاخ  برس  گنس  زا  دوش ، یم هدناوخ  دمثا  هک  تسا  هایس  همرس  گنـس  رگید 

شایداو  رهش  رد  .تسا  شایداو - رهش  هب  کیدزن  سلدنا - نیمزرس  رد  نآ  هنوگ  کی  ناهفصا و  رد  نآ  هنوگ  هس  هک  تسا  هنوگ 
124 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هویج ای  هتخادگ و  برـس  نوچمه  یبآ  هتفه  کی  تّدـم  هب  لاس  ره  دـیآ و  یم نوریب  نآ  زا  نیبرـس  یبآ  هک  تسا  کچوک  یهوک 
ددرگ و یم هتـسب  هایـس  همرـس  تروص  هب  دوش و  یم ناور  هوـک  نآ  ياـه  هنزور اـهخاروس و  همه  رد  ددرگ و  یم نوریب  نآ  زا  هاـیس 

تلاـح ناـیرج و  هب  نآ  بآ  دـیآ  ناـیاپ  هب  هوک  نآ  هنازخ  ددرگ و  يرپـس  هتفه  کـی  نآ  نوچ  دوـش  یم هدرـشف  هوـبنا و  مکارتـم و 
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همرـس صاوـخ  زا  .دـنریگ  یم رب  ار  دـمجنم  هدـش و  هتـسب  همرـس  نآ  دـنیآ و  یم مدرم  ماـگنه  نیا  رد  .ددرگ  یم زاـب  دوـخ  نیتـسخن 
.تسا نآ  دید  ناوت  کمدرم و  مشچ و  ندرک  دنمورین  یناهفصا 

اهنآ نیرت  تسپ نیسم و  نیمیس ، نیّرز ، اهنآ  نیرتوکن  .تسا  فلتخم  ناک  تفه  رد  هنوگ  تفه  نآ  تسا و  اشیـشقرم  گنـس  رگید 
رد ناـنبل و  هوـک  زا  ثدـح  نیمزرـس  رد  زین  قـشمد و  ياـه  هیرق زا  روـفعی  هید  رد  نآ  یی  هرقن ياـهناک  زا  .تسا  یی  هوـیج نـینهآ و 

هتسکش نوچ  هک  دیآ  یم تسد  هب  اهنآ  زا  نازغل  یگنس  .دوش  یم تفای  رایسب  يو - رب  دورد  حون - كرک  يالاب  رد  هیسوج  نیمزرس 
هنوگ هژیو  هب  اشیـشقرم  صاوخ  زا  .تسا  لیام  شنوگانوگ  گنر  تفه  زا  یگنر  هب  اشیـشقرم  زا  یناک  ره  .دوش  یم اشیـشقرم  ددرگ 
بناج زا  يرامـش  یب ینابرهم  تمارک و  رایـسب و  یکین  ریخ و  هب  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  نآ  یـسک  نوچ  هک  نیا  نآ ، نیّرز 

اـشیشقرم .تسا  هدـش  تباث  قیقحت  هبرجت و  هب  نخـس  نیا  دـیوگ : ومه  تسا ، هتفگ  جاهنملا  بحاـص  ار  نخـس  نیا  دـسر ، یم مدرم 
نیا .دوش  یم هدروآ  نوریب  دوخ  ناک  زا  دراد  هک  ییاـبیز  ياـه  هنادـند اهنکـش و  نیچ و  اـی  اـه  نیگن اـه و  متاـخ اـب  هک  تسا  یگنس 

.تسا تابن  زا  یی  هخاش نیرکـش و  یهایگ  هدننام  هب  شیاه  نیگن يدرگ  یگتـسویپ و  مه  هب  اب  زین  اه و  هنادند اهیگدـیرب و  اب  گنس 
ندرک و برچ  هلیـسو  هب  اشیـشقرم  درگوگ  نوچ  .دوش  یم زیر  زیر  زین  کتپ  اـب  .دروآ  یم رد  کـهآ  تروص  هب  ار  اشیـشقرم  شتآ ،

.دنیآ یم نوریب  نآ  زا  هتشگ ، رادومن  شنوگانوگ  سانجا  دوش  هدرب  نیب  زا  اه  کمن ندیلام و  نغور 
125 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اهنآ شیادیپ  ندش و  تسرد  یگنوگچ  تّلع و  زا  نخس  اهرازگیر و  اه و  هّپت اههوک و  شیادیپ  هرابرد  مهد  لصف 

نیمز ریز  رد  نادرگرس  جاّوم و  ناهنپ و  ياهاوه  اهداب و  زا  هک  دنتسه  ییاه  هزرل نیمز  زا  یشان  اه  هّپت اههوک و  دنیوگ : نادنمـشناد 
نآ راتفگ  نیا  تّحـص  رب  لیلد  .دننیـشن  یم ورف  هاگ  دنریگ و  یم الاب  رگید  یخرب  رب  اهنآ  زا  یخرب  هاگ  هک  ییاهداب  دنیآ ، یم دـیدپ 

نیمز ناتـسبات  رد  گرزب  يادخ  هک  نیا  ات  دش  بآ  مک  اه  همـشچرس دـیراب و  مک  ناراب  ماش  رد  هس  تسیب و  دـصتفه و  لاس  هب  هک 
يراتفگ نیا  دیدرگ و  بآ  رپ  دوب  هک  هچنآ  ربارب  راهچ  هس  ات  اهدور  دمآرب و  نیمز  زا  اه  همشچ هلیـسو  نادب  دومرف و  رّدقم  یی  هزرل

.تسا تسرد 
ییاج هب  ات  دنک  یم دوگ  ار  نیمز  دراد و  یمرب ياج  زا  ار  نیمز  ياهیاج  زا  یخرب  كاخ  تخس  دنت و  ياهداب  هک  دتفا  یم قافّتا  هاگ 

هب کـیدزن  عرقا  هوک  زارف  رب  هدزون  دـصتفه و  لاـس  هب  هک  نآ  نخـس  نیا  تّحـص  رب  لـیلد  .دـیآرد  یفاکـش  هّرد و  تروـص  هب  هک 
زگره زاغآ  زا  ییوگ  هکنانچ  درب  تسدرود  ینیمزرـس  هب  دنکرب و  ياج  زا  نیمز  كاخ  اب  ار  اهنآ  داب  هک  دوب  نوتیز  تخرد  دصیس 
نامه هب  کیدزن  دش و  یم هدناوخ  ناعمـس  رید  هک  ار  يرید  داب ، لاس  نیمه  رد  .دوب  هدـشن  هتـشاک  ینوتیز  تخرد  هوک  نآ  زارف  رب 

زا دنتـشاد  رید  نآ  رد  هک  گرب  زاس و  ناروتـس و  ناواگ و  هقوذآ و  مدنگ و  زا  هچنآ  زین  شنابهار و  اهگنـس و  همه  اب  دوب  نیمزرس 
ناشیا زا  يرثا  چیه  دیـسرن و  تسد  هب  اهنآ  زا  يربخ  چیه  دنا و  هتـشادن دوجو  زاغآ  زا  ییوگ  هک  نانچ  درب  دوخ  اب  تشادرب و  ياج 

يو ییوارنامرف  دنوادخ  دیدرگ ، هداتسرف  نووالق  رسپ  دّمحم  ناطلس  دزن  دش و  هتـشاگن  یعّدم  نیا  رب  یعرـش  يرـضحم  دماین ، ادیپ 
.دانادرگ شیوخ  تمحر  نیرق  ار  ناناملسم  ناهاشداپ  همه  دانک و  نادیواج  ار 

هب تسـشن و  ورف  تسا - عقاو  هار  رـس  رب  هک  جّورف  همـشچ  یکیدزن  رد  سّدـقملا - تیب  رد  هدـمآرب  دـنلب و  یهوک  دـصتفه  لاـس  هب 
.تفر ورف  نیمز  رد  دوب  دنلب  هک  هزادنا  نامه 

.تساجرب زین  زورما  هب  ات  هوک  نیا 
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126 ص : ج4 ، رحبلا ،) ربلا و  بئاجع  یف  رهدلا  ۀبخن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نیمز رگید  هراپ  دننک و  دوگ  ار  نآ  ات  دـندرگ  یم ناور  دـنیآ و  یمرد تکرح  هب  نیمز  زا  هراپ  کی  رد  اهنت  اهلیـس  زا  یخرب  یهاگ 

دنور و یم ورف  هدش  هدنک  دوگ و  نیمز  نامه  رد  اهلیس  هراومه  دنام و  یم راو  هپت دنلب و  نانچمه  درذگ  یمن نآ  زا  یبآ  لیـس و  هک 
اهنآ يور  رب  هدـش و  فرحنم  اهنآ  زا  بآ  هک  نیمز  رگید  ياه  هراپ نکیل  دـیآرد و  يا  هّرد تروص  هب  نیمز  نآ  ات  دـنبای  یم نایرج 

.دننام یم یقاب  دنلب  هدمآرب و  نانچمه  تسا  هتشگن  يراج 
نوچ .دـیآ  یمن رتالاب  ناسنا  ياـپ  كزوق  زا  هک  دوش  یم نوریب  نآ  زا  ییوج  ماـش ، رد  تسا  يراـغ  روآ  تفگـش ياـهزیچ  زا  رگید 

راغ نآ  ياه  هرانک زا  هراومه  بآ  .دـبای  یم هدرتسگ  زارد و  نیمز  رد  ماگ  رازه  راهچ  ات  هدرتسگ و  ار  نآ  دور  راغ  نورد  هب  ناـسنا 
یبآ هرطق  ره  .تسا  هدش  هدیرب  هدیشارت و  یی  همخد اجرباپ و  دنلب و  یی  هّبق زارد و  ینامتخاس  نوچمه  راغ  نیا  .دکچ  یم هرطق  هرطق 
اهنآ زا  یخرب  .دیآ  یم رد  نوگانوگ  ياهلکش  اهگنر و  اب  خی ، زا  دمجنم  یگنس  تروص  هب  دیآ  یم نوریب  نآ  فقـس  زا  هراومه  هک 
اهنآ همه  .دـنرگید  ياهتروص  اهلقن و  تابوبح ، ناسنا ، ياهمادـنا  نوگاـنوگ ، ياـه  هویم لکـش  هب  یخرب  لـسع ، گـنر  لکـش و  هب 
تهج نیمه  هب  تسا ، نآ  دننامه  هایـس و  خرـس و  اهنآ  ياهگنر  دنبآ و  یپایپ  ندیکچ  هرطق  هرطق  زا  دمجنم  هدش و  هتـسب  ییاهگنس 
تروص شتآ  نایم  رد  اهگنـس  فلتخم  عاونا  همه  دـنیوگ : یم نادنمـشناد  .تسا  هتفای  مان  یتفگـش ) راـغ   ) بجعلا ةراـغم  راـغ ، نیا 

.دنبای یم شیادیپ  دنریذپ و  یم
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اهنآ شزرا  زا  نخس  دنا و  هدرک هیده  رگید  یخرب  هب  ناهاشداپ  یخرب  هک  یی  هدنزرا ياهگنس  هرابرد  مهدزای  لصف 

اتمه یب  اتکی و  يدـیراورم  دـش  یم تفای  ناریزو  افلخ و  ياه  هنیجنگ رد  هک  ییاهبنارگ  ياه  هتخودـنا هدـنزرا و  ياهرهوگ  نایم  زا 
دون هب  ار  نآ  دیشر  داتسرف و  دیشر  دزن  ار  نآ  یقارع  هّللا  دبع  رسپ  ملـسم  تشادن ، يدننامه  یتیگ  رد  هچ  تفای  مان  میتی  ّرد  هک  دوب 

هب ار  نآ  دیـشر  دـش و  یم هدـیمان  هوک  هک  دوـب  مین  لاـقثم و  هدراـهچ  نزو  هب  یگنر  خرـس  توقاـی  نیگن  رگید  .دـیرخ  راـنید  رازه 
.درک يرادیرخ  رانید  رازه  دصتشه 

دوـب و هدرک  يرادـیرخ  راـنید  رازه  شـش  ار  نآ  هک  تشاد  گـناد ) هس   ) گـناد مین  شـش  نزو  هب  یخرـس  توقاـی  نـیگن  لّـکوتم 
هب تشاد ، نزو  لاقثم  کی  هک  ار  نآ  زا  یی  هناد ره  لّـکوتم  .دوب  هدـش  هدیـشک  هتـشر  هب  رهوگ  هناد  دـصکی  زا  هک  تشاد  یی  هحبس

.دوب هدرک  يرادیرخ  رز  لاقثم  رازه 
یی هدـنرپ سیدـنت  نآ  رـس  رب  .تشاد  يزارد  عارذ  کی  زا  شیب  هک  درک  هیدـه  دیـشر  هب  نیدّرمز  ییاصع  دـنه  ناـهاشداپ  زا  یکی 

.دوب هدش  يراذگ  تمیق  رانید  رازه  دص  کی  هب  هک  هدنزرا  رایسب  دوب  توقای  زا  خرس 
داّیز شیوخ  يـالوم  دزن  مهرد  رازه  رازه  شزرا  هب  یخرـس  توقاـی  نیگن  دـش  دـهاوخ  هتـشک  هک  تسناد  ریبز  رـسپ  بعـصم  نوچ 

.ناهرب نانمشد  تسد  زا  ار  دوخ  توقای  نیا  اب  تفگ  داتسرف و 
ياورنامرف حلاص  دنتفگ  وا  هب  .دیدرگ  نیگهودـنا  یـسب  دیـشر  دـش و  دـیدپان  داتفا و  یهاگ  راکـش  نیمز  رب  دیـشر  تسد  زا  ینیگن 

دنروایب دوب  هدش  مگ  هک  ینیگن  نامه  ياج  هب  ار  نآ  ات  دومرف  دیشر  تسا ، هدیرخ  رانید  رازه  تسیب  ار  نآ  هک  دراد  ینیگن  یّلـصم 
.تفاین دوخ  هتفر  تسد  زا  نیگن  شزرا  هب  ار  نآ  نکیل  و 

.دوب مهرد  رازه  هدزناش  دص و  کی  رازه و  رازه  نآ  تمیق  هک  درک  هیده  لهس  رسپ  نسح  هب  يدنبندرگ  نومأم 
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ینهپ و تسدـب  کی  رد  تسدـب  کی  هک  دوب  یگنر  خرـس  توقای  ماج  داد ، هیدـه  يرـسک  هب  دـنه  هاـشداپ  هک  ییاـهزیچ  ناـیم  رد 

.تشاد تمیق  مهرد  دصناپ  رازه و  دیراورم  ره  هک  دوب  دیراورم  زا  رپ  تشاد و  يدوگ 
دوخ تسار  تسد  رد  ار  نآ  تسـشن  یم بسا  رب  نوـچ  هک  تشاد  یی  هنییآ هتـسد  نوـچمه  یتوقاـی  گنـس  نینزغ  ناطلـس  دوـمحم 

.دندید یم شتسد  فرط  ود  زا  ار  گنس  نآ  رس  ود  دنتسیرگن  یم يو  هب  مدرم  هک  اج  ره  زا  تفرگ و  یم
یناشیپ رب  هک  ار  اهبنارگ  رهوگ  ود  تخیرگ ، تفای و  تسکش  هیوب  رسپ  هلوّدلا  ناطلس  شّمع  زا  هلوّدلا  ءاهب  رـسپ  سراوفلا  وبا  نوچ 

ود نیا  ات  هدنکفا  هابتـشا  نیا  هب  ارت  یـسک  هچ  تفگ  ودب  هلوّدلا  نیز  .تخورف  هلوّدلا  نیز  هب  رانید  رازه  تسیب  هب  دوب  هتـسب  شبـسا 
؟ دنراد شزرا  هزادنا  نیا  هک  یلاح  رد  يدنبب ؟ تبسا  یناشیپ  رب  ار  اهبنارگ  رهوگ 

هـس .دوب  خرـس  هایـس و  ياهطخ  اب  دیفـس  نآ  هنیمز  هک  دش  تفای  ینامیلـس  هرهم  سنج  زا  یقبط  دّمحم  رـسپ  ناورم  ياه  هنیجنگ رد 
نآ نایم  رد  یسک  نوچ  .دنا  هتخاس يرتشم  هراتس  لکـش  هب  ار  قبط  نآ  دنا  هتفگ .دوب  نیّرز  همه  نآ  ياه  هیاپ تشاد و  اجنگ  تسدب 

تشگنا کی  نآ  يربطس  هک  دش  تفای  ینوعرف  هنیگبآ  زا  یماج  ناورم  هنازخ  رد  .دبای  یمن ییاراوگان  دوش و  یمن ریـس  دروخب  اذغ 
.دوب تسدب  کی  نآ  یخارف  و 

دوب و هدراذگ  نآ  رد  يریت  هتفرگ و  تسد  هب  ینامک  هتـسشن و  نآ  يور  هبور وناز  ود  يور  رب  يدرم  هداتـسیا و  يریـش  نآ  هنایم  رد 
.دشن هتسناد  یتّیصاخ  هلیسو  نیا  يارب  .دنزب  ریت  اب  ار  ریش  نآ  تساوخ  یم

ياج هب  نآ  زبس  گنر  هک  دوب  ناتسبات  طاسب  مان  هب  زبس  دیفس و  درز ، خرس ، دوبک ، ياهرهوگ  زا  ناشنرهاوج  یطاسب  ار  ناوریشونا 
رسپ رمع  راگزور  هب  طاسب  نآ  .دوب  هتفر  راک  هب  درز  ياه  هچنغ دیفس و  ياه  هفوکش ياج  هب  شیاهگنر  رگید  ناتخرد و  ياه  هخاش

رهاوج یگدرتسگ  نآ  نوچ  رمع  .دـش  هداتـسرف  رمع  دزن  یگنج  میانغ  رگید  اب  داـتفا و  بارعا  تسد  هب  هّیـسداق  گـنج  رد  باّـطخ 
درک و هراپ  هراپ  ار  شرف  نآ  رمع  هاگنآ  .دنتـسه  نیما  ینامدرم  دننک  هیده  دوخ  ریما  هب  ار  نیا  هک  یتّما  تفگ  دید  ار  تفبرز  ناشن 

.داد بلاط  وبا  رسپ  یلع  هب  دوب  بجو  کی  رد  بجو  کی  دودح  رد  هک  ار  نآ  زا  یی  هراپ
.تخورف رانید  رازه  هدزناپ  هب  ار  نآ  یلع 

نامالغ  زا  یکی  درک  حتف  ار  سیس  رهش  سربیب  نیّدلا  نکر  رهاظ  کلم  هک  یماگنه 
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ساملا و گنـس  زا  نآ  ساط  درز و  خرـس و  توقای  همه  شیاه  هرهم هک  تفای  اجنآ  رد  يدرن  .تفر  سیـس  ياورنامرف  هناـخ  هب  يو 
.تخیرگ درک و  اهر  ار  اهنآ  سرت  زا  مالغ  داتفا و  نیمز  رب  نآ  زا  هرهم  ود  دوبر  ار  درن  نآ  مالغ  نوچ  .دوب  شکرز  همه  نآ  طاـسب 

ار نافاّرـص  رازاـب  گرزب  سانـشرس و  سپ  تسا  هدوب  لـماک  درن  نیا  تفگ  دوـخ  شیپ  .دیـسر  رهاـظ  کـلم  تسد  هب  هرهم  ود  نآ 
هچنآ ره  یهد  نم  هب  يروآ و  تسد  هب  یـسک  زا  اـهنیا  دـننامه  هرهم  کـی  رگا  تفگ  داد و  ناـشن  وا  هب  ار  هرهم  ود  نآ  تساوـخ و 

دش و ریگتسد  تفر و  رازاب  هب  درن  نآ  ياه  هرهم نتخورف  يارب  مالغ  هک  تشذگن  يرید  .دروآ  مهاوخ  ياج  هب  وت  يارب  دشاب  یکین 
زاب مالغ  زا  ار  درن  نآ  هاش  رهاظ  کلم  هکنآ  زا  سپ  .دـش  هتفرگ  سپ  وا  زا  درن  نآ  ياه  هراپ رگید  دـش و  هداتـسرف  رهاظ  کـلم  دزن 

.دیشخب ودب  مهرد  رازه  ود  تفرگ ، سپ 
تـشه هک  دش  هدروآ  يو  دزن  هّیرهوج  هسردم  زا  یی  هدئام دوب  قشمد  رد  نووالق  روصنم  کلم  هک  ود  داتـشه و  دصـشش و  لاس  هب 

زا کی  ره  راقنم  رب  .دوب  هداهن  الط  زا  یناـگجوج  غرم و  سیدـنت  نآ ، يور  رب  تشاد و  نزو  یقـشمد  لـطر  مراـهچ  کـی  لـطر و 
.دش یم تفای  یقدنف  دنچ  يدیراورم  غرم  نآ  راقنم  رب  يدوخن و  دنچ  يّرد  ناگجوج 
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هن يرازاـب  درخ  ياـهمهرد  ندرک  نزو  هژیو  ییوزارت - هّفک  نوـچمه  دـیراورم  ياـه  هناد زا  رپ  نـیدّرمز  یفرظ  هرفـس  نآ  هناـیم  رد 
نیّدلا مجن  .دوب  هداهن  هعیدو  هب  يرهوج  نیّدلا  مجن  دزن  ار  هرفـس  نآ  بلح  ياورنامرف  رـصان  کلم  دـنیوگ : .دوب  عقاو  نآ - گرزب 

يور رب  .درک  شاف  روصنم  کلم  دزن  ار  زار  نیا  يرهوج  ناکزینک  زا  يزینک  هکنآ  ات  دوب  هتخاس  ناهنپ  هسردم  زیلهد  ریز  ار  نآ  زین 
هدئام نآ  .دـیناشوپ  یم ورف  تشاد  رارق  هدـئام  يور  رب  ار  هچنآ  دوب و  هدـش  هدیـشک  زیر  یلیخ  ياه  هکبـش اب  نیّرز  يروت  هدـئام  نآ 

.تشاد هیاپ  تشه 
راهچ نییاپ  رد  خاروس  راهچ  هک  دوب  شوگ  راهچ  یی  هناخ نآ ، هنایم  رد  .درک  هیده  نیّرز  یتشط  روصنم ، کلم  هب  اّکعرید  ياوشیپ 
لخاد هناـخ  نآ  رد  اـهخاروس  نآ  ناـیم  زا  تشگ  یم ناور  تشط  نآ  رد  تماـجح  ندز و  گر  زا  هک  ینوخ  .تشاد  دوـخ  هراوـید 

ادیپ نوریب و  هناخ  فقس  زا  شندرگ  رـس و  ناهنپ و  هناخ  نآ  رد  شا  هنت هک  دش  یم تفای  یناسنا  هرکیپ  هناخ  نآ  فقـس  رد  .دش  یم
يور  رب  مهرد  هد  ددع  دمآ و  یم الاب  هناخ  نآ  نایم  زا  هرکیپ  نآ  دمآ ، یم درگ  تشط  نآ  رد  نوخ  مهرد  هد  نزومه  نوچ  .دوب 
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ار مهرد  هد  مهرد  هد  دادـعا  دـمآ و  یم رتالاب  هرکیپ  نآ  تشط  نایم  رد  نوخ  ندـش  نوزفا  اب  هراومه  دروخ و  یم مشچ  هب  نآ  هنیس 
هب هرکیپ  نآ  سپ  دیسر ، یم یقشمد  هیقوا  هس  هزادنا  هب  نوخ  نآ  نزو  هک  هاگنآ  ات  داد  یم ناشن  هنیس  يور  رب  يرگید  زا  سپ  یکی 

دیسر یم شوگ  هب  تسا  سب  تسا  سب  يانعم  هب  ینانوی  یی  هملک نآ  نورد  زا  داتسیا و  یم تسار  دمآ و  یم الاب  یمامت 
[20]

________________________________________

.یسیفن گنهرف  ینامی ، هسیپ  هبش  ینامیلس  هرهم  لوا ، رسک  هب  ای  حتف و  هب  عزج  (. 1 [ ) 1]
هب هک  نیرولب  دیفـس و  تسا  یگنـس  تیرکـسناس ، زا  راعتـسم  دیاش  یـسراف  تسا  یتغل  سمّـشلا ، رجح  لّوا ، حـتف  هب  اهم  (. 1 [ ) 2]

.عطاق ناهرب  هیشاح  .دنک  لیهست  ار  نامیاز  دوب  نآ  رد  هک  يزیمآرحس  هّوق  هلیسو  هب  ات  دنتخیوآ  یم هلماح  نانز  ندرگ 
.یسیفن گنهرف  .دننک  گنر  ار  تسوپ  نادب  هک  خرس  یگنر  لّوا ، رسک  هب  فرص  (. 1 [ ) 3]

.یسیفن گنهرف  .تسا  صلاخ  ریغ  خرس  گنر  موس ، لّوا و  حتف  هب  هرغم  (. 2 [ ) 4]
دوب یگنس  ةاده  .عطاق  ناهرب  دنکن ، دایرف  وا  هب  گس  دراد  دوخ  اب  ار  نآ  هک  ره  دنیوگ  تسیگنـس ، مان  يداه  عمج  ةاده  (. 3 [ ) 5]

.همانتغل لاحط ، گنر  هب 
دنناـم هک  تسا  ییوراد  ماـن  لوا  حـتف  هب  دـشاب و  نیوکت  رد  ریق  هب  هیبـش  هچنآ  راـق و  سنج  مسا  مود ، لّوا و  حـتف  هب  رفق  (. 4 [ ) 6]

.ادخهد همانتغل  .دچیپ  نیبجنرت  راخ  رب  هقشع 
.دوش هتفگ  زین  هدولاپ  يایموم  خرـس و  هب  لیام  شفنب  تسا  یمـسج  نآ  دنیوگ و  یم زین  دوهیلا  رفق  ار  نآ  یهوک  يایموم  (. 1 [ ) 7]

.دوهیلا رفق  هملک  ریز  همانتغل 
.جاردننآ .دنا  هتفگ ار  دوبک  جاز  یضعب  دنیوگ و  ار  خرس  جاز  لّوا  حتف  هب  دنقلق  (. 1 [ ) 8]

.عطاق ناهرب  .دنزپ  نوباص  نادب  هک  دشاب  راخش  ایلق و  هریخش - (. 2 [ ) 9]
.یسیفن گنهرف  .نهآ  خرس  دیسکا  ای  درز  جاز  ینعم  هب  دشاب  راطقلق  هملک  نیا  دیاش  (. 3 [ ) 10]

.نیعم گنهرف  .وراد  نایسرب  دچیپ ، دوخ  رود  هب  شا  هشیر هک  اهکشرت  هریت  زا  یهایگ  رابگنا ، بّرعم  (. 4 [ ) 11]
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.نیعم گنهرف  .دنک  کمک  نآ  یمرن  الط و  بوذ  هب  نآ  یقروب و  کمن  زا  تسا  یعون  راکنت  (. 5 [ ) 12]
هب ینانوی .) دوش ( فرصم  وراد  ناونع  هب  دیآ و  راک  هب  یکشزپ  رد  هک  تسا  معط  یب  يوب و  یب  دیفس و  یکاخ  ایسینغم  (. 6 [ ) 13]

.دجنملا زا  لقن 
.نیعم گنهرف  .دنریگ  ضمح  هتخوس  زا  هک  يرتسکاخ  یلق  ایلق و  (. 7 [ ) 14]

دیفس هباریـش  شا  هقاس زا  نتـسکش  عقوم  رد  تسا و  یفلع  هایگ  نیا  .تسا  اه  یی هپل ود  هدر  زا  یهایگ  نویفرف - ای  نویبرف  (. 1 [ ) 15]
.نیعم گنهرف  .دیآ  یم نوریب  یگنر 
.ردنک لوا ، مض  هب  نابل ، (. 1 [ ) 16]

.یسیفن گنهرف  .دّرمز  هب  هیبش  تسا  یگنس  تسا و  جنهد  نآ  بّرعم  (. 1 [ ) 17]
شگنر تمیق و  مک  هیاـمورف و  دـشاب  يرهوـج  تسا و  ذوخأـم  یـسراف  زا  یبرع  رد  هـس  ره  تـسمج  تـشمج و  زّمج ، (. 2 [ ) 18]

.عطاق ناهرب  .لیام  خرس  هب  تسا  يدوبک 
.دروجال هب  هیبش  یگنس  دوبک و  تاک  رّودم و  یجاجز  دیفس  هرهم  دیفس و  هنیگبآ  انیم  (. 1 [ ) 19]

.یسیفن گنهرف 
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 20]

دلج 5

باتک تاصخشم 

( یسراف یعازتنا ( یبط  بتک  باتک : مان 

نویعلا سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ]

ثلاثلا ءزجلا  ]

هراشا

ءاسأب ءاد و  ّلک  نم  ءافّشلل  ثوعبم  ریخ  یلع  ةولّـصلا  ءالالا و  ءامعنلا و  رتاوت  ءالبلا و  لیمج  یلع  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.يدهلا ةوّجنلا و  ۀّحص  یلا  یمعلا  لالّضلا و  ضرم  نم  انذقنت  ةولص  ءابجنلا  ۀمئالا  هلآ و  دّمحم و 
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نف هد  رب  لمتشم  یعیبط  عورف  رد  نویعلا  سیارع  یف  نونفلا  سیافن  باتک  زا  مود  مسق  زا  مراهچ  هلاقم 

بط ملع  رد  لوا  نف 

هراشا

.یلاعت هللا  ءاشنا  مینک  داریا  باب  ود  همدقم و  رد  دشاب  نآ  هصالخ  هچنآ  ام  تسنایاپ  یبرحب  دنچ  ره  نف  نیا  و 
تحص تظفاحم  نادب  ات  نآ  لاوز  تحـص و  تهج  زا  ناسنا  ندب  لاوحاب  تسا  ملع  بط  هکنادب  وا  میـسقت  فیرعت و  رد  همدقم  اما 

.مینک افتکا  جنپ  هب  هلمجنآ  زا  ام  دنا و  هدرک داریا  رایسب  كوکش  فیرعت  نیا  رب  دننک و  هلیاز  دادرتسا  هلصاح و 
110 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب اطخ  ملعب  وا  فیرعت  سپ  ملع  لباقم  نظ  تسا و  ینظ  بط  رثکا  هکنآ  لوا 
.دنشاب بیبط  مدرم  همه  نآ  زا  یضعب  رگا  دشابن و  بیبط  سکچیه  هک  دیاب  تسا  لاوحا  عیمج  لاوحاب  دارم  رگا  هکنآ  میود 

ود ره  نیا  مودـعم و  هداـعا  نآ  دادرتـسا  تسا و  لـصاح  لیـصحت  تحـص  ظـفح  هچ  تسین  لوصحلا  روصتم  وزا  ضرغ  هکنآ  میس 
.دنلاحم

هک تسنآ  تحـص  زا  يرایـسب  تسا  اـه  تحـص عـیمج  دـنک  نآ  دادرتـسا  تظفاـحم و  بـطب  هـک  یتحـصب  دارم  رگا  هـکنآ  مراـهچ 
ریغ ای  تسا  نیعم  ضعب  نآ  تسا  ضعب  رگا  ددنبن و  تروص  نآ  دادرتسا  دش  لیاز  رگا  هکنآ  يرایسب  تسین و  نکمم  نآ  تظفاحم 

.دشابن تسرد  فیرعت  ریدقت  ود  ره  رب  نیعم و 
باوج دهدن  هدیاف  بط  هدرک  ضرم  ریدقت  رگا  تسین و  بطب  تجاح  چـیه  تسا  هدرک  تحـص  ریدـقت  رگا  یلاعت  قح  هکنآ  مجنپ 

ناـهرب و هب  یـضعب  همولعم  تسا  يروـما  وا  مسق  ود  ره  رد  روکذـم  تاـیلک  هچ  تسا  ینظ  بط  رثـکا  هک  مّلـسن  ـال  هک  تسنآ  لوا 
دارم میلست  ریدقت  رب  ضرم و  ردقب  جالع  ریدقت  وچمه  تسا  صاخشا  یئزج  لاوحاب  تبسن  نظ  قرطت  نادجو و  ّسح و  هب  یـضعب 

هن  تسلاوحا  عیمج  دارم  هکنآ  میود  زا  دشاب و  نیقی  نظ و  لماش  هک  تسکاردا  قلطم  ملعب 
111 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب لصاح  لعفلاب  نادب  ملع  هکنآ  ینعمب 
تسا و ال لاوحا  زا  یـضعب  دارم  میئوگ  دوخ  اـی  دـشاب  نکمم  لاوحا  عیمج  جارختـسا  هک  دوش  لـصاح  یتوـق  وزا  هکنآ  ینعمب  لـب 

.دشاب بیبط  صاخشا  همه  هک  دیآ  مزال  هک  ملسن 
ياقب یضتقم  هک  يروماب  تسنآ  ياقبتسا  هکلب  دیا  مزال  لصاح  لیصحت  ات  تسین  وا  لیصحت  تحـص  طفح  زا  دارم  هکنآ  موس  زا  و 

دوب و هچنآ  لثم  تسا و  تحص  تقیقح  هداعا  دارم  هکلب  دننک  هداعا  هنیعب  دش  لیاز  هک  ارنآ  هک  تسنآ  هندادرتسا  زا  دارم  دوب و  نآ 
.دشابن مودعم  هداعا  ذئنیح 

.ناکما يرشب و  تقاط  ردقب  نآ  دادرتسا  تسا و  اه  تحص عیمج  دارم  هکنآ  مراهچ  و 
هّللا یلص  ربمغیپ  زا  همیزخ  ثیدح  رد  هکنانچ  دوب  نآ  تیاعر  مدع  بابسا و  تیاعر  ریدقتب  ضرم  تحص و  ریدقت  هکنآ  مجنپ  زا  و 

تاهبـش نیا  لاـثماب  رگا  درک و  ریدـقت  زین  اود  درک  ریدـقت  درد  ضرم و  هکناـنچ  سدـقت  یلاـعتقح و  هک  دومرف  حیرـصت  هلا  هیلع و 
.ددرگن لوغشم  لامک  لیصحتب  دنکن و  تاریخ  تدابع و  دروخن و  اذغ  سکچیه  هک  دیاب  دور  تافتلا 
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تواقش یگنسرگ و  رگا  تجاح و  هچ  ندرک  تدابع  تاریخ و  ندروخب  دشاب  هدرک  ریدقت  تداعس  يریـس و  یلاعت  يادخ  رگا  هچ 
.هدیاف هچ  ندرک  تدابع  اذغ و  ندروخ  دشاب  هدرک  ریدقت 

تسنآ یلمع : لمع و  تیفیک  نایب  ضرعت  یب  دنک  يار  داقتعا  هدافا  هک  تسنآ  يرظن  یلمع  میود  يرظن و  یکی  تسمـسق  ود  بط 
.دشاب هدش  یلمع  تیفیک  نایب  ضرعتم  ورد  هک 

لصف جنپ  رب  لمتشم  يرظن  مسق  رد  لوا  باب 

هراشا

.
112 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: يوق طالخا و  هجزما و  ناکرا و  تفرعم  رد  لوا  لصف 

تسا راحوا  اوه و  تسا و  سبای  راحوا و  شتآ و  دنراهچ  ناکرا  دنا و  یلفـس تابکرم  يارجا  هک  طیـسب  دنا  یماسجا ناکرا  هکنادب 
جازم هدـش و  هدرک  دای  یعیبط  رد  کی  ره  ماکحا  هیقب  تسا و  سبای  ود  راـب  وا  كاـخ و  تسا و  بطر  ود  راـب  وا  بآ و  بطر و  و 

رغـصتم و ناشیا  يازجا  نوچ  ناـکرا و  جازتما  هطـساو  هب  وا  يازجا  رد  هباـشتب  ار  بکرم  دوش  لـصاح  هک  یتیفیک  زا  تسا  تراـبع 
رب رگا  جازم  دنکشب و  ار  رگیدکی  تروس  نآ  زا  یکی  ره  دننک و  لمع  یـضعب  رد  یـضعب  هداضتم  تایفیک  دنوش و  يرگید  سامم 

ضرف درجمب  هکلب  درادن  دوجو  جراخ  رد  جازم  نینچ  نیا  دنناوخ و  یقیقح  لدتعم  ارنآ  دوب  عقاو  هداضتم  تایفیک  نایم  طسو  قاح 
.دوش مسق  تشه  نآ  زا  دوب  لیام  هکلب  دشابن  طسو  قاح  رب  رگا  و 

ترارح و هب  ای  تسوبی  ترارح و  هب  لیام  ای  اهنت  تسوبی  هب  ای  اهنت  تبوطرب  ای  اهنت  تدوربب  ای  اهنت  ترارح  هب  دوب  لـیام  اـی  نآ  هچ 
: دننک قالطا  ینعم  هس  رب  ار  لادتعا  ابطا  تبوطر و  تدوربب و  ای  تسوبی  تدوربب و  ای  تبوطر 

.دنشاب رادقملا  يواستم  طیاسب  يازجا  هکنآ  ینعمب  ءازجا  يوفاکت  رب  یکی 
.دوشن بلاغ  ورب  يرگید  هک  دشاب  ییثیح  هب  هداضم  تایفیک  زا  یکی  ره  هکنآ  ینعمب  يوق  يوفاکت  رب  مود 

حلـصا نآ  هطـساوب  ار  وا  هک  دنـشاب  هدرک  یطـسق  رفوت  رـصانع  تایمک  تاـیفیک و  زا  هکنآ  ینعمب  تجاـح  بسحب  لادـتعا  رب  موس 
زا عون  تشه  یب ار  ناویح  عاونا  زا  یعون  ره  هکلب  ارناـسنا  دـنناوخ و  یعون  لادـتعا  ار  ریخا  نیا  دوـش و  لـصاح  واـب  تبـسنب  هجزما 

.ددنبن تروص  لادتعا 
.دوب دناوتن  لادتعا  نیا  نودب  ناسنا  دوجو  وا و  جراخ  اب  تبسنب  ار  ناسنا  جازم  رم  دوش  لصاح  هک  یعون  لادتعا  - 1

113 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
وا صاخـشا  زا  ار  یکی  هک  دـننک  ضرف  هکنانچ  وا  رد  تسلخاد  هچنآ  هب  تبـسنب  ار  وا  جازم  رم  دوش  لـصاح  هک  یعون  لادـتعا  - 2

دوش عقاو  ضرع  زکرم  رب  جازم 
لادتعا نودب  فنـصنآ  هک  فانـصا  زا  دـشاب  وزا  جراخ  هچنآ  اب  تبـسنب  ار  وا  فنـص  جازم  رم  دوش  لصاح  هک  یفنـص  لادـتعا  - 3

.دوب دناوتن 
فنصنآ صاخـشا  هجزما  لدعا  وا  جازم  فنـصنآ  صاخـشا  زا  ار  یکی  هک  دننک  ضرف  هکنانچ  لخاد  اب  تبـسنب  یفنـص  لادتعا  - 4
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.هدوب
.دوب دناوتن  لادتعا  نیا  یب  صخش  دوجو  وا و  ریغ  اب  سایقب  ار  یصخش  رم  دوش  لصاح  هک  یصخش  لادتعا  - 5

رب لاوحا  زا  یتلاح  رد  وا  هک  دـننک  ضرف  هکنانچ  ار  وا  ندـب  رم  دوش  يراط  هکیلاوحاب  ینعی  لخاد  اـب  ساـیقب  یـصخش  لادـتعا  - 6
: دشاب عقاو  هوجو  نسحا 

.دوب دناوتن  نآ  یب  وضع  دوجو  ءاضعا و  ریاس  اب  سایقب  ار  وضع  جازم  رم  دوش  لصاح  هک  يوضع  لادتعا  - 7
هچ تسا  ناسنا  ناویح  عاونا  لدعا  وا و  رب  دوش  يراط  هک  یلاوحاب  سایقب  ار  يوضع  جازم  رب  دـشاب  لصاح  هک  يوضع  لادـتعا  - 8

ناسنا صاخشا  لدعا  عبار و  میلقا  تسا و  اوتسا  طخ  ناکس  ناسنا  فانصا  لدعا  یتفرگن و  قلعت  ودب  هقطان  سفن  يدوبن  لدعا  رگا 
دلج لدعا  عباصا و  دلج  نآ  لدعا  فک و  دلج  دولج  لدعا  تسا و  دلج  وا  ياضعا  لدعا  دشاب و  فانصا  نیا  زا  هک  تسا  یصخش 

دشابن یفرطب  لیام  هک  دیاب  مکاح  نآ و  ریداقم  هسوملم و  تایفیک  نایم  زیمت  رد  تسا  مکاح  وا  هچ  هبابس  هلمنا  دلج  عباصا 
وا هنم  دربا  یغبنی و  امم  رحا  دوش : مسق  تشه  نآ  لادتعا و  زا  دشاب  جورخ  تسوا  لباقم  هک  جازم  ءوس  دـش  مولعم  لادـتعا  نوچ  و 
ای اـه  نیا  زا  یکی  ره  هنم و  سبیا  دربا و  وا  هنم  بطرا  دربا و  وا  هـنم  سبیا  رحا و  وا  هـنم  بـطرا  رحا و  وا  هـنم  سبیا  وا  هـنم  بـطرا 

دوش مسق  هدزناش  جازم  ءوس  ذئنیح  جذاس و  ای  دوب  يدام 
، تسا عون  راهچ  طلخ  الوا و  دوش  لیحتسم  ودب  اذغ  هک  لایس  بطر  مسج  زا  تسترابع  طلخ  اما 

114 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسبطر راحوا و  نوخ و  لوا 

.تسا سبای  راحوا  ءارفص و  میود 
.تسبطر درابوا و  مغلب و  میس 

مامضناب ای  اهنت  هک  دوب  نآ  تیحالـص  ورد  دشاب و  یقاب  دوخ  تعیبط  رب  رگا  اهنیا  زا  کی  ره  تسا و  سبای  درابوا و  ادوس و  مراهچ 
زا رت  نیریش  نتن و  یب دوب  نوللا  رمحا  یعیبط  نوخ  یعیبط و  ریغ  دساف و  الا  دنناوخ و  یعیبط  دومحم و  ارنآ  دوش  يذغتم  وزج  ریغ  اب 

یعیبط ریغ  اما  دنادرگ و  یفاص  بوخ و  ار  هرشب  دنک و  تیبرت  نیخـست و  دهد و  وا  ءاذغ  هکتـسنآ  ندب  رد  وا  هدیاف  طالخا و  رگید 
زا ار  وا  دوش  وا  طلاخم  يزیچ  هکنآ  هطـساوب  ای  دور  نایزب  هسفن  یف  وا  جازم  هک  دوب  نآدـب  تعیبط  زا  وا  جورخ  دوب و  نیا  فـالخب 

.ادوساب دشاب  مغلب  ای  ارفص  اب  دشاب  مغلب  ای  یعیبط  ریغ  نوخ  اب  طلاخم  هچ  دوش  مسق  ودب  نیا  دنک و  جارخا  دوخ  تعیبط 
ندب رد  وا  دوجو  هدیاف  ترفصب و  لیام  یفاص  ینعی  دوب  عصان  رمحا  وا  نول  دشاب و  نوخ  هدغر  نوچمه  هکتسنآ  یعیبط  يارفـص  و 
رگج زا  تابوطر  عطق  نوخ و  فیطلت  دوخ  تدحب  هیر و  وچمه  دنک  اضعا  ضعب  هیذغت  دوش و  مضنم  نوخ  اب  وزا  یطـسق  هکتـسنآ 

ةرم تسمـسق  راهچ  یعیبط  ریغ  يارفـص  دنوش و  هبنتم  تالـضف  عفدب  ات  دنک  دعقم  لضع  ءاعما و  عذـل  دراد و  مرگ  ار  ندـب  دـنک و 
رتشیب دنا  هداهنن یمان  ار  اهنآ  نوچ  اما  دننک  رکذ  رگید  مسق  هس  یضعب  يراجنز و  يارفـص  یثارک و  يارفـص  هقرتحم و  هرم  ارفص و 

.دنوشن اهنآ  ضرعتم 
دباین ادغ  ندب  یتقو  رگا  ات  دشاب  دعم  هکتسنآ  ندب  رد  وا  هدیاف  دوش و  نوخ  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  تیحالـص  هکتـسنآ  یعیبط  مغلب  و 
مامت جایتحا  نادب  هک  ار  لصافم  صوصخلا  یلع  دـنک  اضعا  بیطرت  زین  دراس و  اذـغ  هک  دـناسر  هبترمب  دـهد و  جـضن  ار  وا  تعیبط 

یئام و یعیبط و  معط  زا  دـنیوا  جورخ  رابتعا  هب  راهچ  نیا  صفع و  ضماـح و  و  حـلام ، هفت : تسمـسق  تشه  وزا  یعیبط  ریغ  دراد و 
.ماوق زا  جورخ  رابتعاب  راهچ  نیا  یجاجز و  یصج و  یطاخم و 

115 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


یـضعب دوش و  مضنم  نوخ  اب  وزا  یطـسق  هکتـسنآ  ندب  رد  وا  هدـیاف  دـشاب و  یعیبط  نوخ  يدرد  رکع و  هکتـسنآ  یعیبط  يادوس  و 
وا نیتمت  دـشاب  قیقر  نوخ  رگا  دـنک و  هیبنت  ماعط  توهـش  رب  دوش و  بصنم  هدـعم  مفب  لاحط  زا  دـهد و  اذـغ  ماظع  وچمه  ار  اضعا 

.دنک
دشاب و يرگید  وا  هک  تهج  نآ  زا  يرگید  رد  يزیچ  زا  تسا  ریغت  ءدبم  دنا  هتفگ یـضعب  اقلطم و  دوش  لعف  ءدبم  هکتـسنآ  توق  اما 

وزا لعف  رودص  هکنآ  رـصح  نایب  تسغامد و  زا  هکیناسفن  تسا و  دـبک  زا  هک  یعیبط  تسبلق و  زا  هکیناویح  دـنا : هس ابطا  شیب  يوق 
شیپ زین  حاورا  یناویح و  دوب  صتخم  رگا  یعیبط و  دـشابن  ناویحب  صتخم  رگا  دـشاب  روعـشیب  رگا  یناـسفن و  دـشاب  روعـش  اـب  رگا 

دشاب و دحاو  لعف  ءدـبم  رگا  هچ  دـنراهچ  يوق  امکح  شیپ  نینچمه و  مه  زین  لاعفنا  یناسفن و  یعیبط و  یناویح و  تسا  هس  ناشیا 
دشاب دحاو  لعف  ءدبم  رگا  نویفا و  دیربت  وچمه  تیصاخ  بکرم  رد  دنناوخ و  يرصنع  توق  یعیبط و  توق  طیسب  رد  ار  نآ  روعشیب 
یتابن سفن  یتابن و  توق  ار  نآ  روعـش  یب دوب  لـعف  کـی  زا  هداـیز  ءدـبم  رگا  دـنناوخ و  یکلف  سفن  یکلف و  توق  ار  نآ  روعـش  اـب 

بلق زا  وا  دـنادرگ و  وا  لاعفا  تاـیح و  لوبق  دعتـسم  ار  ندـب  هک  تسنآ  یناویح  توق  یناویح و  توق  دوب  روعـش  اـب  رگا  دـنناوخ و 
بلق زا  دوش و  دلوتم  نآ  هیراخب  طالخا و  فطلا  زا  هک  فیطل  یمـسج  زا  تسترابع  نآ  دـنناوخ و  حور  ار  وا  لماح  دوش و  ثعبنم 

: تسا مسق  ودب  یعیبط  توق  دنک و  ذوفن  ندب  عیمج  رد  نیئآ  رش  طسوت  هب 
.صخش ءاقب  يارب  زا  اذغ  رد  تسفرصتم  هکنآ  یکی 

دش هدرک  دای  یعیبط  لوصا  رد  کی  ره  ماسقا  مودخم و  مداخ و  اب  وا  میـسقت  عون و  ياقب  يارب  زا  وا  رد  دنک  فرـصت  هکنآ  میود  و 
.تفر رکذ  یعیبط  رد  کی  ره  ماکحا  میسقت و  هکرحم و  ای  تسا  هکردم  ای  یناسفن  توق  و 

116 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: ءاضعا حیرشت  رد  میود  لصف 

دلوتم هک  تسا  یمـسج  وضعب  دارم  ءاضعا و  حاورا و  نآ  زا  دعب  طالخا و  نآ  زا  دعب  دـنناکرا و  لصا  رابتعاب  ندـب  يازجا  هکنادـب 
مظع محل و  وچمه  دـنناوخ  درفم  ارنآ  دـشاب  قداص  دـحاو  لک  مسا  وا  سوسحم  وزج  ره  رب  رگا  وضع  طـالخا و  جازم  لوا  زا  دوش 

: دنعون هدزیس  درفم  اضعا  دیو و  هجو  وچمه  بکرم  الاو 
ندـب ماظع  عیمج  دنـشاب و  بلـص  همه  هک  درک  نآ  ياضتقا  تمکح  مرجال  دوب  ماظع  رب  وا  تابث  ندـب و  ساسا  نوچ  ماـظع و  لوا 
نآدـب لصافم  لـلخ  هک  راغـص  ماـظع  تسبلق و  رد  هک  یمظع  هرجنح و  مظع  زجب  تسا  تشه  لـهچ و  تسیود و  سونیلاـج  شیپ 

زا هدعاق و  وچمه  یکی  دنناردج و  نآ  زا  راهچ  هک  ناوختسا  تفه  زا  تسبکرم  همجمج  دنناوخ و  یمـسامس  ار  نآ  تسا و  وشحم 
دنناوخ و جوز  ار  نآ  هک  ناوختـسا  ود  زا  دنا  بکرم مادـک  ره  غدـص  دـنناوخ و  سار  لیابق  ار  ماظعنیا  تسبکرم و  فحق  رگید  ود 

تسقثوم هک  یفتک  زا  تسبکرم  یتسد  ره  دناود و  یس و  نانـسا  عومجم  مظع و  ود  زا  لفـسا  مظع و  راهچ  زا  تسبکرم  یلعا  کف 
راـهچ زا  تسبکرم  هک  فک  مظع و  تشه  زا  تسفلؤم  هک  غسر  قصـالتم و  مظع  ود  زا  تسفلؤـم  هک  دـعاس  دـضع و  مظع و  ودـب 

.دنا قنع تارقف  نآ  هک  مظع  تفه  زا  تسبکرم  قنع  مظع و  هدزناپ  زا  دنا  بکرم هک  تشگنا  جنپ  مظع و 
هرقف و 24 هدـفه  زا  تسبکرم  رهظ  دـنناوخ و  صق  ماـظع  ارنآ  هک  مظع  تفه  زا  تسبکرم  ردـص  مـظع و  ود  زا  تـسبکرم  هوـق  رتو 

هبک روذخف  زا  تسبکرم  یئاپ  ره  هرقف و  هس  زا  صعـصع  دنناوخ و  هناع  مظع  ار  نآ  هک  رگید  مظع  ودب  ولتم  هرقف  زا 3  زجع  علض و 
بقع و بعک و  زا  تسبکرم  مدـق  دـنناوخ و  يرغـص  يربک و  هبـصق  ار  نآ  هک  قصالتم  مظع  ود  زا  تسبکرم  قاس  مدـق  قاـس و  و 

مظع  زا 14  دنا  بکرم هک  تشگنا  جنپ  طشم و  نآ  زا  رگید  جنپ  غسر و  مظع  راهچ  یقروز و 
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117 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
: تسا هدیاف  راهچ  ندب  رد  فیراضغ  دوجو  رد  اضعا و  یقاب  زا  بلصا  ماظع و  زادنا  نیلا  هک  فیراضغ  میود 

.دشاب تمکح  بسحب  بیکرت  ات  لاصتا  تهج  زا  هنیل  هبلص و  ياضعا  نایم  دنوش  طسوتم  هکنآ  یکی 
.دوشن هتسکش  هدوس و  یضعب  هب  یضعب  تکاحم  تاکرح و  ترثک و  زا  ات  دننک  لصافم  تنایص  هکنآ  مود 

.تسنآ راتوا  دامع  هماعد و  وچمه  فورضغ  هک  تالضع  وچمه  دوش  يوق  وا  اب  دانسا  اب  تالضع  زا  یضعب  هکنآ  میس 
يزیچب هرجنح  لـضع  هک  درکیم  نآ  ياـضتقا  تمکح  هک  هرجنح  تالـضع  وچمه  دوـش  تالـضع  زا  یـضعب  قـلعتم  هکنآ  مراـهچ 

.دشابن يرفانت  تروص  رد  ات  دشابن  قلعتم  نیلای  بلص  تیاغب 
کی یس و  غامد و  زا  دنا  تبان هلمج  نآ  زا  جوز  تفه  لاصفنا و  رد  بلص  فاطعنا و  رد  نیل  ضیبا  دنا  یماسجا نآ  باصعا و  میس 

.اضعاب دنک  يدارا  تکرح  سح و  هیدات  هکتسنآ  ندب  رد  بصع  دوجو  هدیاف  عاخن و  زا 
ندـب رد  وا  دوجو  هدـیاف  عومجم و  نیدـب  تسا  طیحم  هک  یئاـشغ  محل  طاـبر و  بصع و  زا  بکرم  تسیوضع  نآ  لـضع  مراـهچ 

.دنک اضعا  کیرحت  وا  تنواعمب  يدارا  توق  هکتسنآ 
لوبق تعواطم  عبط و  نول و  رد  بصعب  هیبش  تالـضع  زا  یـضعب  فارطا  زا  دوش  تبان  هک  تسا  یمـسج  رتو  هب  دارم  راـتوا و  مجنپ 

هلضع و جنشت  هطساوب  وا  ياخرا  بذجت و  دوش و  هکرحتم  ياضعا  یقالم  نآ  فارطا  هکتـسنآ  ندب  رد  وا  هدیاف  هقلتخم و  تاکرح 
.دنک اضعا  نآ  کیرحت  وا  ياخرتسا 

فرط ود  ره  نایم  دننک  لصو  دـندنویپ و  لضع  تهجب  ماظع  زا  هک  سملم  يأرم و  رد  بصعب  هیبش  دـنا  یماسجا هک  تاطابر  مشش 
.دشاب مکحم  ات  رگید  یضعب  هب  تساضعا  زا  یضعب  طبر  ندب  رد  طابر  هدیاف  نآ و  ریغ  لصافم و  ياهناوختسا 

بلق  زا  تبان  دنا  یماسجا اهنآ  دنناوخ و  براوض  قورع  هک  تانایرش  متفه 
118 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

فیواجت رد  یناخد و  راخب  ضفن  میـسنب و  حور  حـبورت  يارب  زا  یـضابقنا  یطاسبنا و  تاکرحب  كرحتم  رهوجلا  یطاـبر  فوحم و 
ياضعا ریاسب  بلق  زا  یناویح  حور  هطساوب  ار  تایح  توق  هکتسنآ  ندب  رد  نایرش  تعفنم  كدنا و  نوخ  تسا و  رایسب  حور  ناشیا 

.دناسر ندب 
كدنا و حور  دوب و  رایـسب  نوخ  ناشیا  رد  نایرـشب و  هیبش  دـبک  زا  تبان  دـنا  یماسجا نآ  دـنناوخ و  هدروا  ار  نآ  هک  قورع  متـشه 

.دنناسر اضعا  ریاسب  دبک  زا  ار  نوخ  هکتسنآ  ندب  رد  ناشیا  هدیاف 
هکتسنآ ندب  رد  وا  تعفنم  دوب و  یسح  كدنا  اما  دشابن  تکرح  ار  وا  قیقد و  ینابصع  فیل  زا  جستنم  تسا  یمسج  نآ  اشغ و  مهن 

.رگید یضعب  زا  دوش  اضعا  زا  یضعب  قلعت  ببس  زین  درادهاگن و  ار  وا  لکش  وضع  رب  وا  هطاحا  هطساوب 
تسا مسقجنپ  محل  دشاب و  بسانم  نیتم و  بیکرت  ات  ددرگ  ولمم  طیسب  ياضعا  عضو  للخ  نادب  هک  تسا  یمـسج  نآ  محل و  مهد 

، محش نیمس و  نییثنا و  وچمه  يددغ  نیذخف و  محل  وچمه  درفم  یلضع و 
.دشاب ناشیا  تیاقو  اضعا  ریاس  هکتسنآ  ندب  رد  وا  تعفنم  سح و  وذ  ینابصع  تسا  یمسج  نآ  دلج و  مهدزای 

وچمه اقلطم  تسـصخش  نیزم  وزا  یـضعب  طالخا و  زا  دوش  لصفنم  هک  یناخد  راخب  زا  دـلوتم  تسا  یمـسج  نآ  رعـش و  مهدزاود 
ياهژم وچ  مه  تسا  تنیز  تعفنم و  يارب  زا  هکتسنآ  یضعب  هیحل و  وچمه  یضعب  نود  صاخشا  زا  یضعب  نیزم  یضعب  رس و  يوم 

.دنک كاپ  لوضف  زا  ار  ندب  وا  هچ  دسج  يوم  وچمه  تنیز  نودب  تسا  تعفنم  ورد  هکتسنآ  یضعب  مشچ و 
اـهزیچ و نتفرگ  رب  دوش و  لـمانا  تماـعد  هکتـسا  نآ  وا  تعفنم  لـمانا و  سور  زا  دوـش  جراـخ  هک  تسیرهوـج  وا  رفظ و  مهدزیس 
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هدرفم ياضعا  زا  ار  رفظ  رعـش و  دلج و  لضع و  یـضعب  دنچ  ره  دندرفم  ياضعا  تفر  رکذ  هک  هلمج  نیا  دنک  تنواعم  نآ  كاسما 
.دماجنا لیوطتب  دور  عورش  هبکرم  ياضعا  لیصافتب  رگا  دنا و  هدرمشن

119 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ضارعا بابسا و  ضارما و  رد  میس  باب  لصف  ]

: تسا زیچ  هس  لعف  تفآ  ایلوا و  اب  وجو  لعف  رد  یتفآ  تایه  نآ  زا  دوش  بجاو  ندب  رد  هک  یعیبط  ریغ  یتایه  زا  تسترابع  ضرم :
.دوب غامد  جازم  رییغت  هطساوب  هک  هبیهم  هفلتخم  لاکشا  روص و  لیخت  وچمه  دنک  اضتقا  وا  هچنآ  زا  زواجت  یکی 

.رصب فعض  وچمه  وا  ناصقن  میود 
بجوم هک  هراح  هیودا  هیذغا و  وچمه  طسوتب  لعف  رد  دوش  تفآ  بجوم  هکیتایه  زا  تسترابع  ببـس  یمع و  وچمه  وا  نالطب  میس 

هاگ یمح و  ثودـح  تقوب  سار  باهتلا  وچمه  قوحل  رد  دوب  ضرم  عبات  هکیتایه  زا  تسا  تراـبع  ضرع  دوش و  طـالخا  تنوخس 
یـشغ و ثودح  نآ  زا  دوش  ببـس  جنلوق و  اب  تبـسنب  تسـضرع  هک  دـیدش  عجو  وچمه  دوش  رگید  ضرم  ببـس  ضرع  هک  دـشاب 

بنجلا  تاذ  زا  دوش  ثداح  هک  یمح  نآ  زا  تسا  یضرم  هک  عادص  وچمه  دوش  رگید  ضرم  ببس  زین  ضرع 
جازم ءوـس  لاـصتا و  قرفت  بیکرت و  ضارما  جازم و  ءوـس  تـسا : مـسق  هـس  درفم  ضرم  بـکرم و  اـی  دـندرفم  لـصا  رد  ضارما  و 

هک تقلخ  ضارما  لوا  تسمـسق  راهچ  دنیوگ  هیلا  ياضعا  ضارما  ار  نآ  هک  بیکرت  ضارما  تسمـسق و  هدزناش  دش  مولعم  هکنانچ 
: تسا مسق  راهچ  زاب  نآ 

لکشب  تسا  صوصخم  هکنآ  لوا 
.يراجمب تسا  صوصخم  هکنآ  میود 
.هیعواب تسا  صوصخم  هکنآ  میس 

حیافصب  تسا  صوصخم  مراهچ 
: تسا مسق  جنپ  نیا  عضو و  ضارما  میود 

رد وضع  تکرح  میس  دوخ  عضوم  زا  وضع  لاوز  میود  دوخ  عضوم  زا  وضع  عالخنا  لوا 
120 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یغبنی  ام  یلع  الوا  نوکس  عضوم و  رد  وضع  موزل  مراهچ  یغبنی  ام  یلعال  عضوم 

: نآ زا  وا  دعب  برق و  بسحب  وا  رواجم  اب  سایقب  ار  وضع  دوش  ضراع  هک  یضرم  مجنپ 
لیلاث وچمه  دشاب  یعیبط  ریغ  هدایزب  هکنآ  مود  دیاز  تشگنا  وچمه  دشاب  یعیبط  تدایزب  لوا  تسمسق  راهچ  نآ  ددع و  ضارما  - 3
وچمه دشاب  یعیبط  ریغ  ناصقنب  هکنآ  مراهچ  تعیبط  بسحب  يوضع  ناصقن  وچمه  دشاب  یعیبط  ناصقنب  هکنآ  میـس  هناثم  ةاصح  و 

.ضراع رابتعاب  يوضع  ناصقن 
اضعا لوبذ  وچمه  رادقم  ناصقن  مود  لیفلا ، ءاد  رد  وچمه  وضع  رادقم  یتدایز  لوا  تسمسق  ود  نآ  رادقم  ضارما  - 4

زونه دشاب و  تشوگ  رد  رگا  دنناوخ و  شادـخ  دـشاب  دـلج  رد  نآ  رگا  دوش و  عقاو  اضعا  زا  يوضع  ره  رد  لاصتا  قرفت  ضارما  و 
فیراـضغ رد  عدـص و  هتفاکـش  رگا  رـسک و  هتـسکش  دـشاب و  مظع  رد  رگا  هحرق و  دـشاب  هدـش  حـیقتم  رگا  جارخ و  هدـشن  حـیقتم 

.دوب رایسب  رگا  خدش  دشاب و  یکی  رگا  قش  الاو  دنناوخ  رتب  ضرع  بسحب  دشاب و  بصع  رد  رگا  نینچمه و 
يدام و جازم  ءوس  زا  تسبکرم  هک  مرو  وچمه  دوش  ثداح  رگید  ضارما  عاـمتجا  زا  هک  یـضرم  زا  تستراـبع  بکرم  ضرم  اـما  و 
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: دنمسق شش  داوم  بسحب  ماروا  لاصتا و  قرفت 
وخر رگا  هک  یمغلب  مرو  میس  دنناوخ  هرمح  ار  نآ  هک  يوارفص  مرو  میود  دنناوخ  ینومغلف  ینانوی  تغلب  ار  نآ  هک  يومد  مرو  لوا 

تبالص ارنآ  دوش  دلوتم  هدماج  يادوس  زا  رگا  نآ  يوادوس  مرو  مراهچ  هعلس  دشاب  یتبالـص  وا  رد  رگا  دنناوخ و  امیذوا  ارنآ  دشاب 
.دنا يوادوس ماروا  زا  مه  دنلخاد  وا  رد  زین  ریزانخ  هک  يوادوس  ددغ  ناطرس و  هقرتحم  يوادوس  هدام  زا  رگا  دنناوخ و 

.هلیق یقز و  ءاقستسا  وچمه  یئام  مرو  مجنپ 
هچ  دنا  هبکرم ضارما  زا  زین  روثب  هخفن و  جیهت و  وچمه  یحیر  مرو  مشش 

121 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نامز تسـضرم و  روهظ  نامز  نآ  هک  ءادـتبا  نامز  تسا  نامز  راـهچ  اریـضرم  ره  دـنرابک و  روثب  ماروا  وچمه  دنراغـص  مار  وا  روبث 

صاقتنا روهظ  نامز  نآ  طاطحنا و  نامز  لاح و  کی  رب  تسضرم  فوقو  نامز  نآ  ءاهتنا و  نامز  تسوا و  دادتـشا  نامز  نآ  دیزت و 
.تسوا

روما زا  دوب  يرما  هکلب  دـشابن  یبیکرت  یجازم و  یطلخ و  هکتـسنآ  يداب  ببـس  .لصاو  قباس و  يداب و  دنمـسق  هس  ضرم  بابـسا  و 
وچمه دشاب  هطساو  ضرم  نایم  وا و  نایم  هک  تسیندب  روما  قباس  ببس  بصغ و  وچمه  یناسفن  روما  زا  ای  مرگ  ءاوه  وچمه  هجراخ 

نیا تسوا و  مزال  یمح  هک  تنوفع  وچمه  دشابن  هطساو  ضرم  نایم  وا و  نایم  هکتسنآ  لصا  ببـس و  دوش و  یمح  ببـس  هک  التما 
: دنا جنپ راح  جازم  ءوس  بابسا  اما  لاصتا  قرفت  بابسا  ای  یبیکرت  ضارما  بابسا  ای  دنا  جازم ءوس  بابسا  ای  بابسا 

تضایر  رد  هغلابم  وچمه  یندب  ای  بضغ  وچمه  یناسفن  اما  طرفم  ریغ  تکرح  - 1
.بورشم لوکام و  زا  راح  هدام  میس  .طارفاب  هن  مرگ  ءاوه  وچمه  طرفم  ریغ  تانخسم  تاقالم  - 2

تنوفع  ندب 5 - رهاظ  رد  ثداح  فثاکت  - 4
هچ مرگ  تیاغب  اوه  وچمه  طارفاب  تانخسم  تادربم 4 - تاقالم  نوکس 3 - طرفم 2 - تکرح  - 1 دنا : شش دراب  جازم  ءوس  بابسا 

طارفاب اذغ  تلق  دراب 6 - اذغ  زا  هدربم  هدام  ضرعلاب 5 - دوش  تدورب  بجوم  لیلحت  ترثک  هطساو  هب  نآ 
؛ تسا راهچ  تسوبی  بابسا  و 

مراهچ تسا  تابوطر  لیلحت  بجوم  هک  اذـغ  نتفایان  مرگ 3 - ءاوه  وچمه  ففجم  تاـقالم  هیودا 2 - هیذـغا و  زا  هففجم  هدام  - 1
: دنراهچ تبوطر  بابسا  قرعب و  تستابوطر  جارخا  ثعاب  هک  مرگ  مامح  رد  ندنام  رایسب 

هکیروما مراهچ  هلوانتم  هدام  ترثک  میـس  لدتعم  مامح  لدتعم و  ياوه  وچمه  بطرم  تاقالم  هیودا 2 - هیذغا و  زا  هبطرم  هدام  - 1
بآ  وچمه  دننک  تابوطر  نقح  ءاضتقا 

122 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دوش عقاو  لفط  طمق  تقو  هب  هکیروما  ای  تسا  هریغم  اب  هروصم  هوق  روصق  ای  لکش  داسف  بابسا  طرفم و  نوکس  درس و  ءاوه  درس و 

ای تسا  هکـسام  فعـض  ای  يراجم  عاستا  بابـسا  اضعا و  بلـصت  زا  شیپ  تکرح  ای  تردابم  ای  هبرـض  اـی  هطقـس  وچمه  نآ  ریغ  اـی 
.هیخرم ای  هحتفم  هیودا  ای  هعفاد  زا  يوق  تکرح 

زا يرجم  قابطا  ای  هحرق  یلام  دنا  ماحتلا ای  يراجم  رد  دشاب  يزیچ  عوقو  ای  هدس  بابـسا  روما و  نیا  دادضا  يراجم  قیـض  بابـسا  و 
تسحیافص ضارعا  زا  هک  تنوشخ  بابسا  هکسام و  هوق  تدش  ای  دیدش  درب  زا  دوش  ثداح  هک  یضبق  ای  طغاض  مرو  هرواجم  يارب 

وچمه جراخ  زا  ای  دـشاب  جزل  طلخ  زا  ای  تسالم  بابـسا  نآ و  ریغ  رابغ و  وچمه  جراخ  زا  ای  هراح  هداـم  وچمه  دـشاب  لـخاد  زا  اـی 
ناصقن رادقم  ای  ددع  ناصقن  بابـسا  هبذاج و  هوق  تدش  ای  دشاب  هدام  ترثک  ای  ددع  رادقم و  تدایز  بابـسا  نهدب و  باذـم  عمش 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


رثا ای  هیخرم  ای  دـشاب  هنخـسم  هدام  تدـعابم  ای  رگید  يوضع  اب  وا  هنراقم  عضو و  داسف  بابـسا  هروصم و  هوق  فعـض  ای  دـشاب  هدام 
هطرفم  تکرح  ای  وا  رجحت  ای  لاکا  طلخ  فافج  ای  هحرق 

هب عطق  وچمه  جراخ  زا  مه  ددـمم و  ءالتما  ای  عذال  ای  قرحم  ای  لاکا  طـلخ  وچمه  دوب  دـناوت  لـخاد  زا  مه  لاـصتا  قرفت  بابـسا  و 
نآ  لاثما  رانب و  قارحا  لبحب و  دم  داح و  يزیچ 

: دنا مسق شش  نآ  طفاح  دنا و  ندب لاوحا  ریغم  هک  هیرورض  بابسا  و 
حایر و یحاون و  لوصف و  فالتخا  ببـسب  اوه  لاح  حور و  لیدـعت  بلق و  حـیورت  يارب  زا  نادـب  تسا  جاتحم  هک  طیحم  ءاوه  لوا 
بطر و دراب و  اتش  سبای و  دراب و  فیرخ  سبای و  راح  فیـص  دشاب و  لدتعم  عیبر  هکنانچ  ددرگ  فلتحم  تبرت  لابج و  ترواجم 
هب دـنا  بیرق ود  ره  نآ  هیحان  روبد و  ابـص و  ففجم و  دربم و  نآ  هیحان  لامـش و  داب  بطرم و  نخـسم و  نآ  هیحان  یبونج و  حاـیر 

رحب دوب و  مرگ  دـشاب  لامـش  فرط  رب  هک  تقو  ره  دـشاب و  درـس  اوه  رهـش  زا  دـشاب  بوـنج  فرط  رب  هک  تقو  ره  هوـک  لادـتعا و 
نیمز  دشاب و  سبیا  يرخص  نیمز  نیا و  سکعب 

123 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.بطرا ینیط 

ندـب زا  ای  دوش  عقاو  لاعفنا  لعف و  زیچ  نآ  تعیبط و  نایم  بآ و  ریغ  ندـب  رد  دوش  دراو  هچ  ره  هکنادـب  .بورـشم  لوکاـم و  میود 
ریغت دوش و  ریغتم  ندب  زا  هک  لوا  مسق  دوشن و  ریغتم  دنک و  وا  رییغت  ای  دنک  وا  رییغت  دوش و  ریغتم  وا  زا  ای  دنکن  وا  رییغت  دوش و  ریغتم 
دوش ریغتم  هکنآ  قلطم و  ءاود  دوشن  هبـشتم  رگا  دنناوخ و  قلطم  ءاذغ  ار  نآ  ددرگ  للحت  ام  لدب  دوش و  ندب  هب  هبـشتم  رگا  دنکن  وا 

بلاغ هیئاود  رگا  دنناوخ و  یئاود  ءاذغ  ارنآ  دوب  بلاغ  تیئاذغ  رگا  دوش  ندـب  هب  هبـشتم  هلمجلا  یف  رگا  دـنک  زین  وا  ریغت  ندـب و  زا 
دلوتم قیقر  نوخ  وزا  هک  تسا  فیطل  اهاذغ  دنناوخ و  قلطم  مس  ار  نآ  دوشن  ریغتم  وزا  دنک و  ندب  رییغت  هکنآ  یئاذـغ و  ياود  دوب 

وزا حلاص  مد  هک  تسا  سومیکلا  نسح  ای  ریدقت  ود  ره  رب  هیذغتلا و  لیلق  ای  تسا  هیذـغتلا  ریثک  اب  ریدـقت  ود  ره  رب  فیثک و  ای  دوش 
يدر هیذغتلا  لیلق  فیثک  ياذغ  غرم و  مخت  هدرز  نوچ  سومیکلا  نسح  هیذغتلا  ریثک  فیطل  ياذغ  سومیکلا و  يدرای  دوش  دلوتم 

وا تبرت  هک  تسنآ  همـشچ  ياهبآ  نیرتهب  تسا و  ماعط  قر  ءدبم  هکلب  دنکن  ندب  هیذغت  بآ  اما  ناجنداب و  دیدق و  نوچ  سومیکلا 
دیاب هکنانچ  رگید  ياهبآ  دتفا و  ورب  باتفآ  هک  دـشاب  نانچ  دـیآ و  ریزب  الاب  زا  رود و  شعبنم  دور و  قرـشم  بناج  اب  دـشاب و  ینیط 

.مه زین  خبطب  درک و  ناوت  ریطقت  هب  دساف  بآ  حالصا  تسین و 
دـضب هظقی  فیفجت و  دوب  رایـسب  رگا  دنک و  بیطرت  دـشاب  كدـنا  رگا  وا  نطاب  نخـسم  تسندـب و  رهاظ  دربم  مون  هظقی  مون و  میس 

.تسا اهنیا 
دشاب و دربم  تسیزیرغ  ترارح  صقنم  هکنآ  هطـساو  هب  عامج  دربم و  نوکـس  تسا و  نخـسم  تکرح  نوکـس و  تکرح و  مراهچ 

.دوش عقاو  رایسب  لیلحت  ودب  هک  یتکرح  ره  نینچمه 
هدش عقاو  هک  يددس  زا  ای  يراجم  قیض  زا  ای  هعفاد  ای  همضاه  فعض  زا  ای  دوب  هکسام  تدش  زا  سابتحا  سابتحا و  غارفتسا و  مجنپ 

زا غارفتسا  رگید و  یتهج  ای  تعیبط  فارصنا  زا  ای  هدام  تجوزل  زا  ای  نآ  ترثک  هدام و  تظلغ  زا  ای  دشاب 
124 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.اهنیا دادضا 
تذل وچمه  جیردتب  ای  بضغ  وچمه  ةدحاو  ۀعفد  اما  ندـب  جراخ  اب  دوب  ترارح  كرحم  ای  یناسفن  ضرع  یناسفن و  ضارعا  مشش 

نزح وچمه  جیردتب  ای  فوخ  وچمه  ةدحاو  ۀعفد  اما  ندب  لخاد  اب  دوب  وا  كرحم  ای 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


: لیالد تامالع و  رد  مراهچ  لصف 

طالخا رب  دنک  تلالد  هکنآ  میود  جازم و  رب  دنک  تلالد  هکنآ  یکی  تسمـسق  ودب  ندب  لاوحا  رب  دنک  تلالد  هک  یتامالع  هکنادـب 
: تسا زیچ  دنچ  لوا  مسق  تامالع  و 

نآ جازم  ترارح  رب  دنک  تلالد  دبایرد  تنوخـس  دنک و  يرگید  سمل  لدتعم  ءاوه  رد  جازملا  لدـتعم  یـصخش  رگا  هچ  سمل  - 1
دنک تلالد  دبای  تخس  رگا  تبوطر و  رب  دنک  تلالد  دبای  مرن  رگا  وا و  جازم  تدورب  رب  دنک  تلالد  دبای  رد  تدورب  رگا  صخش و 

.جازم لادتعا  رب  دنک  تلالد  الصا  دوشن  لعفنم  رگا  تسوبی و  رب 
.تسوبی رب  دنک  تلالد  دشاب  كدنا  رگا  تبوطر و  ترارح و  رب  دنک  تلالد  دوب  رایسب  تشوگ  وا  مادنا  رب  رگا  هچ  محل  مود 

ترثک ترارح و  رب  تلق  دشاب و  یلهرت  ندب  رد  جازم و  تدورب  تبوطر و  رب  دنک  تلالد  ود  ره  نیا  ترثک  هک  نمس  محـش و  میس 
.دنک تبوطر  طارفا  رب  تلالد  محش  ترثک  اب  محل 

نآ ترثـک  سبی و  ترارح و  رب  تلـالد  تعرـس  رد  طارفا  جازم و  سبی  رب  دـنک  تلـالد  وا  تاـبن  تعرـس  هچ  يوم  لاوحا  مراـهچ 
تلالد وا  تدوعج  نآ و  تلق  رب  وا  تقد  تیناخد و  ترثک  رب  دنک  تلالد  نآ  ظلغ  تبوطر و  رب  نآ  تلق  ترارح و  رب  دـنک  تلالد 

وا ضایب  لادتعا و  زا  برق  رب  هرمح  ترفـص و  تدورب و  رب  دنک  تلالد  تبوهـص  نآ و  دض  رب  تطوبـس  سبی و  ترارح و  رب  دنک 
رب دنک  تلالد 

125 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسوبی اب  تدورب 

داوس نآ و  طارفا  رب  ترقش  ترفـص و  نا و  ترثک  رب  وا  تدومک  جازم و  ترارح  تلق  رب  دنک  تلالد  وا  ضایب  هچ  ندب  نول  مجنپ 
تسوبی  تدورب و  رب  یصاصر  مغلب و  تدورب و  رب  یصج  تسوبی و  تدورب و  رب  دنک  تلالد  یناجنداب  نول  ترارح و  رب  نآ 

تـسا لقث  یکی  نوخ  هبلغ  تامالع  زا  ادوس و  اب  مغلب  ای  ارفـص  ای  دوب  نوخ  اـی  طـلخ  نآ  هچ  تسا  مسق  راـهچ  میود  مسق  تاـمالع 
روهظ نابز و  يور و  کـنر  یخرـس  نهد و  توـالح  تدـالب و  ساوح و  ترودـک  ساـعن و  بؤاـثت و  یطمتورـس و  رد  اـصوصخ 

نهد و یخلت  مشچ و  اصوصخ  ندب  نول  ترفـص  ارفـص  هبلغ  تامالع  عادـصنالا و  لهـس  عضاوم  زا  نوخ  نالیـس  روثب و  لیمامد و 
ضایب مغلب  هبلغ  تامالع  هری و  رعـشق  نایثغ و  توهـش و  فعـض  یگنـشت و  تدش  ینیب و  خاروس  نهد و  یکـشخ  نابز و  تنوشخ 

يرایـسب ضماـح و  ءاـشج  مضه و  فعـض  یگنـشت و  تلق  نهد و  بآ  يرایـسب  نآ و  تدورب  سملم و  نیل  ندـب و  .لـهرت  نول و 
هدـعم و عذـل  رکف و  یتدایز  نآ و  ظلغ  نوخ و  یهایـس  وا و  نول  تدومک  ندـب و  یگـشخ  ادوس  هبلغ  تامالع  تدـالب و  باوخ و 

لاوحا رب  نآ  رب  دـنک  لالدتـسا  جالع  رد  بیبط  هک  هروکذـم  تاـمالع  زا  جراـخ  یلیـالد  مادـنا و  رب  وم  يرایـسب  بذاـک و  توهش 
هیعوا زا  تسا  یتکرح  ضبن  اما  زارب  میس  دنناوخ و  لیلد  ارنآ  ابطا  حالطصاب  هک  هروراق  میود  ضبن و  یکی  تسمـسق  هس  رب  ضیرم 

هچ نوکس  ود  تکرح و  ود  زا  تسا  بکرم  هضبن  ره  ابطا  رثکا  شیپ  میـسنب و  حور  ریبدت  يارب  زا  ضابقنا  طاسبنا و  زا  فلؤم  حور 
: دنا هن  دننک  مولعم  ضبن  هکیسانجا  زا  دوش و  عقاو  ینوکـس  هک  دیاب  تکرح  ود  ره  نایم  ضابقنا و  طاسبنا و  زا  تسبکرم  ضبن  ره 

: تسمسق هس  نآ  ءوطب و  تعرس و  زا  ذوخام  سنج  - 1
.بلق حیورتب  تستجاح  تدش  وا  ببس  دنک و  مامت  لدتعم  زا  رصقا  نامز  رد  ار  تکرح  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  عیرس و  لوا 

.توق فعض  ای  حیورتب  تستجاح  تلق  وا  ببس  دنک و  مامت  لوطا  نامز  رد  ار  تکرح  هک  یطب  میود 
126 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 674 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


دشاب يراج  یعیبط  يارجم  رب  هریغم  هبذاج و  هکس و  ام  هکتسنآ  .وا  ببس  ءوطب و  تعرس و  رد  دشاب  طسوتم  هک  لدتعم  میس 
: تسمسق هسب  مهنیا  لادتعا و  لوط و  رصق و  رد  ضبن  نوکس  نامز  زا  ذوخام  سنج  - 2

.ةوق فعض  ای  حیورتب  تستجاح  تدش  ببس  دنک و  مامت  ریصق  نامز  رد  ار  نوکس  هک  رتاوتم  لوا 
.طرفم فعض  ای  حیورتب  تستجاح  تلق  وا  ببس  دنک و  مامت  لیوط  نامز  رد  ار  نوکس  هک  توافتم  میود 

.نانچمه وا  ببس  رصق و  لوط و  نایم  دشاب  طسوتم  هک  لدتعم  میس 
دنا هن وا  طیاسب  قمع و  ضرع و  لوط و  بسحب  طاسبنا  رادقم  زا  ذوخام  سنج  - 3

.تسترارح ترثک  وا  ببس  دوب و  لدتعم  زا  رتشیب  دعاس  لوط  رد  وا  ءازجاب  ساسحا  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  لیوط و  - 1
.ترارح تلق  وا  ببس  تسا و  لیوط  لباقم  نآ  ریصق و  میود 

.تدورب ترارح و  لادتعا  رب  دنک  تلالد  هک  ود  ره  نایم  لدتعم  میس 
نیل تدـش  ای  دوب  قورع  ءالخ  وا  ببـس  دوب و  رتشیب  دـعاس  ضرع  رد  وا  ءازجاب  ساـسحا  هکنآ  زا  تستراـبع  نآ  ضیرع و  مراـهچ 

.تلآ
.ود ره  نایم  لدتعم  مشش  تلآ  تبالص  ای  تسا  قورع  ءالتما  وا  بیس  تسضیرع و  لباقم  نآ  قیض و  مجنپ 

.حیورتب تستجاح  تدش  وا  ببس  دوب و  لدتعم  زا  رتشیب  عافترا  رد  وا  ءازجاب  ساسحا  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  قهاش و  متفه 
.قهاش ببس  لباقم  مه  ببس  تسقهاش و  لباقم  نآ  ضفخنم و  متشه 

اهنیا نایم  لدـتعم  قیقد و  ظیلغ و  ریغـص و  میظع و  وچمه  تسا  رایـسب  ماـسقا  ار  وا  تاـبکرم  ضاـفحنا و  قوهـش و  رد  لدـتعم  مهن 
.تسا راهچ  هاجنپ و  عومجم  هک  نآ  ریغ  یلمن و  یلسم و  یجوم و  وچمه 

: تسمسق هس  نآ  تلآ و  ماوق  زا  ذوخام  سنج  - 4
127 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنک ندب  نیل  بیطرت و  ءاضتقا  هکیبابسا  وا  ببس  دشاب و  تلوهسب  زماغ  زا  وا  عافدنا  لوبق  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  نیل و  لوا 
نیل  بلص و  نایم  لدتعم  میس  نآ  لباقم  مه  وا  ببس  تسوا و  لباقم  نآ  بلص و  میود 

: تمسق هس  زین  نآ  تلآ و  سملم  زا  ذوخام  سنج  - 5
.لدتعم هدربم ج  روما  وا  ببس  دراب و  هنخسم ب  روما  وا  ببس  راح و  لوا 
: تسمسق هس  مهنآ  نآ و  ءالتما  قورع و  ءالخ  زا  ذوخام  سنج  - 6

ءالتما ببـس  هچنآ  وا  ببـس  دوب و  لدتعم  قرع  ره  تبوطر  زا  هدایز  یتبوطر  قرع  فیوجت  رد  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  یلتمم و  لوا 
.لدتعم میس  نانچمه  زین  ببس  تسوا و  لباقمنآ  یلاخ و  دوش ب 

: تسا مسق  هس  نآ  ار و  عباص  ارم  قرع  تکرح  عرق  تیفیک  زا  ذوخام  سنج  - 7
هیذغا زا  دنک  توق  تیوقت  هچنآ  عیمج  وا  ببس  طاسبنالا و  دنع  دنک  وا  عفد  دوش و  عبصا  مواقم  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  يوف و  لوا 

.لدتعم نآ ج  لباقم  وا  ببس  فیعض و  دوب ب  لادتعاب  نوچ  زین  حرف  لدتعم و  هبرشا  و 
: تسمسق ود  نیا  ضبن و  فالتخا  اوتسا و  زا  ذوخام  - 8

ببس هدحاو و  هضبن  ءازجا  زا  يوزج  ره  رد  ای  عباصالا  تحت  هسوسحم  تاکرح  عیمج  رد  ضبن  هباشت  زا  تسترابع  هک  يوتسم  لوا 
يرما ای  ضرم  اب  ةوق  تمواقم  ای  تسا  هدام  لقث  وا  ببس  تسوا و  لباقم  هک  فلتخم  یعیبط ب  يرجم  رب  تسضبن  بابـسا  يرج  وا 

نآ هطـساوب  یـضعب  هک  ماظتنا  مدـع  ماظتنا و  زا  ذوخاـم  سنج  نآ و  دـننام  مه  عزف و  وچمه  دوب  تعیبط  یفاـنم  هک  جراـخ  زا  دراو 
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.تسا سنج  نیاب  دیاع  تقیقحب  دنا  هداهن  عون  هد  ار  سانجا 
: تسمسق ودب  نیا  نزو و  لاح  زا  ذوخام  سنج  - 9

بابسا يرج  وا  ببس  وا و  نساب  سایقب  دشاب  ظوفحم  وا  رد  نوکـس  تکرح و  نامز  هکتـسنآ  نزو  تدوجب  دارم  نزولا و  دیج  لوا 
.یعیبط يرجم  رب  تسضبن 

128 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
: تسمسق هسب  وا  نزولا و  يدر  میود 

.دوب وا  یلی  هک  ییش ؟؟؟ نزو  اب  دشاب  هدرک  زواجت  وا  نزو  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  نزولا و  ریغتم  لوا 
.دنک زواجت  هبترم  ود  هب  هک  دوب  یتقو  نیا  نزولا و  نیابم  میود 

دشابن نآ  زا  کی  چیه  هباشم  هک  نزولا  جراخ  میس 
تلالد دوب  ازجالا  هباشتم  رگا  هکنانچ  تحـص  لاح  رد  اما  درک  ناوت  ضرم  تحـص و  تلاح  رد  ندب  لاوحا  زا  هروراقب  لالدتـسا  و 
یجرتا رگا  يدعم و  مضه  ءوس  رب  دنک  تلالد  سورمم  ریمخب  هیبش  دـشاب و  ماوقلا  فلتخم  رگا  هدـعم و  رد  جـضن  تدوج  رب  دـنک 

ضرم رد  اـما  یقورع و  مضه  تدوج  رب  دـنک  تلـالد  دوب  بوسرلا  دـیج  رگا  يدـبک و  مضه  تدوج  رب  دـنک  تلـالد  دـشاب  نوللا 
: زیچ دنچ  رب  دننک  لالدتسا 

دوسا رگا  مغلب و  هبلغ  رب  ضیبا  رگا  نوخ و  هبلغ  رب  دوب  رمح  رگا  ارفص و  هبلغ  رب  دنک  تلالد  دشاب  رفصا  رگا  هچ  ضرم  عون  رب  لوا 
.ادوس هبلغ  رب  دوب 

.اهنت تسا  هناثم  رد  تفآ  هکنآ  رب  دوب  یلاخن  رگا  هناثم  نیتیلک و  رد  تفآ  رب  دنک  تلالد  دوب  یلمر  رگا  هچ  ضرم  عضوم  رب  میود 
.ضرم لوط  رب  دتفا  ریخات  نآ  رد  رگا  ضرم و  رصق  رب  دنک  تلالد  دوش  رهاظ  دوز  بوسر  رگا  هچ  صرم  تدم  رب  میس 

ودب لالدتسا  تحص  اما  .رـش  رب  دنک  تلالد  دوب  هایـس  رگا  ریخ و  رب  دنک  تلالد  دوب  یجرتا  نول  رب  رگ  هچ  ضرم  تبقاع  رب  مراهچ 
: طرش راهچ  تسیب و  رب  تسفوقوم 

.دننک ذخا  دشاب  هدش  لصاح  وا  رب  جضن  لامک  هکیباوخ  زا  دعب  ار  لوب  نآ  هکنآ  لوا 
.دشاب هدما  حبص  رد  نادب  هک  دش  یلوب  لوا  هکنآ  میود 

.دشاب هدوبن  طرفم  ءالتما  رب  باوخ  هکنآ  میس 
.دشاب هدوبن  رایسب  بآ  برش  زا  دعب  باوخ  هکنآ  مراهچ 

129 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب هدرکن  هعفادم  ار  لوب  نآ  رایسب  ینامز  هکنآ  مجنپ 

.دوش نکاس  هرورات  رد  هک  دننک  ربص  ینادنچ  هکلب  دنکن  لالدتسا  نادب  جورخلا  بیقع  هکنآ  مشش 
خیش شیپ  تعاس و  راهچ  هب  یضعب  دنا و  هدرک ررقم  تعاس  ششب  ارنآ  یـضعب  درذگب و  رایـسب  نامز  وا  رب  هک  دراذگن  هکنآ  متفه 

.درک دیاشن  لالدتسا  درذگب  وا  رب  یتعاس  رگا  هکتسنآ  سیئر 
.دشاب هدروخن  بارش  ای  ماعط  باوخ  زا  دعب  هکنآ  متشه 

.دشاب هدروخن  دنک  کنر  ار  لوب  هکیزیچ  هکنآ  مهن 
.دشاب هدشن  انح  وچمه  یغباص  یقالم  وا  هرشب  هکنآ  مهد 

.دشاب هدروخن  تاردم  زا  يزیچ  مهدزای 
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.دشاب هدوبن  یئارمتسا  ءوس  ای  همخت  رتشیپ  مهدزاود 
.دشابن عامج  زا  دعب  هکنآ  مهدزیس 

.دشاب هدوبن  سافن  ای  ضیح  رد  هکنآ  مهدراهچ 
.دشاب هدیشکن  تضایر  بعت و  مهدزناپ 

.دننک ذخا  ار  لوب  نآ  مامت  هکنآ  مهدزناش 
.دننک ذخا  دشاب  فاصوا  کنر  هک  فافش  هروراق  رد  هکنآ  مهدفه 

.دنرادهاگن باتفآ  ای  درس  ای  مرگ  ياوه  لوصو  زا  هکنآ  مهدجیه 
.دنابنجب یکدنا  ار  هروراق  رظن  تقوب  هکنآ  مهدزون 

.دننک رظن  وا  رد  دتفین  ورب  باتفآ  عاعش  هک  نشور  یماقم  رد  هکنآ  متسیب 
.دنریگن دشاب  هتسشن  لوا  لوب  زا  دعب  هک  هروراق  رد  هکنآ  مکی  تسیب و 

.دنربن رود  ياجب  هکنآ  مود  تسیب و 
.دنریرن رگید  هروراق  رد  هروراق  زا  هکنآ  موس  تسیب و 

: دنا تفه دننک  مولعم  لیلد  لاوحا  ودب  هکیسانجا  دننکن  مرگ  نآ  ریغ  ای  مرگ  بآب  ار  نآ  هدش  درس  هکنآ  مراهچ  تسیب و 
130 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هقبط شـش  ارت  رفـص  هقبط  ضایب و  داوس و  ترـضخ و  ترمح و  ترفـص و  تسمـسق  جـنپ  ینعی  تسا  هقبط  جـنپ  نآ  نول و  سنج 
: تسا

.دنک مضه  روصق  وا  ببس  ینبت و  لوا 
.دبک رد  تسا  هلدتعم  ترارح  عبات  هک  تسمضه  لاح  نسح  وا  ببس  یجرتا و  مود 

.یجرتا ترارح  زا  ترارح  یتدایز  وا  ببس  رقشا و  موس 
.رقشا ترارح  زا  ترارح  یتدایز  وا  ببس  یجنران و  رفصا  مراهچ 

، یجنران زا  ترارح  یتدایز  وا  ببس  يران و  مجنپ 
: تسا هبترم  جنپ  ارترضخ  هقبط  .يران و  ترارح  زا  ترارح  یتدایز  وا  ببس  ینارفعز و  مشش 

.تدورب رب  دنک  تلالد  نآ  یقتسف و  لوا 
.دوب رت  يوق اجنیا  تدورب  ینوجن و  امسا  مود 

.دوب ینوج  نامسآ  زا  رت  يوق اج  نیا تدورب  یلین و  موس 
.طلخ قارتحا  رب  دنک  تلالد  نیا  یثارک و  مراهچ 

.دوب رت  يوق نوخ  قارتحا  رب  نیا  تلالد  يراجنز و  مجنپ 
: تسا هبترم  راهچ  ار  داوس  هقبط  و 

.دشاب هدش  ثداح  ارفص  قارتحا  زا  هکیئادوس  رب  دنک  تلالد  نیا  دوب و  تینارفعز  قیرط  زا  دادوس  اب  وا  لاقتنا  هک  يدوسا  لوا 
يومد  يادوس  رب  دنک  تلالد  نیا  هدوب و  ۀمتق  قیرط  زا  دادوس  اب  وا  لاقتنا  هک  يداوس  مود 

.دومج ترثک  اب  فرص  يادوس  رب  دنک  تلالد  نیا  دشاب و  هدوب  ترضخ  قیرط  زا  دادوساب  وا  لاقتنا  هک  يداوس  موس 
131 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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: تسا هبترم  راهچ  ارترمح  هقبط  یمغلب و  يادوس  رب  دنک  تلالد  نیا  دنز و  يدیپس  اب  هک  يدوسا  مراهچ 
هک یکی  ره  رد  هبلغ  نوخ و  هبلغ  رب  دـنک  تلـالد  اـهنیا  زا  کـی  ره  متق و  رمحا ا  مراـهچ  یناـقرمحا  موـس  يدرو  مود  بهـصا  لوا 

: تسا هبترم  تفه  ار  ضیبا  هقبط  دوب و  مدقتم  زا  رتشیب  تسا  رخاتم 
درب و هبلغ  جضن و  مدع  رب  دـنک  تلالد  عومجم  نیا  ینبل و  یصاصر 7 - يونم 6 - یعاقف 5 - یئام 4 - یمسد 3 - یطاخم 2 - - 1

تلق  رب  یضعب  تلالد  دوب و  هبلغ  یتدایز  رب  یضعب  تلالد  هک  تسنآ  الا  اضیب  هدام 
برـش ترثک  اب  لوب  يراجم  هیلک و  فعـض  ای  قورع  رد  هدس  عوقو  ای  جضن  مدع  رب  دنک  تلالد  وا  تقر  هچ  لوب  ماوق  سنج  میود 
.جضن مدع  ای  طالخا  ترثک  رب  وا  تظلغ  هقیقر و  تابوطر  عافدنا  ای  لوب  کلاسم  زا  هظیلغ  هدام  فارصنا  ای  جازم  درب  تدش  ای  بآ 

.مات جضن  رب  تظلغ  تقو و  رد  وا  لادتعا  و 
هبلغ مدع  رب  وا  افص  دوش و  تیئام  طلاخم  هک  یحیر  ای  تیضرا  هبلغ  رب  دنک  تلالد  وا  ترودک  هچ  لوب  ةرودک  افـص و  سنج  میس 

لاح  طسوت  رب  ةرودک  افص و  نایم  وا  لادتعا  تیضرا و 
ضرم تمواقم  زا  تعیبط  ضارعا  طوقـس و  رب  ای  تدورب  طارفا  رب  دنک  تلالد  دوب  هحیارلا  میدع  رگا  لوب  هچ  هحیار  سنج  مراهچ 

دوب یتضومح  هحیار  اب  رگا  قورع و  رد  طـالخا  تنوفع  رب  اـی  لوب  تـالآ  رد  هحرق  دوجو  رب  دـنک  تلـالد  دوب  هحیارلا  نتنم  رگا  و 
دنک تلالد  دوب  توالحب  لیام  هحیار  رگا  دوب و  تضومح  بجوم  دومج و  یـضتقم  هک  تدورب  ءالیتسا  ای  هبیرغ  ةرارح  رب  تلـالد 

.ارفص هبلغ  رب  دنک  تلالد  دوب  يوق  نتن  رگا  نوخ و  هبلغ  رب 
دنامب رید  رگا  رفصا و  ناقری  رب  دنک  تلالد  دوب  ترقشب  لیام  رگا  دوسا و  ناقری  رب  دنک  تلالد  دوب  هایـس  رگا  وا  دبز  هچ  دبز  مجنپ 

.نآ مدع  رب  دوش  للحتم  دوز  رگا  تجوزل و  رب  دنک  تلالد 
132 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: تسا هجو  تفهب  وزا  لالدتسا  بوسر و  سنج  مشش 
: تسمسق هدزای  نآ  هک  یعیبط  ریغ  مات و  جضن  تعیبط و  فرصت  رب  دنک  تلالد  یعیبط  بوسر  هچ  وا  رهوج  زا  - 1

مدع رب  دـنک  تلالد  یقلع  يدامر 11  یلمر 10  يریمخ 9  يرعش 8  یطاخم 7  يدم 6  یمسد 5  یمحل 4  یقیوس 3  یطارخ 2   1
.نآ ریغ  دبک و  هدعم و  فعض  حضن و  وصق ، تعیبط و  فرصت 

بابسا  طسوت  رب  وا  طسوت  نآ و  تلق  رب  وا  تلق  بابسا و  ترثک  رب  دنک  تلالد  وا  ترثک  هچ  بوسر  تیمک  زا  میود -
.تسا رهاظ  کی  ره  تلالد  ضایب و  داوس و  ترضخ و  ترمح و  ترفص و  وچمه  بوسر  تیفیک  - 3

هقزمم حایر  رب  تلالد  تتشت  وا و  ءالیتسا  تعیبط و  ةوق  رب  دنک  تلالد  دومحم  بوسر  رد  ءاوتسا  تسالم و  هچ  بوسر  عضو  زا  - 4
.همضاه فعض  و 

.جضن مدع  رب  بوسر  مدع  جضن و  روصق  رب  وا  ءوطب  حضن و  تدوج  رب  دنک  تلالد  تعرسب  بوسر  روهظ  بوسر  نامز  زا  - 5
رب دنک  تلالد  دوش  بسار  هروراق  لفـساب  رگا  ار  وا  رم  حیر  دیعـصت  ای  جضن  تلق  رب  دنک  تلالد  دوب  یفاط  رگا  هچ  وا  ناکم  زا  - 6

.جضن طسوت  رب  دوش  فقاو  طسو  رد  رگا  حضن و  ترثک 
تلالد دشابن  يوق  رگا  تسا و  دبک  زا  وا  ببـس  هکنآ  رب  دـنک  تلالد  دوب  يوق  تطلاخم  رگا  هچ  تیئام  اب  وا  تطلاخم  تئیه  زا  - 7

.لاح طسوت  رب  دوب  طسوتم  رگا  وا و  یلیام  تسا و  بیضق  زا  هک  دنک 
زا وا  هدام  فارـصنا  ای  قرع  قیرطب  رایـسب  لیلحت  رب  ای  ةوق  فعـض  رب  دنک  تلالد  وا  رادـقم  تلق  هچ  لوب  ترثک  تلق و  سنج  متفه 
رب بابـسا  نایرج  رب  وا  طسوت  ندـب و  رد  دـشاب  هدوب  سبتحم  هک  لضف  هدام  غارفتـسا  رب  ای  اضعا  نابوذ  رب  وا  ترثک  دوخ و  يراجم 
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یعیبط  يرجم 
: تسا هجو  هن  زازا  رب  لالدتسا  و 

133 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مدع هحیار و  زا  نآ 7  مدع  توص و  زا  وا 6  تقو  زا  خافتنا 5  رومـض و  رد  وا  تئیه  زا  وا 4  نول  زا  وا 3  ماوق  زا  وا 2  تیمک  زا   1

.دماجنا لیوطتب  دور  عورش  کی  ره  بابساب  رگا  نآ و  مدع  وا و  تبالص  تسوبی و  زا  وا 9  تیدبز  زا  نآ 8 

: بوبح زا  نآ ، ریغ  هیودا و  هبرشا و  هیذغا و  زا  هلمعتسم  ءایشا  تفرعم  رد  مجنپ  لصف 

کسخ و درـس و  ناتک  مخت  یلقاب و  سرواک و  رت و  درـس و  شام  وج و  ضباق و  مرگ و  جنرب  دنرت و  مرگ و  ایبول  دوخن و  مدـنگ و 
رت و مرگ و  دجنک  لوا و  رد  کشخ  میود و  هجرد  رد  مرگ  هبلح  می  هد هجرد  رد  کشخ  لوا و  هجرد  رد  درـس  شاخـشخ  سدع و 
کشخ و درـس و  زب  واگ و  تشوگ  تسا و  رت  مرگ و  زب  ریغ  دنفـسوگ  تشوگ  موحل  زا  .میود و  هجرد  رد  کشخ  مرگ و  هناد  هاش 
یبآ و ریغ  ناـغرم  تشوگ  یلها و  تاـناویح  تشوگ  زا  تسا  سبیا  رحا و  یـشحو  تاـناویح  تشوگ  لدـتعم و  هلاـسوگ  تشوـگ 
وا هدیفـس  تسا و  رت  مرگ و  غرم  مخت  هدرز  ماضهنالا و  عیرـس  رت و  درـس و  یهام  تشوگ  تسگـشخ و  مرگ و  کـشجنگ  تشوگ 
رت مرگ و  ود  ره  نغور  دنفـسوگ و  ریـش  رد  هکنآ  زا  تسا  رتشیب  واگ  ریـش  رد  تبوطر  تدورب و  اما  دنرت  درـس و  اهریـش  همه  .درس 

ثارک و ریـس و  لوقب  زا  کشخ و  مرگ و  دوب  وا  رد  يزیت  هچنآ  تسا و  رت  درـس و  هزات  رینپ  دشاب و  رتمک  هکـسم  ترارح  اما  .تسا 
دنمرگ و جورداب  زایپ و  دنگشخ و  مرگ و  همه  جندوف  برت و  داشر و  قرو  ناجنداب و  ریجرج و  عنعن و  نوخرت و  تبش و  سفرک و 

کشخ درس و  ینساک  رت و  درس و  خفرف  رت و  درس و  همه  ینامی  هلقب  زینشگ و  قلس و  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  جانافـسا  رت و 
عیرــس رت و  مرگ و  مجلــش  مـضهلا و  ء  یطب تسگــشخ و  مرگ و  رزک  دــنک و  عــطق  ار  مـغلب  تسگــشخ و  مرگ و  برت  لــصا  و 

.تسماضهنالا
134 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیریش رانا  نوخ و  نیکست  بانع  دنک و  تعیبط  لاهـسا  روگنا  دنرت و  مرگ و  بانع  زوج و  نیریـش و  هزبرخ  روگنا و  رت  هکاوف  زا  و 
.دنگشخ درس و  بیس  دورما و  هب و  شرت و  روگنا  تسلدتعم و  تدورب  ترارح و  نایم 

هایس توت  رت و  درس و  همه  اثق  رایخ و  نیریش و  ریغ  هزبرخ  هایس و  ولآ  ولاتفـش و  لد و  يوقم  بیـس  دنا و  هدعم يوقم  دورما  هب و  اما 
.لدتعم دیفس  رت و  مرگ و 

رت مرگ و  ماداب  درـس و  شرت  شمـشم  لادتعاب و  دنمرگ  نیریـش  شمـشم  ولاتفـش و  قدنف و  ناتـسپس و  بانع و  گشخ  هکاوف  زا  و 
.گشخ درس و  دیپس  نوتیز  گشخ و  مرگ و  هایس  نوتیز  قتسف و  زوج و  لادتعاب و 

دنگـشخ و مرگ و  همه  شوجنزرم  درز و  نیمـسای  کـشمکنلپ و  یمازخ و  هنوباـب و  نسوس و  ضباـق و  درـس و  لـگ  نیحاـیر  زا  و 
درـس سآ  ترارحلا و  لدتعم  دـیپس  نیمـسای  رانلج و  يریخ و  ترارحب و  لیام  مرفـسا  هاش  نیرـسن و  رت  درـس و  هشفنب  رت و  سکرن 

.ضباق
ناـتک و مخت  زوج و  نغور  نیلو و  ترارح  رد  لدـتعم  ماداـب  نغور  تسوـبی و  ترارح و  رد  تسلدـتعم  جریـش  نغور  ناـهدا  زا  و 
درـس و لک  نغور  تیز و  نغور  دنگـشخ و  مرگ و  جـناد  هاـش  نغور  شوجنزرم و  لدرخ و  نغور  نسوس و  نیرـسن و  نیمـسای و 

شاخـشخ نغور  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  رد  لدـتعم  فالخ  نغور  تبوطر و  تدورب و  رد  لدـتعم  هشفنب  نغور  گـشخ و 
.درس رفولین  نغور  رت و  مرگ و  قتسف  سگرن و  نغور  ردخم و  درس و 
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لدتعم لبنس  يدنه و  دوع  لیام و  يرتب  رتمک و  وا  زا  سبی  ترارح و  رد  ربنع  تستسوبیلا و  ترارحلا و  يوق  گشم  تاناحیر  زا  و 
رد تسلدـتعم  لدنـص  گـشخ و  میود  درـس و  یکی  رهوـج  ود  زا  تسبکرم  وا  طارفاـب و  گـشخ  روفاـک  تسوـبی و  ترارح و  رد 

.رت مرگ و  هلقاق  گشخ  مرگ و  همه  ای  وب  زوج  لفنرق و  طسق و  نارفعز و  تدورب و 
نومک و تسوبی و  ترارح و  رد  تسلدتعم  گشخ و  زینشک  لباوت  زا  و 

135 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
کشخ و درس و  قامـس  گشخ و  مرگ و  همه  لدرخ  نادجنا و  لیبجنز و  ینیچراد و  لفلف و  زین و  وش  هاوخ و  نان  ایورک و  رتعس و 

ذیبن خاـفن و  تبوطر و  ترارح و  رد  لدـتعم  زیوم  ذـیبن  گـشخ و  مرگ و  دـشاب  هنهک  هچنآ  تسا و  رت  مرگ و  روگنا  ذـیبن  هذـبنا  زا 
.دشاب مرن  باشود  امرخ و 

هب لیام  روذب  لوصاب و  نیبگنکـس  دـنک و  مک  ار  مغلب  دراد و  دوس  ار  هدـعم  وا  تسا و  درـس  جذاس  يرکـش  نیبگنکـس  هبرـشا  زا  و 
.تدورب ترارح و  رد  لدتعم  هشفنب  بارش  هدعم و  عفان  دوب و  ترارح 

تسمرگ و رانا  بر  یگنشت و  نکسم  تسا و  درـس  هروغ  بر  ددنب و  زاب  ار  مکـش  کشخ و  دندرـس و  بیـس  هب و  بر  بوبر  زا  و 
.دنک تعیبط  قالطا  تسا و  درس  توت  بر  دنک و  نکاس  ار  یشغ  دراد و  دوس  ار  هدعم 

.دوش هدرک  یتراشا  دشاب  فلا  وا  لوا  رد  هچنآ  زا  یضعب  رکذب  دش  دهاوخن  رسیم  یغبنی  امک  نوچ  هیودا  حرش  و 
حورق و دوب و  يوق  فـیطلت  لـیلحت و  رد  میود و  هجرد  رد  سباـی  راـحوا و  دـنناوخ و  رعرع  ار  وا  هک  تسـسروا  تخرد  رمث  لـهبا 

دتفیب وا  مکـش  زا  هچب  دنک  روخب  ای  دماشایب  هدرک  لح  ای  درادرب  نتـسبآ  نز  ار  وا  رگا  دنک و  ثمطر  ار  دا  دنادرگ و  كاپ  ار  هخس 
.دوب عفان  بصع  اخرتسا  جلاف و  هلکا  رد  هدرم و  رگا  دشاب و  هدنز  رگا 

میود و رد  سبای  یلوا و  هجرد  رد  تسا  درابوا  دنراد و  راکب  دنیوگ  ار  هتخوس  برسا  هک  رابا  لدب  ار  وا  تسیناهاپس و  همرـس  دمثا 
دراد رب  ار  وا  رگا  دوب  رایسب  وا  نوخ  هکینز  دنادرگ و  لمدنم  ار  حورق  دنک و  لیاز  حورق  زا  دیاز  تشوگ  عذل و  یب ففجم  ضباق و 

.دهد تیوقت  ار  مشچ  دنک و  عطق  مه  دوب  غامد  هیشغا  زا  وا  ثودح  هک  ار  یفاعر  دنک و  نوخ  نآ  عطق 
ارشام يوارفص و  قالطتسا  فاعر و  مد و  ثفن  تسا  بلاغ  وا  رب  سبی  ود  رب  اما  هداضتم  ياهتوق  زا  تسبکرم  وا  تسا و  دروم  سآ 

ناقفخ  شتآ و  هتخوس  ریساوب و  و 
136 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دراد دوس  ار  لد  فعض  و 
فـشن قرع و  عطق  دننک  کلد  ودب  ار  ندب  رگا  دوب و  عفان  دـنزیر  دـشاب  رـس  رد  ای  مدـق  رد  ای  هجنپ  رد  هک  یحورق  روثب و  رب  رگا  و 

.دربب ار  لغب  دنگ  دنک و  یلضف  تابوطر 
ندیزگ هناثم و  عذل  وا  بح  دراد و  دوس  دنناشن  اجنآ  رد  دیآ  نوریب  وا  محر  ای  دعقم  هک  ار  یـسک  دنناشوجب و  بآ  رد  ار  وا  رگا  و 

.دنک کنر  ار  يوم  وا  خیبط  دوب و  عفان  ار  الیتر  برقع و 
هجرد میس  رد  مرگ  يوبشوخ و  دیپس و  دشاب و  درز  وا  دنناوخ و  کیک  يوراد  ناورـش  رد  ار  وا  دنیوگ و  ار  هنوباب  هفوکـش  ناوحقا 

.هناثم هدعم و  رد  هدرسف  نوخ  لیلحت  هظیلغ و  طالخا  فیطلت  عیطقت و  دنک و  ریساوب  هاوفا  اشحاد و  دس  حیتفت  میود  رد  کشخ 
تبالـص دنیـشن  بآ  نآ  رد  رگا  دـنک و  وا  ثمط  راردا  دـماشایب  دـناشوجب و  ای  دراد  رب  ار  نآ  نز  رگا  دراد و  نایزار  هدـعم  مف  اـما 

.دنادرگ لیاز  ار  محر 
ارنآ رگا  دوب و  عفان  مد  ثفن  نطب و  قالطتسا  جحـس و  رد  میـس  رد  سبای  هجرد و  میود  رد  تسا  دراب  وا  تسا و  ظرق  هراصع  ایقاقا 
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.تسمامت يرثا  ارو  ارعش  باضخ  رد  درب و  دوخ  ءاجاب  ار  محر  هدعقم و  دنرادرب 
.دنناوخ یمور  حیش  ابطا  ضعب  اریطبن  یناسارخ و  یطبن و  یمور و  یسوس و  یسوطرط و  تسعون  جنپ  نیتنسفا 

وا رب  دـشاب و  درز  تیاـغب  وا  گـنر  دـنرآ و  مور  سوس و  سوسرط و  یحاون  زا  هکتـسنآ  نیرتـهب  یمور و  ثوشک  رگید  یـضعب  و 
.دشاب خلت  اما  دراد  شوخ  يوب  رتعس و  وچمه  دوب  اهدنب 

هدـعم ندرک  كاپ  تهج  زا  هلیله و  وا  نزو  همین  اب  دـنهنب  نآ  نزوب  نوراسا  هدـعم  تیوقت  يارب  زا  نآ  ياجب  دـنباین  نیتنـسفا  رگا  و 
تیصاخ  میود و  رد  گشخ  هجرد و  لوا  رد  تسمرگ  وا  هک  ینمرا  حیش  ای  تسا  دنج  وا  لدب  لاوحا  همه  رد  یبص و 

137 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
مکش زا  ارتایح  دربب و  ار  خفن  دشاب و  کین  هنمزم  تایمح  ناقری و  رد  دنک و  ارفـص  لاهـسا  ردقب  تسا و  فیفجت  حیتفت و  الج و  وا 
دراد دوس  دنروخب  بارش  زا  شیپ  ارنآ  رگا  دشاب و  رایـسب  ریثات  ار  وا  هراصع  دراد و  دوس  ار  هدروخ  رهز  هدیزگ و  رام  درآ و  نوریب 

.دوشن لصاح  رامخ  و 
.تسیمور هریز  وا  هک  دنا  هتفگ دشاب و  معط  زیت  دیفس و  همه  وا  قاس  كرب و  لگ و  هک  تسیهایگ  نومیتفا 

يوب زیت  خرس و  هک  دشاب  نآ  وا  نیرتهب  تسکیراب و  وا  خاش  رس  دنام و  رتعسب  تسیهایگ  هفوکش  وا  هک  هتفگ  میکح  سودیروقسید 
میـس رد  تسا  ففجم  نخـسم و  دشاب و  یتشد  لظنح  وا  نزو  لثم  وا  لدب  سدقملا و  تیب  ماش و  زا  دنروآ  ایطیرقا  هریزج  زا  دوب و 

.دوب کین  هدس  حیتفت  خفن و  يارب  زا  مغلب و  لاهسا  زا  دشاب  رتشیب  ادوس  لاهسا  رد  وا  ریثات  و 
دننام وا  دشاب و  نسوس  كرب  وچمه  وا  كرب  دشکب  ار  شوم  هک  دنیوگ  نآ  يارب  زا  رافلا  لصب  ار  وا  دنیوگ و  زین  لاقـسا  لیقـسا و 

رد دنک و  ظیلغ  تاسومیک  فیطلت  مود  رد  سبای  هجرد و  میس  رد  تسمرگ  وا  دنز و  يدیفس  اب  دشاب  درز  وا  گنر  دوب و  يرب  زایپ 
درآ رب  يوم  دنک  کلد  ودب  عضومنآ  دوب  ۀیحلا  ءاد  ای  بلعثلا  ءاد  ار  یسک  رگا  دوب و  عفان  سفن  قیـض  وبر و  لاحط و  ظلغ  عرص و 

.دننک عطق  ار  وا  دنلام  لیلاث  رد  رگا  دوب و  عفان  دماشایب  ای  دنک  دیمضت  دنک و  خبط  هکرس  رد  ار  وا  رگا  هدیزگ  رام  و 
لوضف و تباذا  عفد و  رب  تناعا  اضعا و  تیوقت  دـنک و  هبلـص  ماروا  نییلتون  هام  لکـش  هب  مرک  دـننام  تسیتاـبن  رمث  کـلملا  لـیلکا 

.دنک وا  لیلحت 
دنک و هدنکارپ  اهداب  هجرد  میود  رد  تسگـشخ  مرگ و  وا  وا و  نزو  لثم  یمور  هنایزار  نآ  لدـب  تسا و  یطبن  هنایزار  مخت  نوسینا 

رـسع همداقتم و  تایمح  ماوه و  عسل  رد  دنادرگ و  رایـسب  ریـش  دنک و  ثمط  راردا  دیاشگب و  ار  محر  هیلک و  لاحط و  دـبک و  هدـس 
، دشاب کین  سفنت 
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هب تخرد  نآ  زا  هچ  ره  دننک  یئوش  هماج  نایفوص  وا  بوچب  زایپ و  دـننام  تسوپ  رب  تسوپ  سراپ و  رد  تسیتخرد  عمـص  تورزنا 

.ددرگ خرس  باتفآ  هب  اهغمص  دوش و  خرس  دنامب  باتفآ  رد  دیآ  رب  زورب  هچ  ره  دوب و  رتدیفم  دیآ  رب  بش 
وا لدنـص و  وا  نزو  ثلث  تسلگ و  مخت  وا  لثم  وا  لدـب  دـنناوخ  زین  ایـسورما  سیراب و  ربما  رارتا و  ار  وا  تسکـشرز و  سیراـب  ربنا 

.دراد دوس  دنهن  هراح  ماروا  رب  رگا  دنک و  یگنشت  عطق  ددنب و  زاب  مکش  میود  هجرد  رد  تسگشخ  درس و 
مرو دننک  هرغرغ  وا  قرو  خیبطب  رگا  دنک و  ترارح  ءافطا  تعیبط و  نییلت  میود  هجرد  رد  تسا  رت  درسنآ و  تسا و  هایسولا  صاجا 

.درآ مه  اب  ارحورق  وا  غمص  دنک و  داوم  نالیس  عطق  دراد و  دوس  ار  هثل  تاهل و 
.دشاب رت  يوق وا  هایس  دیفس  هایس و  تسعون  ود  نادجنا 

ریزانخ و ثمط و  لوب و  راردا  لصافم و  عجو  يارب  زا  میـس  هجرد  رد  تسگـشخ  مرگ و  وا  تسیناسارخ و  نادجنا  خـیب  زاغ  رتشا  و 
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.دنک بذج  جراخ  اب  ار  داوم  دنهن  مادنا  رب  ار  وا  رگا  دنک و  عفد  ارمومس  دشاب و  کین  بلعثلا  ءاد  ریساوب و  تاحارج و 

: لصف ود  رب  لمتشم  یلمع  مسق  رد  مّود  باب 

: ندب تّحص  ظفح  رد  لّوا  لصف 

رد رما  كالم  تسا و  رذعتم  درک  ناوت  وا  ریبدتب  دامتعا  هک  یبیبط  هک  نامز  نیا  رد  اصوصخ  تسا  ءایشا  مها  زا  ندب  تحـص  ظفح 
تفه لیدعت  رد  ود  ره  نیا  تیاعر  لیلحت و  زا  تبوطر  ظفح  میود  طالخا و  تنوفع  عنم  یکی  تسا  زیچ  ودـب  ندـب  تحـص  ظفح 

.تسا زیچ 
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.نآ ریغ  اوه و  هطساوب  ددجتم  حیورتب  جازم  لیدعت  - 1
.دوب للحتم  قفاوم  هکیلوانتم  رایتخا  - 2

.دوشن هوق  محازم  ات  لوضف  هیقنت  - 3
.تاریغم زا  وا  تنایصب  بیکرت  ظفح  - 4

.دهد تیوقت  ارحور  هکیروما  قاشنتسا  - 5
.درادهاگن ار  ندب  لادتعا  هکنانچ  سوبلم  حالصا  - 6

.دوشن عقاو  یطیرفت  طارفا و  وا  رد  هک  یناسفن  یندب و  تاکرح  لیدعت  - 7
جازم لیدعت  رد  اجنآ  هچ  دننام  رود  داسف  تنوفع و  ضورع  زا  وا  ياوه  بآ و  هک  دنک  رایتخا  يرهـش  تماقا  يارب  زا  هک  دیاب  سپ 

هک یناویح  تشوگ  مدنگ و  نانب  دـنناوت  ات  هکلب  دـنیامنن  مادـقا  زیچ  ره  ندروخب  دـیاب  دـتفین و  جایتحا  یتفلک  تدایز  هب  حـیورت  هب 
.دنک افتکا  دوب  وا  بسانم 

دنکن لوانت  يزیچ  دشابن  قداص  ياهتـشا  ات  دیامن و  بانتجا  دناوت  ات  سومیکلا  هیدر  مضهلا  ۀیطب  هجزل  هیذـغا  لوقب و  هکاوف و  زا  و 
یقاب ماعطب  لیم  زونه  هک  دیاب  دوش و  بصنم  هدعمب  هیدر  داوم  نآ  هطساوب  هچ  دنکن  هغلابم  وا  عفد  هلطامم و  رد  دشاب  ءاهتـشا  رگا  و 
ماعط نوچ  دشاب و  زرتحم  هتسویپ  ماعط  رب  ماعط  لاخدا  زا  تسا و  رایسب  تاداسف  نمضتم  التما  هچ  دریگ  زاب  لکا  زا  تسد  هک  دشاب 

ناتـسمز رگا  هچنانچ  دوب  هداهن  تاقوا  لدعا  رد  لکا  هک  دیاب  دریگ و  رارق  هدعم  رد  ماعط  هک  دـنکن  تکرح  ینادـنچ  دـشاب  هدروخ 
دعب رگا  دشاب و  ماعط  نایم  رگا  دشاب  قداص  یگنـشت  هک  دروخ  یتقو  بآ  راهن و  یفرط  رد  دوب  ناتـسبات  رگا  زورمین و  تقوب  دـشاب 

رد صیـصختب  تسا  مومذـم  تیاغب  ندروخ  بآ  رد  ندومن  هغلاـبم  تسا و  دومحم  تیاـغب  بذاـک  یگنـشت  رب  ندرک  ربص  نآ و  زا 
نیخـست دشاب و  يوق  وا  بیطرت  هک  دروخ  يزیچ  دوب  جازملا  يوادوس  رگا  دنکن و  تداع  دیامنن و  نامدا  اذـغ  کی  رب  ماعط و  نایم 

وچمه دوب  بطرم  درـس و  هک  دیاب  دوب  يوارفـص  رگا  تشرب و  مین  غرم  مخت  هدرز  هبرف و  هرب  تشوگ  قرم  وچمه  دشاب  فیعـض  وا 
یمغلب  رگا  ریعش و  کشک  هروغ و  ای  رایخ  ای  ودک  هیلق 
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رثکم هکیئاهزیچ  زا  دوب  يومد  رگا  نومک و  ینیچرادـب و  کبک  ریفاصع و  موحل  وچمه  دوب  فطلم  نخـسم و  وا  ءادـغ  دـیاب  دـشاب 
توق هچ  دوب  بجاو  ظیلغ  ءاذغ  میدقت  هک  دننآرب  ابطا  رتشیب  دنک ، عمج  دهاوخ  ظیلغ  فیطل و  ءاذغ  رگا  دیامن و  بانتجا  دوب  نوخ 

ماذج و وچمه  هنمزم  ضارما  ببـسنآ  هچ  دـنکن  عمج  تسام  یهام و  نایم  رتناسآ و  فیطل  مضه  تسا و  رتشیب  هدـعم  رعق  رد  مضه 
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زا هچ  دنکن  عمج  مه  زین  بارش  تسام و  نایم  دنک و  دلوت  نادند  درد  نآ  زا  هک  دنکن  عمج  مه  یهام  غرم و  مخت  نایم  دوب و  جلاف 
.دیآ دیدپ  صرب  نآ 

درد نآ  زا  هک  اریز  درک  دیاشن  عمج  مه  هکرس  جنرب و  نایم  دش و  هدرک  دای  هک  تلع  نیمهب  تسام  غرم و  تشوگ  نایم  نینچمه  و 
.دوش ثداح  قهب  ای  برج  نآ  زا  هچ  دنک  لوانت  یحلام  هک  دیاشن  دصف  بقع  رد  دزیخ و  مکش 

دـش هدرک  هک  یهجوب  اذـغ  تیاعر  نوچ  رانا و  هکرـس و  نایم  نینچمه  دـیاشن و  روگنا  درـس و  نایرب  نایم  عمج  هک  زین  دـنا  هتفگ و 
هدش مرگ  هک  یتقو  رد  دشوپ و  رد  رتشیب  هماج  دشاب  هدز  امرس  هک  تقو  رهب  هکنانچ  درادهاگن  اوه  زا  ار  دوخ  هتسویپ  دشاب و  هدومن 

.دنک رود  دوخ  زا  هماج  هدرک  قرع  دشاب 
هک یتضاـیر  یلـضف  داوم  لـیلحت  يارب  زا  دوشب و  يذاـتم  امرـس  زا  هک  دـنک  یهجوـب  سوـبلم  تیاـعر  زور  بش و  رد  هلمجلا  یف  و 
نآ لاثما  عزف و  مه و  طارفاب و  بضغ  وچمه  یناسفن  ضارعا  زا  دشاب و  لادتعاب  وا  يرادیب  باوخ و  درآ و  ياجب  دـشاب  وا  بسانم 

ناتسبات رد  دنک و  زارتحا  تابطرم  تانخـسم و  زا  دیامن و  تردابم  دوب  جاتحم  لاهـسا  دصفب و  رگا  راهب  تقوب  درادهاگن و  ار  دوخ 
عامج زا  زیئاپ  رد  دننک و  لامعتسا  رایسب  ترارح  تایفطم  دننیـشنن و  باتفآ  رد  دنک و  رتمک  تضایر  دروخ و  رتمک  بارـش  ماعط و 

رد دنکن و  لامعتـسا  تاففجم  دـیامن و  بانتجا  هکاوف  لکا  بش و  دادـماب و  يامرـس  درـس و  ياج  رد  باوخ  درـس و  بآ  رایـسب و 
زا ناتسمز  رد  فیعض و  وا  نیخست  دشاب و  يوق  وا  بیطرت  هک  دروخ  يزیچ  دنک و  داوم  غارفتسا  وا  لیاوا 
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.دشاب هداتفا  دب  لصا  رد  وا  جازم  هک  یسک  رگم  دشاب  نمیا  ضارما  ثودح  زا  ابلاغ  دروخ و  رتشیب  اذغ  دیامن و  زارتحا  یق  دصف و 
تسوبی رگا  دراد و  راکب  رایسب  تابطرم  تادربم و  دنک و و  رایتخا  نوکـس  تعد و  هک  دیاب  دشاب  بلاغ  وا  رب  ترارح  رگا  ذئنیح  و 
تانخسم زا  دنک و  ماعط  زا  دعب  هتسویپ  مامح  لامعتـسا  دوب و  رتناسآ  هکیهجوب  دنکنآ  غارفتـسا  دشوک و  رارم  راردا  رد  دشاب  بلاغ 

دنک و لادتعاب  تضایر  هک  دیاب  دشاب  بلاغ  تبوطر  ترارح و  رگا  دنک و  خیرمت  هبطرم  ناهد  اب  دـیامن و  بانتجا  يوق  تاضایر  و 
.دیامنن نواهت  لوضف  صقن  رد  دور و  مامح  هب  ماعط  زا  شیپ 

ات هک  تسمزال  تحص  ظفاح  رب  دنک و  نآ  ریبدت  رابک  نیجاعم  هنخـسم و  ناهدا  هراح و  هبرـشا  هیذغاب و  دشاب  بلاغ  تدورب  رگا  و 
زا ارندب  رفس  زا  شیپ  هک  دیاب  دشاب  راچان  رگا  دوب و  راوشد  ورب  رفـس  رد  تحـص  ظفح  روما  تیاعر  هچ  دورن  تبرغ  رفـسب و  دناوت 

هکیزیچ دوخ  اب  دروخ و  رتمک  دبـسخ و  رتمک  دنک و  دوخ  تداع  زا  رتشیب  تضایر  جورخ  زا  رتشیپ  زور  دـنچب  دـنک و  كاپ  لوضف 
نآ زا  لطرکی  رگا  دنا  هتفگ هچ  دـشاب ، هتخادـک  عمـش  رد  هک  هشفنب  نغور  وچمه  درادرب  دـنادرگ  ناسآ  ورب  یگنـشت  یگنـسرگ و 

یئاهاذغ هک  دیاب  دناشنب و  یگنـشت  دماشایب  هک  رـسب  مرد  وا 3  زا  رگا  هک  اقمحلا  ۀلقب  رذب  وچمه  دوشن  هنـسرگ  زور  هد  ات  دـماشایب 
دیاب دورن و  لیلحت  یلـصا  تابوطر  دـباین  بآ  رگا  ات  دروخ  رتمک  روش  ياهزیچ  اهاولح و  دـیدق و  یهام و  وچمه  درآ  یگنـشت  هک 

اوه رگا  دوب و  رضم  تیاغب  ءالتما  رد  تکرح  هچ  دوشن  یلتمم  دنک و  قفرب  ریس  دوشن و  فیعض  غامد  ات  دیوگ  مک  نخس  هار  رد  هک 
ور گنر  ات  نانچمه  زین  يور  رب  دـنک و  الط  ءاقمحلا  ۀـلقب  هراصع  انوطقزرب و  باعلب  هنیـس  رب  دـنک و  هیاـس  ار  دوخ  رـس  دـشاب  مرگ 

یفوخ مومس  ندمآ  زا  رگا  دنک و  لوانت  هکاوف  بارش  ریعش و  قیوس  وچمه  تادربم  زا  يزیچ  دنیـشن  رب  هکنآ  زا  شیپ  دوشن و  ریغتم 
.دروخب غودب  عوقنم  زایپ  ددنبب و  نیخث  يزیچب  ار  ینیب  نهد و  دوب 
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درـس بآ  هب  ار  وا  يور  دـنراذگب و  بآ  نآ  رد  یناـمز  دزیرب و  جـیردتب  درـس  بآ  وا  فارطا  رب  هک  دـیاب  دـسر  ودـب  مومـس  رگا  و 

وچمه هدراب  تاراصع  ودک و  هشفنب و  نغور  وچمه  درـس  ياه  نغور نآ  رـس  رب  دننک و  لقن  درـس  یئاج  اب  نآ  زا  دـعب  دـنیوش و  هب
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.دروخب ات  دنهدب  نآ  دننام  سخ و  وچمه  هدراب  لوقب  دهنب و  ملاعلا  یح  ءاقمحلا و  ۀلقب  هراصع 
لگ نغورب  دوب  راچان  رگا  دـنک و  افتکا  هضمـضمب  هکلب  دوش  كاله  لاـح  رد  هچ  دـماشایب  ریـس  هک  دـنراذگن  دـهاوخ  بآ  رگا  و 
درس ياوه  لوخد  زا  ارینیب  نهد و  دنک و  ماسم  دس  هک  دیاب  دنک  رفس  يوق  يامرـس  رد  رگا  دماشایب و  كدنا  كدنا  ات  دنک  جوزمم 

تیتلح لدرخ و  زوج و  ریس و  لثم  دنیـشنن و  شتآ  کیدزن  دورن و  مرگ  ياج  رد  دوز  دیآ  دورف  نوچ  هک  دیاب  درادهاگن و  هاکان  و 
.دوشن مرگ  اج  نآ  رد  ياپ  هچ  دشوپن  کنت  هزوم  دراد و  راکب  اذغ  رد 

ای مجلش  بآ  رد  دشاب  هدیسر  امرس  رگا  نآ و  ریغ  ای  بسا  رب  يوم  نآ  زا  دعب  دچیپ و  ذغاک  رد  ار  دوخ  ياپ  لوا  دسرب  امرس  رگا  و 
.دنهن دنشاب  هدیناشوج  جنرب  ای  تیربک  ای  ریجنا  هک  یبآ 

ررض هچ  دنکن  لامها  فلتخم  ياهبآ  ریبدت  رد  دنهن و  درسبآ  رد  ار  هدیـسر  امرـس  هویم  هکنانچ  دنهن  درـس  بآ  رد  دنتفگ  یـضعب  و 
دنک و تیافک  ندمآ  زاب  نتفر و  رد  ار  وا  هکنادنچ  درادرب  دوخ  ماقم  زا  بآ  دناوت  رگا  سپ  دشاب  هفلتخم  هیذـغا  ررـض  زا  رتشیب  نآ 
دـنک و طلخ  نآب  دـناسرب و  رگید  لزنمب  ارلزنم  نآ  بآ  دـنک و  طلخ  اجنآ  بآ  هب  لوا و  لزنمب  اـت  درادرب  بآ  ماـقم  زا  دـناوتن  رگا 

دور هکنادنچ  نینچمه 
ات دراذگب  دنک و  هریت  دزیمایب و  لگنادب  اربآ  درادـنا و  هزوک  رد  لگنآ  زا  يردـق  دـسر  هک  لزنم  رهب  دراد  رب  لگ  دوخ  ماقم  زا  رگا 
رپ هک  دهن  هینآ  رد  ار  وا  فرطکی  دزاسب و  فوص  زا  هلیتف  دوشن  رـسیم  ینعم  نیا  رگا  دشاب و  کین  دماشایب  نآ  زا  دعب  دوش و  یفاص 

.دماشایب ارنآ  دور و  اج  نآ  رد  بآ  ریطقتب  ات  دوب  یهت  هک  هینآ  رد  رگید  یفرط  دشاب و  بآ 
143 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ررـض دماشایب و  دنک و  جزم  نآ  اب  هضماح  بوبر  زا  يزیچ  دهدن  تسد  اهنیا  رگا  دوش و  نمیا  وا  هلیاغ  زا  دنک  جـنط  اربآ  زین  رگا  و 
ءاهبآ ررـض  تاوالح و  تاموسد و  ارخلت  بآ  ررـض  نیبجنکـس و  هکرـس و  ار  روش  بآ  ررـض  دـنک و  عفد  ریـس  زاـیپ و  ارمرگ  بآ 

تماجح دصف و  زا  هک  دیاب  دوش  نتسبآ  نوچ  نزو  هضماح  بوبر  بیس و  هب و  شرت و  رانا  وچمه  هضباق  هکاوف  ار  ماجآ  هداتـسیا و 
وا هفت  همعطا  حیاور و  مش  هلیاه و  تاوصا  دیدش و  عزف  ترورض و  بسحب  رگم  دیامن  بانتجا  دوب  یقای  لاهـسا  بجوم  هکیزیچ  و 

نیبجنکس نیبگنلک و  هدعم  هیقنت  يارب  وا  هک  دیاب  ددرگ و  نینج  طاقسا  ببس  تاروکذم  زا  یکی  ره  هک  دشاب  رایسب  دوب و  رضم  ار 
ددنب اجنآ  رب  دیالایب و  تیز  نغورب  یئوکر  دربب و  هدایز  دراذـگب و  تشگنا  رادقم 4  ار  هچب  هرس  هلباق  دهنب  راب  نوچ  دراد و  رایـسب 

قامس و طمق و  جنداش و  زا  يزیچ  دشابن و  روش  تخس  بآ  دیاب  دوش و  يوق  هرـشب  تسوپ و  ات  دنک  حیلمت  ار  وا  ندب  نآ  زا  دعب  و 
دیاسایب نآ  عذل  کمن و  ءالج  زا  وا  ندب  ات  دیوش  هب  حلمم  ریغ  رتاف  بآ  هب  ار  وا  نآ  زا  دعب  دشاب و  هتخادنا  اج  نآ  رد  رتعـسو  هبلح 

هک یلکـش  هب  اریوضع  ره  دنک  وا  طمق  نوچ  دنک و  ریطقت  تیز  زا  يزیچ  وا  مشچ  رد  دنک و  كاپ  مدب  مد  ار  وا  نیرخنم  هک  دیاب  و 
.دنادرگ لکشم  دوب  وضع  نآ  نسحا 

یباوخ ره  زا  دعب  دناباوخب و  دوب  تملظب  لیام  هکلب  دتفین  اج  نآ  رد  باتفآ  عاعـش  دوب و  لدتعم  اوه  هک  هناخ  رد  ار  وا  نآ  زا  دعب  و 
دشاب رتهب  دهدب  ریش  شردام  رگا  دیوشب  ار  وا  دشاب  هدرک  مامت  هک 

ای 3 تبون  هب 2  يزور  هنابـش  رد  دناعلبب و  لسع  زا  يردق  هک  دیاب  نداد  ریـش  زا  شیپ  دهد و  ریـش  وا  ریغ  هک  دیاب  سافن  مایا  رد  اما 
.دشاب رتهب  دنک  راصتقا  نداد  ریش  تبون 

دتفا جایتحا  هیادب  رگا  دهن و  عیضر  نهد  رد  نآ  زا  دعب  دشودب و  ارناتسپ  تبون  ای 3  تبون  هک 2  دیاب  دهد  ریش  نوچ  زور  لوا  رد  و 
ترمحب و لیام  دشاب  دیپس  وا  يورگنر  دیاب  دشاب و  لاس  ات 35  نایم 25  وا  نس  هک  دنک  رایتخا  اریسک  هک  دیاب 
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.لدتعم هنحس  خارف و  هنیس  دوب و  يوق  وا  ندرگ 
ضایبب لیام  رادقم و  ماوق و  رد  لدتعم  وا  ریش  زنتکم و  وا  ناتـسپ  دشاب و  قلخ  شوخ  هک  دیاب  دوب  طسوتم  نمـس  تفاصح و  ینعی د 

هنیرن وا  دـنزرف  هک  دـیاب  دوب و  طسوتب  هکلب  دـشابن  ةدالولا  ةدـیعب  ای  ةدالولا  هبیرق  هیاد  هک  دـیاب  توالح و  هب  لـیام  يوب و  شوخ  و 
.ملعا هللا  دوش و  دساف  وا  ریش  هچ  دننک  تعماجم  عضرم  اب  هک  دیاشن  دشاب و 

: تاجلاعم رد  میود  لصف 

لیدبت يارب  زا  ای  سابتحا  يارب  زا  ای  دوب  غارفتسا  يارب  زا  ای  لخاد  زا  لامعتـسا  جراخ و  زا  ای  دوب  لخاد  زا  ای  وراد  لامعتـسا  هکنادب 
يوراد وچمه  هدایز  يارب  زا  ای  دـنهن  ياـج  رب  زیت  يوراد  هکناـنچ  .دوب  يزیچ  صقن  لیدـبت  يارب  زا  اـی  جراـخ  زا  لامعتـسا  جازم و 
.دوب مزال  زیچ  هیوداب 10  جالع  رد  نآ و  دننام  دیمکت و  الط و  ریطقتب و  جازم  رییغت  ای  ندب  زا  يزیچ  جورخ  عنم  يارب  زا  ای  تبنم 

دلب تداع 8 - نس 7 - یعیبط 6 - جازم  رابتعا  ثداح 5 - جازم  رابتعا  وا 4 - فعض  ضیرم و  توق  وا 3 - ببس  ضرم 2 - عون  - 1
.اوه لاح  رضاح 10 - تقو  - 9

نایب هب  مینک  عورـش  ضارما  زا  یـضعب  ریبدت  رد  هکنآ  زا  شیپ  درک و  دـناوت  جالع  رد  عورـش  دـشاب  هدرک  روما  نیا  تیاعر  نوچ  و 
.دوش هدرک  یتراشا  هنقح  لاهسا و  یق و  دصق و 

رد رگا  دوب و  عرـسا  عفن  رد  لافیق  دـصف  دـشاب  رـس  رد  رگا  وا  تلع  تماجح و  دـصف و  ار  يومد  ندـب  رم  اهجالع  نیرتیوق  هکنادـب 
يوضع زا  نوخ  بذج  وا  وچ  فیعـض  تماجح  ریثات  تسا و  روکذم  قرع  ود  ره  عماج  لحکا  قیلـس و  اب  دـصف  دـشاب  ندـب  لفـسا 

.دنکن زواجت  وا  زا  وا و  رواجم  زا  دنهن و  ورب  همجحم  هک  دنک 
145 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ماعطب رگا  دوش و  قنخ  ببـس  هک  دـشاب  هاگ  هچ  تسا  رطخ  نآ  رد  دـشاب  هیودا  هب  رگا  یق  تسا و  نیقاس  تماـجح  نآ  نیرت  يوق و 
.دنک فیفجت  دشاب  رواجم  هک  اریئاضعا  دنادرگ و  كاپ  ار  هدعم  دوب 

نآ در  نایثغ و  عنام  هک  یحیاور  نآ  لامعتسا  زا  دعب  دهد و  جضن  ار  هدام  دنک و  تانیلم  لامعتسا  رتشیب  هک  تسنآ  لاهـسا  طرـش  و 
.دراد راکب  عانعن  یهب و  وچمه  دوش 

ثودح زا  رگا  هک  دوب  نآ  یلوا  دنکن  راک  دماشایب و  وراد  رگا  دراد و  لامعتسا  دنکنآ  سبح  هکیزیچ  دتفا  طارفا  لاهـسا  رد  رگا  و 
هنقح دـیامن و  تردابم  هنقح  لامعتـسا  هب  هک  دـیاب  دوب  فیاخ  نآ  ثودـح  زا  رگا  دـنکن و  تعیبط  کـیرحت  دـشابن  فوخ  یـضرم 

.دشاب رت  تمالس  اب  لاهسا  زا  دنک و  غارفتسا  دوب  اعما  مکش و  رد  هک  ار  یلوضف 
سملم ترارح  مشچ و  يور و  یخرس  نآ  تمالع  دشاب  يومد  هدام  زا  رگا  هقیقش  درد  عادص و  میئوگ  دش  مولعم  ینعمنیا  نوچ  و 

بانع بارش  وچمه  درس  ياهزیچ  لامعتسا  تماجح و  دشاب و  دصف  نآ  جالع  تسا و  نهد  توالح  ضبن و  مظع  قورع و  ءالتما  و 
گنر و يدرز  نآ  تمالع  دوب  يوارفص  هدام  زا  رگا  تشرب و  مین  غرم  مخت  ءاذغ  بالگ و  دیفس و  رکـش  يدنه و  رمت  صاجا و  و 
صاجا و يدـنه و  رمتب  تعیبط  لاهـسا  نآ  جالع  لوب و  ترفـص  ضبن و  تدـح  يور و  رـس و  باهتلا  درد و  تدـش  نهد و  یخلت 

ءام ءاذغ  هشفنب و  لگ  ندیئوب  روفاک و  لدنص و  بالک و  فالخ و  قرو  بآبرس  دیربت  ربنش و  رایخ  نیبگنرت و  ناستپـس و  بانع و 
.ریعشلا

لاهـسا نآ  جـالع  هدوب  نهد  تضومح  لوب و  ترـضخ  ضبن و  روتف  نوـل و  تدوـمک  نآ  تمـالع  دـشاب  يوادوـس  هداـم  زا  رگا  و 
.رکش نغور و  زا  جذولاف  جورفب و  جابریز  ءاذغ  نوقیراغ و  نومیتفا و  هایس و  هلیلهب  تعیبط 
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لاهسا جالع  ضبن و  روتف  هروراق و  نول و  ضایب  نهد و  يروش  رـس و  ینارگ  باوخ و  يرایـسب  نآ  تمالع  دوب  یمغلب  هدام  رگا  و 
بح  ربص و  بحب  تعیبط 

146 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ریفاصع جابروش  ءاذغ  کسم و  مش  جرای و  اب  هرغرغ  رابیش و 

لالتخا ضبن و  مظع  يور و  یخرس  وا  تمالع  دشاب  يومد  رگا  نآ  دوش و  ثداح  رس  نطاب  حطـس  رد  هک  راح  تسا  یمرو  ماسرس 
ناتـسپس و نیبگنرت و  بانع و  صاـجا و  بآـب  تعیبط  نییلت  ههبج و  قورع  زا  تسنوخ  جارخا  ماکحتـسا  زا  شیپ  وا  جـالع  لـقع و 

.ماداب نغورب  رشقم  سدع  هروزم  رانا و  بآب  ریعشلا  ءام  ءاذغ  هشفنب و  سوسلا و  لصا 
شطع و تدـش  هداح و  یمح  هروراـق و  تیراـن  ضبن و  تدـح  ناـبز و  یهایـس  گـنر و  يدرز  نآ  تمـالع  دوب  يوارفـص  رگا  و 

بآ ضماح و  رانا  بآب  نان  دیآ  دوخ  اب  ضیرم  نوچ  صاجا و  اب  خوبطم  ریعـشلا  ءام  نآ  جالع  نایذه و  يدوخیب و  لقع و  لالتخا 
.جانافسا هروزم  نآ  زا  دعب  هروغ و 

هکنآ وا  جالع  تسا و  رهس  ضبن و  تدح  لوب و  ترمح  نآ  تمالع  دشاب  راح  طلخ  زا  رگا  تسیوادوس  ساوسو  نآ  هک  ایلوخیلام 
ءاذغ دهدب و  اینومقـس  نوقیراغ و  نومیتفا و  هایـس و  هلیله  خیبط  دـنزیر و  وا  رـس  رب  نانز  ریـش  شاخـشخ و  ودـک و  هشفنب و  نغور 

.ماداب نغورب  شام  هروزم 
جنوباب و بآ  هکنآ  جالع  هدوب و  ضبن  روتف  لوب و  ترـضخ  باعل و  نالیـس  نیزحنم و  تبوطرنآ  تمالع  دشاب  دراب  طلخ  زا  رگا  و 

ءادغ دنهدب و  هریش  نغور  ربنش و  رایخب  بکرم  نوقیراغ  نومیتفا و  هایـس و  هلیله  خیبط  دنزیر و  وا  رـس  رب  شیم  ریـش  ماداب و  نغور 
جیرارف  جابروش 

دشاب یمغلب  رگا  هدام  نآ  دوش و  عنام  یناسفن  حور  ذوفن  زا  دنک و  دودسم  ار  حور  کلاسم  زا  یضعب  هدراب  هدام  هک  تسنآ  عرص  و 
دـنمدرد و قوحـسم  انیاوافوا  ینیب  رد  دـننک و  نوقیخمطـصا  بح ، ایاقوق و  بحب  وا  جالع  تسا و  نمـس  نول و  ضایب  نآ  تمـالع 
نآ و دننام  جارد و  ریفاصع و  وا  ءاذغ  دننک و  نفاص  دصف  دنک  قرع  دشاب و  خرس  يور  مشچ و  عرـص  اب  رگا  دننک و  ریبدت  فیطلت 

نوسینا  نا  خبط  رد 
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تمالع دوب  يوادوس  رگا  دیامن و  بانتجا  بارش  روزم  اه و  هویم اهریش و  هزات و  یهام  زا  هک  دیاب  دنزادنا و  ردایورک  ینیچراد و  و 
هک هیقنم  هفطلم  نیجاعم  هک  دیاب  وارقیف  جرایا  سودوخ و  وطـسا  نوقیراغ و  نومیتفا و  خیبط  نآ  جالع  دوب و  نول  داوس  لازه و  نآ 

.جیرارف جابروش  اذغ  سم و  ره  نوجعم  سفور و  جرایا  سوطی و  دورثم  وچ  مه  دراد  راک  هب  دشاب  جازم  لدبم 
ءاخرتسا وا  تمالع  دوش و  عنام  ذوفن  زا  ار  یناسفن  حور  یلکب  هکنانچ  دـنک  یلتمم  ار  غاـمد  نوطب  هک  دوب  یمغلب  هداـم  زا  هتکـس  و 

ضیبا قبرخ  شدنک و  وا  ینیب  رد  دننک و  هداح  هنقح  لامعتـسا  اب  لافیق  دصفب  وا  جالع  دیدش و  طیطغ  ساوح و  لیطعت  دوب و  ندـب 
.دنمدرد زینوش  لفلف و  کسم و  و 

وا جالع  دـنوش و  ثداح  دراب  جازم  ءوس  زا  اـی  یمغلب  تبوطر  زا  وا  فعـض  اـی  بصع  ءاـخرتسا  هس  ره  نیا  هشعر  هوقل و  جـلاف و  و 
.قیتع بارش  ریفاصع و  جابروش  اذغ  رد و  الب  نوجعم  قوراف و  قایرت  ایداغول و  جرایا  ارقیف و  جرایا 

.دوش ثداح  نیرخنم  ای  غامد  نوطب  زا  تبوطر  نالیس  زا  ماکز  و 
.ماداب نغورب  هشفنب  بارش  دوب و  دصف  وا  جالع  دشاب  هجو  ترمح  سار و  باهتلا  عادص و  اب  رگا  سپ 

.دوش عطقنم  دوخب  ات  دنراذگب  ضیبا  ای  رفصا  دشاب  جضن  ظیلغ  مغلب  دیآ  نوریب  هچنآ  دشابن  ترارح  لیالد  اب  رگا  و 
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.دننک قاشنتسا  راح  نیحایرب  دننک و  دیمکت  مرگ  لیدنمب  ار  رس  دوب  قیقر  ضیبا  رگا  و 
درز و هلیله  حیبطب  تعیبط  لاهسا  هرقن و  تماجح  تسلافیق و  دصف  جالع  دوب  قورع  ءالتما  يور و  مشچ و  یخرس  وا  اب  رگا  دمر  و 

بآ هب  نان  ماداب و  نغور  شام و  سدـعب و  تاروزم  اذـغ  درـس و  بالگ  بآ و  هب  مشچ  دـیربت  رکـش و  ربنـش و  رایخ  كربب  هکاوف 
.شرت رانا  بآ  هروغ و 

جرایا  رایبش و  جالع  دوش  قصتلم  بشب  نافجا  دشابن و  هروکذم  تامالع  رگا  و 
148 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.لگ نغور  هب  جاب  ریز  اذغ  هزور و  ره  مامح  تموادم  دوب و  ارقیف 
عامج هزور و  زا  دنک و  هنهک  بارش  قفاوم و  شوخ  ياهیوبب  غامد  تیوقت  تساذغ و  فیطلت  نآ  جالع  دوب  رصب  رد  یفعـض  رگا  و 

.دتسیا زاب 
.هدرک قحس  مه  اب  ار  هلمج  ایتوت  اینومقس و  یلباک و  هلیله  هب  لاحتکا  تساذغ و  فیطلت  نآ  جالع  دور  بآ  مشچ  زا  رگا  و 

هب تعیبط  لاهسا  لافیق و  دصف  جالع  شوگ و  رد  دوب  نابرـض  گنر و  یخرـس  نآ  تمالع  دشاب  مرو  ای  نوخ  زا  رگا  شوگ  درد  و 
شام و شرت و  رانا  هروغ و  هروزم  ءاذغ  لخ و  بالگب و  خوبطم  ماداب  نغور  ریطقت  رکـش و  ربنـش و  رایخ  درز و  هلیله  هکاوف و  بآ 

.سدع
ارقیف و جراـی  اـب  هرغرغ  یقو و  رابیـش  بحب  هیقنت  جـالع  دوب و  شوگ  نینط  زاوآ و  نآ  تمـالع  دوب  یحیر  هداـم  اـی  هدـس  زا  رگا  و 

.لباوتب تاجاب  دیفسا  اذغ  هدیشوج و  تبش  هنوباب و  سکرن و  شوجنزرم و  قرواب  هریش  نغور  ریطقت 
درز و هلیله  هکاوف و  خـیبطب  تعیبـط  لاهـسا  نآ  زا  دـعب  تسا و  لاـفیق  دـصف  نآ  جـالع  دوب  نوـخ  هبلغ  تاـمالع  اـب  رگا  ینیب  درد 

.سدع رشقم و  شام  هروزم  اذغ  رکش و  ربنش و  رایخ  نوقیراغ و 
کـسم هحیار  قاشنتـسا  لدرخ و  هک و  رـسب  هرغرغ  جرایا و  بحب  تسا  تعیبط  لاهـسا  نآ  جالع  دـشابن  نوخ  هبلغ  تامالع  رگا  و 

.جابریز اذغ  يوبشوخ و  بارش  رد  عوقنم 
رس رب  فربب  دربم  بالگ  دنک و  الط  فرب  هب  دربم  بالگب  سابیر  هروغ و  بارـش  تسا و  لافیق  دصف  نآ  جالع  دشاب  فاعر  رگا  و 

.سدع هروزم  اذغ  دنک و  طوعس  روفاک  لمحلا و  ناسل  بآ  هب  دزیر و 
.تسا لافیق  دصف  نآ  جالع  دشاب  يوارفص  يومد و  هدام  زا  رگا  هثل  نادند و  درد  و 

هک و رسب  هرغرغ  ربنش و  رایخ  درز و  هلیله  خیبطب  تعیبط  لاهـسا  درک و  دیابب  تسنابز  ریز  هک  گر  ود  ره  دصف  دوشن  یفاک  رگا  و 
بآ  نآدب و  هضمضم  بالگ و 

149 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوب کین  ملاعلا  یحو  نامر  روشق  قامس و 

اذغ فیطلت  احرق و  رقاع  لظنخب و  حوبطم  لخب  هضمضم  ایاقوق و  بح  ارقیف و  جرابا  ندروخ  نآ  جالع  يوادوس  ای  یمغلب  رگا  و 
قتسف نغور  ای  ربونص  بح  نغور  اب  یبرم  هشفنب  لوانت  نآ  جالع  دشابن و  یگنشت  هک  تسنآ  تمالع  دشاب  تبوطر  زا  رگا  لاعس  و 

.دز ربط  یبرم و  هشفنبب  ریعشلا  ءام  اذغ  سکرن و  نسوس و  نغور  هب  قلح  خیرمت  و 
هشفنب و بانع و  ناتسپس و  شاخـشخ و  بارـشنآ  جالع  گنخ و  دابب  داذلتـسا  دوب و  یگنـشت  نآ  تمالع  دشاب و  تسوبی  زا  رگا  و 

.ماداب نغور 
.ماداب نغور  هنایزار و  خیب  ناشوایس و  رپ  اب  سوسلا  لصا  تیز و  ای  ریجنا  بآ  هب  یلسع  نیبگنلک  دشاب  امرس  زا  رگا  و 
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.دنک لامعتسا  دشرسب و  سیتلا  ۀیحل  هراصعب  ار  ودک  هناد  زغم  اریتک و  اشندوش و  تخس  لاعس  رگا  و 
دوش لسع  وچمه  بآ  ات  دنناشوجب  مرد  یکی 20  ره  زا  یبرع  غمص  اریتک و  دوب  ترارح  باهتلا و  نآ  اب  دوش و  هنهک  لاعـس  رگا  و 

، دنک لامعتسا  هتسویپ  ار  نآ  دزیمایب و  مه  هب  دزیر و  اجنآ  رد  انوطق  رذب  باعل  هشفنب و  نغور  نآ  زا  دعب  و 
.دماشآ هب  درس  بآ  اب  ار  بنرا  هحفنا  مردکی  دیآ  نوریب  نوخ  لاعسب  رگا  و 

دنک جارخا  كدنا  نوخ  تبون  ره  هب  هک  دیاب  اما  ندرک  مک  نوخ  تاعفدب  درک و  دیاب  دصف  دهدن  هدیاف  رگا  و 
وچمه هکنانچ  .نیتنج  هرمح و  سف و  قیض  هداح و  یمح  نآ  تمالع  نوخ و  ءالتما  زا  هیر  رد  دوش  ثداح  هک  تسیمرو  هیرلا  تاذ 

ماداب و نغورب  جانافـسا  هروزم  اذغ  دنک و  ترارح  ءافطا  هکنادـنچ  نوخ  جارخا  تسا و  قیلـس  اب  دـصف  نآ  جالع  دـیامن و  غوبـصم 
هدراب و لباوت 

150 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دهن هنیس  رب  دزیمایب و  خیب  دربم  لگ  بآ  اب  ار  روفاک  لگ و 

رد داهتجا  روفاک و  صرق  تسنانز و  ریش  ندیماشآ  وا  جالع  دوب و  نآ  عبات  فیعـض  یمح  هک  ردص  هیر و  رد  تسا  یتحارج  لس  و 
يرحب  ناطرس  هدرکنایرب و  جیرارف  اذغ  تعیبط و  كاسما 

وا جالع  دوب و  وا  عبات  عالضا  ریز  رد  سخان  عجو  لاعس و  سفن و  قیض  تسباجح و  رد  هک  ییـصع  ای  تسباجح  مرو  بنجلا  تاذ 
.شاخشخ ریعشلا و  ءام  اذغ  هشفنب و  بانع و  نیریش و  صاجا  بآب  تعیبط  لاهسا  رایسب و  نوخ  جارخا  قلیس و  اب  دصف 

زا دعب  یق  ارقیف و  جرایا  افوز و  خیبط  نآ  جالع  هجزل و  تابوطر  زا  هیر  هبصق  ءالتما  هطساوب  تکرح  تقوب  تسا  سفن  قیـض  وبر  و 
.رکشب ریعشلا  ءام  اذغ  نیبجنکس و  لخب و  لسع  لدرخ و  لکا 

يوق ترارح  رگا  جـنرت و  بر  هب  روفاک  صارقا  تسا و  پچ  تسد  قیلـس  اب  دـصف  وا  جالع  دوب  ترارح  لیالد  وا  اب  رگا  ناـقفخ  و 
رب دنک و  عمج  ارنآ  تیوسب و  دیفس  لدنص  لگ و  اقمح و  هلقب  رذب  سخ و  رذب  رایخ و  رذب  اب و  دنهرزب  اثق و  ریشابط و  دناتـسب  دوب 
زا زور  ره  دزاس و  اه  صرق دـش و  رـسب  بیـس  بآ  هب  ارنآ  دـنک و  تفاضا  نآ  رب  روفاک  یجوسط  نآ  زا  یلاـقثم  ره  ضوعب  دـشک و 

.دیآ عفان  هتفه  ود  ات  دنک  لامعتسا  یلاقثمنآ 
.دیامن تموادم  يرکش  نیبجنکس  تبرش  هروغ و  بآ  جایریزب و  جیرارف  غود و  برشب  دشاب  هیقب  رگا  و 

عفد يارب  زا  جاـب و  ریز  هب  خوبطم  جـیرارف  یناـحیر و  بارـش  سوس و  بارـش  ندـیماشآ  وا  جـالع  دوب  تدورب  تلـالد  وا  اـب  رگا  و 
لدنص و هب  هنیـس  دیمـضت  دشاب و  کین  روفاک  صارقا  رایخ و  بآ  حافت و  بر  جنرت و  ضامح  بر  غود و  ندیماشآ  بلق  ترارح 

.جلث هب  دربم  روفاک  لک و  بآ 
هب لخب  جوزمم  ینمرا  لگ  ندـیماشآ  خـفرف و  بآ  هبابرهک  صارقا  ندـیماشآ  قیلـس و  اب  دـصف  نآ  جالع  دـیآ  نوخ  نهد  زا  رگا  و 

دیمضت درس و  بآ 
151 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.ریشابط ینمرا و  لگب  لقنت  قامس و  هروغ و  بآ  هب  سدع  هروزم  اذغ  ماداب و  نغور  ایقاقا و  نیوخالا و  مدور  دنکب  ردص 
هب بآ  وج  دروخب و  هزات  یهام  هکنآ  زا  دـعب  یقب  دـنک  هیقنت  قوفب  لیام  هدام  دوب و  يدام  راـح  جازم  ءوس  زا  رگا  هدـعم  فعـض  و 

.درک دیاب  لاهسا  هب  هیقنت  دشاب  لفسا  هب  لیام  هدام  رگا  دماشایب و  رتاف  نیبجنگسا 
نیتنـسفا و زا  یخوبطم  نآ  زا  دعب  دنک و  ربص  تعاس  دماشایب و 2  دنک و  نوجعم  نیبجنگـسب  ار  ود  ره  هلیله و  ربص و  دناتـسب  سپ 

.دنک خوبطم  نیا  لامعتسا  رارکت  دماشایب و  هدرک  نوریب  مخت  زیوم  صاجا و  هرت و  هاش
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يدـنه و کمن  درز و  هلیله  يرکـش و  نیبجنگـس  اب  نبجلا  ءاـم  دوب  يرارم  ءـالتما  زا  فعـض  نآ  رگا  دوش و  كاـپ  هدـعم  هکناـنچ 
درـس و بآ  دراد و  راـکب  صاـجا  سخ و  اـثق و  ودـک و  جـیرارف و  وچ  مه  هبطر  هدراـب  همعطا  دـماشایب و  رکـش  يوشم و  اـینومقس 

.دروخ رایسب  صاجا  بآ  وزم  رانا  بآ  يرکش و  نیبگنکس 
ۀلقب رذـب  راـیخ  بحاـثق  بح  نیریـش  عرق  بح  ضیبا  لدنـص  ریـشابط  دـنک  لامعتـسا  صرقنیا  دوب  هداـم  یب ّراـح  جازم  ءوـس  رگا  و 
بآ هب  ار  هلمج  نیا  مرد  ینمرا 4  لگ  مرد  شـش  کشرز  یگناد  روفاک  مرد و  تفه  گشخ  لگ  مرد و  جـنپ  یکی  ره  زا  ءاقمحلا 
بآب رابکی  سابیر و  بآب  رابکی  هروغ و  بآ  هب  رابکی  دماشایب و  شرتواک  تسام  اب  رابکی  ارنآ  دزاس و  صرق  دـنک و  نوجعم  ودـک 

.دوش لیاز  هدعم  داسف  ات  جنرت  ضامح 
ای لسع  بآ  لجف و  روش و  یهام  وچ  مه  هفطلم  ءایـشا  لامعتـسا  زا  دعب  یقب  دنک  هدـعم  هیقنت  يدام  دوب و  دراب  جازم  ءوس  زا  رگا  و 

رابک تاجرایا  یقس  ربص و  یکطصم و  زا  ذختم  یبح  ای  نوقیخمطصا  بح  وچمه  لهسمب  ای  رتفم  یلسع  نیبجنکـس  تبـش و  حیبط 
.دماشایب اود  نیا  دوش  كاپ  هدعم  نوچ  دماشایب و  صاجا  بآ  لگ و  نغور  اب  ایسورام  دنکن  نآ  لامتحا  رامیب  رگا  و 

یکی  ره  زا  ماخ  دوع  زوح و  امرم  گشخ و  عنعن  ابرهک و  مرد  هس  یکطصم 
152 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوخن اذغ  لفنرق و  بآ  یکطصم و  نوسینا و  بآ  یناحیر و  بارش  اب  دوب  مرد  نآ 2  زا  یتبرش  دنزپب و  دنبوکب و  ار  هلمجنیا  مرد   2
.دوب هیوافا  ریزابا و  وا  رد  هک  تانجنطم  ایالق و  ربانقب و  بآ 

.هدربم ءایشا  لامعتسا  نآ  زا  دعب  درک  دیاب  دصف  لوا  دوش  ثداح  راح  مرو  هدعم  رد  رگا  و 
نآ دوش و  دـلوتم  رقارق  حایر و  وا  زا  دـشابن و  رداق  نآ  لیلحت  رب  ترارح  هک  دوب  یتبوطر  نآ  ببـس  تسمکـش و  ندـیچیپ  صغم  و 

.لگ نغور  اب  انوطق  رزب  وچمه  هلدتعم  ءایشا  لامعتسا  نآ  زا  دعب  درک و  دیاب  لوضفنآ  غارفتسا  لوا  دشاب  هراح  لوضف  زا  رگا 
.لسع تیزاب و  فرح  وچمه  دنک  فیطلت  هک  دیاب  يزیچب  نآ  جالع  دوب  هجزل  طالخا  زا  رگا  و 

راغلا بح  هاوخنان و  نومک و  بادس و  رذب  وچ  مه  دنک  نآ  هللحم  ءایشا  لامعتسا  دوب  ظیلغ  حابر  زا  رگا  و 
.دشاب هوغرنآ  اب  هک  یمغلب  تبوطر  جورخ  اب  رتاوتب  تسا  نطب  جاع  زا  هک  ریحز  و 

زوج زغم  لدرخ و  زیوم و  نآ  زا  دعب  دـماشایب  هدرک  نایرب  داشرلا  بح  مرد  اب 3  ار  نیرسن  نغور  هک  تسنآ  جالع  دشابن  نوخ  رگا 
غرم مخت  هدرز  نآ  زا  دـعب  دـماشایب  هدرکناـیرب  مرپـسا  هاـش  مخت  مرد  اب 3  ار  لـگ  نغور  دـشاب  نوخ  رگا  دـنک و  لواـنت  ناـن  اـب  ار 

نغور اب  هدرکنایرب  غرم  مخت  هدرز  اـب  رت  ساو  طولب  تفج  راـنلج و  سـالا و  بح  جـنرب و  وج و  زا  هلومعم  هنقح  رگا  هدرکناـیرب و 
.دشاب کین  دنک  لامعتسا  اشن  جادیفسا و  لگ و 

دعب یتکرح  زا  رگا  وا  ددرگ و  ثداح  قاوف  دوشن  عفدنم  نآ  نوچ  يذوم و  يارب  زا  وا  ضابقنا  تسا و  هدـعم  ءازجا  عامتجا  قاوف  و 
.نیریش هب  نیریش و  رانا  ندیکم  زین و  وش  عانعن و  ندیئاخ  یباوخ و  یب  تسنوکس و  نآ  جالع  دوش  ثداح  لکا  زا 

هراح  یّمح  ای  غارفتسا  بقع  رد  رگا  ماعط  زا  دشاب  هدعم  ّولخ  لاح  رد  رگا  و 
153 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دـماشایب و یکطـصم  نوسینا و  بآـب  هنهک  نیبـگنا  لـگ  نیبگنکـس و  دـشابن  رگا  دـنک و  عّرجت  لـگ  نغور  اـی  هشفنب  نغور  هب  دوب 
.دنک اذغ  فیطلت 

بالج و رتاف و  بآ  وچمه  دنک  ریدحت  هدعم  زا  ار  اذغ  هکیزیچب  وا  جالع  دیآ و  دـید  اب  هدـعم  رد  اذـغ  داسف  مضه و  ءوس  زا  هضیه 
نآ سبح  رد  دوشن  ثداح  فعـض  ات  هک  دـیاب  لهـسم  برـشب  دـشاب  دـهعلا  دـیعب  رگا  سابیر و  بارـش  هروغ و  بارـش  نآ  زا  دـعب 
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ای هدیلام  کشک  ای  واک  غودب  دوب  یگنـشت  اب  دـشابن و  رقارق  حایر و  رگا  دوش  ثداح  فعـض  ای  دـشاب  دـهعلا  بیرق  رگا  دـشوکن و 
اب ار  هدرکناـیرب  غرم  مخت  دـشابن  یگنـشت  دوب و  حاـیر  رقارق و  اـب  رگا  دـننک و  نآ  سبح  دـشاب  هتخپ  یهب  رد  هک  وـج  قـیوس  بآـب 
هب تسا  رقیف  جرایا  جالع  دشاب  ظیلغ  حایر  جزل و  مغلب  زا  رگا  جنلوق  دماشایب و  ات  دنهدب  دننک و  قحس  یهب  رانا و  بآ  یکطـصم و 

.نان یب محللا  ءام  ءادغ  دماشایب و  دنزیر و  خرس  دیناف  ربنش و  رایخ  بآ  رب  هک  عورخ  نغور 
محلب  خوبطم  جادیفسا  قرم  ءادغ  هریش و  نغور  دیفس و  دیناف  ربنش و  رایخ  اب  تسا  ریجنا  بآ  نآ  جالع  دشاب  لفث  سبی  زا  رگا  و 

جرایا یقب و  جالع  نایثغ و  مکـش و  درد  نهد و  زا  تبوطر  نالیـس  دوب و  گنر  يدرز  نآ  تمالع  دوش  دلوتم  مکـش  رد  اه  مرک و 
اذغ فیطلت  یلباک و  جنرب  لینلا و  بح  لظنخ و  محش  نیتنسفا و  زا  بکرم 

درز و هلیله  هب  لاهسا  ماکحتـسا  زا  دعب  دصف و  دوب  یمحل  رگا  تسا و  یق  ثودح  لوا  رد  وا  جالع  دوب  یقز  ای  یلبط  رگا  .اقـستسا 
.دنک لامعتسا  یپایپ  هک  قوقشخرط  ربنش و  رایخ  نوقیراغ و 

ربنش رایخ  زیوم و  درز و  هلیله  خیبط  نآ  زا  دعب  هنایزار و  ینـساک و  بآ  ندیماشآ  هب  وا  جالع  دوب  ترارح  لیالد  وا  اب  رگا  ناقری  و 
.شرت جابکس  اذغ  نوقیراغ و  دیناف و  و 

دروژال دوسا  قبرخ  جیافسب و  دوسا و  هلیله  هب  تعیبط  لاهسا  دوب  يوادوس  رگا  و 
154 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ره زا  ارقیف  جرایا  ثوشک و  رذـب  مرد  تفه  نوقیراغ  دوب  عفان  ارناـقری  تاـقوا  بلغا  رد  دوشیم  هدرک  داـی  هک  بحنیا  ینمرا و  رجح 
ره زا  لجف  رذب  يدنه و  کمن  مرد  یکی 4  ره  زا  هایـس  هلیله  نومیتفا و  مردجنپ و  یکی  ره  زا  فطق  رذب  درز و  هلیله  مرد  یکی 6 

هتخیان لجف  قرو  بآ  هب  دـنزپب و  دـنبوکب و  ار  عومجم  مرد  یکی 2  ره  زا  هناـیزار  سفرک و  رذـب  مرد و  اینومقس 3  مرد  جنپ  یکی 
.دننک لامعتسا  مرد  زا 2  یتبرش  دنزاس و  بح 

لیام لوب  دـشاب و  یعج  نیتتیلک و  رد  رگا  دوش و  لیاز  بالگب  لاحتکا  شرت و  هکرـس  ندـیئوب  ماـمح و  ترثک  هب  مشچ  يدرز  رد 
.رشقماثق رذب  رایخ و  رذب  انوطق و  رذب  اب  نیبگنکس  تبرش  تسقیلس و  اب  دصف  نآ  جالع  ترمحب  دوب 

مد ینمرا و  لگ  خفرف و  بآ  تبرـش  دوب  نوخ  وا  لوب  اب  رگا  دیفـس و  دیناف  ربنـش و  رایخ  هکاوف و  بآب  تعیبط  لاهـسا  دشابن  رگا  و 
.خفرف رذب  شاخشخ و  ردنک و  نیوخا و 

وج قیوس  تبرش  دشاب  لوب  سلـس  رگا  سدع و  شام و  هروزم  اذغ  هنایزار و  مخت  هزوبرخ و  مخت  تبرـش  دشاب  لمر  لوب  رد  رگا  و 
.هزات یهام  ماعط  درس و  بآ  هب 

رکـش و بآ  هب  هزوبرخ  مخت  هنایزار و  سفرک و  مخت  هاوخنان و  خیبطب  تسا  دیناف  تبرـشنآ  جالع  دوش  ادـیپ  گیر  هناثم  رد  رگا  و 
.زوج نغور  نومک و  تبشب و  بآ  دوخن  اذغ 

هدرک و زاب  تسوپ  وج  شاخـشخ و  روشق  هشفنب و  خـیبط  رد  ار  رامیب  هک  تسنآ  جـالع  دوب و  راـح  مرو  زا  هدـعقم  نابرـض  درد و  و 
تسظیلغ نوخ  نالیـس  ریـساوب  دننک و  دامـض  لگ  نغور  غرم و  مخت  هدرز  هب  ار  عضوم  دنناشن و  ایبول  قرو  یمتخ و  قرو  هتفوک و 

.یعجویب هدعقم  زا 
.دنک عفد  رایسب  ياه  يرامیب نوخنآ  نتفر  هچ  دنکن  نآ  نداتسیا  زاب  ریبدت  هک  دیاب  دوشن  ثداح  یفعض  نوخ  نآ  نتفر  زا  رگا  و 

هب  تسا  روفاک  صارقا  تبرشنآ  نداتسیا  زاب  جالع  دوش  ثداح  فعض  رگا  و 
155 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.نآ دننام  هیمرصح و  هیقامس و  اذغ  قامس و  بآ 
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نآ زا  دـعب  بالگب و  تسا  روفاک  لدنـص و  هب  ـالط  تسقیلـساب و  دـصفب  رما  لوا  رد  نآ  جـالع  دوش  ثداـح  یمر  نییثنا و  رد  رگا 
.ماداب نغور  هب  مرصحلا  ءام  اذغ  زب و  هدرگ  هیپ  یلقاب و  درآب  دیمضت  یکمرب و  صارقا  هشفنب و  صارقا  هب  تعیبط  لاهسا 

ماهبا لصفم  رد  هلزن  نآ  رگا  نکیل  تسا  هلزن  عوقونآ  تسا و  یکی  هبدح  لصافملا و  عجو  ءاسنلا و  قرع  سرقن و  ثودح  ببـس  و 
.دنناوخ سرقن  ار  نآ  دوش  عقاو  مدق 

عجو اقلطم  دتفا  لصفم  رد  رگا  هبدـح و  دـتفا  رهظ  تارقف  لصافم  رد  رگا  دـنناوخ و  ءاسنلا  قرع  دوش  عقاو  كرو  لصفم  رد  رگا  و 
نیجلیلها و خـیبط  تبرـش  قیلـس و  اب  تسلافیق و  دـصف  نآ  جالع  دوب  دوجوم  ترارح  لـیالد  وا  اـب  رگا  ریداـقت  همه  رب  لـصافملا و 

جالع دوب  تدورب  لیالد  وا  اب  رگا  بآ و  دوخن  اذغ  بجاو و  عامج  زا  زارتحا  اذـغ و  فیطلت  وا  رد  مرفـسهاش و  انـس و  ناجنروس و 
.دنک لامعتسا  نوقیخمطصا  بح  نآ  زا  دعب  دنک و  یق  ماعط  زا  دعب  راب  ود  هتفه  رد  هک  تسنآ 

هب هرت  هاش  خوبطم  نومیتفا و  نیجلیله و  اب  ندـب  هیقنت  تسا و  دـصف  نآ  جالع  دـسج و  رهاظ  رد  تسا  هبطر  هدام  فشاـکت  هفعـس  و 
: کبک تشوگ  دیفس و  نان  اذغ  نغور و  مومب  الط  هایس و  یلباک  هلیله 

.اذغ فیطلت  سونیلاج و  جرایا  ای  داغول  تبرش  دوشن  یفاک  نآ  رگا  نیبگنکس و  لجف و  بآ  هب  تسا  یق  جالع  ار  قهب  و 
ار عضوم  نا  بش  ره  هکنیاب  يرخا و  دعب  ةرم  دنک  ادوس  جارخا  هک  يزیچ  هب  لاهـسا  نآ  زا  دعب  تسا و  دـصف  لوا  جالع  ارماذـج  و 

حلام تسیطلخ  برج  هکح و  ببس  دنک و  طوعـس  ودک  نغور  هشفنب و  نغورب  زور  ره  دننک و  الط  بارـش  رد  عوقنم  یعافا  قایرتب 
دیفس نان  اذغ  یکطصم و  لگ و  درز و  هلیله  ربص و  بحب  تعیبط  لاهسا  لحکا و  دصف  وا  جالع  دوش و  يوارفص  نوخ  طلاخم  هک 

ره یپایپ  زور  هس  دوش  هنهک  برج  رگا  دور و  رایـسب  مامحب  هیقنت  زا  دعب  دنک و  زارتحا  دـیاب  بارـش  عامج و  زا  کبک و  تشوگ  و 
زور هس  نآ  زا  دعب  دماشایب و  ربص  لاقثم  کی  زور 

156 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دوش عطقنم  یلکب  هدام  دماشایب  نانچمه  زور  هس  زا  سپ  دراذگب و 

هدمآ نوریب  نوچ  راهنلا و  یفرط  رد  ریعـشلا  ءام  اذغ  لیلقت  دیربت و  نآ  زا  دعب  دنک و  تماجح  دـصف و  لوا  يردـج  هبـصح و  رد  و 
رد یفک  یکی  ره  زا  هنایزار  مخت  رـشقم و  سدع  زیوم و  ریجنا و  خوبطم  نیدـب  دزادـنا  نوریب  مامت  ات  درک  دـیاب  تعیبط  ددـم  دـشاب 
وا مشچ  رد  رانا  محش  هراصع  لگ و  بآ  هب  عوقنم  قامـس  درادهاگن و  مرگ  ار  وا  دماشایب و  ات  دنهد  ودب  تاعفدب  دنناشوجب و  بآ 

.دننک ریطقت 
.سفر جرایا  اب  ایذاغول  ندیماشآ  تسنومیتفا و  خیبط  جالع  ار  لیلاث  و 

نآ زا  دـعب  تسا و  دـصف  لوا  نآ  جالع  نول  ترمح  .ترارح و  یتدایز  تستقرحنآ و  تمـالع  يومد و  اـی  دوب  يوارفـص  رگا  مرو 
رگا هدربم و  هیلطاب  عضوم  ءالط  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  دوجوم  هظیلغ  طـالخا  ندـب  رد  رگا  هکاوف  بآ  هب  هلیله  خـیبطب  تعیبط  لاهـسا 

.سملم تدورب  عضوم و  تبالص  نآ  تمالع  دوب  يوادوس 
ورف تشگنا  هکنانچ  دوب  مرن  هک  تسنآ  تمالع  دشاب  یمغلب  رگا  دـنک و  ادوس  جارخا  هک  يزیچ  هب  لاهـسا  نآ  جالع  نول و  داوس  و 

.دنک مغلب  جارخا  هچنادب  تعیبط  لاهسا  نآ  جالع  دور 
وچمه دوب  ادوس  دـلوم  هکیزیچ  هراح  هیذـغا  زا  هک  هک  دـیاب  نومیتفا و  خـیبطب  رتاوتب  لاهـسا  تسا و  لحکا  دـصف  جالع  ارناطرـس  و 

: دنک افتکا  قیقر  بارش  یگناخ و  غرم  هرب و  تشوگب  دیامن و  بانتجا  ناجنداب  سدع و 
نیجاعم هب  غامد  حالـصا  تالهـسم و  هب  دـنک  تعیبط  لاهـسا  دروخن و  يزیچ  بشب  دـنک و  مک  اذـغ  هک  تسنآ  جالع  ار  ریزانخ  و 

تاجضنم  هب  تاللحم و  هب  عضوم  ءالط  هیوقم و 
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نآ جـالع  دوـش  ثداـح  مرگ  ياهاذـغ  ندروـخ  زا  اـی  باـتفآ  رد  نتـسشن  زا  بعت  اـی  يوـق  بضغ  زا  هـک  دوـب  یموـی  رگا  یّمح  و 
.زور دایز و  ورکیاذغ  فیطلت  یّمح و  لاوز  زا  دعب  رتاف  بآ  هب  مامحتسا  تسا و  درس  ياه  تبرش

تسا و دصف  وا  جالع  نآ و  نایلغ  ترثک و  زا  ای  دوب  نوخ  تنوفع  زا  ای  وا  ثودح  ببـس  دـنناوخ و  هقبطم  یّمح  دوب  يومد  رگا  و 
دیربت رایسب و  نوخ  جارخا 

157 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
بانع و صاـجا و  بآ  تبرـش  دـشاب  گـشخ  تعیبط  رگا  شرت و  راـنا  بآ  هب  وجبآ  رکـش و  زا  یکدـنا  هب  شرت  راـنا  بآ  هب  جازم 

.ماداب نغور  هب  ودک  شام و  هروزم  اذغ  ود  زربطب  يدنهرمت 
ریـش يدنهرمت و  صاجا و  هب  تعیبط  لاهـسا  تسا و  دصف  وا  جالع  دنناوخ و  هقرحم  ارنآ  قورع  لخاد  هدام  دوب و  يوارفـص  رگا  و 
دیآ رب  باتفآ  نوچ  دنک و  لوانت  روفاک  صارقا  رحس  ره  هک  دیاب  دنناوخیم و  تشخ  ریش  طلغب  هماع  تسگـشخ و  ریـشنآ  هک  تشخ 

صلاخ ریغ  دردگ  رد  رگا  دنناوخ و  صلاخ  بغ  یّمح  ارنآ  درذگن  تعاس  هدزاود  زا  نآ  تبون  دوب  قورع  جراخ  رگا  ریعشلا و  ءام 
يدنهرمت و هکاوف و  ءامی  تعیبط  لاهـسا  نیبگنکـس و  رتاف و  بآب  بت  ندمآ  تقوب  یف  تسا و  دـصف  ود  ره  جالع  بغلا و  رطـش  و 

راهنلا یفرط  رو  بآ  ذوج  دشابن  تبون  هک  يزور  رد  نآ  دننام  ریشابط و 
نآ جالع  ووب  قورع  جراخ  رگا  باوج و  اذـغ  مغلب و  تالهـسم  هب  لاهـسا  تسا و  دـصفنآ  جالع  قورع  لخاد  دوب و  یمغلب  رگا  و 

.ماداب نغورب  بآ  دوخن  بآ و  وج  اذغ  نیبگنلک  ندروخ  يروزب و  نیبگنکس  لجفب و  هدعم  هیقنت 
ربانب دوب  مزال  توق  ظفح  تیاعر  وا  رد  جراخ و  هاوخ  دوب  قورع  لخاد  هداـم  هاوخ  دوب  دـنناوخ  عبر  یمح  ارنآ  دوب  يوادوس  رگا  و 

.تسا هنمزم  ضارما  زا  هکنآ 
دوش رهاظ  خـضن  راثآ  نوچ  رتاف و  بآب  نیبگنکـس  تبون  زور  دـنهد و  جورف  ار  ضیرم  دـشابن  رهاظ  جـضن  تمالع  هک  ماداـم  سپ 

تایمح زا  قد  يامح  دـنناد و  مزال  دایدزا  رد  سفرک  بآب  لوب  راردا  دـنهدب و  نیبگنرت  ربنـش و  رایخ  اـب  يدـنه  هایـس  هلیله  خـیبط 
ندروخب هک  تسنآ  جالع  مشچ و  نداتفا  وگ  رد  وزا  وا  یکیراب  توق و  طوقـس  تسا و  محل  نابوذنآ  تمالع  دیآ و  دیداب  هلوادتم 

دـنک و خـیرمت  هشفنب  نغورب  دـنک و  لاستغا  رتاق  بآ  هب  دنیـشنب و  درـس  هناخب  دور و  مامح  رد  زور  ره  دـیامن و  تمزـالم  بآ  وج 
رایسب هدراب  لوقب  رایخ و  سخ و  رینپ و  هدرک و  نایرب  یهام  دزادنا و  یم هنیـس  رب  جلثب  ذربم  هدرک  روفاک  بالگب و  یئوکر  هتـسویپ 

.باوصلاب ملعا  هللا  دررخ و 
158 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ایمیک ملع  رد  هلاقم  نیا  زا  مود  نف 

هراشا

نآ دـننام  دـیقعت و  لیلحت و  ریهطتب و  نآ  جازم  لیدـبت  رگید و  يرهوج  اب  يرهوج  تروص  ّریغت  تیفیک  تفرعم  زا  تسترابعنآ  هک 
هللا ءاشنا  مینک  داریا  لصف  هد  رد  دشاب  نف  نبا  دصاقم  زا  هچنآ  ام  دوش و  هدرک  هراشا  نادب  هکنانچ  دنناوخ  زین  تعنص  ریـسکا و  ارنآ 

.یلاعت

: عوقو ناکما  نایب  رد  لوا  لصف 
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زومرب و وا  رد  نوچ  ددرگن و  ناشیا  هدسفم  تلالض و  ببس  لام  ترثک  ات  لاهج  زا  تعنـص  تنایـص  رب  انب  تعاضنیا  بابرا  هکنادب 
هکنانچ وا  لوصح  عانتما  ّنظ  ددـنبن و  تروص  ودـب  لوصو  ار  سک  ره  مرجال  هدـیزرو  تنـض  تروص  دـنا و  هدـنار نخـس  تراشا 

هدام رب  یعون  روص  لدـبت  هچ  تسا  دـساف  یمّهوت  بذاک و  یّنظ  دـننآرب  ناشیا  تمیزع  روتف  تّمه و  روصق  ربانب  ناـمز  لـها  رتشیب 
یعاسم زا  بولطم  فلخت  تسا و  عقاو  یمکح  نکمم و  يرما  دـش  نهربم  یعیبط  لوصا  رد  هکنانچ  هفلتخم  بابـسا  بسحب  دـحاو 

عاونا رب  دوب  ناشیا  تطاحا  مدـع  تفرعم و  تلق  هطـساوب  ای  رامعا  تاقوا و  تعاـضا  رایـسب و  تاـساقم  زا  دـعب  راـک  زور  لـها  رثکا 
.ناوخا راصنا و  تدعاسم  مدع  نآ و  تالآ  بابسا و  نادقف  زا  ای  نآ  قیاقد  رارسا و  ریبادت و 

.دشعقاو اطخ  لمع  رد  تبون  هدزای  تعنص  نیرد  وا  ناقتا  تفرعم و  لامک  اب  ار  سمره  هک  تسا  لقن  نایح  نب  رباج  زا  و 
159 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تعنص ریسکا و  ایمیک و  رد  وا  هیمست  رجح و  لصا  هب  تراشا  رد  مود  لصف 

هـضیب هک  دوش  یم مولعم  نانچ  ضیرعت  حیرـصتب و  رایـسب  عضاوم  رد  دـلاخ  هلاسر  رد  تسا  رایـسب  فالتخا  رجح  لـصا  رد  هکنادـب 
: هکنانچ تسا 

مهفلا  يذل  نیبت  ناولا  ۀثلث  ملعاذ تنک  نا  ملعلا  لها  ۀکیبس 
مجنلاک  جرسی  نیعلا  هیف  رحب و  ووطنم  رخصلا  نم  روس  اهلواف 

محللا  مدلا و  دلجلا و  یف  ۀبسانمةدلب  لک  یف  دوجوملا  رجحلا  وه 
: تفگ هک  اجنآ  روذش  بحاص  نخس  تسنیا و  قفاوم  لئاسر  ضعب  رد  زین  رباج  نخس  و 

ضرالا  ءامسلا و ال  یف  اهفداصت ال  ندعم ریخ  نم  ءارقشلا  ۀضیبلا  ذخ 
ضیبم  ناق و  نیرحب  یلع  اذک )  ) قبی و  نطبم جاع  فرظ  یف  ۀبیغم 

یضمی  هربدم  یتأی و  ۀلبقمفاهعیمج  هجو  یهف  الامج  تهانت 
: تفگ هک  اجنآ  روذش  بحاص  نخس  تسا و  رعش  هک  دننآرب  رتشیب  لوقنیدب و  تسکیدزن 

يردزم  قرطلا  یلع  یقلم  رجح  یلعاوعمجا  لئاوالا  نا  اوملعاف  الا 
يرتشی  عابی و  نا  نم  هترثکل  هصخر عنمی  ردقلا  ریقح  ناهم 
ارظنم  سمشلا  نم  یهبا  هضیب  ادب  هبارغ هنع  راط  ام  اذا  یفخ 

يرولا  ةرثک  عم  سانلا  ماوع  الیلق  هنظی فیکف  انیف  هنداعم 
ضیبا خـینرز  هکنآ  رب  یـضعب  تسا و  رمحا  درگوگ  هکنآ  رب  یـضعب  تسیمدآ و  عیجر  هک  دـننآرب  یـضعب  تسا و  لوـقنیا  بساـنم 

املع زا  یعمج  تسمدنگ و  هایگ  نآ  هک  دـننآرب  یـضعب  تسا و  رایـسب  فالخ  هایگ  نآ  رد  تسا و  یهایگ  هکنآ  رب  یـضعب  تسا و 
.دومرف هک  دنا  هدرک لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هچنآ  دوب و  دناوتن  درفم  زیچنآ  هک  دننآرب  یعیبط 

160 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
لیقف یلولالا  یتؤیالا  زونکل  رفعزملا  دیدحلا  رـضخالا و  راجنزلا  جاجدـلا و  ضیب  رـشق  جارجرلا و  قبیزلا  جازلا و  جاجزلا و  یف  نا  »

« ةدماخ ران  هلئاس و  ضرا  دماج و  ءام  دکار و  ءاوه  وه  لاقف  نینمؤملا  ریما  ای  اندز 
دیاب يزیچ  ار  وا  راچان  دزاس  رز  الثم  ار  یعلق  ای  هرقن  دهاوخ  یسک  رگا  هکنآ  رد  تسین  کش  لاوقا  عیمج  رب  لوقنیدب و  تسکیدزن 

دـساف دوشن و  ادـج  وا  زا  دـنهن  شتآ  رب  هکنانچ  دـنک  صوغ  وا  لخاد  رد  دوش و  هتخیمآ  وا  رهوج  اب  گنرنآ  دـنک و  نآ  گـنر  هک 
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: دوب دوجوم  تیصاخ  جنپ  وا  رد  هک  دیاب  یئوراد  راچانب  سپ  دیآ  دیداب  وا  رد  دوب  رز  تیصاخ  هچنآ  ره  ددرگن و 
.دنک گنر  یکی 

.دوشن ادج  وا  زا  میود 
.دزیمایب دوش و  هتخادک  یعلق  ای  هرقن  اب  هکنآ  میس 

.دزوسن دورن و  دیعصتب  نتخادگ  تقوب  هکنآ  مراهچ 
مان ایمیک  ار  تعنص  نیا  دوب  فوقوم  مادم  مامتها  مات و  ریبدت  رب  نوچ  وراد  نیا  لیصحت  دیآ و  دید  اب  وا  رد  رز  صاوخ  هکنآ  مجنپ 

رئاطلا رـسک  نم  ریـسکا  عانتمالا  دنع  وا  تدوجو  مامـضنا  تدش  رابتعا  هب  تسا و  تلیجو  ریبدت  سرف و  تغل  هب  ایمیک  هچ  دـنا  هدرک
ساسحا یب  دوب  یناک  هیبش  وزا  عونـصمنیا  نوچ  ةربخلا » دـنع  ادوصحم  ناک  اذا  رـسکملا  بیط  نـالف  مهلوق  نم  وا  هیحاـنج  مض  اذا 

نیا تقیقح  هب  تعنص  هکنآ  رب  هیبنت  دندینادرگ و  صوصخم  تعنـص  مساب  ار  وا  تعنـص  رد  تردق  روهظ  تفرعم و  ربانب  ورد  لمع 
.تسا

: ریفصت ضییبت و  تیفیک  رد  مّیس  لصف 

: تسا زیچ  ود  بابلا  لصا  اما  دوش  هدرک  یتراشا  نآ  زا  کی  رهب  رخآ  رد  هکنانچ  تسا  رایسب  تعاصنیا  دصاقم  دنچ  ره  هکنادب 
161 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هکیدحب ات  دنک  ذوفن  همه  رد  دنادرگ و  دیفس  ار  اه  زیچ  میتفای  نانچ  ار  بامیس  میدرک  ناحتما  نوچ  ریفصت و  میود  ضییبت و  یکی 
وچمه وا  نوریب  نوردـنا و  هکنانچ  دوش  دیفـس  دـنناشوجب  هکرـس  رد  اهوراد  رگید  بامیـس و  اب  ار  وا  دـننادرگ و  کنت  ار  سم  رگا 

رب هک  تسه  یبیع  ار  وا  نکیل  دـنادرگ  هرقن  ار  سم  دوش  هدرک  رتهب  يریبدـت  ینعم  رد  ار  وا  رگا  هک  دـتفا  مهوت  نانچ  ات  ددرگ  میس 
.ددرگن جزتمم  دوش و  ادج  دزیمآ  رد  وا  اب  هچ  ره  زا  دریگن و  رارق  شتآ 

رد هدـنزادگ  ياهزیچ  اب  هک  دوش  هدرک  يریبدـت  نانچ  ار  وا  رگا  هک  میتسناد  دوش  رخبتم  هکلب  دزوسن  شتآ  رد  هکنآ  هطـساوب  اما  و 
.دنامب دوخ  لاح  رب  دیفس  نانچمه  دزیمآ 

هدنور دننک  جزم  رگید  ياهزیچ  اب  ار  وا  رگا  ات  دریذپ  قحـس  دوش و  ادـج  وزا  تیئام  هکنانچ  دـنک  یفیفجت  ار  وا  لوا  هک  دـیاب  سپ 
ياهوراد درپب و  دنهن  شتآ  رب  رگا  هکتـسنآ  وا  تیـصاخ  نوچ  دنک و  لوبق  دنهد  هک  ار  یبآ  ره  دتفا  جایتحا  وا  ندادبآ  رگا  دوشن و 
تسکشخ هچنآ  دربب و  تسا  وا  تبوطر  هچنآ  ات  دننک  دیعصت  هک  دشاب  نآ  وا  فیفجت  ریبدت  دربب  دوخ  اب  دنشاب  هداهن  وا  رب  ار  رگید 

.دنامن هدنز  زیچ  چیه  وزا  ات  دننک  دیعصت  تبون  دنچ  نینچمه  دنام و  یقاب  هنقحم  رب 
چیه هک  دنامب  یقاب  وا  زا  صلاخ  دیفـس  رورذ  نوچ  يزیچ  دوش و  هتخوس  دیعـصت  تلآ  لفـسا  رد  دشاب  ینتخوس  يزیچ  ورد  رگا  و 

.تشک دیابب  ار  وا  لوا  دننک  وا  دیعصت  دنهاوخ  نوچ  دوبن و  وا  رد  تیئام  رثا 
کید دننک و  نیلافـس  یکید  رد  دنیاسب و  ار  وا  هک  دوب  نانچنآ  درک و  دیاب  هیوشت  نآ  زا  دـعب  دوش و  هدرک  دای  نیا  زا  دـعب  هکنانچ 
وچمه دننک  فشن  فیفجت و  اهزیچب  ار  وا  هیوشت  نآ  زا  دعب  دـنهن و  رونت  رد  دـیایب و  نآ  حرـش  هکنانچ  دـنریگ  رد  تمکح  لگب  ار 

.جاز کهآ و  کمن و 
دنهن و کید  نآ  رـس  رب  دـنناوخ  هبکم  ار  نآ  هک  یتلآ  دـنهن و  دـنیوگ  لاثا  کید  ار  نآ  هک  دیعـصت  کید  رد  دـننک و  قحـس  سپ 

زاب دنک  دوعص  هچ  ره  دننک و  دیعصت 
162 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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یفاص و وا  زا  هچنآ  ره  دوش و  مامت  وا  فشن  فیفجت و  ات  هدزاود  ات  شتیاغ  تبون و  تفه  رد  دیعـصت  زاب  دننک و  مه  رب  شطالخاب 
دنام یقاب  .دوب  حور 

دنامن قرف  هکنانچ  دنادرگ  میس  گنر  هب  ار  سم  دزادنا  سم  رب  نآ  رد  تسا  ربتعم  هک  یطرشب  يردق  رگا  سپ 
میتفای نانچ  دنک  یم ذوفن  نآ  ریغ  میس و  رد  هک  يزیچ  ره  هکلب  دشاب  هدننک  خرس  رما  لوا  رد  هک  میتفاین  چیه  خرس  گنر  يارب  زا  و 

.دنادرگ درز  دنهد  وا  يوب  ار  میس  نوچ  هک  میتفای  نانچ  ار  درگوگ  دهد و  یهایس  کنر  ار  وا  لوا  هک 
درز ار  وا  لوا  دنازوسب  ار  يزیچ  هک  زیچ  ره  هک  میتسناد  هبرجتب  دنازوسب و  ار  وا  دنزادنا  میس  رب  رگا  دنک و  هایس  دنلام  وا  رد  رگا  و 

.خرس ای  دنک 
.مینک ادج  وا  زا  هدننک  درز  کنر  دنازوسب  ار  هرقن  هک  ياهزیچ  زا  هک  میدرک  ریبدت  سپ 

دـشاب وا  رد  هک  دوب  يران  توق  دوش  للحتم  وزا  هکیزیچ  لوا  دننک  خـبط  ار  وا  نوچ  دـشاب  هدـنزوس  وا  هک  زیچ  ره  هک  تسا  ررقم  و 
.وا تفخ  ۀطساوب 

يزیچ وا  تینهد  زا  دـنازوسن و  يزیچ  وا  رهوج  زا  درب و  نوریب  وزا  دـنک و  کیرحت  ار  يران  هوق  هکنانچ  مرن  شتآب  ار  درگوگ  سپ 
.دنام كاپ  وا  رهوج  هکنانچ  تخپ  دیابب  دنکن  ادج 

شیپ رد  ای  نیکرـس  ریز  رد  ای  دوبن  شوج  چـیه  ار  يو  هک  مرگ  بآ  رد  هکنانچ  فعاضم  هنیآ  رد  رگم  دوشن  رـسیم  ناـنچ  یخبط  و 
ادج غبـص  نیا  ات  دوب  يزیت  یکدنا  بآ  رد  دیاب  دنـشاب و  رترود  داسف  زا  دشاب  رتشیب  وا  رد  قفر  دنچ  ره  مرگ و  رتسکاخ  رب  ای  باتفآ 

.دوش هدرک  دای  رتریز  بآ  نیا  لمع  درک و  دناوت 
زاب دنناشوج و  یم دنزیر و  هب  نآ  رد  ون  بآ  دنراد و  یم رب  دوش  یم خرـس  بآ  هک  راب  ره  دننک و  خبط  یپایپ  بآ  نیا  رد  ار  وا  سپ 

.دنامن يزیچ  چیه  غبص  زا  يورد  هک  دوش  نانچ  ات  دنراد  یم  رب  دوش  یم خرس  نوچ 
163 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنک دوعص  غبص  بآ  ات  دننک  ریطقت  ار  وا  مرن  شتآب  دننک و  عمج  ار  خرس  ياه  بآ سپ 
دوب و قفرب  خـبط  هک  دوش  مولعم  دـشاب  خرـس  رگا  تسا و  هتخوس  خـبط  رد  هک  دوـش  موـلعم  دـشاب  هایـس  دـیآرب  دیعـصتب  هچنآ  رگا 

.تسکین
دننک خبط  شرت  تسام  هراصع  جرتا و  ضامح  بآ  دعصم و  هکرس  نوچ  درس  ياهزیچ  هراصع  زا  رگید  تبون  دنچ  ار  نآ  ذئنیح  و 

.درک دناوت  درز  نادب  هک  دنامب  توق  نادنچ  ددرگ و  فیعض  شتیران  ات 
اهزیچ همه  نیرتقفاوم  دوش و  لهس  نآب  غبـص  جازتما  هک  یتبوطر  هب  داتفا  جایتحا  بیکرت  يارب  زا  دش  لصاح  غبـص  نیا  نوچ  نکیل 

.فرکنش وچمه  تسا  نکمم  بامیس  ندرک  خرس  دوب و  هدرک  خرس  بامیس  وا  تلاقص  يارب  زا  هصاخ  راک  نیا  يارب  زا 
.دندرگ جوزمم  مه  اب  کین  ات  دننک  نفد  نیگرس  نایم  رد  دننک و  قحس  يرگید  نزوب  کی  ره  روکذم  بامیسب  ار  غبص  نوچ  سپ 

نآ یلوا  تسا  نکمم  وا  ندرک  خرس  نوچ  اما  فرگنـش  نوچمه  ددرگ  خرـس  غبـص  نیا  تطلاخمب  دشابن  خرـس  بامیـس  زین  رگا  و 
.دننک خرس  هک  دوب 

سیلکت لیلحت و  دیقعت و  رد  مراهچ  لصف 

.دنزیرب وا  رب  ملاعلا  یح  هراصع  کنت و  دوب و  زارد  وا  ندرگ  هک  دننک  هروراق  رد  ار  وا  دننک  قبیز  دقع  دنهاوخ  رگا  دنا  هتفگ
رد ار  هروراق  دـنزورفا و  وا  رب  شتآ  لبز  ای  هراشن  زا  دـننک و  نیطم  ار  هروراق  دتـسیاب و  قبیز  يالاب  تشگنا  کـی  رادـقمب  هکناـنچ 
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.دنهن نآ  نایم 
زا دعب  دنراذگب و  تعاس  ای 5  تعاس  دشابن و 3  دیدپ  وا  ندرگ  زجب  هکنانچ 

164 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنراد هاگن  تجاح  يارب  زا  دننک و  قحس  دنریگب و  دشاب  هدش  دقعنم  هک  ار  بامیس  دننکشب و  ار  هروراق  دنرآ و  نوریب  نآ 

دنزیرب دنبوکب و  کین  ار  همه  لطر و  مین  یکی  ره  زا  ربدم  کمن  دنقلق و  هریخش و  زا  لطر و  کی  بامیس  زا  دنریگب  رگید  یهجو 
بش و ات  دادماب  زا  دنهن  شتآ  رب  دنریگب و  مکحم  ار  شرـس  دننک و  لاثا  کید  رد  دریمب و  بامیـس  ات  دنیاسب  مه  اب  ار  هلمج  نیا  و 
دننک و دعـصم  نانچمه  زاب  دنیاسب و  کین  دـنهن و  وا  رب  ربدـم  کمن  مرد  هریخـش و 29  لطر  مین  دنریگب و  دوش  دعـصم  وزا  هچنآ 

.دراد هاگن  تجاح  تقو  يارب  زا  دوش و  دقعنم  دیفس و  کمن  نوچمه  ات  دننک  یم ریبدت  نیمه 
ات دننک  یم دیعـصت  دنهن و  لاثا  کید  رد  دنزیر و  وا  رب  دـنیاسب و  يوشم  کمن  نآ  رادـقمب  دنـشکب و  جاز  هب  ار  قبیز  رگید  یهجو 

.دسر هبترم  نیدب  هک  دشاب  هاگ  دنشاب  هدرک  دیعصت  هک  تبون  راهچ  هب  دوش و  رورذ  نوچمه  یتقو 
قحـس مه  اب  دننک و  هفاضا  واب  رداشون  بشنآ  عبر  ینامی و  بش  لطرمین  دننک و  لصاح  یلطر  رادـقمب  ار  دعـصم  قبیز  نآ  زا  سپ 

نآ زا  دعب  دننک و  يوق  شتآ  وا  ریز  رد  زور  هنابـش  هس  دنهن و  لاثا  کید  رد  ار  حدق  نآ  دـنزیر و  نیطم  یحدـق  رد  ار  نآ  دـننک و 
.ددرگ دقعنم  دوش و  درس  ات  دنراذگب 

ره زا  یبرع  غمـص  ففجم و  دوقعم و  ضیب  ضایب  زا  لطر و  کی  دش  هدرک  دای  هک  یهجو  رب  دعـصم  قبیز  زا  دنیاسب  رگید  یهجو 
ار نآ  دـنزیر و  یبالگ  هروراق  رد  دـننک و  کشخ  نآ  زا  دـعب  دـنیاسب و  زور  هنابـشکی  رد  اشونب  رطقم  ضیب  باب  هلمج  نیا  یکی و 

دننک قحـس  لوا  تبون  نوچمه  رد  اشونب  رطقم  ضیب  بآب  دنرآ و  نوریب  نآ  زا  دعب  دنهن و  مرگ  رونت  رد  بشکی  دـنریگ و  رد  لگب 
.دشاب دقعنم  دنرآ  نوریب  نوچ  دنهن و  رونت  رد  نانچمه  رگید  یبش  و 

دننکفا و ورب  ینامی  بش  وا  رادقمب  دنزیبب و  دنشاب  هتفاب  تخـس  هک  يریرح  هب  دوش و  همرـس  ات  دنبوکب  ار  قلط  رگا  دنیوگ  قلط  لح 
ناکدوک  لوب  لطر  راهچ  دننک و  نیطم  هشیش  رد  دنیاسب و  ار  وا  راکنت و  وا  رادقمب  ینمرا و  هروب  کمن  مرد  هس 

165 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دراد هاگن  تجاح  تقو  يارب  زا  دشاب  هتخادگ  دنرآ  نوریب  نوچ  دنهن و  نیکرس  شتآ  رد  زور  ات  یبش  دنزیر و  وا  رب 

: دوش لحنم  دنزیر  وا  رب  بآ  نآ  دننک و  حیافص  ارقلط  سپ  دوش  ارهم  ات  دنناشوجب  کشخ و  هامک  دنناتسب  رگید  یهجو 
.دوش لحنم  دنزیر  ورب  دنبوکب و  ار  وزام  سپ  دوش  شتآ  نوچمه  ات  دننک  خفن  دنهن و  هتوب  رد  ار  قلط  رگا  رگید  یهجو 

باتفآ رد  زورلهچ  دنزیر و  هنیگبآ  رد  دننک و  یفاص  دنیالاپب و  ارنآ  سپ  دوش  يرهم  ات  دـنزپب  رایـسب  بآ  رد  ار  جـنرب  رگید  یهجو 
، دوش بجع  سب  هکرس  نآ  هک  دنزیوایب 

نوچمه ددرگ و  لحنم  دنراذگب  زور  هس  دنزیر و  نآ  رب  هکرـس  نآ  دننک و  یحدق  رد  دننک  لح  ار  قلط  دـنهاوخ  هک  تقو  ره  سپ 
.دوش ناور  بآ 

کمن و نوچمه  هدنزوس  ياهزیچ  هب  ای  هدرک  يراگنز  هکرـس  رداشون و  هب  ار  وا  دـننک  سلکم  اریزیچ  دـنهاوخ  رگا  سیلکت  تفص 
.دنزیمآ يو  رد  بامیس  دریذپ و  قحس  ات  دننازوسب  درگوگ  رداشون و 

يرورذ نوچمه  دنام  یقاب  وزا  هچنآ  ات  دننک  لمع  نیمه  تبون  دنچ  نینچمه  دوش و  ادج  وا  زا  بامیس  ات  دننک  دیعـصت  ار  نآ  سپ 
.دنناوخ سلکم  دسج  ار  وا  دوش و 

.دوش مرن  تیاغب  ات  دنیاسیم  زاب  دنهن و  یم نوت  رد  دنیاس و  یم دنهد و  رطقم  بآ  کمن  ار  نآ  دوب  هرقن  يارب  رگا  سپ 
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.ددرگ خرس  ات  دننکیم  هیوشت  یپایپ  هضیب  نغور  اب  خرس و  درگوگ  بآ  ای  دنهد  یم تاجاز  ياه  بآ دوب  رز  يارب  رگا  و 
رهوج هب  هک  دننادرگ  یئاهزیچ  اب  ار  ریقاقع  تعیبط  هکتسنآ  لیلحت  رد  یقرط  نیرت  ناسآ اهزیچ  لیلحت  تفـص  دوش  يرورذ  نوچ  و 

.تسا رداشون  همه  نیرتیوق  جاز و  کمن و  نوچ  مه  دریذپ  لالحنا  دوخ 
166 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هجو رب  ترک  هد  ات  دنیاس  یم دنزیریم و  وا  رد  هدرک  لح  رداشون  دننک و  هنیآ  رد  هک  دـیاب  درک  دـنهاوخ  لح  هک  ار  اهزیچ  نآ  سپ 
هتخادگ لاح  رد  دننکفا  ار  وا  هدرک  مرگ  نهآ  رب  رگا  هک  دوش  نانچ  ینعی  دوش  عمشم  ات  دنزیریم  شتآ  رد  دننکیم و  قحـس  روکذم 

نیدب تبون  یسب  هک  دشاب  هاگ  دسرب و  هبترم  نیدب  دش  هدرک  دای  هکیهجو  رب  دننک  هیقـست  ار  وا  لولحم  رداشون  هب  تبون  هد  ات  دوش 
.دسر هبترم 

دنراد راکب  ار  نآ  دنا و  جاتحم نادب  تعنص  نیا  رد  هکیئاهزیچ  تاریبدت  رد  مجنپ  لصف 

کفکب دـننکیم و  کشخ  هیاسب  دـنیاس و  یم زور  هس  کین  هکرـسب  ار  نآ  دـنهاوخ و  هکیرادـقم  تیربک  زا  دنناتـسب  تیربک  ریبدـت 
دنکن دود  دریگن و  رگا  دـنزادنا و  شتآ  رد  وزا  هراـپ  دـنریگب و  دوش  دعـصم  هچنآ  دـننک و  دعـصم  ار  نآ  دـننک و  یم ریمخ  نیبگنا 

.دوش وکین  هکتسنآ  لیلد 
دننکفا شتآ  رب  نوچ  هک  دسرب  يدحب  ات  دننادرگ  دعـصم  دننک و  ریمخ  نیبگنا  کفکب  دنیاسب و  هکرـسب  رگید  راب  دنک  دود  رگا  و 

.دنراد هاگن  دنراد  رب  نآ  زا  دعب  دزوسن و  دنکن و  دود 
رد دننک و  نیطم  نیلافس  کید  رد  دنیاسب و  مه  اب  ار  ود  ره  دنقلق و  نآ  همین  دنهاوخ و  هکیرادقم  تیربک  زا  دنناتـسب  رگید  یهجو 
زا دوش و  درـس  ات  دنرادرب  ار  کید  سپ  دوش  خرـس  ات  دننابتج  یم ار  وا  نینهآ  هچمچ  هب  دنزیرب و  ورب  غرم  مخت  هدرز  دـنهن و  شتآ 

.دوشخرس دننکفا  دیفس  میس  رب  وا  زا  يردق  تجاح  تقوب  دنیاسب و  دنرآ و  نوریب  اج  نآ 
رد ار  ود  ره  دنیاسب و  کین  ار  ود  ره  نآ  يوزج و  هدیسر  کین  یلق  کمن  زا  يوزج و  رفصا  تیربک  زا  دنناتـسب  تیربک  بآ  ریبدت 

.دننک هیوشت  زور  هنابشکی  فیفخ  نیکرس  شتآ  ای  رتسکاخ  هب  دننک و  نیطم  هروراق 
167 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تیربک نآ  دشاب  هدیـشوج  نوچ  دنناشوجب و  دنزیر و  وا  رد  نیریـش  بآ  هیقو  هس  تیربک  هیقورهب  نیطم و  کید  دـنرآ  نوریب  سپ 
.ددرگ خرس  بآ  دوش و  لحنم  تعاس  رد  دنزیر  اج  نآ  رد  قوحسم  يوشم  کمن  يردق 

بآب دنناتسب و  ارشلفث  دننک و  ریطقت  ار  وا  شتآب  ار و  غرم  مخت  هدرز  دنناتـسب  دنناوخ  غرم  مخت  هدرز  ار  نآ  هک  ارمح  هغمـص  ریبدت 
دنهن مرن  شتآ  رـس  رب  دنریگب و  مکحم  ارلـصو  دنهن و  وا  رـس  رب  يزیچ  دنزیر و  نیطم  جاجز  رد  دننک و  هتـشغآ  ار  نآ  رطقم  ضایب 

.دوشخرس بآ  دشوجب  هکنانچ 
نانچ هروراق  ریز  رد  هغمـص  ات  دنزیر  ورد  رطقم  بآ  دوش  خرـس  بآ  نآ  نوچ  دشاب و  رتهب  باتفآ  ای  دـنهن  مرگ  رتسکاخ  رد  رگا  و 

.دشاب هدش  لصاح  دیاب  هک 
مادام دنناشوجب  مرن  شتآب  دننک و  دشاب  هدیسرن  وا  رب  یبرچ  هک  نیلافـس  کید  رد  دنزیبب و  دنبوکب و  ار و  بش  دنناتـسب  بش  ریبدت 

ددرگ و قرحم  هک  دنراذگن  دوش و  دمجنم  دیفـس و  دوش و  نکاس  ندیـشوج  زا  دوخ  هک  یتقو  ات  دـنراذگب  شتآ  رد  دـشوجیم  هک 
.دنرب راک  هب  تجاح  تقوب  ات  دنراد  هاگن  دنبوکب و  دوش و  درس  ات  دنریگ  ورف  دوش و  هایس 

کـشخ ات  دنهن  باتفاب  زور  هد  دننک و  ریمخ  يروگنا  هکرـسب  دنیاسب و  کین  ار  نآ  دنهاوخ و  هکیرادـقم  دنناتـسب  اشیـشقرم  ریبدـت 
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.دوش دعصم  ات  دننکیم  شتآ  مرن  مرن  دننک و  یکید  رد  دنیاسب و  زاب  دوش و 
.دنراد هاگن  ار  نآ  دوش  دیفس  بامیس  نوچ  هکیتقو  ات  نینچمه  دننک و  دعصم  رگید  راب  دنیاسب و  دنریگب و  هدش  دعصم  هچنآ  سپ 
دنیاسب ار  همه  ناشیا و  رادقم  دنچ  مه  ینامی  بش  جاز و  زا  دنبوکب و  اسینغم  اشیشقرم و  دیهاوخ  هکیرادقم  دنناتسب  اشیـشقرم  ریبدت 

.دنراد هاگن  دوش  دیفس  تیاغب  ات  دننک  یم  نینچمه  تبون  دنچ  و 
دننک هفاضا  نآ  رب  خینرز  نآ  دنچمه  دنیاسب و  دروخ  ار  ود  ره  دنهاوخ و  هک  رادقم  نآ  اسینغم  اشیشقرم و  زا  دنناتـسب  رگید  یهجو 
دوش دیفس  کین  ات  دننادرگ  دعصم  دنیاسب و  رداشون  تیربک و  بآب  دنرآ و  نوریب  دننک و  نایرب  ار  هلمج  نیکرـس  شتآب  زور  ود  و 

.دنراد هاگن  و 
168 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مین کی و  دنزیرب و  هدارب  نآ  فصن  دنزیب و  هب  رعش  لخنمب  ار  نا  دشابن و  وا  رد  لمر  هک  صلاخ  خرـسلگ  زا  دننک  هجونیا  رب  نیبطت 
.دننک ریمخ  کین  زب  ریشب  ارعومجم  لوخنم و  رخ  نیکرس  نادنچمه  ین  رتسکاخ  وا  فصن  لثم و  ینعی  نادنچ 

مرگ شتآب  دننک و  الط  نآ  ریغ  کید و  هروراق و  زا  دنهاوخ  هک  هینآ  رهب  نآ  زا  دـعب  دـنبوکب و  کین  دـننک و  نواه  رد  ار  نآ  سپ 
.دنشاب نمیا  قشورسک  زا  ات  دنراد  هاگن  دوش  تخس  ات  دننک 

دننک و نییطت  نادب  دنهاوخ  هک  ار  زیچ  ره  دنشرسب و  کین  دنزیمایب و  دنفسوگ  يوم  اب  ار  صلاخ  يوکین  لگ  دنناتسب  رگید  یهجو 
.تسا نیا  تمکح  لگ 

یتبون نینچمه  دنراشفیب و  دننک و  اج  نآ  رد  زاب  دنراشفیب و  هساک  رد  دـننک و  تفگنه  هماج  رد  ار  بامیـس  بامیـس ، بلح  ریبدـت 
.دنناوخ بلحم  بامیس  ار  نآ  رگید 

دنهن یتشط  رد  دنزیر و  وا  رب  بآ  دسرب و  وا  همین  هب  ات  هک  نانچ  دننک  ورد  راجنش  دنناتسب و  ون  نیلافس  یگید  دیفس ، راجنـش  ریبدت 
.دنراد هاگن  دننک و  گشخ  دوب  دیفس  راجنش  نآ  دننک  عمج  دنرآ  نوریب  کید  نآ  زا  هک  اریبآ  ره  سپ 

یکید رد  دنریگب و  ار  شرتسکاخ  دنزوسب و  دـنهاوخ و  هکیرادـقم  هتخپ  یم يدرد  ای  دـیبن  يدرد  زا  دنناتـسب  .يدـنه  کمن  ریبدـت 
.دنزیر وا  رد  بآ  وزج  راهچ  يوزج  رهب  دننک و 

ار نآ  دـنناوتیم  هک  نادـنچ  يزور  ره  دـنراذگب و  زور  هس  ای  زور  ود  دـنزیر و  وا  رد  رداشون  بآ  دـیآ  رت  کـین هک  دـنهاوخ  رگا  و 
، دوش نیبگنا  نوچمه  ات  دنناشوجب  دننک و  کید  رد  دنراد و  رب  دوش  یفاص  ات  هک  دنراذگب  دننابنج و  یم

شتآ رـس  رب  دنهن و  نیگنـس  کید  رد  دوب  ناتـسمز  رگا  دنهن و  باتفآ  رد  دوب  ناتـسبات  رد  رگا  دـننک و  هینآ  رد  دـنریگ و  ورف  سپ 
ددنب و هب ات  دنراذگب 

169 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنراد هاگن 

هکرس نآ  ردنا  دنناتسب و  نورطن  يوزج  کمن و  وزج  ود  ینامی و  بش  يوزج  شرت و  تیاغب  هکرـس  دنناتـسب  دعـصم  هکرـس  ریبدت 
.دنراد هاگن  دننک و  یفاص  سپ  دنهنب  باتفآ  رد  زور  تفه  دنزیر و 

هراپ دروخب  مامت  ارتیز  نوچ  دننک و  نایرب  ینمی  تیز  هب  ار  نآ  دنزیب و  هب  دنیاسب و  رداشون و  لطرکی  دنناتـسب  رداشون  بآ  ریبدت  و 
هکرـس اب  سپ  دنکن  دود  هک  دوش  نانچ  ات  دننکیم  ریبدت  نینچ  نیا  دـنیاسب و  تیزاب  رگید  راب  دـنک  دود  رگا  دـنهن و  شتآ  رب  نآ  زا 

ربدم ینامی  بش  زا  يوزج  اب  وا  زا  يوزج  رادقمب  دننک و  نایرب  ار  اه  نآ  مرن  شتآب  دنزاس و  اهقدنب  دـننک و  گشخ  نآب  دـنباسب و 
هاگن دـننادرگ و  دعـصم  دـننک و  لح  زورکی  تسیب و  باتفآ  ایرت  نیکرـس  هب  دـنزیر و  ناشیا  رب  دعـصم  هکرـس  دـننک و  عمج  مه  اب 
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.يو اب  ندرک  تفج  بامیس و  نتشاد  هاگن  يارب  زا  تساهبآ  نیرتهب  دنراد 
دنزیر وا  رد  شرت  تخس  دیفس  هکرس  هزوک  کی  نیلافس و  کید  ردنا  دنزیبب و  دنبوکب و  لطرکی  کترم  دنناتـسب  ارذعلا  نبل  ریبدت 

.دنکب شوج  هس  ود  ات  دنناشوجب  ار  نآ  و 
دننک لدب  نیکرس  رابکی  هتفه  ره  هب  دنهن و  رت  نیکرس  نایم  رد  دننک و  راوتسا  ار  شرس  دشاب  کنت  شرـس  هک  دننک  هشیـش  رد  سپ 

ریش نوچ  مه  دزیمایب  هکرس  اب  ار  نآ  خرس و  بامیس  بآ  نوچمه  ای  دوش  درز  کترم  بآ  نوچمه  هکتـسا  نآ  ندیـسر  دسرب و  ات 
.دننک رکذ  تعنص  رد  هک  ارذعلا  نبل  تسا  نیا  ددرگ و  دیفس 

.دوش رتسکاخ  ات  دننازوسب  دنزادگب و  ار  نآ  يرادقم و  برسا  دنناتسب  .برس  نارفعز  ریبدت 
ار هشیـش  رتـشیب  اـی  راـب  راـهچ  زور  ره  دـنهن و  باـتفآ  رد  زور  تفه  دـننک و  هشیـش  رد  هیقو  هـس  واـگ  لوـب  زا  هیقوـکی و  وا  زا  سپ 

.دننابنج یم
170 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب برسا  نارفعز  نآ  دننک  کشخ  سپ  دوش  یفاص  ات  دنهنب  دنیالاپب و  کنت  هن  دنشاب و  هتفاب  تخس  هن  هک  يوکر  هب  سپ 
زاب يو  زا  گنت  تسوپ  نآ  دنرآ و  نوریب  سپ  دنراذگب  يزورنابش  دنهن و  بآ  رد  غرم و  مخت  تسوپ  دنناتسب  ضیبلا  رـشق  سیلکت 

دنرآ نوریب  سپ  دنراذگب  زور  ود  دنهن و  رونت  رد  دنریگب و  مکحم  ار  شرـس  دننک و  نیطم  هزوک  رد  دنبوکب و  کین  ار  وا  دـننک و 
.دنراد هاگن  دنیاسب و  درح  و 

دروخ ضارقمب  ار  نآ  دنزاسب و  نخان  نوچمه  کنت  ياهفیحـص  وا  زا  دـنهاوخ و  هک  ردـق  نآ  سم  زا  دنناتـسب  دعـصم  سم  ریبدـت 
هزوک رد  ارعومجم  نیا  دننک و  گشخ  دنهن و  باتفآ  رد  زور  هس  دـنیاسب و  مه  اب  دـنبوکب و  ارکمن  درز و  خرـس و  خـینرز  دـننک و 

وا خینرز  يوب  ات  دنیوشب  دنیاسب و  دنرآ و  نوریب  نآ  زا  دعب  دننک و  شتآ  نیگرسب  زور  هنابـش  هس  دنریگب و  راوتـسا  ارـشرس  دننک و 
.دشاب هدش  دیفس  کمن  نوچمه  دیآرب  هچنآ  سپ  دننک  دیعصت  ار  نآ  نیگنس  کید  هب  دننک و  گشخ  سپ  دورب 

دنهدیم و دروخ  یم هکرس  هک  نادنچ  دنیاس و  یم دیفس  هکرس  هب  زور  تفه  ار  نآ  دنهاوخ و  هک  ردق  نآ  یلق  زا  دنناتسب  یلق  ریبدت 
.دنک دیفس  ار  سم  لطرکی  وا  زا  هیقو  هس  دسر  هبترم  نیدب  نوچ 

.دیآ نوریب  کین  يزیچ  ات  دزادنارب  لابوت  هیقوکی  وا  زا  لطرکی  ره  سپ 
دیآرب زور  تفه  ات  دنهن  تمکح  لگ  رد  ددنب و  یئوکر  ردنا  دننک و  رت  کین  هکرسب  نهآ و  هدارب  زا  دنناتـسب  .نهآ  نارفعز  ریبدت 

.دنراد هاگن  دنیاسب و  سپ  دوش  نارفعز  نوچمه  دریگ و  راگنز  و 
رد دنیاسب و  کین  دننکفا و  وا  رب  كاز  دنقلق و  زا  يزیچ  دنریگب و  ار  وا  يدرز  دننکـشب  ارغرم و  مخت  دنناتـسب  هیاخ  نغور  ریبدـت  و 

.دنراد هاگن  دننادرگ و  دعصم  دننک و  کشخ  هیاس 
سم نوچ  دنهن و  نیلک  یقبط  هتوب  رـس  رب  دنزادنا و  وا  رب  هدوس  رداشون  دننک و  هتوب  رد  ار و  سم  دنناتـسب  سم  ندرک  كاپ  ریبدـت 

نم  کی  سم  زا  نم  هد  ره  رب  دننکفا و  اج  نآ  رب  رگید  کی  يواسم  لفلف  راد  ینمرا و  هروب  راکنت و  دشاب  هتخادگ 
171 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوش كاپ  ات  دنزادنا  اهوراد  نیزا 

میس نتخاس  نایب  رد  مشش  لصف 

لگب نیطم  دننک  یحدـق  رد  دوش و  مرن  ات  دنناتـسب  مه  اب  برـسا و  مرد  هس  دنناتـسب و  هرقن  شنوس  مرد  کی  رگا  هک  دـنیوگ  نینچ 
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هنابـشکی ات  دننکیم  نایرب  دنزیریم و  زاب  دوشیم  مک  تیز  هک  هاگره  دننک و  نایرب  شتآب  دـنزیر و  اج  نآ  رب  تیز  يردـق  تمکح و 
دننک و راوتـسا  ارنآ  رـس  دنزیرب و  هتفوک  توززنا  هشیـش  نآ  يالاب  ریز و  رد  دننک و  نیطم  هشیـش  رد  دنرآ و  نوریب  ار  وا  هاگنآ  زور 

.دوش میس  دنزادنا  ساحن  نم  هس  رب  نآ  زا  مرد  کی  دنرآ و  نوریب  نآ  زا  دعب  دننک و  نایرب  نیکرس  شتآ  رب  بشکی 
کمن یلق و  زا  يوزج و  یکی  ره  زا  اسینغم  کنـس و  رادرم  صاصر و  درز و  خرـس و  خـینرز  زا  دنناتـسب  رگا  دـنیوگ  رگید  یهجو 
هنیگبآ کـمن و  هب  ار  نآ  رـس  دـننک و  هنینق  رد  دـنبوکب و  هدـحیلع  ار  یکی  ره  وزج و  مین  یکی  ره  زا  رت  ردـنک  هروـب و  یناردـنا و 

.دننک راوتسا  قوحسم 
دننک و شتآ  کید  نآ  ریز  رد  مامت  زورکی  دنهن و  رتسکاخ  نآ  نایم  رد  وا  ردـص  ات  ار  هنینق  نآ  دـننک و  رتسکاخ  زا  رپ  ار  یگید  و 

[1] .دنادرگ هرقن  دننک  یقس  ساحن  رب 15  نآ  زا  مرد  کی  دنرآ و  نوریب  دشاب  وا  رد  هچنآ  دوش  درس  ات  دنراذگب  نآ  زا  دعب 

ص171 ج5 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
مه اب  ار  هلمج  نیا  دنناتـسب و  لاقثم  ود  یکی  ره  زا  اشیـشقرم  هتخوس و  ساحن  صاصر و  برـسا و  لاقتم  هد  رگا  دـنیوگ  رگید  یه 

ار هلمج  نآ  دنمدرد  شتآ  رد  میظع  یخفن  دنزیر و  وا  رب  ار  اهوراد  نیا  دنزادگب و  ار  ساحن  نا  زا  دـعب  دوش و  مرن  کین  ات  دـنبوک 
.دشاب گشخ  الا  دنادرگ  هرقن 

نیا دنزادگب و  ار  ساحن  نآ  زا  دعب  دوش و  مرن  دنبوکب  مه  اب  ار  هلمج  نیا  دنناتـسب و  نهآ  هلاخن  لطرکی  رگا  دـنیوگ  رگید  یهجو 
دنزیر و وا  رب  ار  اهوراد 

172 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دنهن وا  رب  هرقن  نآ  لثم  دنزادگب و  زاب  نوچ  دشاب  یتربغ  كدنا  وا  رهاظ  رب  الا  دوش  دیفـس  دـنزادنا  وا  رب  ضیبم  ساحن  دـنزادگب و 

.دوشکین
دننک و هفاضا  ولقم  کمن  ود  ره  رادـقمب  دنـشکب و  نآ  رب  ار  قبیز  اشیـشقرم و  نادـنچمه  يرادـقم و  قبیر  را  دنناتـسب  رگید  یهجو 

.دننکیمه نآ  هیوشت  بشب  دننک و  قحس  زورکی  ار  نآ  دعصم  رمخ  لخب 
رداشون ضیبم و  سلکم  لولحم  ضیب  ضایب  بآب  ار  نآ  سپ  دوش  دیفس  ات  دننک  نآ  دیعصت  تبون  هس  دنناتسب و  ار  نآ  توادن  سپ 

.دنادرگ هرقن  ار  ساحن  مرد  نآ 25  مرد  کی  دوش و  دقعنم  ات  هیوشت  بش  دننکقحس و  زورب  بش  و 
هب لولحم  هرقن  ای  برـسا  ای  صاصر  باب  يوزج و  دشابن  یهایـس  چـیه  وا  رد  هک  دیفـس  خـینرز  زا  دنناتـسب و  يوزج  قبیز  زا  رگا  و 

.دنادرگ هرقن  ساحن  زا  ار  لطرکی  وا  مرد  کی  ره  دننک  مامت  وا  دیقعت  لیلحت و  دننک و  عیمشت  رداشون 
.دوش لحنم  ات  دنهن  لبز  نایم  رد  هتفه  هس  دنزیمایب و  مه  اب  دننکلیلحت و  هناگادج  اه  نیا زا  یکی  ره  زا  رگا  و 

لثمب دننک و  قحـس  دشاب  هدش  دوقعم  نوچ  ار  روکذم  نیا  رگا  دنادرگ و  هرقن  ار  ساحن  لطر  ود  وا  زا  مردکی  ره  دننک  دیقعت  سپ 
.دننک قحس  تبون  ود  لولحم  قبیز  زا  وا  نزو 

بآب یفصم  ضیبم  دعـصم  تیربک  خینرز  لدب  رگا  دوب و  یفاک  ار  ساحن  مرد  رازه  وا  زا  مردکی  ره  دننک  نآ  دیقعت  لیلحت و  سپ 
ساحن و زا  مرد  دص  قببز  مردکی  ره  دنک و  دیقعت  ار  قبیز  مرد  رازه  مردـکی  ره  دوب  لولحم  سلکم  بشب  هک  دعـصم  ضیب  ضایب 

: دنادرگ هرقن  ار  هریغ 
طسوتم شتآب  بش  رد  دننک و  قحس  زورب  کمن  بآب  هروب  نآ  دننام  دنناتـسب و  تیربک  ای  خینرز  لطرکی  رگا  دنیوگ  رگید  یهجو 

رب دننک  دیعـصت  ارذع  نبل  هب  نآ  زا  دعب  دننک و  هروب  دیدجت  دننادرگ و  دعـصم  دننک  ذخا  ار  وا  توادن  هکنآ  زا  دعب  دـننک و  هیوشت 
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ات دننک  هیوشت  تبون  تفه  تفر  رکذ  هکیهجو 
173 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوش دقعنم 
رب هک  دوش  نانچ  ات  دـننک  هیوشت  فیفخ  شتآب  دـنزادنا و  اج  نآ  رب  قبیز  سپ  دـننک  عیمـشت  رداـشون  باـب  تبون  دـنچ  ار  نآ  سپ 

.دنادرگ میس  ار  ساحن  مرد  هاجنپ  وا  زا  وزجکی  دنک و  ذوفن  ددرگ و  يراج  حیافص 
اب ار  وا  لطر  کی  رادـقمب  دورب و  وا  نتن  یهایـس و  ناخد و  هکنانچ  دـنک  ناـیرب  ار  نآ  تیربک  اـی  خـینرز  زا  دنناتـسب  رگید  یهجو 

لاثا گید  سپ  دـننکیم  هیوشت  مرن  شتآب  بش  رد  دـننک و  یم قحـس  هیالـص  رب  کمن  بآ  اب  زور  هس  ماظع  سلک  زا  وا  نادـنچمه 
.دوش دیفس  ات  دننادرگ  یم دعصم  دننک و  یم کمن  بآ  سلک و  دیدحت  زاب  دننک و  دیعصت  دنهن و 

یـس اب  نآ  زا  مردکی  ره  دشاب  تیربک  نآ  رگا  سپ  دوش  مئاق  هک  یتقو  ات  دننک  هیوشت  نانچمه  زاب  دننک و  هیقـست  نوباص  بآ  سپ 
ره دوب  خینرز  رگا  ددرگ و  میس  دوش و  دقعنم  ات  دننک  خفن  دنهن و  شتآ  نایم  رد  هدرک  مکحم  ار  نآ  رس  دننک و  هتوب  رد  قبیز  مرد 

.دوش میس  ات  دنهن  ساحن  مرد  یس  رب  نآ  زا  مردکی 
هب هکرـس  هب  ار  نآ  نادنچمه و  صاصر  جادیفـسا  زا  لطرکی و  دنهاوخ  هک  مادـک  ره  زا  تیربک  خـینرز و  زا  دنناتـسب  رگید  یهجو 

.دشاب دیفس  دوش  دعاصتم  هچنآ  هک  لیصفت  نامهب  دننک  دیدجت  جادیفسا  زاب  دننک و  هیوشت  تبون  دنچ  فیفخ  شتآب  دنیاس و 
وزج وا 20  زا  وزجکی  ره  دنناتـسب  دوش  قرتحم  هچنآ  دیعـصت  نآ  زا  دعب  دننک و  هیقـست  کترم  بآب  دننک و  جادیفـسا  دیدجت  سپ 

.دنک دیفس  ار  ساحن 
دننک هیوشت  زاب  دننک و  قحـس  کمن  بآب  ار  نآ  هیوشت  دعب  يرادقم و  دنهاوخ  مادک  ره  زا  خینرز  تیربک و  دنناتـسب  رگید  یهجو 

هکنانچ .دوش  دیفـس  هروب  نوچمه  ات  دننک  یفاص  قوار و  دنیوشب و  ار  نآ  تبون  ره  رد  دوش و  دیفـس  هک  یتقو  ات  نانچمه  قحـس  و 
دزادگب هک  دوش  یکمن  نوچمه  ات  دننک  عیمشت  باقع  بآب  سپ  دیاب 

174 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دننکعمج و ار  همه  نآ  زا  دعب  دوش و  کمن  نوچمه  ات  دـننک  عیمـشت  باقعب  دنناتـسب و  صاصر  سلک  دـنهن و  هب  ادـج  ار  نآ  سپ 

.دنادرگ دیفس  ار  مرد  مرد 300  ره 1  دقع  زاب  دننک و  لح  ار  نآ  سپ  دننک  عیمشت  قحس و  تبون  دنچ 
.دمآ تسار  مدرک  هبرجت  ار  نیا  نم  تفگ  هک  مدینش  یمیکح  زا  و 

هرخص بآب  هیالص  رب  يواسم و  یکی  ره  زا  ضیبم  قبیز  ضیبم و و  خینرز  دنناتس  هب دنناوخ  تاجاحلا  زجنم  ار  نآ  هک  رگید  یهجو 
.دوش بآ  نوچمه  ات  دنیاسب  امص 

هنابـشکی وا  ریز  رد  دنهن و  دامر  کیدر  دایمع  عرق  رد  سپ  دننک  دیقعت  ار  نآ  دـننک و  نفد  هتفهکی  دـنزیر و  هروراق  رد  ار  نآ  سپ 
.یلاعت هللا  ءاشنا  دوش  دیفس  ات  دنهن  صاصر  ای  ساحن  مرد  تصش  رب  وا  زا  مردکی  دنرادرب  دوشعفترم  هچنآ  سپ  دنهن  شتآ  زور 

رز نتخاس  رد  متفه  لصف 

.دننک هیقست  ایلقب  ار  نآ  لطر و  هس  ساحن  لابوت  زا  دنناتسب و  لطرکی  مادک  ره  زا  تیربک  ای  خینرز  رگا 
.دوب دیفس  دوش  دعاصتم  هچنآ  ات  هجو  نامهب  دننک  ساحن  دیدجت  زاب  دیعصت و  هیوشت و  سپ 

دیعصت ترمح  يارب  زا  هک  یقبیز  دنیاسب  سپ  دنزیر  یئاج  رد  ار  نآ  دوشخرس و  ات  هیوشت  سپ  دننک  هیقـست  جاز  دنقلق و  بآب  سپ 
دعصم رداشون  بآب  دننکعمج و  هیالص  رد  ار  همه  دیدح و  نارفعز  نآ  لثم  دنقلق و  قبیز و  نآ  لثم  دننک و  عیمشت  دنـشاب و  هدرک 
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هک دوش  یکمن  نوچمه  ات  دننک  عیمـشت  نادـب  دـننک و  هیقـست  دنـشاب  هدرک  لحر  اطقلق  ای  جاز  وا  عبر  لثم و  وا  رد  هک  ولقم  جاز  هب 
دوش و لحنم  ات  دننک  نفد  ار  نآ  دنهن و  وا  رب  ضیب  ترفـص  نغور  عومجم  نآ  فصن  لثم  وا  رد  دـننک و  لح  ار  نآ  سپ  دزادـگب 

.دوش مامت  زور  هاجنپ  رد  نیا  ددرگ و  یفاص  بآ 
175 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دننک غبص  دشاب  هک  يدسج  ره  زا  ار  لطر  ود  وا  زا  مردکیب  دوش و  یتوقای  نوچمه  ات  دننک  دیقعت  سپ 
تیربک مرد  جنپ  دنزیر و  وا  رب  تیز  زا  لطرکی  دننک و  نیطم  یحدق  رد  ارنآ  لدرخب و  یقنم  قبیز  زا  لطرکی  دنناتـسب  رگید  یهجو 
کمن بآب و  ار  نآ  دـنریگ و  ورف  نیگرـس  شتآ  نایم  رد  همه  اـب  ار  حدـق  دـنزادنا و  وا  رب  رفـصا  جاز  مرد  جـنپ  قوحـسم و  رفـصا 

رد ارخوبطم  قبیز  نآ  دنهنب و  هحفـص  وا  رـس  رب  دننک و  بصن  لگ  زا  هرانم  کید  نآ  نایم  رد  دـنزیر و  نیطم  یکید  رد  دـنیوشب و 
ریز رد  دنریگب و  ار  وا  ذفانم  دنهن و  وا  رس  رب  یقبط  دنزیرب و  قوحسم  تیربک  لطرکی  کید  رد  هرانم  نآ  یلاوح  رد  دنزیرب و  اجنآ 

.دوش رخبم  تیربک  هکنانچ  تعاس  شش  ات  دنزورفا  رب  مرن  شتآ  وا 
دننکعطق ار  شتآ  دش  عطقنم  تیربک  راخب  دنناد  هک  تقو  ره  دننک و  هداعا  ار  ریبدت  نامه  دنیاشکب و  دوش و  درـس  ات  دنراذگب  سپ 

.دوشخرس ات  دنهن  هرقن  مرد  تسیب  هب  وا  زا  يوزج  ره  دنریگ و  ورف  ار  نآ  و 
نآ زا  دـعب  دـنراذگب و  بش  هس  دـنزادنا و  وا  رب  تیربـک  وا  عبر  لـثم  دـنهاوخ و  هک  يردـق  ره  لوـلحم  جاز  دنناتـسب  رگید  یهجو 
لثم سپ  دننک  یفاص  دنناشوجب و  دنراذگب و  رگید  بش  هس  دـنزادنا و  وا  رب  خرـس  خـینرز  وا  عبر  لثم  دـننک و  یفاص  دـنناشوجب و 

.دوشخرس درز و  نوچمه  دننک  هیوشت  نآ  رب  دنیاسب و  دننک و  هیقست  نآ  رب  هدارب  دنزادنا و  وا  رب  هدرز  نغور  عومجم 
.دننک عیمشت  تبون  هد  جازب  دعصم  رداشون  بآب  دننک و  هیقست  نآ  رب  ار  هدارب  دنزادنا و  وا  رب  رمحا  قنخم  دعصم  قبیز  نآ  زا  سپ 

.دنک خرس  لاقثم  هاجنپ  وا  زا  لاقثمکی  دیقعت  نآ  زا  دعب  دننک و  لح  ار  نآ  سپ 
لح و زا  دعب  دننک و  لیلحت  عیمـشت و  تبون  دننک و 15  مض  مدـلا  ةرمح  راطقلق و  هدـنقلق و  جاز و  یقـسم  ضیبم  تیربکنآب  رگا  و 

.دننک غبص  دنهاوخ  هکیدسج  ره  زا  لاقثم  یکی 200  وا  دقع 
176 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یکی دننک  دیقعت  دنراد و  رب  نوچ  دننک  نفد  هتفه  هس  دننک و  عمج  ار  همه  نآ  دعب  دننک و  لیلحت  عیمشت و  هدحیلع  یکی  ره  رگا  و 
.دنک غبص  ار  لاقثم  ار 300 

فعاضم وا  رثا  دوش  ررکم  نآ  دیقعت  لیلحت و  دـنچ  ره  نینچمه  دـنک و  غبـص  لاقثم  یکی 600  دـننک  دـیقعت  لح و  مود  راب  رگا  و 
.ددرگ

.دنیاسب رمخ  لخب  زور  هس  رداشون و  وا  نادنچمه  اب  ار و  رز  هدارب  دنناتسب  رگید  یهجو 
یکی ره  زا  رداشون  رفجنز و  جاز و  نآ  زا  دعب  دوش و  ابه  ات  دنیاسب  زاب  دننک و  دیعـصت  زاب  دنیاسب و  هکرـس  هب  دننک و  دیعـصت  سپ 

.دوش لحنم  ات  دنهن  نیگرس  نایم  هتفهکی  دنزیر و  نآ  رب  رطقم  رمخ  لطرکی  دنناتسب و  هیقو 
رب رز  لاقثم  هس  سپ  دنک  غبص  ار  هرقن  لاقثم  وا 10  زا  یمهرد  دوش و  رمح  ارو  رذ  ات  دننک  هیوشت  دـنزادنا و  ابه  نآ  رب  ار  نآ  سپ 

.دوش صلاخ  ات  دنهن  وا 
.دنک غبص  ار  لاقثم  وا 100  زا  یمرد  ره  هیوشت  سپ  دننک  هیقست  تیربک  ترمح  هب  ار  عومجم  نآ  رگا  و 

.دنادرگ رز  ار  صاصر  لطرکی  وا  زا  یمرد  ره  هیوشت  سپ  دننک  هیقست  دیدح  نارفعز  بآب  دننکلح و  ار  نآ  رگا  و 
جاز و نایم  رد  سپ  دنیاسب  کین  دننک و  میقلت  قبیز  نادنچ  هسب  ار  نآ  دـنهاوخ و  هک  رادـقم  نآ  رز  هدارب  زا  دنناتـسب  رگید  یهجو 
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.دنک غبص  ار  هرقن  مرد  هد  وا  زا  مرد  کی  ره  ات  دننک  نایرب  راب  تفه  تیربک 
هفاضا وا  اب  رز  دنیاسب و  دش  هدرک  دای  هک  هجو  نامهب  میقلت و  قببز  لاقثم  رگا 5  دوش و  صلاخ  رز  ات  دـنهن  وا  رب  رز  لاقثم  هس  سپ 

.دیآ رتبوخ  رز  دننک 
دنزیبب و ریرحب  دننک و  مرن  همرـس  نوچ  ار  همه  مرد  ود  رفـصا  خینرز  مرد  رمحا 5  تیربک  مرد و  لهچ  قبیز  دنناتـسب  رگید  یهجو 

.دننک هیوشت  نیکرس  هب  زور  هنابشکی  تمکح و  لگب  دشاب  نیطم  هک  دننک  هروراق  رد 
177 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یتعاس زا  دعب  دوش  رطقم  وا  زا  هچنآ  دنزیر و  وا  رب  هکرس  نامه  زاب  دننک و  قحـس  دعـصم  لوب  فیطل و  هکرـسب  دنرآ و  نوریب  سپ 
.دیآ نوریب  صلاخ  رز  دنراذگب  هرقن  مرد  رب 10  وا  زا  یمهرد  رگا  ددرگ و  دقعنم 

کی هنوگ و  خرـس  لوب  لاقثمکی  یگناـخ و  شوم  نآ  زا  لاـقثمکی  کـنلپ و  ثور  زا  لاـقثمکی  دنناتـسب  رگا  دـنیوگ  رگید  یهجو 
ددنگب کین  ات  دـنهن  باتفآ  رد  زور  رد  دـننک و  یکید  رد  هلمج  نیا  تیز و  نغور  مرد  رداشون و 2  مرد  هایس و 2  غرم  مخت  هدرز 

دوش و درس  ات  دراذگب  دورن  نوریب  چیه  وا  راخب  هکنانچ  دنزیر  اجنآ  رد  ار  هلمج  نیا  دنزادگب و  هتوب  رد  ار  هرقن  لاقثم  نآ 2  زا  دعب 
.دنرآ نوریب 

یلال نتخاس  رد  متشه  لصف 

رد بشکی  نآ  زا  دـعب  تبون  دـنچ  کمن  بآ  هب  دـنیوشب  دیفـس  یفاص و  هزیکاـپ  درخ  دـیراورم  دناتـسب  هک  دـیوگ  فوسلیف  داتـسا 
رد هضیب و  دنناتـسب  هک  دوب  نانچنآ  دننک و  لح  غرم  هضیب  رد  یندعم  رداشون  نتـسش و  زا  سپ  دنراذگب  هدرک  لح  یندـعم  رداشون 

.دنامب هتوب  نوچمه  ات  دریگرب  نآ  رس  زا  هضیب  هدیفس  زا  يردق  دننک و  زاب  نآ  زا  تسوپ  دنناشوجب و  بآ 
دـنهن و رب  لگ  هراپ  نآ  رـس  رب  دـننک و  قولـسم  ضیبلا  ضایب  نایم  رد  هتخیب  هتفوک و  هدرک و  هزیکاپ  هدرک و  فاص  ار  رداشون  سپ 

فرظ رد  دشاب  هدش  لح  نوچ  نآ  زا  دـعب  دوشلح و  اجنآ  رد  ات  بشکی  دـنراذگب  دـنهن و  دـشاب  هدوبن  هبئاش  نآ  رد  هکیبآ  نایم  رد 
.دنک اهر  هظحل  کی  دنک و  نآ  رس  رد  هتسش  ياهناد  لولحم و  رداشون  دنک  هنیگبآ 

دنک نوریب  دوب  جنرت  نایم  رد  هچنآ  دنامب و  هتوب  نوچمه  ات  دریگب  نآ  رس  دناتـسب و  یجنرت  نآ  زا  دعب  مرگ  باب  دیوشب  بوخ  سپ 
.دنک جنرت  تسوپ  رد  زاب  دبوکب و  ارنآ  و 

178 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دناتسب هاگنآ  دزودب  دنهن و  نآ  رس  رب  زاب  دوب  هتشاد  رب  نآ  رس  زا  هک  جنرت  هراپ  نآ  دزیرب و  نآ  رس  رب  دناتسب و  هتسش  دیراورم  سپ 

نزوب کشخ  رت و  بسا  لبز  زگ و  کی  ردقب  دنکب  نیمز  رد  يوگ  دنک و  تخـس  نامـسیر  هب  دـچیپ و  هب  نآ  رد  ون و  سابرک  هراپ 
.دنک رپ  كاخنآ  رانک  رب  نوگنرس و  دهن  هرفحنآ  رس  رب  يراغط  دهن و  لبز  نآ  نایم  رد  جنرتنآ  دننک و  هرفحنآ  رد  رگید  کی 

هجفکب ارنآ  دنراد  رب  نآ  يور  زا  هدرپ  نوچ  دشاب  هدش  لح  هلمج  دیراورم  دنک  نوریب  ارنآ  نآ  زا  دـعب  دـنک و  اهر  زور  شـش  سپ 
.ددرگ هتخیمآ  ات  دزیمایب  رگید  کیب  زور  هس  دنک و  هنیگبآ  فرظ  هب  هتشادرب  هرقن  ای  جاجز 

هماـج زا  ار  پچ  تسد  فـک  نینچمه  دـنک و  تسد  رد  دزود و  هب  اـه  تشگنا هـجنپ و  ردـقب  دناتـسب و  یمـشیربا  هراـپ  هماـج  سپ 
.دنلامب قورم  ضیبلا  ضایب  دوخ  ناتشگنا  رد  دناشوپب و  یمشیربا 

.دوش درگ  کین  ات  دلام  یم  پچ  تسد  فک  نایم  رد  دهاوخ  هکنادنچ  دریگب  ةرمخمنآ  زا  سپ 
دـهن و وأ  رـس  رب  هنیگبآ  زا  مه  رگید  یحدـق  دـهن و  هنیگبآ  زا  یحدـق  رد  كوخ و  يوـم  اـی  هرقن  زا  ینزوـس  هب  دـنک  خاروـس  سپ 
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هدنام ات  دناودب  ارنآ  دـهد و  یگناخ  غرم  دروخب  دـهن و  هدـیمدرآ  ریمخ  نایم  رد  ای  طب  هیپ  رد  نا  زا  دـعب  زور  هنابـش  هس  ات  دراذـگب 
.ددرگ نکاس  ات  دروخب  يزیچ  غرمنآ  هک  دراذگن  دشاب  کناد  مین  کناد و  ای  یگناد  هناد  رگا  دوش 

رب سپ  دوش  گشخ  زور  هس  ات  دزیوایب  ار  اهناد  نآ  سپ  دوش  درس  ات  دراذگب  دفاکـشب و  ار  غرمنآ  هلـصوح  دشکب و  ار  غرمنآ  سپ 
دـشک و دوخب  ار  يدرز  نآ  ات  دـنکفا  نآ  رد  ار  اـهنآ  شرت و  ریـش  دناتـسب  تسا  جـنرت  زا  يدرز  نآ  دـشاب  وا  اـب  يدرز  رگا  دـنریگ 

.ادخ نامرفب  هزیکاپ  فیطل و  دیفس و  دوش و  فاص 
نفد لح  هاچ  رد  دـهن و  رب  رز  مرد  میس و 2  مرد  نآ 1  زا  مرد  رهب 10  دبوکب و  دنک و  یجاجز  نواه  رد  دـیراورم و  دناتـسب  اضیا 

دوش و لح  ات  دنک 
179 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دزیوآ حدق  ود  نایم  دش و  هتفگ  هکنانچ  دنک  خاروس  دزاسب و  گرزب  کچوک و  نآ  زا  دروآ و  نوریب  دشاب  هدش  لح  هکنآ  زا  دعب 
زا ارنآ  سپ  دوش  درـس  ات  دراذگب  دـنک  نایرب  دـشکب و  یمرگ  مین  زا  دـعب  دـهد  هایـس  یگناخ  غرم  دروخب  ارنآ  سپ  دوش  گشخ  ات 

.ددرگ رتفیطل  یندعم  زا  هک  دنک  نوریب  نآ  مکش 
تشذگ هکیقیرطب  دیوشب  ار  روکذم  دیراورم  وزج  کی  دیفس  فاص  فدص  وزج و  کی  هزیکاپ  فاص  دروخ  دیراورم  دناتسب  اضیا 

رـس دنک و  هزیکاپ  یفاص  هروراق  رد  ارنآ  نآ  زا  دعب  دوش  هدیبسچ  مهب  هکیدحب  دنک  هیالـص  دـنبوکب و  هنیگبآ  نواه  رد  ار  ود  ره  و 
ریـس نآ  عبر  ردقب  دبوکب و  هنیگبآ  نواه  رد  ار  نآ  زغم  دنک و  مین  ود  ار  رادبآ  جنرت  نآ  زا  دعب  دـشاب و  هدوب  هنیگبآ  زا  مه  هروراق 

.دزیرب تسه  هروراق  رد  هک  دـیراورم  فدـص و  رـس  رب  ار  بآ  نآ  دـنک و  نوریب  ارنآ  بآ  میخـض  دیفـس  هماـج  زا  دـبوکب و  نآ  اـب 
لح هاچ  رد  دنک و  مکحم  رهم  گنس  کمن و  درآب و  دراذگب و  ار  هروراق  رـس  دنامب و  هداتـسیا  رـس  رب  تشگنا  راهچ  ردقب  هکنانچ 

تفه زا  دعب  زور  کی  تسیب و  تدم  ات  درآ  درگ  نآ  رـس  رب  يراغط  دناشفا و  لبز  رب  مرگ  بآ  زور  ره  دراذگب و  دش  روکذـم  هک 
دیراورم و درادرب و  ارنآ  رس  درآ و  نوریب  یگتـسهآب  لبز  زا  ار  هروراق  درذگب  زورکی  تسیب و  نوچ  دنک  هزات  ار  لبز  هک  دیاب  زور 

هچفکب دیراورم  دشاب و  هتـسشن  نآ  هت  رد  فدص  دشاب و  هدش  هتـسب  توبکنع  هدرپ  لثم  دیراورمنآ  رـس  دـشاب و  هدـش  لح  فدـص 
دشاب هروراق  هت  رد  هچنآ  دنک و  رگید  هساک  رد  یگتسهآب  جنرت  بآ  دنک و  هزیکاپ  یجاجز  هساک  رد  دریگب و  بآ  نآ  رـس  زا  هرقن 

.دوش تاذکی  ات  دنزب  هرقن  هچفکب  رگیدکی  اب  ات  دنک  دیراورم  رس  رب 
رهب دوش  هتـسب  هکنآ  زا  رتدوز  دـنک  ریمخ  مشیرـس  يردـق  اب  دوش و  گشخ  اـت  دریگب  نآ  زا  من  دـنک و  دیفـس  ریرح  رد  ار  نآ  سپ 

.دنک ناطلغ  دزاس و  دیراورم  دهاوخ  هکینزو 
180 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رازه اب  ار  هناد  ود  ره  نآ  زا  دعب  دیناسر و  دـناوتن  نآب  نایز  شتآ  بآ و  هک  هبترمب  ددرگ  کحم  گنـس  دـننام  دوش  ناطلغ  نوچ  و 
.دریگ الج  ات  دلامب  ارنآ  زورکی  دنک و  هسیک  رد  هناد  هبنپ  هناد 

نایرب مرگ  رونت  رد  دشکب و  ار  وا  هاگنآ  ددرگ  تسس  ات  دناود  هب  ارنآ  دهد و  غرم  دروخب  هتفرگ  هدیمدرآب  درآ و  نوریب  ار  نآ  سپ 
.دروآ نوریب  دنک و 

نآ زا  دعب  دهدن و  رتشیب  غرم  کی  هب  هناد  کی  ره  هک  دیاب  دروآ و  نوریب  اهدیراورم  دفاکشب و  ار  نآ  ددرگ و  درس  ات  دراذگب  ارنآ 
.دنک خاروس  ار  نآ  هک  دهد  كاکح  هب  ار  وا 

دنک هشیشنآ  رد  ار  زایپ  ریس و  ومیل و  جنرت و  دنک و  خارف  رس  هروراق  رد  دیوشب و  كاپ  ار  نآ  هزیکاپ و  دیراورم  دروایب  رگید  یعون 
دنک هفاضا  نآ  رب  هراب  رگید  هدش  مامت  روکذم  ياه  بآ هاگره  دنک  هظحالم  زور  ره  دهن و  باتفآ  رد  ارنآ  ددـنبب و  ار  هشیـش  رد  و 
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نآ زا  دروایب و  رگید  هساک  دـنک و  ینیچ  هساک  رد  ار  لولحم  نآ  زا  دـعب  دـشکیم و  زور  ات 21  زور  نآ 17  تدـم  ددرگ و  لح  ات 
دهن رگید  هساک  رد  ار  اهنآ  هتـسهآ  نآ  زا  دـعب  دوش و  رودـم  ات  دـناطلغب  ار  اهنآ  هساک  نآ  رد  دـهاوخ  هک  هثج  رهب  دزاسب  دـیراورم 

دوش بترم  ات  لاومنیدب 
هک هرقن  لیمب  ارنآ  دـشاب  هدـش  گشخ  مین  نوچ  ددـنب و  هماجب  ارنآ  رـس  دـهن و  هیاس  رد  ارنآ  دوشن و  قحـال  یکیب  یکی  هک  دـیاب  و 
ارنآ رونت  نآ  تشگناب  دراذـگ و  دـشاب  هدـش  هتخپ  نان  رونت  نآ  زا  هکیرونت  رد  ار  وا  هاگنآ  دـنکخاروس  دـشاب  بسا  يوم  یکیراـبب 

.دوش يرحب  زا  هب  یهلا  نامرفب  دروآ  نوریب  دیراورم  نآ  مکش  زا  ارنآ و  دنک  درس  دروآ و  نوریب  ارنآ  دنک و  هتخپ 
هب کین  دعب  دورب و  نآ  زا  بآ  ات  دزادنا  سابرک  هسیکب  دشاب و  هتشاد  رتمک  یبرچ  هک  هزات  غود  دناتسب  رینپ  مشیرـس  نتخاس  هقیرط 
وا رب  درگ  ات  رادهاگن  هشیـش  رد  مرن  دـنک و  گشخ  زاب  دـیوشب  کمن  بآب  تبون  هس  ددرگ و  گشخ  هیالـص  رد  ات  دزادـنا  هیالص 

لاقثم  نیا و 2  زا  لاقثم  نآ 10  نتخپ  تجاح  تقوب  ات  دنیشنب 
181 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.درب ناوت  راک  هظحل  نامه  هک  ردقنآ  یهام  مشیرس 
هزیر دیراورم  دروایب  نتخاس  دیراورم  تهجب  درادن و  میب  رسک  زا  هک  دنک  لوصو  دهاوخ  هچ  ره  ددرگ  عیاض  دشاب  هتخپ  هدایز  رگا 

.دنک رهم  نآ  رس  دنک و  هشیش  رس  رد  جنرت  دزیر  نآ  رد  جنرت  بآ  دنکخارف و  رس  هروراق  رد  کمن  بآب  كاپ  دیوشب  هزیکاپ و  و 
نآ زا  دعب  ددرگ و  مرن  موم  لثم  دوش و  لح  دـیراورم  ات  لبز  نایم  رد  دـهن  لح  رد  هتفه  ود  دورن و  اجنآ  رد  رتسکاخ  داب و  هکنانچ 
دنک خاروس  دزاسب و  دـیراورم  هدرک  فاص  دورب و  اجنآ  زا  جـنرت  هدـش و  رت  ات  دـیوشب  یفاص  بآـب  دـنک و  ینیچ  هساـک  رد  ار  نآ 

دـنک و هسیک  رد  رینپ  يارب  زا  هدز  هیاـم  ریـش  نآ  زا  دـعب  دراذـگب و  ندیـشک  تهج  زا  یکدـنا  دربـب و  يو  نب  رـس و  هرقن و  نزوسب 
گـشخ ار  رینپ  نآ  زا  دعب  دنامن  نآ  رد  يدیپس  یـشرت و  رثا  هکیتقو  ات  دزادنا  بآ  رد  ار  هسیک  نآ  زا  دعب  دزادنیب و  بآ  ات  دراذگب 

.دنیشن نآ  رب  يدرگ  رینپ  نآ  زا  ات  دنادرگب  نآ  رد  روکذم  ياهدیراورم  درآ و  لثم  دنک  دروخ  دنک و 
مامت زور  هد  ات  دنک  اهر  ضوح  بآ  رد  ار  یهام  دزادنا و  هدنز  یهام  يولگ  رد  طلخ  هدوسان  يرجمب  ار  دیراورم  هلمج  نآ  زا  دـعب 

دشاب هدمآ  نوریب  رحب  زا  هک  دیامن  نانچنآ  مکش  زا  دیراورم  دروآ  نوریب  ار  یهام  نآ  زا  دعب  دوش 
رینپ مشیرس  وزج  ینوعرف 10  راگنز  دریگب  دوشن  عیاض  بآب  دریذپ و  الج  دوش و  تخس  کنـس  لثم  دهد و  هزوریف  گنر  هک  هناطب 

.یمرن تیاغب  دوش  رابغ  لثم  دنک  هیالص  ار  راگنز  لوا  ءزج  نامک 2  نغور  وزج و   2
ناسکی ار  همه  دنک و  نآ  لخاد  دشاب  هدرک  هیالـص  رایـسب  ار  نآ  هک  ار  رینپ  مشیرـس  دزیمایب و  نامک  نغور  هب  ار  نآ  نآ  زا  دـعب  و 

عیاض بآب  دشاب و  هتـشادن  دننام  هک  دوش  يوحنب  دـهد  الج  کنـسب  ار  نآ  دوش و  گشخ  ات  ددـنب  راک  دـهاوخ  هک  اج  رهب  دـنک و 
.دشاب قارب  هدنشخرد و  دوشن و 

182 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ربنع کشم و  نتخاس  رد  مهن  لصف 

.لاقثم یکی 3  ره  زا  نیوخالا  مد  دوع و  هدارب  کسلا و  کمار  لاقثم و  ینیچ 5  دنویر  زا  دنناتسب  رگا  دنیوگ 
یـصاصر صلاخ  قبیز  نغور  اجنآ  رب  دنیاسب و  نادـب  دـننک و و  هفاضا  کشم  لاقثمکی  نآ  زا  یلاقثم  رهب  دـنیاسب و  ار  هلمج  نیا  و 

.دورب نغور  مسد  هکنادنچ  دنیاسب  دنناکچب و 
.دیآ نوریب  وکر  زا  نغور  مسد  هکنانچ  دنلامب  دننک و  ون  قیفص  ناتک  يوک  ررد  ار  نآ  سپ 
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.درک دناوتن  قرف  هنوگ  چیهب  درک و  رتوبشوخ  گشمنآ  دننک  طلخ  گشم  لاقثمکی  اب  نآ  زا  لاقثم  سپ 2 
عومجم نیا  لثم  هایس و  سر  مردکی و  نارفعز و  مرد  مین  مرن و  ریفرف  نادنچ  مه  بیطلا و  لبنـس  زا  لاقثم  دنناتسب 10  رگید  یهجو 

دنزاس و اه  صرف دننک و  نیجع  يریخ  لگ  بآب  دنزیب و  هب  ریرح  هب  دنبوکب و  هدحیلع  ار  یکی  ره  و  اذک )  ) غمصلا غورـس  نادرداش 
زا يوزج  دنیاسـسب و  نآ  زا  دعب  دننک و  گشخ  هیاس  رد  دنزادنا و  نآ  رـس  رب  رگید  یئوکر  نآ  لثم  دنهن و  هب كاپ  ماخ  یئوکر  رب 

غمـص زا  دنناتـسب و  هیقورحب  دبز  رگا  دنیوگ  تسناد و  دناوتن  چیه  هک  دنـشورف  دـنهاوخ  هک  رهب  دـنزیمایب و  گشم  زا  يوزج  اب  نآ 
.دنزیبب دنبوکب و  هدحیلع  یکی  ره  مرد و  بیطلا 5  لبنس  زا  هیقو و  سوردنس  زا  هیقو و  ود  دورما 

ارنآ یبوچ  هب  دنزیر و  وا  رد  كدنا  كدـنا  ار  طالخا  نآ  دـنزادگب و  ار  نآ  دـنهن و  فیظن  ریجنط  رد  دنناتـسب و  دیفـس  عمـش  سپ 
.دوش هتخیمآ  مهب  ات  دننابنجب 

زا رگید  يوزج  رب  نآ  زا  ار  يوزج  دهد و  زین  يوب  دوش و  ربنع  گنر  وچمه  وا  کنر  دنزیر  اجنآ  رب  درـس  بآ  دـنرآ و  نوریب  سپ 
هک  رهب  دنهن و  صلاخ  ربنع 

183 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.درک دناوتن  قرف  سکچیه  دشاب و  بوخ  تیاغب  دنشورف و  دنهد و  دنهاوخ 

رب ار  کل  لوا  دنزادگب و  ار  ربنع  دنیاسب و  ار  کل  دیفس و  عمش  وزج  کین و 5  کل  يوزج  ربنع و  زا  يوزج  دنناتسب  رگید  یهجو 
.دوش طلتخم  ات  دننابنج  یم یبوچب  ار  نآ  دنزادگب و  ار  عمش  نآ  زا  دعب  دزادنا و  وا 

.دسانشن ربنع  زا  ار  وا  سکچیه  دننکشب  دنزیر و  وا  رب  درس  بآ  دنریگ و  ورف  شتآ  زا  سپ 

تعانص نیا  بابرا  تاحالطصا  زا  یضعب  تاراشا  رد  مهد  لصف 

دنناوخ و عمـش  اضیب و  سمره و  مأودـسا و  ار  هرقن  دـنناوخ و  رون  عاعـش و  ملاع و  و  وا ؟ درز  با و  سمـش و  ار  رز  ناشیا  هکنادـب 
راوخ نیل و  ءارص و  يرتشم و  ار  یعلق  طساو و  رفصا و  رضخا و  هرهز و  ار  ساحن  يدنه و  ینامی و  نارفعز  دیدح و  خیرم و  ارنهآ 

.داسجا بیذم  مجن و  دوسا و  نیزر و  دراطعا و  رب  رسا  وخر و  ضیبا و  و 
يرب و دـمثا  قایرت و  روفاـک و  حـلم و  ار  رداـشون  بطر و  دـسج  بکرم و  حور و  قرب و  باحـس و  قبآ و  رارف و  لیهـس و  ار  قبیز 

ءام ار  رز  بآ  ءاضیب و  هعمـش  ارفـص و  سورع  ار  تیربک  داسجا و  فلتم  برقع و  بهذلا و  رجح  کلم و  ار  خینرز  ضیبا و  رجح 
هللا  دنع  ملعلا  رفلا و  ءام  ار  قبیز  بآ  ضایبلا و  ءام  ار  هرقن  بآ  دنناوخ و  هرفصلا 
271 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تسارف ملع  نویعلا  سیارع  یف  نونفلا  سیافن  باتک  زا  میود  مسق  زا  مراهچ  هلاقم  زا  مجنپ  نف 

هراشا

دننیب اریصخش  نوچ  ات  هسوسحم  لاکـشا  هرهاظ و  ياضعا  زا  ناسنا  ینطاب  تافـص  ینورد و  قالخا  تفرعم  زا  تسا  ترابع  نآ  هک 
.تسوا بسانم  راک  هچ  دبای و  دراد  کین  يوخ  هک  دننادب  وا  تروص  زا 
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مـس بلاط و  مسوتم  هچ  دنتـسارف  ملع  ناگدـنناد  نامـسونم  هک  دومرف  نیمـسوتملل  تایال  کلذ  یف  نا  هیآ  ریـسفت  رد  ساـبع  نبا  و 
یّلـص یبنلا  لاق  ملع  نیدب  تسا  تراشا  .مهامیـسب  مهفرعت  یلاعت  هلوق  دـنک و  لالدتـسا  اجنآ  زا  دـبایرد  ناشن  نوچ  هک  ینعی  تسا 

عبطب و تسا  نیشن  رهش  یمدآ  هکتسنآ  ملع  نیا  فرـش  رب  لیلد  هّللا و  رونب  رظنی  هناف  نمؤملا  هتـسارف  نم  اوقتا  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا 
دوخ سنج  اب  طالتخا  شزیمآ و  زا  ندرک و  دناوتن  یناگدنز  اهنت  ینعی  دوب  مدرم  تیعمج  اجنآ  هک  تسا  یعـضوم  ره  رهـش  زا  دارم 
قلخ نماک  رارسا  نطاب و  لاوحا  تفرعم  دوب  لفکتم  ملعنیا  بولطم  رـش  عفد  تسبلاغ و  مدرم  نایم  هنتف  رـش و  نوچ  درادن و  يزیرگ 

تفرعم  هکنآ  رب  لیلد  دراد و  رایسب  هدیاف  میظع و  یتعفنم  نواعم  بحاصم و  رایتخا  كرت و  رد  وا  نتسناد  رد  ار و 
272 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیا زا  نوـچ  دـننکیم  میلعت  تضاـیر و  ار  نیهاـش  خرچ و  زاـب و  رتـسا و  بسا و  هک  یتعاـمج  هـک  تـسنآ  دوشلـصاح  مـلع  نـیا  زا 
میلعت و هن و  ای  ددرگ  مار  دوز  هن و  ای  دراد  کین  يوخ  هک  دـننکیم  مکح  وا  تقلخ  تروص و  هدـهاشم  زا  دـننیب  یم اریکی  تاناویح 

ناک ریز  هکنآ  رگید  دوب  دیفم  یمدآ  قح  رد  یلوا  قیرطب  تسا  دیفم  میاهب  رد  ینعمنیا  نوچ  دیسر و  دهاوخ  دح  هچ  ات  وا  تضایر 
دب تسارف  مکح  هب  هک  یلکـش  زا  ار  دب  يوخ  دـنا و  هتفاین ادـج  کین  لکـش  زا  ار  کین  قلخ  دـنا و  هدرک هبرجت  مایا  رورم  هب  امکح 

.هدیدن ادج  تسا 
یضعب رد  متشاد  مامت  یفعـش  دنا  هدرک فینـصت  ملع  نیرد  هک  یبتک  عمج  ملعنیا و  لیـصحت  رد  نم  تفگ  هک  تسا  لقن  یعفاش  زا 

نیا مدیـسر و  هدـمآ  نوریب  یناـشیپ  مشچ  قرزا  رقـشا  یـصخشب  لزاـنم  زا  یـضعب  رد  مدـمآ  یم  هنیدـم  بناـجب  نمی  زا  هک  رافـسا 
دورف دوخ  هناخب  دیـسرپ و  شوخ  ناـبز  هداـشگ و  يورب  درک  مالـس  دـیدب  ارم  وا  نوچ  تسا  دومحماـن  رایـسب  ملع  نیا  رد  تاـمالع 

ات شوخ  تایاکح  هب  درک و  ایهم  نایاپ  راـهچ  فلع  وکین و  ياـهماعط  دـینارتسگب و  ون  طاـسب  درواـیب و  ون  هباـتفآ  تشط و  دروآ و 
نم درک  ایهم  يو  قیال  یعـضوم  دوب  نم  اـب  هک  ار  یـسک  ره  تخادـنیب و  كاـپ  وکین و  ياـه  شرف تشاد و  شوخ  ارم  باوخ  تقو 

متفگ ار  صخـشنآ  مدشیم  هناور  هک  دادماب  ات  مدوب  رکفت  نیرد  بش  همه  مدش و  دقتعمان  ملع  نیاب  مدرک  هدهاشم  لاوحا  نیا  نوچ 
سیردا نب  دّمحم  هناخ  دنناوخ  يوط  وذ  ارنآ  هک  هلحم  هب  ینک  هنیدم  دصق  دتفا و  یتجاح  ار  وت  یتقو  رگا  منطوتم  هنیدم  رد  نم  هک 

.دوش هدراذگ  يراد  هک  یتجاح  ره  ات  نک  بلط  یعفاشلا 
نیدنچ تمدخ و  همهنیا  تفگ  هن  متفگ  دوب  یلام  نم  شیپ  ارت  ردپ  ای  ارت  تفگ  هن  متفگ  نم  مدوب  وت  ردپ  هدنب  نم  تفگ  صخشنآ 

هقفن ره  دـشاب  بجاو  متفگ  نم  ورب  راذـگب و  نم  قـح  تسین  نکمم  يو  رب  هک  نتـشاذگ  ارت  نداد و  ضوـعیب  مدرک  هقفن  هـک  مرد 
.مراذگب ات  نک  نیعم  يدرک 

273 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نادب هک  ون  هباتفآ  تشط و  ترجا  هتخانـشان و  هدـیدان و  مدروآ  اجب  هک  یئور  هزات  نادـب  شـسرپ  مالـس و  ضوع  تفگ  صخـشنآ 
متفگ ار  دوخ  مالغ  نم  هد  نمب  فلع  ياهب  ماعط و  ياهب  لبطـصا و  ترجا  طاـسب و  شارف و  ترجا  هناـخ و  هیارک  یتخاـس و  وضو 
مها ار  مسق  نیا  بلاط  هچنآ  اما  دش و  رتدکؤم  رت و  يوق  ملع  نیا  رد  نم  داقتعا  نآ  زا  دعب  داد  يوب  دوب  صخشنآ  ياضر  هکنادنچ 

مینک داریا  باب  ود  رد  دشاب 

يرهاظ ياه  وضع  لکش و  کنر و  تروص و  یگنوگچ  ببسب  مدرم  قالخا  نتفای  رد  لوا  باب 

نت ناصقن  تسا و  لامج  نسح و  یبوخ و  ببـس  هب  شفرـش  نت و  لاـمک  هچ  تسیمدآ  ياـضعا  نیرت  فیرـش نیرتهب و  ور  هکنادـب 
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يور رد  هک  ار  یتامالع  درادـن و  يرابتعا  هداـیز  اـهاضعا  رگید  حـبق  نسح و  تسیور و  حـبق  نسح و  لـحم  یتشز و  حـبق و  ببس 
مشخ و تلاح  رد  هکتـسنآ  نخـسنیا  رب  لیلد  رگید و  ياهوضع  فالخب  تسیوق  تیاـغب  نورد  لاوحا  رب  تلـالد  دوش  رهاـظ  یمدآ 

هدش ثداح  تلاح  مادک  وا  نطب  رد  هکتسناد  ناوتیم  یگنر  ره  زا  هکنانچ  دوش  ادیپ  يو  رب  ياهگنر  تلاجخ  هودنا و  حرف و  سرت و 
.دش رهاظ  يو  رب  گنرنیا  تلاح  نآ  ببسب  ات  تسا 

تـسین تلاجخ  تلاح  رد  هک  تسیگنر  فوخ  تلاح  رد  تسین و  فوخ  تلاح  رد  هک  تسا  یگنر  ار  وا  بضغ  تلاح  رد  هکناـنچ 
ياهناشن تلـالد  هک  دـش  تسرد  نوچ  تسین و  رگید  ياـهوضع  رد  نطاـب  لاوحا  ریغت  ببـس  هب  رهاـظ  رد  ضراوع  فـالتخا  نیا  و 

.دوش هدرک  لیصفت  هب  نآ  ياضعا  تلالد  حرشب  ادتبا  تسا  رتیوق  نطاب  قالخا  تفرعم  رب  يور 
قفو رب  رکذ  ظفح و  ببـس  نیدـب  دوب و  کچوک  رـس  زغم  زا  لوا  نطب  عضوم  هک  اریز  دوب  لهج  رب  لیلد  دوب  کچوک  یناـشیپ  رگا 

.دوبن یلاخ  تفآ  زا  دوبن و  لادتعا 
توق  رب  دنک  تلالد  دوب  هدیشک  مهرد  یلو  كرزب  هن  دوب  کچوک  هن  یناشیپ  رگا  و 

274 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
بضغ توق  رب  ای  یلهاک  رب  دوب  لیلد  دشاب  كرزب  یناشیپ  رگا  دوش و  تفـص  نیدب  دریگ  مشخ  نوچ  مدرم  یناشیپ  هک  اریز  بضغ 

ياضتقا دوب  يزیرغ  ترارح  توق  یتدایز  ببـس  زا  رگا  دـیآ و  مزال  یلهاک  نآ  زا  دوب  رایـسب  هدام  زا  رگا  یناـشیپ  یگرزب  هک  اریز 
.دیآ مزال  یبضغ  توق  يالیتسا  دنک و  ذفانم  اهگر و  یخارف 

.تموصخ بغش و  رب  دوب  لیلد  درادن  غوجنا  دوب و  خارف  رگا  ندز و  فال  رب  دنک  تلالد  دوب  اهغوجنا  اهطخ و  یناشیپ  رد  رگا  و 
رد دوب  یناخد  هدام  يرایـسب  هکنآ  يارب  زا  ینعمیب  نتفگ  نخـس  هودنا و  مغ و  يالیتسا  رب  دـنک  تلالد  دـشاب  رایـسب  وربا  يوم  رگا 

.دوب هودنا  مغ و  ببس  ادوس  دوب و  بلاغ  جازم  رب  هک  ادوس  رب  تسا  لیلد  ینعمنیا  غامد و 
.ینیب نتشیوخ  ندز و  فال  رب  دوب  لیلد  شوگ  مشچ و  لابند  نایم  تسیعضوم  غدص  غدص و  هب  ات  هدیشک  دشاب و  زارد  وربا  رگا  و 

: یهلبا يدرخیب و  ندز و  فال  رب  دوب  لیلد  الاب  غدص  بناج  زا  دوب و  ریز  ینیب  بناج  زا  وربا  رگا  و 
نیا غامد و  ددرت  يرایـسب  رب  تسا  لـیلد  مشچ  یگرزب  زین  دـنام و  ار  واـگ  مشچ  اریز  یلهاـک  رب  دوب  لـیلد  دوب  گرزب  مشچ  رگا  و 

.تسا مهف  ناصقن  تدالب و  ببس 
.هدیافیب نتفگ  رایسب  لهج و  رب  دوب  لیلد  دشاب  هتسجرب  مشچ  رگا  و 

نینچ هنیزوب  مشچ  هکنآ  رهب  زا  ینور  دـنادب  یثیبخ و  رب  دوب  لیلد  دـشاب  هتفر  ورف  هناخ  مشچب  دوب و  هداـتفا  كاـغم  رد  مشچ  رگا  و 
.هداتفا كاغم  رب  هن  هتسجرب و  هن  دشاب  لادتعا  هب  مشچ  هک  دوب  نآ  هدیدنسپ  تلاح  سپ  تسا 

.تسا نینچ  ریش  مشچ  هک  اریز  یگدنرد  یکریز و  رب  دوب  لیلد  دشاب  هداتفا  كاغم  رد  یکدنا  مشچ  رگا  و 
زا یهایس  هک  اریز  یلد  دب  نبج و  رب  تسا  لیلد  دوب  هایس  کین  مشچ  یهایس  رگا  و 
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.تسا یلد  دب  بجوم  ادوس  دوب و  یئادوس  هدام 
دشاب و و هنوگنیدب  شمـشچ  دریگ  مشخ  هک  ره  هچ  يریلد  بضغ و  توق و  رب  دشاب  لیلد  بارـش  گنرب  دـشاب  خرـس  مشچ  رگا  و 

.تسا مغلب  يالیتسا  لیلد  يدیفس  هکنآ  يارب  زا  دوب  یلد  دب  لیلد  دشاب  دیفس  ای  قرزا  رگا 
.دنا هتفرگ زب  مشچ  تهباشم  زا  ار  نیا  لهج و  رب  دشاب  لیلد  دوب  یفاص  بارش  نوچ  مشچ  گنر  رگا  و 
.دوب تفص  نیدب  گس  مشچ  اریز  تحاقو  یئور و  هزیتس  رب  دشاب  لیلد  دوب  ادیپ  هداشگ و  مشچ  رگا  و 
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.دوب تفصنیدب  شمشچ  دسرتب  نوچ  یمدآ  هکنآ  يارب  زا  یلد  دب  رب  دشاب  لیلد  دشاب  كرحتم  درز و  مشچ  رگا  و 
زا هک  تهجنآدـب  دـب  قالخا  رب  دوب  لـیلد  دـنا  هدرک گـنر  نارفعز  هب  یئوگ  هکناـنچ  هتخیمآ  يو  اـب  يدرز  دوب  قرزا  مشچ  رگا  و 

دوش عمج  لاح  ود  ره  نیا  ارک  ره  دوب  یلد  دـب  سرت و  تمالع  هتخیمآ  يو  اـب  يدرز  تدـالب و  تسا و  یلهاـک  لـیلد  مشچ  تیفر 
.دوش رهاظ  شوشم  روما  تمالع  ناشیرپ و  وا  لاوحا  کشیب 

.یشیدنا دب  یلد و  دب  يریرش و  رب  دشاب  لیلد  یهایس  درگادرگ  دوب  اهطقن  مشچ  رد  رگا  و 
دسح و رب  دوب  لیلد  دشاب  هدمآرد  یقوط  لکش  مشچ  یهایـس  درگ  رد  رگا  دشاب و  رتدایز  یلد  دب  دوب  زبس  مشچ  رد  ياهطقن  رگا  و 

نتفگ  ناماسیب  یشیدنا و  دب 
.دوب هدنشک  زیرنوخ و  شبحاص  هکنآ  رب  دوب  لیلد  دودنارز  دننام  دشاب  هتخیمآ  يدرز  مشچ  یهایس  اب  رگا  و 

.تسنایمدآ نیرتدب  نیرت و  ثیبخ  شبحاص  هکنآ  رب  دوب  لیلد  دوب  خرس  ياهطقن  مشچ  رد  تفصنیدب  رگا  و 
توق رب  دوب  لیلد  دشاب  قارب  نشور و  مشچ  رگا  يریرـش و  یـشیدنا و  دب  تنایخ و  رب  دوب  لیلد  دشاب  یئزبس  قرزا  مشچ  رد  رگا  و 

سورخ  مشچ  اریز  توهش 
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اهمـشچ نیرتهب  هک  دیآ  مزال  تسا  هدیدنـسپان  مشچ  رد  يزبس  يدرز و  یقرزا و  یهایـس و  هک  دـش  هدرک  نایب  نوچ  تسا و  نینچ 
.تسا اهگنر  هلمج  هنایم  گنرنیا  هک  اریز  دنیوگ  مشچ  شیم  یسراپب  ار  نآ  هک  دشاب  لهشا 
.تسا نینچ  تسا  رویط  هاشداپ  هک  باقع  مشچ  تسا و  شوحو  هاشداپ  هک  ریش  مشچ  زین  و 

ارمشچنیا دننک  تفـص  برع  لها  گنج و  هلیح و  رکم و  ینادان و  رب  دوب  لیلد  دشاب  یگدیچیپ  یگتـسکش و  مشچ  کلپ  رد  رگا  و 
.دنرمش فیطل  رایسب  ار  تفصنیا  نانز  مشچ  رد  يرامیبب و 

.تسا لالد  جنغ و  ببس  ار  نانز  تفصنیا  دراد و  تهباشم  نانزب  هک  یعیبط  هدام  یمرن  رب  تسا  لیلد  تفصنیا  دنا  هتفگ یضعب  و 
.دنا هدرک رابتعا  گس  زا  ارینعمنیا  تموصخ و  گنج و  نتشاد  تسود  يرابکبس و  رب  دوب  لیلد  دشاب  کیراب  ینیب  رس  رگا 

.دنا هتفرگ واگ  زا  رابتعا  ارنیا  مهف و  یمک  رب  دوب  لیلد  دشاب  تشوگ  رپ  گرزب و  ینیب  رس  رگا  و 
.دوب نینچ  نیگمشخ  مدرم  ینیب  هک  اریز  دوب  مشخ  توق  لیلد  دوبخارف  ینیب  خاروس  رگا  و 

.هتفرگ كوخ  زا  رابتعا  ارنیا  دوب و  نید  ناصقن  مهف و  تلق  لیلد  دشاب  ربطس  ینیب و  دنلب  رگا  و 
زا رابتعا  نیا  يراک و  هزیتس  تحاقو و  رب  دوب  لـیلد  تسا  هدـمآرد  هچناـمک  نوچ  تسا  هتـسویپ  یناـشیپ  هب  هک  اـجنآ  زا  ینیب  رگا  و 

.دشاب تمه  دنلب  سفن و  گرزب  دوب  لکش  نیدب  يو  ینیب  هک  سکنآ  نکیل  دنا  هتفرگ غالک 
ریـش نهد  زین  دوب و  ترارح  توق  زا  ماـعط  بارـش و  رذـگهار  یخارف  هکنآ  رهب  زازآ  صرح و  رب  دوـب  لـیلد  دـشاب  خارف  نهد  رگا 

.تسخارف
يربطس  اب  هک  اصوصخ  تدالج  تقامح و  رب  دوب  لیلد  دشاب  ربطس  اهبل  رگا 
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.هتخیوآ دشاب و  هدمآ  دورف 

دنـسرمهب نوچ  هکنانچ  تسـس  دوب و  کیراب  بل  ود  ره  رگا  دوب و  يرامیب  ترثک  يروجنر و  يرامیب و  لیلد  دـشاب  کیراب  رگا  و 
.تسا نینچ  ریش  بل  هک  اریز  یتمه  دنلب  سفن و  یگرزب  رب  دوب  لیلد  دشاب  هداتفا  نیریز  بل  رب  نیئالاب  بل 

.دوب نینچ  زارگ  بل  اریز  توق  رب  دشاب  لیلد  دوب  ادیپ  شیپ  نادند  هکنانچ  هداشگ  دشاب و  کیراب  اهبل  رگا 
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.دنا هتفرگ یپک  رخ و  زا  رابتعا  نیا  ینادان و  لهج و  رب  دوب  لیلد  دوب  قلعم  نیریز  بل  رب  نیئالاب  بل  دشاب و  ربطس  بل  رگا  و 
.یتسس فعض و  تیاغ  رب  دوب  لیلد  هداشگ  رگیدکی  زا  دوب  کیراب  فیعض و  اهنادند  رگا  و 

رب دوب  لـیلد  دـنام  ناکانمـشخ  تروصب  يور  ار  هک  ره  دوب و  يریرـش  صرح و  رب  لـیلد  دوب  يوق  زارد و  شیپ  ياـه  نادـند رگا  و 
.مشخ بضغ و  توق 

دراد تشوگ  رایسب  يور  نوچ  زین  دنا و  هتفرگ واگ  زا  رابتعا  نیا  ینادان و  یلهاک و  رب  دشاب  لیلد  دوب  رایسب  تشوگ  وا  يور  رب  رگا 
يراجم قورعنآ و  رد  تسا  تکرح  سح و  ببـس  هک  یحور  ببـس  نیدـب  دوب  یلتمم  ظیلغ  ياـه  داـب  طـالخا و  زا  غاـمد  ياـهکر 

.دوش صقان  لقع  مهف و  مرجال  ندرک  دناوتن  تکرح 
یگشخ دوشیم و  جازم  یگشخ  ببـس  رایـسب  هشیدنا  هک  اریز  رایـسب  هشیدنا  رکف و  رب  دوب  لیلد  دشاب  كدنا  تشوگ  يور  رب  رگا  و 

.تشوگ تلق  ببس  جازم 
.دنا هتفرگ هنیزوب  زا  رابتعا  نیا  تئاند و  عبط و  یشیورد  سفن و  یگتسکش  رب  دوب  لیلد  دشاب  درگ  رایسب  يور  رگا  و 

.دنا هتفرگ رخ  واگ و  زا  ارنیا  یلهاک و  رب  دوب  لیلد  دشاب  گرزب  تخس  يور  رگا  و 
نوچ دنا و  هتفرگ یپک  زا  رابتعا  نیا  دوب و  مدرم  اب  ندرک  ان  یتسود  یـسیسخ و  یـسفن و  دب  لیلد  دشاب  کچوک  تیاغب  يور  رگا  و 

یگرزب و هک  دش  تسرد 
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وکین تشز  يور  بحاص  هک  دتفا  مک  دشاب و  لدـتعم  هک  تسنآ  لاکـشا  نیرتهب  هک  دوش  مولعم  تسین  هدیدنـسپ  يور  یکچوک  و 
.دوب يوخ  دب  کین  يور  بحاص  دوب و  قالخا 

.هوجولا ناسح  دنع  جیاوحل  اوبلطا  دومرف  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  تساجنیا  زا  و 
بضغ و لیلد  یلتمم  ندرگ  گر  دـیامن و  هدیـس  اما  هدـمآ و  رب  دـنیوگ  غدـص  يزاتب  ار  نآ  هک  مشچ  لاـبند  شوگ و  ناـیم  رگا  و 
هب ندوبن  یضار  مدرم و  اب  ندرک  تفلاخم  رب  دوب  لیلد  ندیدنخ  مک  دوش و  تروصنیدب  دریگ  مشخ  نوچ  یمدآ  هک  اریز  دوب  مشخ 

.نارگید ياهراک 
.هلغشم کناب و  ینابز و  هریخ  رب  دوب  لیلد  دنک  لاؤس  هدنخ  اب  رگا  ینابز و  زارد  یئور و  هزیتس  رب  دشاب  لیلد  دنک  دنلب  هدنخ  رگا 

يزارد اما  تسا و  گرزب  رخ  شوگ  هکنآ  هطـساوب  ینادان  اما  رمع  يزارد  ینادان و  لهج و  رب  دوب  لیلد  دـشاب  گرزب  شوگ  رگا  و 
.دوش بلاغ  جازم  رب  یگشخ  هکنآ  تهج  هب  نآ 

دشاب هک  عون  ره  زا  دوب  رن  هچ  ره  هک  دنا  هدرک نآ  زا  رابتعا  ار  ینعمنیا  بضغ و  توق  رب  دشاب  لیلد  دوب  ربطـس  يوق و  ندرگ  رگا  و 
.هدام ندرگ  زا  دوب  رتیوق  شندرگ 

زا ارنیا  یتمه و  دنلب  سفن و  یگرزب  رب  دوب  لیلد  دشاب  لدـتعم  رگا  یتمه و  نود  سفن و  یفیعـض  رب  دوب  لیلد  دـشاب  کیراب  رگا  و 
.دنا هدرک رابتعا  ریش 

، دنا هتفرگ رتش  زا  رابتعا  ارنیا  یلد و  دب  رب  دوب  لیلد  دشاب  کیراب  زارد و  ندرگ  رگا  و 
.دنا هتفرگ گرگ  زا  ار  ینعمنیا  یگدنبیرف و  رکم و  رب  دوب  لیلد  کیراب  دشاب و  هاتوک  رایسب  ندرگ  رگا  و 

دب مشخ و  توق و  رب  دوب  لیلد  دنار  نخـس  باتـشب  رگا  رکم و  تعاجـش و  يروالد و  رب  دوب  لیلد  دـشاب  ربطـس  دـنلب و  زاوآ  رگا  و 
.یئوخ
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زاوآ رگا  یتمه و  دب  رب  دوب  لیلد  دشاب  زارد  زاوآ  رگا  یهاوخکین و  يرابدرب و  رب  دوب  لیلد  دیوگ  گنرد  اب  هتسهآ و  نخـس  رگا  و 
.رارسا ندیشوپ  يدوسح و  رب  دوب  لیلد  دشاب  نارگ 

امم ال لقعلا  عم  توصلا  نسح  هک  تسا  روهـشم  هکنانچ  یمهفیب  لهج و  تقامح و  رب  دوب  لیلد  بلغا  رد  دـشاب  شوخ  زاوآ  رگا  و 
تدوج عبط و  یئوکین  رب  لیلد  مرن  تشوگ  ساوح و  يدـنک  مهف و  تلق  رب  دوب  لیلد  دـشاب  تخـس  رایـسب  تشوگ  رگا  ناعمتجی و 

.رطاخ
.دشاب کیراب  هاگیهت  ار  هنیرن  هک  اریز  توق  رب  دشاب  لیلد  دشاب  کیراب  هاگیهت  رگا  و 

سفن و یگرزب  رب  دشاب  لیلد  دسر  وناز  هب  هکنانچ  دوب  زارد  شراود  ره  رگا  يراکزیهرپ و  تفع و  رب  دوب  لیلد  دـشاب  ربطـس  رگا  و 
.سرت یلددب و  اب  نکیل  هنتف و  رش و  نتشاد  تسود  رب  دوب  لیلد  دشاب  هاتوک  رایسب  رگا  ینیب و  نتشیوخ 

رگا دوب  تقامح  لیلد  دشاب  هاتوک  فک  رگا  لقع و  ترثک  تنطف و  تعرـس  مهف و  يزیت  رب  دـشاب  لیلد  دوب  فیطل  مرن و  فک  رگا 
.دنا هدرک نانز  زا  رابتعا  نیا  تنوعر و  ینابز و  دب  رب  دوب  لیلد  دشاب  گنت  فک 

.ندرک رخف  یگرزب و  رب  دشاب  فیطل  کچوک و  رگا  مهف و  تلق  رب  دوب  لیلد  تشوگ  رپ  دوب و  زارد  رایسب  مدق  رگا  و 
هک اریز  سفن  توق  رب  دوب  لیلد  رهاظ  وا  رب  یپ  كر و  دشاب و  ربطـس  مدق  رگا  هنتف و  رـش و  رب  دوب  لیلد  دـشاب  کیراب  هنـشاپ  رگا  و 

.دشاب نینچ  نادرم  مدق  بلغا 
.تسا نینچ  نانز  مدق  بلغا  رد  اریز  سفن  فعض  رب  دنک  تلالد  دوب  فیطل  کچوک و  مدق  رگا  و 

ناغرم ضعب  زا  ینعمنیا  یئور و  هزیتس  تحاقو و  رب  دـنک  تلالد  تفـصنیا  رب  زین  اهنخان  دوب و  هدـیبسچ  مه  رب  ياپ  ناتـشگنا  رگا  و 
دنا و هتفرگ هنامس  زا  ینعمنیا  دوب و  یلد  دب  لیلد  دشاب  هتسویپ  مهب  تشگنا  ود  ياپ  ود  ره  زا  رگا  هدرک و  رابتعا 

280 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هک اریز  سفن  توق  رب  دوب  لیلد  دـشاب  قاس  رب  اـهگر  رگا  یمرـشیب و  یهلبا و  رب  دـنک  تلـالد  تشوگ  رپ  دـشاب و  ربطـس  قاـس  رگا 

.دنا تفصنیا رب  هنیرن  سنج 
دشاب تشوگ  رایسب  اهنار  رگا  دوب و  سفن  توق  لیلد  دشاب  رایسب  دوب و  رهاظ  وا  رب  اهکر  تسبعک  کیدزن  هک  قاس  ناوختسا  رگا  و 

.تسنانچ هنیدام  سنج  هک  اریز  دشاب  سفن  فعض  لیلد 

یضعب رب  تامالع  نیا  زا  یضعب  حیجرت  رد  میود  باب 

هب دنـشاب  توافتم  رگا  ندرک و  دیاب  فقوت  یگنوگچ  رد  ای  رادقم  رد  دنـشاب  يواستم  دنفلتخم  يوخ  ود  لحم  هک  وضع  ودـنآ  رگا 
.ندرک مکح  توافت  بسح 

زا نـس  لاوـحا  نوـچمه  یگـشخ و  يرت و  يدرـس و  یمرگ و  زا  جازم  لاـح  وـچمه  دـننک  راـبتعا  ینورد  لاوـحا  زا  هـکنآ  رگید  و 
ندرک دـیاب  رابتعا  نانز  نادرم و  زا  هک  یلاوحا  هگنآ  اهمیلقا  اهرهـش و  اهاوه و  شروخ و  لاوحا  هگنآ  يریپ و  یناوج و  یکدوک و 

: درک دیاب  طرش  هس  ملعنیا  دب  مکح  رد  تاناویح و  رگیدب  یگ  دننام  رمالا  رخآ 
کی رب  دنچ  ره  هکنآ  رد  تسین  کش  تسا و  نظ  هبلغ  نآ  زا  لصاح  هکلب  دنتـسین  نیقی  دیفم  دـش  هدرک  دای  هک  یتامالع  نوچ  - 1

.دنکن تعانق  میدرک  دای  هک  یتامالع  لیالدنیا و  زا  لیلدکی  هب  هک  دیاب  سپ  ددرگ  رتیوق  نظ  دوب  رتشیب  لیالد  تامالع و  زیچ 
کین ات  دـیاب  عقاو  روما  نیا  كاردا  رد  تواـفت  تسا و  تاوصا  لاکـشا و  روص و  نتفاـی  رد  تسارف  باـب  رد  لـصا  نوچ  هکنآ  - 2
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.دیامنن تعانق  هرهاظ  تامالع  درجمب  دننکن و  مکح  نآ  تالولدمب  دیامنن  لمات 
فوصوم و لقع  ملعب و  دوب  یهاشداپ  تعانـصنیا  عناص  تسا و  تسارف  ملع  بحاص  هک  نومیلقا  میکح  دـهع  رد  هک  تسا  لقن  هچ 

نیا  فورعم  یئاسراپ  يرادنیدب و 
281 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نآ فارطا  اضعا و  دیدب و  ار  وا  تروص  نوچ  میکح  داتسرف  نومیلقا  شیپ  دندرک و  شقن  ذغاک  رب  ار  وا  تروص  ات  دومرفب  هاشداپ 
هب دندرمش و  دعبتسم  تیاغب  دندینشب  نخس  نیا  مدرم  نوچ  دراد  میظع  یتبغر  يراک  انز  هب  تروصنیا  بحاص  تفگ  دومن  لمات  ار 

تشاد و بجعت  میکح  زا  هاشداپ  دندرک  ضرع  هاشداپ  هب  نخسنیا  نوچ  دندرک و  تبسن  لهج  هب  ار  میکح  دندش و  دقتعم  ان  ملعنیا 
تسا و قح  يدرک  نم  تروصب  هک  یمکح  ره  تفگ  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دـمآ و  میکح  تمدـخب  دوزفیب و  شداـقتعا  ملع و  رد 

.ما هتشاد زاب  انز  راک  زا  ار  دوخ  تضایر  ملعب و  نم  نکیل  متفص  نآ  رب  نم 
حیجرت دنشاب  مه  اب  یلد  دب  تعاجـش و  لیلد  یـصخش  رد  هکنانچ  اریـضعب  رم  تسا  ضراعم  یـضعب  روکذم  لیالد  نوچ  هکنآ  - 3

هدرک رایسب  هبرجت  هک  دیاب  طیارـش  نیا  تیاعر  اب  دش و  هدرک  دای  طیارـش  رکذ  زا  رتالاب  هکیهجو  رب  درک و  دناوت  یـضعب  رب  یـضعب 
.ملعا هّللا  دسانش و  ار  نآ  زا  یکی  رهب  تابوسنم  عیابط و  بکاوک و  تاریثات  ات  دنادکین  موجن  ملع  دشاب و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تسا موجن  ماکحا  ملع  مراهچ  هلاقم  زا  مشش  نف 

هراشا

: لصف جنپ  رب  لمتشم  کی  ره  تابوسنم  لیلد و  تایلفس و  رد  موجن  تاریثات  تفرعم  زا  تسترابع  نآ  هک 

بکاوک ریثات  نایب  رد  لوا  لصف 

وا عاعش  دوش  رهاظ  باتفآ  نوچ  هک  مینکیم  هدهاشم  هکنانچ  تایولع  رد  اما  تسا  رهاظ  تایلفـس  تایولع و  رد  باتفآ  ریثات  هکنادب 
دنکیم افخا  ار  بکاوک  ریاس 

282 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
: هجو دنچب  تایلفس  رد  اما  دوش  دیاز  وا  دعب  ببسب  ددرگ و  صقان  باتفآ  زا  وا  برق  ببسب  هام  رون  و 

دیآ و دـیدپ  تایح  ناشیا  داسجا  رد  دـش  رهاظ  حبـص  راونا  نوچ  دـنا و  هدرم وچمه  بش  رد  تاناویح  رتشیب  هک  مینیبیم  ام  هکنآ  - 1
عفترم هکنادنچ  دنیآ و  تکرح  رد  همه  دـنک  عولط  باتفآ  صرق  نوچ  رتیوق  نادـبا  رد  تایح  توق  روهظ  رتشیب  وا  عولط  هکنادـنچ 

دـهن و ناصقنب  يور  يوق  تاکرح و  دـنک  لیم  اجنآ  زا  نوچ  سپ  دـسرب  ءامـسلا  طـسو  هب  اـت  دوب  هداـیز  رد  ناـشیا  تاـکرح  دوش 
اهخاروس اه و  هشوگ رد  هدرم  وچمه  دنهن و  دوخ  نکاسمب  يور  همه  دسر  بورغب  نوچ  هچنانچ  دیآ  دیدب  نادبا  رد  روتف  فعض و 

.وا ریثأت  رب  تسا  نشور  لیلدنیا  دنتفیب و 
چیه تدورب  تدش  زا  تسبش و  هام  زور و 6  هام  اجنآ 6  نیبطق  تحت  ام  وچمه  تسا  رود  باتفآ  هتماسم  زا  هک  یعضوم  هکنآ  ب -
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.نیا فالخب  دشاب  رتکیدزن  هتماسمب  هک  رگید  عضاوم  رد  دوش و  فصاع  ياهداب  دوشن  نکاس  یناویح  دیورن و  یتابن 
رد تسا  باتفآ  لاوحا  فالتخا  ببـسب  هدـش  مولعم  ارقتـسا  زا  هکنانچ  ریـس  قالخا و  ناولا و  ماسجا و  رد  مدرم  فالتخا  هکنآ  ج -

تمس هب  راب  ود  ای  رابکی  لاس  رد  باتفآ  هکنآ  هطساو  هب  ناطرس  رس  رمم  تاذاحم  هب  ات  دننکاس  اوتـسا  طخ  رد  هک  اهنآ  هچ  تکرح 
دوش هایس  ناشیا  ياهیوم  نادبا و  ترارح  زا  درذگ  ناشیا  سار 

هایس دنازوسب و  ار  ناشیا  ياهیوم  اجنآ  رد  باتفآ  ریثات  برق  هطساوب  هشبح  جنز و  وچمه  .دنـشاب  اوتـسا  طخ  یکیدزن  رد  هک  اهنآ  و 
.دوب يوق  ناشیاهمشچ  دنادرگ و  دعجم  و 

ناشیا یهایس  برع  همه  هبراغم و  زا  یضعب  نمی و  دنه و  لها  وچمه  .دوب  رتکیدزن  ناطرس  رمم  تاذاحمب  ناشیا  نکاسم  هک  اهنآ  و 
شعن تانب  تاذاحمب  ات  دشاب  ناطرس  رمم  رب  ناشیا  نکاسم  هک  اهنآ  رتکشخ و  ناشیا  نادبا  رتکیدزن و  لادتعا  هب  عیابط  دوب و  رتمک 

.دشابن طارفا  هب  امرس  امرگ و  دشابن  رود  رایسب  ناشیا  زا  دوشن و  ناشیا  سؤر  تماسم  باتفآ  هکنآ  هطساوب  يربک 
283 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هدیدنـسپ و قالخا  لدـتعم و  ماسجا  ریداقم  دوب و  طسوتم  ناشیا  ناولا  ماش  سراف و  قارع و  ناسارخ و  كرت و  نیچ و  لـها  وچمه 
دنـشاب و رتیوق  اکذ  مهف و  رد  هریختم  بکاوک  رمم  جوربلا و  هقطنم  زا  ناشیا  برق  رب  انب  دنـشاب  لـیام  بونج  فرطب  اـهنیا  زا  هچ  ره 
اجنآ و زا  بکاوک  عولط  ربانب  دنـشاب  لیام  قرـشم  فرطب  هک  اهنآ  بکاوک و  تاکرح  بسانم  تفخ  تعرـس و  رد  ناشیا  تاـکرح 

دشاب رتمرن  رتفیعض و  ناشیا  سوفن  دنشاب  برغم  فرطب  هک  اهنآ  رتشیب و  رکذت  دوب و  رتیوق  ناشیا  سوفن  فرط  نآ  رد  ناشیا  روهظ 
زا ناشیا  دـعب  ترثک  هطـساوب  سور  هبلاقـص و  وچمه  .دوب  شعن  تانب  يذاحم  ناشیا  نکاسم  هک  اهنآ  دـننک و  رتشیب  روما  نامتک  و 

.جازم درس  قلخ  دب  دنشاب و  دیفس  تیاغب  همه  ددرگ و  رایسب  یلضف  تبوطر  دوش و  بلاغ  ناشیا  تدورب  باتفآ  ترارح  جورب و 
.دشاب تایولع  لاوحا  هب  طیترم  رتشیب  تایلفس  لاوحا  هکنآ  رب  تسا  لیلد  هلمجنیا  و 

رد اـمن  وشن و  ددرگ و  لدـتعم  اوه  دوش و  ناـسکی  زور  بش و  عضاوم  رتـشیب  رد  دـسر  لـمح  هجرد  لوا  هب  باـتفآ  نوچ  هکنآ  د -
جضن اهویم  دسر و  لامک  هب  تابن  ددرگ و  هدایز  ترارح  دسر  ناطرـس  هب  نوچ  دوش و  رایـسب  اه  بآ دیآ و  دیدپ  تاتابن  راجـشا و 
رتـشیب دنـسر و  لاـمکب  اـه  هویم ددرگ و  مک  ترارح  دوش و  ناـسکی  زور  بش و  زاـب  دـسر  نازیمب  نوچ  دوش و  مک  اـه  بآ دـبای و 

یلوتـسم اوه  رب  تدورب  دـسر  يدـجب  نوچ  دوش و  کـشخ  تاـبن  دزیر و  ورف  دوش و  درز  تخرد  گرب  ددرگ و  کـشخ  اهمـشچ 
.دیآ دیدپ  امرس  فرب و  ددرگ و 

ریثات نایب  اما  دوش  جاتحم  نایبب  تسنآ  زا  رترهاظ  کلف  عافترا  رد  باتفآ  لاقتنا  ببـس  هب  هناگ  راهچ  لوصف  فالتخا  هلمجلا  یلع  و 
.تسا هجو  دنچب  مه  رمق 

.رت بوخ هرشب  رت و  مرن ندب  رهاظ  دشاب و  رتشیب  ندب  طالخا  دوب  یتدایز  رد  رمق  هکنادنچ  هک  منیبیم  ام  هکنآ  - 1
284 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

يوم دوب  دـیازت  رد  رمق  رون  نوچ  هکنآ  ددرگ ب - یلوتـسم  سبی  دوش و  مک  ندـب  رهاـظ  رد  طـالخا  دـهن  ناـصقن  رد  يور  نوـچ 
.دوش رایسب  دیآرب و  دوز  تاناویح 

.دوشن رایسب  دیآرب و  رید  دوب  ناصقن  رد  رگا  و 
رد غرم  مخت  نینچمه  دوش و  مک  دهن  ناصقنب  يور  نوچ  دوب و  دـیازت  رد  دوش  هدایز  هام  هکنادـنچ  تاناویح  زغم  ریـش و  هکنآ  ج -

.رخآ فصن  رد  هک  دشاب  رتشیب  لوا  فصن 
.دهد راب  دنک و  امن  وشن و  دریگب و  دوز  دنراکب  ءامس  طسوب  لبقم  دوب و  یتدایز  رد  رمق  نوچ  ار  تخرد  هکنآ  رگا  د -
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.دوب نیا  دضب  دنراکب  ناصقن  تقو  رد  رگا  و 
نینچمه رتمک و  هام  رخآ  ات  وا  ناصقن  زا  دنک و  رتشیب  امن  وشن و  ندش  ردـب  ات  وا  عامتجا  زا  تاتابن  ریاس  لوقب و  نیحایر و  هکنآ  ه -

.ناصقن رد  رخآ  همین  رد  دنشاب و  دیازت  رد  لوا  همین  رد  اهمشچ  نداعم و 
مولعم عومجمنیا  زا  دنـشابن و  هبرف  نانچ  دنور و  بآ  رعقب  هام  رخآ  رد  دنـشاب و  رت  هبرف دنیآ و  رب  رتشیب  هام  لوا  رد  نایهام  هکنآ  و -

.هجو دنچ  هب  بکاوک  ریثات  اما  رتشیب  یتدایز  تقو  رد  وا  ریثات  تسا و  رتمامت  هچ  ره  يریثات  ملاع  نیا  رد  ار  رمق  هک  دش 
مینک یم صحفت  نیا  ببس  نوچ  رتدرس و  ناتـسمز  رگید  زا  یناتـسمز  تسا و  رتمرگ  ناتـسبات  رگید  زا  یناتـسبات  هک  مینیب  یم هکنآ 

رد نینچمه  رتمک و  ترارح  دراب  یبکوک  نراقم  رگا  تسا و  رتمرگ  ناتـسبات  نآ  تسا  راح  یبکوک  نراقم  باـتفآ  رگا  هک  منیب  یم
.تسه يریثات  زین  ملاع  نیا  رد  اربکوک  نآ  هک  مینکیم  مولعم  سپ  ناتسمز 

ناطرـس و رد  رمق  ای  روث  رد  رمق  دـشاب و  توح  رد  هرهز  فافز  اـی  جـیوزت  تقوب  رگا  هک  هدـش  مولعم  ءارقتـسا  بسح  هب  هکنآ  ب -
.دشاب هرهز  نراقم  رمق  ای  روث  رد  هرهز 

نز و نایم  دشابن  يرظن  وا  رد  ار  نیسحنلا  دحاو  هروکذم  عضاوم  زا  یضعب  رد 
285 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب رتمامت  هچ  ره  یتبحم  تقفاوم و  رهوش 
عـضاوم زا  یـضعب  رد  .لباقم  ای  نراقم  لحز  اب  عیبرت  ای  هلباقم  رد  خـیرم  برقع و  اـی  لـمح  اـی  هلبنـس  رد  دـشاب  قرتحم  هرهز  رگا  و 

.ددنبن تروص  تفلا  تبحم و  ناشیا  نایم  دوب  تئادر  تیاغ  رد  تلصو  نآ  وا  زا  طقاس  يرتشم  هروکذم و 
نامه زورنآ  رد  دنک  راک  سلجم  تسیب  یـصخش  تداع  بسح  هب  هک  یلهـسم  رگا  روث  رد  دـشاب  هرهز  نراقم  رمق  نوچ  هکنآ  ج -
رگید تقو  رد  هک  یلهسم  وا  نراقم  يرتشم  دشاب و  ناطرس  رد  رمق  نوچ  دنکن و  زواجت  هبترم  تفه  ای  شش  زا  لمع  دروخب  رادقم 

.دوشن رهاظ  یفعض  یبرک و  چیه  نطاب  رد  درذگب و  هاجنپ  زا  زورنآ  رد  دنک  راک  تسد  تسیب 
.يدوب نانچ  هن  عقاو  دنک  عنم  للحت  زا  ار  طالخا  ددرگ و  يوق  هروکذم  تاقوا  رد  یعیبط  ياهتوق  هکیدوب  نآ  هن  رگا  و 

دناشن یتخرد  ای  دنک  یعرز  یلاخ  يرتشم  رظن  زا  لحز و  نراقم  دشاب و  برقع  رد  ای  ولد  رد  ای  يدج  رد  رمق  هک  یتقو  رد  رگا  د -
رد اربکاوک  نیا  تالاصتا  تاجازتما و  هک  دوش  یم مولعم  هلمجنیا  زا  دوش و  لطاب  هک  دـشاب  نآ  بلاغ  هکلب  دـهدن  هدـیاف  هداـیز  نآ 

.تسا رتمامت  هچ  ره  يریثات  راتخم  عناص  رما  هب  راثآ  روهظ 

: تباوث ای  دوب  رت  يوق ریثات  رد  تارایس  هکنآ  رد  مود  لصف 

: هجو ودب  دنرتیوق  تباوث  دنا  هتفگ یعمج 
.دنکن رثا  نیا  دشاب  تارایس  زا  رگا  دوش و  دنلب  تیاغب  دولوم  نآ  هبترم  دشاب  رشاع  ای  علاط  هجرد  رد  رگا  تباوث  زا  یکی  هکنآ  - 1

.رثا رد  دنشاب  يوقا  هک  دیاب  سپ  لوا  ءدبمب  هبترم  رد  دنبرقا  ناشیا  تارایس و  ناکم  زا  تسا  رتدنلب  تباوث  ناکم  هکنآ  ب -
: هجو دنچب  دنرتیوق  تارایس  هک  دنا  هتفگ یعمج  و 

286 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسین نینچ  ار  تباوث  صاخ و  یتکرح  ودب و  صوصخم  تسا  یکلف  ارتارایس  زا  یکی  ره  هکنآ  ا -

نیا هک  تسین  کش  دوب و  ارتارایـس  دشابن و  سکع  هب  ایوطب  هب  تعرـس  زا  لاقتنا  توق و  تماقتـسا و  عوجر و  ار  تباوث  هکنآ  ب -
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، دوب رت  يوق وا  ریثات  برقا  رایتخا  هدارا و  هب  وا  لعف  هچنآ  ره  تسا و  رت  هیبش يدارا  تکرح  يرایتخا و  لعف  هب  روما 
.دشاب رتیوق  ناشیا  ریثات  سپ  رت  ناسآ امب  ناشیا  عاعش  لوصو  دنرتکیدزن و  ملاعنیا  هب  تارایس  هکنآ  ج -

تالاح تاجازتما  هطـساوب  ار  تارایـس  اما  دـشابن  لاح  کی  زجب  ناـشیا  زا  اریکیره  تسین و  جازتما  رگیدـکی  اـب  ار  تباوث  هکنآ  د -
يرشاع ای  یعلاط  هجرد  رد  نوچ  یتباث  بکوک  هکنآ  رگید و  يریثات  یتوق  یتلاح و  ره  بسح  هب  دشاب و  هددعتم  ياهتوق  هفلتخم و 

دننک و ثکم  اجنآ  دیدم  یتدم  دـنوش  عقاو  هجرد  رد  نوچ  دـنا  تکرحلا ء  یطب تباوث  هک  تسنآ  ربانب  دوش  دـنلب  دولوم  هبترم  دـتفا 
زا نوچ  اما  دنرتکیدزن  ءدـبمب  هبترم  رد  هچ  رگا  تباوث  رییغتلا و  عیرـس  يوق  زا  دوب  يوقا  دوخ  لعف  رد  میاد  فیعـض  هک  تسا  رهاظ 

.دشابن تارایس  ریثات  وچمه  ناشیا  ریثات  دنرترود  ملاعنیا 

: نآ باوج  اب  دنا  هدرک داریا  یموجن  ماکحا  نالطب  بکاوک و  ریثات  رب  هکیتاهبش  رد  میس  لصف 

يدـندوب بجاو  ای  تانکمم  نیا  يدوب  بکاوک  تاکرح  هب  قلعت  ار  نآ  عوقالو  ملاعنیا  رد  تانکمم  عوقو  رگا  هک  تسنآ  لوا  ههبش 
.تسا لطاب  ناکما  عافترا  هب  لوق  نکیل  يدش  عفترم  ناکما  عنتمم و  ای 

رد تسین  کش  تسا و  نکمتم  رداق و  رش  ریخ و  لعف  رب  ناسنا  هکنآ  - 1
287 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ار ناـسنا  عنتمم  بابـسا  نآ  لوصح  ببـس  هب  عوقو  مدـع  اـی  يدـندوب  بجاو  یکلف  بابـسا  لوصح  ببـس  هب  ایـشا  عوقو  رگا  هکنآ 
، تسا لاحم  عنتمم  بجاو و  رب  تردق  هچ  یتسبن  تروص  رایتخا  تردق و 

فرب حدـم  ای  تسا  مرگ  وا  هکنادـب  شتآ  حدـم  هکنانچ  یتسیاـش  هن  بیهرت  بیغرت و  مذ و  حدـم و  يدوبن  ناـکما  رگا  هکنآ  ب -
ددنبن تروص  لاعفا  نیا  رب  بکاوک  تاکرح  هب  لالدتـسا  دش  عقاو  ناکما  نوچ  تسین و  هدیدنـسپ  القع  شیپ  تسا  درـس  وا  هکنادب 

نآ یبابـسا و  زا  دوب  راـچان  ار  هدارا  لوصح  یبـلق و  هدارا  لوـصح  رب  تسا  فوـقوم  يرـشب  لاـعفا  هک  تسنآ  ههبـش  نیا  زا  باوـج 
.تسین یتاذ  ناکما  یفانم  ریغلاب  بوجو  یکلف و  بابساب  دوش  یهتنم  رخآ  رد  بابسا 

تـسا راـچان  ار  هبرجت  هچنآ  لـقا  تسین و  هبرجت  هب  زج  نآ  تاـجازتما  جورب و  بکاوـک و  عیاـبط  تفرعم  لـیبس  هکنآ  مـیود  هـهبش 
هک نیعم  یعـضو  اب  کلف  دوع  هک  اریز  تسا  رذـعتم  تیاغب  ینعمنیا  نکیل  دوش  لصاح  تبون  ود  لاونم  کـی  رب  زیچ  نآ  هک  تسنآ 

.دنکن افو  نادب  يرشب  رامعا  هک  دوب  دناوت  اهتدم  زا  دعب  هدوب  يرما  ثودح  یضتقم 
نوچ زاـب  دوش و  ثداـح  نیعم  هجرد  نیعم و  جرب  رد  بکوک  نوچ  هک  دوـش  لـصاح  نادـب  باـب  نیا  رد  هبرجت  هک  تسنآ  باوـج 
رگا هجرد و  نآدب  تسبکوک  نآ  ندیـسر  رما  نآ  ثودـح  ببـس  هک  دـننک  مکح  دوش  ثداح  رما  نامه  دـسر  هجرد  جرب و  نامهب 

هن  ای  تسا  عقاو  یضعب  اب  یضعب  اربکاوک  نیعم  عضو  نامه  هک  دشابن  مولعم  لاح  هچ 
.دراد مامت  يرذعت  تفرعمنیا  لیصحت  بکاوک و  تاجرد  تفرعم  رب  تسا  ینبم  ماکحا  ملع  هکنآ  میس  ههبش 

تاجیز باحـصا  زین  يدوبن و  عقاو  فالتخا  تاجیز  بسحب  بکاوک  عضاوم  رد  هن  رگا  تسا و  رایـسب  اهللخ  يدصر  تالآ  رد  هچ 
جیز بسح  هب  بکاوک  عضوم  هک  دـسر  یئاجب  دوش و  هدایز  تاجرد  زا  ماـیا  رورمب  نآ  دـننک و  یم  تاـحماسم  ثلاوث  یناوث و  رد 

.هفلتخم تاجیز  بسح  هب  فیکف  دنام  لوهجم  زین  نیعم 
288 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یکدـنا بکاوک  عضاوم  رد  توافت  هک  تسنآ  باوج  دوب  یلوا  تلاهجب  نآ  رب  هعرفتم  ماکحا  دـشاب  لوهجم  بکوک  عضو  نوچ  و 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 715 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


تحـص عنام  تاقوا  بلغا  رد  تاـجرد  بسحب  تواـفت  هک  هدـش  مولعم  هبرجت  زا  دوب و  تاـجرد  رد  هکلب  دـسر  یجرب  هب  هک  دـشاب 
.تسین ماکحا 

.دنامن هدیاف  ماکحا  ملع  رد  دشاب  ددرت  کش و  لحم  رد  رگا  ثداوح  رب  بکاوک  تلالد  هکنآ  مراهچ  ههبش 
.دسرب لاح  همهب  رش  رگا  دشاب و  ریخ  زیچ  نآ  رگا  هچ  ددنبن  تروص  هدئاف  مه  نادب  ملع  تدافا  همدقت  رد  دنک  مزج  رگا  و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دنیوگ  هکنانچ  دهدن  هدیاف  راظتنا  نزح و  مغ و  یتدایز  زج  وا  تفرعم  همدقت  ذئنیح  و 
«. مهم ریخات  وا  مه  میدقت  الا  یه  امف  فرعت  اهتایئزج ال  عفدت و  اهتایلک ال  »

نیا یب  رثا  ققحت  یلباق و  بابسا  وچمه  یضرا  تدادعتسا  دنا و  یلعاف بابسا  وچمه  یکلف  تالاصتا  هک  تسنآ  ههبش  نیا  زا  باوج 
.دوشن رسیم  ود  ره 

وچمه هک  یکلف  تالاصتا  لوصح  زا  دـنک  ربخ  هک  هاگ  ره  مجنم  سپ  اهنم  کنم و  موجنلا  ملع  تفگ  سومیلطب  هک  تساجنیا  زا  و 
.ددنویپ لوصحب  نآ  ات  دنیامن  یعس  لباق  بابسا  لیصحت  رد  دشاب  ریخ  رگا  نآ  ببسم  دنا  یلعاف بابسا 

هیذغا دننک  مولعم  ار  نآ  تایضتقم  لوصف و  عیابط  نوچ  هکنانچ  دوشن  عقاو  ات  دنیامن  داهتجا  یضرا  بابسا  عفد  رد  دشاب  رش  رگا  و 
.دنبای یصالخ  هیوها  راضم  زا  ات  دننک  لصاح  دوب  نآ  راضم  عفاد  هک  ینکاسم  یلصف و  ره  بسانم  هیودا  و 

وا عفد  هک  یتالآ  يرکـشل و  عمج  هب  ات  دریگ  هاـنپ  ینـصح  هعلقب و  دراد  وا  دـصق  نمـشد  هک  دوش  فقاو  یـصخش  نوچ  هکناـنچ  و 
.دوش لوغشم  درک  ناوت  نادب 

تفرعم زا  نوچ  الثم  ناشیا  هکنآ  ربانب  لوا  اـما  تهارک  تیاـهن  رد  وا  عورف  تستکاـکر و  تیاـغ  رد  ملعنیا  لوصا  هکنآ  مجنپ  ههبش 
.دنهن وا  ماقم  میاق  ار  نارق  علاط  دنوش  زجاع  نارق 

289 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا رهاظ  ینعمنیا  تکاکر  دنشاب و  هداهن  دولوم  علاط  ماقم  میاق  ار  لاس  علاط  هک  دشاب  نانچمه  نیا  و 

رتشیب همهنیا  اب  تبوعص و  تیاغ  رد  نآ  تیاعر  هدایز و  ای  لیلد  رازهب  تسجاتحم  یتوق  رد  يدولوم  رب  مکح  هکنآ  ربانب  میود  اما  و 
.دشاب ضقانتم  نآ  جیاتن 

میلست ریدقت  رب  هک  تسنآ  باوج  .جنک  نتفای  دنیوگ  یضعب  دنک و  یـشیوردب  تلالد  لاملا  تیب  رد  لحز  ندوب  دنیوگ  یـضعب  هچ 
.هلک كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  هلمجنیا 

: تسا عطاق  صوصن  یفانم  عوقو  زا  شیپ  روما  رب  مجنم  عالطا  ناکما  هکنآ  مشش  ههبش 
ياب سفن  يردت  ام  ادغ و  بسکت  اذام  سفن  يردت  ام  ماحرالا و  یف  ام  ملعی  ثیغلا و  لزنی  ۀعاسلا و  ملع  هدـنع  یلاعت و  هلوق  وه  «و 

« وه الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  هلوق و  لوسر و  نم  یضترا  نم  الا  دحا  هبیغ  یلع  رهظی  یلاعت و ال  هلوق  تومت و  ضرا 
هاـگ هک  تسا  ینظ  هکلب  تسین  ملع  مسقنیا  زا  مجنم  دزن  لـصاح  هک  تسنآ  دـش  هتفگ  بیغ  ملع  رد  هـکنآ  زا  دـعب  نـیا  زا  باوـج 

.اطخ هاگ  دتفا  باوص 
تسین ینعمنیا  یفانم  هروکذم  تایآ  ذئنیح 

ناشیا تلالد  هرایس و  بکاوک  تافص  نایب  رد  مراهچ  لصف 

تعانـص باـبرا  هچنآ  سپ  دـنا  هزنم اربم و  دوخ  تاوذ  رد  تاـیفیک  عیمج  زا  یکلف  مارجا  هک  هدـش  ررقم  یعیبـط  لوصا  رد  هکنادـب 
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تسا تسوبی  ترارح و  یضعب  ریثات  هک  دوب  نآ  ینعم  رت  درس و  بکوک  نالف  تسگـشخ و  مرگ و  بکوک  نالف  هک  دنیوگ  ماکحا 
، دندرک فالخ  ناشیا  زا  تدورب  ترارح و  ثودح  تیفیک  رد  تبوطر و  تدورب و  رگید  یضعب  ریثات  و 

زا لاعفا  نیا  تداراب  رایتخاب و  قطان  دنا و  یح بکاوک  همه  دنتفگ  یضعب 
290 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دوش یم رداص  ناشیا 
بآ تعیبط  تسا و  تنوخـس  یـضتقم  شتآ  تعیبـط  هکناـنچ  تسا  راـثآ  نیا  یـضتقم  ناـشیا  تعیبـط  هک  دـنتفگ  رگید  یـضعب  و 

هچ امب  تسا  دعب  برق و  تکرح و  ءوطب  تعرس و  راونا و  مارجا و  ریداقم  بسحب  تایضتقم  رد  ناشیا  فالتخا  تدورب و  یـضتقم 
رد وا  راثآ  روهظ  مرجال  طسوتم  امب  دعب  برق و  ءوطب و  تعرـس و  رد  رایـسب و  وا  رون  تسگرزب و  تیاغب  وا  مرج  هکنآ  ربانب  باتفآ 

ءوطب و تیاغ  ام و  دـعب  تیاغ  هطـساوب  اما  تسگرزب  مه  وا  مرج  رادـقم  هچ  رگا  لـحز  رتشیب و  وا  تنوخـس  تسا و  رت  يوق ملاـعنیا 
.دننک مکح  وا  تدورب  هب  مرجال  دنک  تنوخس  تدافا  هک  تسین  يریثات  نادنچ  ار  وا  عاعش  وا  نول  تدومک 

شتآ ترمح  وچمه  تروص  رد  هک  وا  نول  ترمح  تکرح و  ءوطب  مدـع  هطـساوب  اما  تسا  ریغـص  وا  مرج  رادـقم  هچ  رگا  خـیرم  و 
هن دوب  طارفاب  ترارح  دوش  عمج  باتفآ  تنوخـس  اب  وا  تنوخـس  نوچ  هکنآ  ینعمب  تستوق  تیاغ  رد  تنوحـس  رد  نآ  ریثاـت  تسا 
ای خـیرم  اب  ار  وا  دوب و  یلوتـسم  علاط  رب  لحز  هاـگره  هک  هدـش  مولعم  هبرجت  زا  زین  دوب و  باـتفآ  ترارح  زا  رتشیب  وا  ترارح  هکنآ 

دوب طارفاب  امرس  لاسنآ  رد  دشابن  يرظن  رگید  یبکوک 
دالب رد  دوب و  فیعـض  امرـس  یلامـش  دالب  رد  دشابن  يرظن  رگید  یبکوک  لحز و  اب  ار  وا  دوب و  یلوتـسم  لاس  علاط  رب  خیرم  رگا  و 

.دنوش كاله  رتشیب  ددرگ و  دساف  امرگ  تدش  زا  تاتابن  تاناویح و  جازم  هک  دوب  مرگ  نانچ  ناتسبات  یبونج 
لدتعم لصف  نآ  ياوه  دـشابن  يرظن  باتفآ  اب  ار  رگید  بکوک  دوش و  یجازتما  باتفآ  اب  لوصف  ضعب  رد  ار  هرهز  ای  يرتشم  رگا  و 

.دوب
.دوب رایسب  فالتخا  اوه  بسحب  لصف  نآ  رد  دشاب  دراطع  دوش  وا  جزامم  هک  بکوک  نآ  رگا  و 

يالیتسا  زا  لصاح  هک  تسنآ  ربانب  دنا  سحن خیرم  لحز و  هک  دنیوگ  هچنآ  و 
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تاناویح كاله  بجوم  تیفیک  ود  نیزا  یکی  ره  رد  طارفا  هک  تسا  رهاظ  طرفم و  رح  خیرم  يالیتسا  زا  تسا و  طرفم  درب  لحز 
سبیورح یـضتقم  خیرم  تسا و  سبیود  رب  یـضتقم  لحز  هک  اریز  خیرم  زا  تسا  رتیوق  تسوحن  رد  رد  لحز  دوب و  تاتابن  داسف  و 

تسترارحب  ةایح  ماوق  هچ  سبیورح  فالخب  دنتایح  یفانم  ود  ره  سبیود  رب  و 
زین تسا و  تیفیک  ود  ره  نیا  اـب  تاـیح  ماوق  دـنا و  تبوطر ترارح و  یـضتقم  ود  ره  ناـشیا  هکنآ  رباـنب  دندعـس  هرهز  يرتشم و  و 

دندرک مکح  ناشیا  تداعسب  مرجال  تاناویح  نادبا  قفاوم  روما  نیا  تسا و  هلضاف  حایر  بوبه  اوه و  لادتعا  ناشیا  تیـصاخ  نوچ 
تنوعم هلعفنم و  تیفیک  تبوطر  تسا و  هلعاـف  تیفیک  ترارح  رتشیب و  تبوطر  رد  هرهز  دوب و  رت  يوق ترارح  رد  يرتشم  نوچ  و 

دنداهن و دعس  دوعس  اب  ار  دراطع  رعصا و  دعـس  ار  هرهز  دنداهن و  ربکا  دعـس  ار  يرتشم  مرجال  لعفنم  تنوعم  زا  يوقا  لعف  رد  لعاف 
: تسین لقتسم  راثآ  ياضتقا  رد  وا  تعیبط  هک  دنتسناد  دنتفای  فلتخم  ریثات  رد  ار  وا  نوچ  هکنآ  ربانب  سحن  سوحن  اب 

بکوک نآ  ریثات  هک  دنتفای  دوب  لاصتا  یبکوک  اب  ار  وا  هاگره  زین  يدـشن و  فلتخم  رثؤم  ياقب  اب  رثا  یتسیاب  يدوب  لقتـسم  رگا  هچ 
.بکوک زا  تسا  رثا  لوبق  تیحالص  رد  وا  تعیبط  هک  دنتسناد  تسا  رت  يوق

سحن  سحن  بکوک  اب  تسا و  دعس  دعس  بکوک  اب  وا  دنتفگ  و 
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دش و بلقنم  سحنب  دعس  دنیوگ  دسرن  روهظ  هب  دوب  وا  تعیبط  یـضتقم  هچنآ  عناوم ، لاح و  فعـض  هطـساوب  نوچ  ربکا  دعـس  زا  و 
قفاوم راـهن  هچ  نینچمه  راـهن  تعیبـط  دوـجو و  نوـک و  رب  لاد  تسا  هلدـتعم  ترارح  يرتـشم  تعیبـط  ـالثم  نیا  سکعب  سحن  رد 

.توم نوکس و  قفاوم  لیل  تستایح و  تکرح و 
.دشخب يوق  یتداعس  دوخ  ظح  رد  يراهن و  جرب  رد  یقرشم  دشاب و  ضرالا  قوف  يرتشم  هک  هاگ  ره  سپ 

ظوظح هن  هک  یعضاوم  رد  یلیل و  جرب  رد  یبرغم و  دشاب و  ضرالا  تحت  رگا  و 
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دوب لاوزلا  عیرس  دساف و  دهد  هچنآ  دهدن و  یتداعس  دوب  وا 
.تسا هلعاف  تیفیک  ترارح  دنترارح و  یضتقم  ناشیا  هک  اریز  .دنرکذم  خیرم  يرتشم و  باتفآ و  و 

هلعفنم تیفیک  تسوبی  تسترارح و  زا  رتشیب  وا  تسوبی  اـما  تسا  راـح  هچ  رگا  وا  هچ  تسین  روکذـم  خـیرم  هک  دـنا  هتفگ یـضعب  و 
.تسا

تسکیدزن  ترارح  تیفیکب  لاعفنا  زا  تسا  عنام  هکنآ  هطساوب  تقیقح  رد  سبی  هک  اریز  تسین  هدیدنسپ  نخسنیا  و 
.تسا هلعاف  تیفیک  مه  تدورب  تستدورب و  وا  رب  بلاغ  هکنآ  ربانب  تسا  رکذم  لحز  و 

.دشاب رت  فیعض ریکذت  رب  لحز  تلالد  مرجال  تدورب  زا  تسا  رت  يوق لعف  رد  ترارح  نوچ  اما 
زا عنم  رد  تسا  سنبیوا  رب  بلاغ  هکنآ  ربانب  دراطع  دننک و  تبـسن  ودب  دـشابن  لسن  ار  ناشیا  هکیروکذ  ناثنخم و  هک  تسنیا  ربانب  و 

.دنهن رکذم  وا  سفن  اب  ار  وا  ترارح  تبسن  لاعفنا 
هاگره اما  دننک  تبـسن  ودب  ار  نایارـس  هجاوخ  دنـشاب و  هدشن  ملتحم  زونه  هک  یناملغ  نیا  ربانب  تسا و  فیعـض  تروکذ  رد  نکیل 

ثینات  مکح  دوب  ثنؤم  بکوک  نآ  رگا  .دوب و  ریکذت  مکح  زین  ار  وا  دشاب  رکذم  بکوک  نآ  رگا  دشاب  رگید  یبکوک  اب  وا  هک 
هطـساوب ار  يرتشم  باـتفآ و  هلعفنم و  تیفیک  تبوطر  دـنا و  تبوطر یـضتقم  ناـشیا  هکنآ  هطـساوب  دـنا  ثنؤم ود  ره  رمق  هرهز و  و 

یبرغ رگا  دنهن و  يراهن  دشاب  یقرش  رگا  دراطع  یلیل و  تبوطر  ياضتقا  هطساوب  ار  هرهز  رمق و  دنناوخ و  يراهن  تنوخـس  ياضتقا 
یـضعب رگیدکی  لکاشم  هوجو  ضعب  رد  نآ  دض  ترارح و  دض  تدورب  تستدورب و  یـضتقم  هکنآ  هطـساوب  ار  لحز  یلیل و  دشاب 

.لیلب تسا  تبوطر  دض  هک  تسوبی  ياضتقا  هطساوب  ارخیرم  دننک و  راهنب  تبسن  ار  وا 
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یکدنا دننک و  تمسق  بکاوک  نیا  رب  ار  ملاعنیا  تانیاک  تعانصنیا  بابرا  دننکن و  مکح  ناشیا  تیلیل  تیراهن و  رب  رگید  یضعب  و 
يازجا هطـساوب  ای  هدایز  ای  تیفیک  ود  هطـساوب  هدایز  ای  بکوک  ود  هک  دشاب  نآ  بلاغ  هکلب  دوش  درفنم  يزیچ  رب  تلالدب  هک  دشاب 

.دشاب كرتشم  نآ  رد  وا 
هطـساوب تسبوسنم و  خـیرمب  ترارح  هطـساوب  رانا  دراطعب و  تسوبی  هطـساوب  تسبوسنم و  لحز  هب  تدورب  هطـساوب  نویفا  هکناـنچ 

.هرهزب تبوطر 
رد خـیرم  سأر و  لحز و  سگرن و  رد  تسوا  كراشم  يرتشم  دـنبوسنم و  هرهزب  وا  هحیار  بیطرت  رباـنب  نیحاـیر  عیمج  هچناـنچ  و 

.مرپسهاش رد  دراطع  هشفنب و  رد  هام  رفولین و  رد  باتفآ  لگ و 
يرتشمب وا  هرمث  هرهزب و  وا  هفوکش  خیرمب و  ناصغا  رشق و  كوش و  لحزب و  وا  قورع  تسبوسنم و  باتفآب  تخرد  لصا  هکنانچ  و 

.میئوگ دش  مولعم  نیا  نوچ  دراطعب و  وا  بح  هامب و  وا  قاروا  و 
.دنک تلالد  نایاپ  راهچ  طبارم  ناتسروش و  قیمع و  ياههاچ  اهبارخ و  رب  نکاسم  زا  لحز 
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رب بوبح  زا  هبلـص و  راجحا  دیدح و  ثبخ  برـسا و  رب  نداعم  زا  برع و  نمی و  طبق و  هشبح و  جـنز و  دنـس و  دـنه و  رب  دالب  زا  و 
ره ماداـب و  نوتیز و  زوج و  هلیله و  وزاـم و  رب  ناـتخرد  زا  هنادهـش و  ناـتک و  سدـع و  شرت و  راـنا  نوتیز و  طولب و  هاـش  لـفلف و 

دراب هچ  ره  هیودا  هیذغا و  زا  نتنلا و  ۀهیرک  تضومح  تصوفع و  تعاشب و  رب  موعط  زا  دشاب و  تخس  تسوپ  ار  وا  هرمث  هکیتخرد 
.هردخم هیودا  الا  مراهچ  هجرد  رد  دشاب  سبای  و 

رویط زا  سفانخ و  ثیغا و  رب  مدژگ و  هایس و  گرزب  رام  شوم و  هبرگ و  رومس و  باجنـس و  غرم و  رتش  واگ و  رب  نایاپ  راهچ  زا  و 
نایثنا و رهظ و  مظع و  رفظ و  دلج و  رعـش و  رب  ءاضعا  زا  دنیچ و  هناد  بش  رد  هک  یغرم  ره  هایـس و  فاطخ  بارغ و  یبآ و  غرم  رب 

.نیراصم ربد و 
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.گرزب ناردارب  دادجا و  ءابآ و  رب  ناشیوخ  زا  هایس و  رب  سابل  زا  تیدوهی و  رب  نایدا  زا  تخوخیش و  رب  نانسا  زا  و 
قسف تلزع و  تریح و  مهو و  رایسب  رکف  رب  لاوحا  لاعفا و  عیابط و  زا  نایصخ و  صوصل و  هلفس و  عیانـص و  بابرا  رب  نامدرم  زا  و 

.مدرمب یهاوخ  دب  یسفن و  دب  دقح و  تنایخ و  لخب و  اب  تورث  دیدش و  رقف  لیوط و  تبرغ  تلیح و  و 
نهد و یخارف  ناتـشگنا و  مشچ و  یکچوک  نیمدق و  رـس و  یگرزب  گنر و  یهایـس  سوبع و  رظنم و  حـبق  رب  لاکـشا  روص و  زا  و 

.نیفتک نیتفش و  يربطس 
.برغم ات  ربرب  كرت و  ناسارخ و  لباب و  نیمز  رب  دالب  زا  ناملعم و  ياهناخ  فارشا و  لزانم  تدابع و  عضاوم  رب  يرتشم 

درز دیفس و  یگنـس  ره  رمحا و  خینرز  تیربک و  ایتوت و  اشیـشقرم و  ساملا و  قلافو و  هبـش  يور و  دیفـس  صاصر و  رب  نداعم  زا  و 
.سیلم رانا  بیس و  دجنگ و  دوخن و  ترذ و  جنرب و  وج و  مدنگ و  رب  بوبح  زا  دشاب و  هک 

.دوب نیریش  هرمث  ار  وا  هک  هک  یتخرد  ره  قبن و  صاجا و  ولآ و  درز  ولاتفش و  ریجنا و  رب  ناتخرد  زا  و 
عفان تبوطر و  ترارح و  رد  دشاب  لدتعم  هچ  ره  هیودا  هیذغا و  زا  يوبشوخ و  ترارم  توالح و  رب  موعط  زا  لگ و  رب  نیحایر  زا  و 

.دوب بوبحم  و 
گنلپ و ریـش و  ره  دـشاب و  ذـیذل  وا  تشوگ  بوخ و  وا  گنر  هک  هباد  ره  فالظا و  تاوذ  یلها و  میاهب  ناسنا و  رب  ناروناـج  زا  و 

.دشاب هتسهآ  هک  دهف 
دـنیچ و هناد  هک  راقنملا  يوتـسم  یغرم  ره  جاجد و  سورخ و  سواط و  جارد و  رتوبک و  رب  ناـغرم  زا  نادـنزرف و  رب  ناـشیوخ  زا  و 

.دشابن هایس 
: تینارصن رب  نایدا  زا  تلوهک و  نس  رب  نانسا  زا  قلخ و  اعما و  ناروزغم و  هفطن و  نیئارش و  ءاضعا  زا  و 

ءاملع و دابع و  ةاضق و  ءارزو و  كولم و  رب  نامدرم  زا  دیفس و  رب  سابل  زا  و 
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نامدرم و تنوعم  تمه و  ولع  تواخـس و  قلخ و  نسح  تدوم و  مهف و  قدـص و  رب  لاوحا  لاعفا و  زا  فارـشا و  ءاینغا و  راجت و  و 
لام و رد  تبغر  تدش  حازم و  حاکن و  هدنخ و  يرایـسب  اه و  باوخ قدـص  قح و  راهظا  رکنم و  یهن  فورعم و  رما  نیب و  حالـصا 

.لادتعا محل و  تفخ  مشچ و  یگرزب  تروص و  نسح  رب  لاکشا  لاوحا و  زا  سفن و  ززعت  تالغتسم و 
ۀبح رب  بوبح  زا  فرجنز و  سیطانغم و  ساحن و  نهآ و  رب  نداعم  زا  دنبـسخ و  ناواگ  هک  یعـضاوم  روجف و  لها  نکاسم  رب  خیرم 
ریس زایپ و  نادنپس و  رب  دشاب و  رشق  ار  وا  هرمث  دراد و  رایسب  كوش  دوب و  رتخلت  هک  یتخرد  ره  رب  راجشا  زا  خلت و  ماداب  ءارضخلا و 

ترمح رب  ناولا  زا  یخلت و  رب  موعط  زا  مراهچ و  هجرد  رد  دشاب  یمـس  هچ  ره  رب  هیودا  هیذغا و  زا  ناجنداب و  ریجرج و  بادـس و  و 
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.دشاب ثیبخ  هک  یعبس  ره  گس و  يرب و  كوخ  گنلپ و  ریش و  رب  نایاپ  راهچ  زا  ملظم و 
رب نانـسا  زا  هرارم و  نیتیلک و  قاس و  ود  ره  هدروا و  رب  ءاضعا  زا  روبنز و  رب  دـشاب و  خرـس  هک  عون  ره  ناغرم  زا  یعفا و  رام و  رب  و 

.نارامخ ناتسرپ و  تب  رب  ناداوق و  نالتاقم و  رکشل و  رب  مدرم  تاقبط  زا  طابسا و  ناردارب و  رب  باسنا  زا  نابش و  نس 
دنگوس نتخیرگ و  بضغ و  لتق و  رب  صرح  توهـش و  ةرثک  تمیمن و  بذـک و  رب  لاوحا  لاـعفا و  عیاـبط و  زا  خرـس و  ساـبل  رب  و 
تحاقو افج و  لهج و  طارفا  ایح و  تابث و  تلق  يار و  بارطضا  اهراک و  داسف  رش و  لامعا  تموصخ و  رفـس و  تبرغ و  غوردب و 
یناشیپ شوگ و  مشچ و  یکچوک  رس و  یگرزب  لوط و  رب  لاکشا  روص و  زا  تعیدخ و  شیط و  تهافس و  تجاجل و  تداسح و  و 

.يوم یخرس  و 
.نیطالس كولم و  ياهناخ  نیچب و  ات  ناسارخ  ملید و  نانبل و  لبج  سدقملا و  تیب  زاجح و  رب  باتفآ 

.تفز تیربک و  سوردنس و  هنیگبآ و  ماخر و  دروجال و  الطم و  ياهرمک  وررو  یتمیق  یگنس  ره  توقای و  رب  نداعم  زا  و 
296 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نآ دشاب و  يوق  یتموسد  ار  وا  هویم  هک  يدنلب  تخرد  ره  زر و  لخن و  رب  ناتخرد  زا  يدنه و  جنرب  جنرت و  رب  بوبح  هکاوف و  زا  و 
.دوبن عفانمیب  لاح  همهب  دسر و  هن  مراهچ  هجردب  وا  ترارح  هکیزیچ  ره  رب  هیودا  هیذغا و  زا  رکشین و  رب  دننک و  کشخ  ار 

.دنفسوگ بسا و  رب  نایاپ  راهچ  زا  نشور و  ياهزیچ  ترفص و  ترقش و  رب  ناولا  زا  ترارح و  رب  موعط  زا  و 
.ندب زا  تسار  بناج  غامد و  هنیس و  رس و  رب  اضعا  زا  يرمق و  سورخ و  زاب و  باقع و  رب  ناغرم  زا  و 

باحـصا ءاسؤر و  امظع و  كولم و  رب  مدرم  تاقبط  زا  یلاوم و  نیناـیم و  ناردارب  ردـپ و  رب  باـسنا  زا  رمع و  طـسو  رب  نانـسا  زا  و 
رب نایـصع و  لها  رهق  رارـشا و  رب  رادتقا  داعم و  روماب  مامتها  لام و  عمج  رد  تبغر  تسایر و  رب  لاعفا  لاوحا و  عیابط و  زا  ریبدـت و 

توق و ترهـش و  تبحم و  تفاطل و  بضغ و  تعرـس  نامدرم و  اب  تطلاخم  لـیمج و  رکذ  دـهز و  اـهب و  مهف و  تفرعم و  لـقع و 
.رعش تطوبس  نمس و  ندب و  توق  رس و  یگرزب  رب  لاکشا  روص و  زا  هبلغ و 

رب رهاوج  زا  بوخ و  ياهناخ  رب  دشاب و  رایسب  اهبآ  هک  یئاههار  رب  دشاب و  ریازج  هشیب و  نایم  هک  يرهش  ره  برع و  لباب و  رب  هرهز 
.همرس رب  میس و  رز و  یناوا  رهاوجب و  عصرم  یلح  عزج و  دجربز و  دیراورم و 

.هب بیس و  تخرد  جاس و  ورس و  رب  ناتخرد  زا  هبلح و  وج و  امرخ و  روگنا و  ریجنا و  رب  بوبح  هکاوف و  زا  و 
صلاخ ضایب  رب  ناولا  زا  تموسد و  رب  موعط  زا  دوب و  ذیذل  عفان و  تبوطر و  تدورب و  رد  دشاب  لدتعم  هچ  ره  هیودا  هیذـغا و  زا  و 

.ءایض ترمس و  و 
ناشرو و هتخاف و  رب  رویط  زا  یهام و  رب  شوحو و  زا  رفـصا  ای  ضیبا  رفاح و  يذ  ره  رب  تاـناویح  زا  ترـضخ و  دـنا  هتفگ یـضعب  و 

.دنروخ ار  نآ  هک  یغرم  ره  خلم و  بیلدنع و 
297 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.ردام نز و  رب  باسنا  زا  غولب و  تقو  رب  نانسا  زا  هعضابم و  تلآ  محر و  ینم و  محل و  محش و  رب  اضعا  زا  و 
.مالسا رب  نایدا  زا  و 

فعـض ندب و  توق  لدع و  لمحت و  حازم و  وهل و  انغ و  تبحم و  توهـش و  تجهب و  قلخ و  نسح  رب  لاعفا  لاوحا و  عیابط و  زا  و 
زا ثینات و  غوردب و  دنگوس  ترثک  رمخ و  تبحم  صقر و  ءازهتـسا و  کحـض و  تلاطب و  رب  مدرم و  ریاس  دنزرف و  تبحم  سفن و 

.قاس يربطس  ناتشگنا و  یکچوک  ندرگ و  مشچ و  یبوخ  محل و  ترثک  هجو و  تحابص  رب  روص 
قبیز و رب  نداعم  زا  نیتاـسب و  رب  يراـکتروص و  ياـهناخ  اـهرازاب و  رب  ملید و  ناـسارخ و  قارع و  نیمز  هنیدـم و  هکم و  رب  دراـطع 
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.هروش کهآ و  هنیئور و  هزوریف و  ابرهک و  خینرز و 
.دشاب کچوک  وا  قاس  هک  یتخرد  ره  رب  ناتخرد  زا  روگنا و  نیریش و  رانا  هربزک و  ایورک و  شام و  القاب و  رب  هکاوف  بوبح و  زا  و 

.عفان ریغ  بوبح  طارفاب و  هن  دشاب  بلاغ  تدورب  رب  وا  تسوبی  هچ  ره  هبرشا  هیذغا و  زا  بصق و  لوقب و  رب  و 
.ینوک نامسآ  وچمه  دشاب  بکرم  نول  ود  زا  هچ  ره  ناولا  زا  دشاب و  معط  ود  وا  رد  هچ  ره  موعط  زا  و 

.يرحب يرب و  زا  دشاب  کچوک  هکیناویح  ره  بنارا و  لاغب و  ریمح و  هملعم و  بالک  رب  ناویح  زا  و 
.یبص نس  رب  نانسا  زا  نابز و  هضبان و  قورع  رب  ءاضعا  زا  یباغرم و  زاب و  خرچ و  رتوبک و  رب  ناغرم  زا  و 

تنطف ءاکذ و  رب  لاوحا  لاعفا و  عیابط و  زا  ناوید و  باحصا  باتک و  راجت و  رب  مدرم  تاقبط  زا  کچوک و  ناردارب  رب  باسنا  زا  و 
دعب يدب و  كرت  قوقح و  تیاعر  تدمحم و  رس و  نامتک  تاذل و  رب  صرح  ظفح و  تفأر و  تفطع و  راقو و  ملح و  و 
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اب هک  تماق  نسح  رب  روص  زا  رابخا و  ظفح  توص و  نسح  میلعت و  نسح  رارـسا و  رب  عـالطا  تفارظ و  تساـیر و  رب  صرح  روغ و 

ناجیابرذآ و رب  هام  ناتشگنا  رغص  هیحل و  تفخ  نهد و  یخارف  نیبجاح و  نسح  نینذا و  ظلغ  ههبج و  قیض  دنز و  ةرـضخ  ةرمح و 
ره جاجز و  میتاوخ و  اهراوس و  هرقن و  زرخ و  رولب و  دیراورم و  رب  دیور و  رایـسب  تخرد  .دوب و  كانمن  هک  یعـضوم  ره  لصوم و 

.دوب فافش  دیفس و  هک  یگنس 
وا تبوطر  دنچمه  وا  تدورب  هچ  ره  رب  هبرـشا  هیذغا و  زا  دتـسیاب و  قاس  رب  هچ  ره  هزوبرخ و  رایخ و  مدنگ و  وج و  رب  بوبح  زا  و 

رضم یهاگ  دوب و  عفان  یهاگ  .دشاب و 
واگ و رتش و  رب  تاناویح  زا  دـشابن و  صلاـخ  هک  ضاـیب  تقر و  رب  ناولا  زا  كدـنا و  تضومح  تهاـفت و  تحولم و  رب  موعط  زا  و 

.دشاب مدرمب  سنأتم  هکیناویح  ره  دنفسوگ و 
زا تسد و  ود  ره  ندرگ و  رب  ندب و  زا  رـسیا  رب  اضعا  زا  دـشاب و  گرزب  هکیغرم  ره  طب و  ریفاصع و  جاجد و  جارد و  رب  رویط  زا  و 

لاوحا لاعفا و  عیابط و  زا  ریارح و  فارـشا و  رب  مدرم  تاقبط  زا  تاوخا و  تالاخ و  تاهما و  رب  باسنا  زا  تیلوفط و  نس  رب  نانـسا 
.شاعم رد  ةداعس  نادبا و  حالصا  رب  انتعا  تمیمن و  بذک و  رب 

جورب تالالد  نایب  رد  مجنپ  لصف 

.دوب یتیاهن  طسو و  ادتبا و  ار  یلصف  ره  دنداهن و  مان  یلصف  ار  کلف  زا  یعبر  ره  رد  باتفآ  ندوب  تدم  نوچ  هکنادب 
هرودکی تدم  رد  ار  باتفآ  نوچ  هک  میئوگ  دوخ  ای  دنداهن  مان  یجرب  ار  یمـسق  ره  دندرک و  مسق  هزاوردب  نیاربانب  ار  کلف  مرجال 

مسق  هدزاود  ار  کلف  مرجال  هتفرگ  یهام  رگید  عامتجاب  ات  عامتجا  زا  دوشیم و  عقاو  عامتجا  رمق  اب  تبون  هدزاود 
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.دنا هدرک صوصخم  یمانب  دنتخیگنا  اجنآ  زا  هک  یتروص  بسحب  ار  یجرب  ره  هدناوخ و  یجرب  ار  یمسق  ره  دنا و  هدرک
تکرح رادـقمب  ار  جورب  نیزا  یکی  ره  توح و  ولد  يدـج  سوق  برقع  نازیم  هلبنـس  دـسا  ناطرـس  ازوج و  روث و  لـمح و  وچمه 

ره دـندرک و  يواستم  مسق  تصـشب  ار  نآ  زا  هجرد  ره  دـنداهن و  مان  هجرد  نآ  زا  ار  یمـسق  ره  دـنا و  هدرک مسق  یـسب  ورد  باتفآ 
ره دندرک و  مسق  تصـش  هب  ار  هیناث  ره  دنداهن و  مان  هیناث  دـندرک و  مسق  تصـش  هب  ار  هقیقد  ره  دـنداهن و  مان  هقیقد  نآ  زا  ار  یکی 

.اذه یلع  هثلاث و  ار  یمسق 
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تسا و رکذم  وا  لحز و  طوبه  وا و  هجرد  هدزون  رد  باتفآ  فرش  هرهز و  لابو  تسا و  خیرم  هناخ  لمح  هرـشاع  ات  هسماخ  هعبار و 
ظیلغ دعج و  يوم و  رایـسب  تماق و  عوبرم  دیاز  لمح  علاطب  هک  ره  یلامـش و  یعیبر و  بلقنم  يوارفـص و  سبای و  راح و  يراهن و 

، تبوهصب لیام  دشاب و 
.نیعلا لحکا  ترقشب و  دنیوگ  و 

خارف شوگ و  کچوک  دشاب و  زارد  ندرگ  درگ و  يور  هتسجرب و  یناشیپ  دنز و  یخرسب  هک  گنر  دیپس  قرزا و  دنیوگ  یـضعب  و 
.دوب نیب  دوخ  نادنخ و  يور و  هداشگ  ریلد و  دراد و  تسود  راعشا  رابخا و  کیراب و  نیریز  بل  تروص و  بوخ  مشچ و 

يوادوس و کشخ و  درـس و  یکاخ و  یلیل و  ثنؤم و  وا  هجرد  هس  رد  رمق  فرـش  خـیرم و  لاـبو  وا و  حرف  تسا و  هرهز  هناـخ  روث 
نولتم و بذـک و  عادـخ و  رکم و  بحاص  سفن و  ریرـش  لقع و  فیعـض  تئیه و  مامت  الاب و  زارد  دـیاز  وا  علاط  هب  هک  ره  تباث و 
هایـس و گرزب و  مشچ  کـچوک و  وربا  خارف و  نهد  یناـشیپ و  زارد و  وا  ینیب  گرزب و  وا  فارطا  مکـش و  ندرگ و  دوب و  دودـک 

.نانز هب  تبغر  رایسب  گنر و  رمسا  وم و  هایس  بل و  ربطس 
هک ره  نیدـسج و  وذ  يومد و  رت و  مرگ و  يراهن و  رکذـم و  بنذ  طوبه  سأر و  فرـش  يرتشم و  لابو  تسا و  دراطع  هناخ  ازوج 

ةروص بوخ  دوب  ازوج  علاط  هب 
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نیما بیدا و  هفسلف و  باسح و  باتک و  بحاص  قالخالا و  میرک  يوبشوخ و  حور و  کبـس  ءاضعالا و  بسانتم  تماق و  لدتعم  و 
.دشاب ندرگ  کیراب  نیبجاحلا و  نورقم  نینیعلا و  نسح  رظن و  تباث  و 

.بلقنم یلیل و  ثنؤم و  خیرم و  طوبه  يرتشم و  فرش  لحز و  لابو  وا و  حرف  تسا و  رمق  هناخ  ناطرس 
عـساو نیفکلا و  نیمدـقلا و  میظع  نیدـیلا و  لیوط  نینیعلا و  ریغـص  ماظعلا و  ظـیلغ  اـضعالا و  میلـس  دوب  ناطرـس  علاـط  هب  هک  ره  و 

دعجم و كدنا  دوب و  کیراب  وا  يوم  دشابن و  تسار  وا  ياهنادـند  فارطا  ینیب و  دوب و  رظن  ظفاح  مشچ و  هایـس  دـشاب و  نیبکنملا 
.دوب یلعا  زا  رتظیلغ  لفسا  همین 

.دوب نولتم  تیاغ  هب  دشاب و  رایسب  نادنزرف  ار  وا  دشاب و  یهایس  اب  یکدنا  وا  کنر  و 
.يوارفص سبای و  راح و  يراهن و  رکذم و  تستباث و  تسین و  طوبه  فرش و  ورد  لحز و  لابو  وا و  حرف  تسا و  سمش  هناخ  دسا 

بحاص عاجـش و  اقل و  هیرک  زاوآ و  يوق  لد  تخـس  ربکتم و  رویغ و  بوضغ و  بیهم و  تایه و  بوخ  دوب  دسا  علاط  هب  هک  ره  و 
کیراب و قاس  خارف و  نهد  ظیلغ و  وا  عباصا  نیع و  ارذ  دوب و  خارف  وا  هنیـس  دشاب و  دنزرف  كدـنا  حاکن و  رایـسب  هعدـخ و  رکم و 

.يدرز اب  دنا  هتفگ یضعب  دنز و  يدیپس  اب  هک  گنر  خرس 
.يوادوس کشخ و  درس  یلیل و  ثنؤم و  نیدسج و  وذ  هرهز و  طوبه  يرتشم و  لابو  وا و  فرش  حرف و  تسا و  دراطع  هناخ  هلبنس 

.نوگ مدنگ  يوبشوخ و  سفنلا و  یخس  یئور و  هداشگ  تماق و  لوطب  لیام  اضعالا و  میلس  دشاب  وا  علاط  هب  هک  ره  و 
.دوب راقواب  تمکح و  بدا و  قدص و  هلیح و  اهد و  تغالب و  قطن و  بحاص  دنز و  يدیفس  اب  هک  گنر  درز  یضعب  شیپ  و 

توق  بسخب  نیا  دوب و  مغ  رکف و  رایسب  تابث و  یب  رس و  کبس  یضعب  شیپ  و 
301 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رتمک اما  .دنک  تبغر  حاکنب  طسوتم و  روجف  تفع و  رد  دراد و  تسود  برط  وهل و  دشاب و  دراطع  فعض  و 
.يومد رت و  مرگ و  يراهن و  رکذم و  بلقنم و  باتفآ و  طوبه  لحز و  فرش  خیرم و  لابو  تسا و  هرهز  هناخ  نازیم 

.فنالا نسح  رعشلا و  طبس  جازملا و  تماقلا و  لدتعم  دوب و  تعنص  لها  ای  میدن  ای  بیدا  ای  هبترم  بحاص  دشاب  وا  علاط  هب  هک  ره 
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لـقع و ریبدـت و  بحاـص  میرک و  قلخ و  شوخ  يور و  نشور  لـحکا و  یـضعب  شیپ  نیعلا و  لهـشا  حـطرفم و  دـنیوگ  یـضعب  و 
.هطاول انز و  رب  صیرح  توهش و  رایسب  گنر و  دیفس  فاصنا و 

.یمغلب رت و  درس و  یلیل و  ثنؤم و  تباث و  رمق و  طوبه  هرهز و  لابو  وا  حرف  تسخیرم و  هناخ  برقع 
سطفا و مفلا و  عساو  نیعلا و  طسوتم  هجولا و  ریغص  للعلا و  ریثک  اضعالا و  میلـس  کیراب و  دنزرف و  رایـسب  دیاز  وا  علاط  هب  هک  ره 
حـیقو و قلخ و  دـب  دراد  تسود  روجف  دوب و  ریرـش  مامن و  لیخب و  نیمدـقلا و  میظع  نیقاس و  نیدـیلا و  لـیوط  نیبکنملا و  ضیرع 

.دشاب نزح  رایسب 
کشخ و مرگ و  يراهن و  رکذـم و  نیدـسج و  وذ  سأر و  طوبه  بنذ و  فرـش  دراطع و  لابو  تسوا و  حرف  يرتشم و  هناخ  سوق 

.يوارفص
نیدخفلا و لیوط  زاوآ و  مادنا و  لدتعم  مکـش و  كرزب  يوم و  کیراب  یناشیپ و  دـنلب  يور و  بوخ  دـیاز  سوق  علاط  هب  هک  ره  و 

.دنز یخرسب  كدنا  دشاب و  گنر  دیپس  نیقاسلا و  ظیلغ 
رکف و یب  رذـبم و  یخـس و  داـهن و  گرزب  تـکرحلا و  عیرـس  ـالاب و  زارد  سطفا و  شیر و  زارد  يوـم و  ربطـس  دـنیوگ  یـضعب  و 

.توهش تفع و  رد  طسوتم  سابل و  كاپ  رکم و  یب بدا و  بحاص 
جرب  يرتشم و  طوبه  خیرم و  فرش  رمق و  لابو  تسا و  لحز  هناخ  يدج 
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.ثنؤم بلقنم و 

نیذخفلا قیقد  نساحم و  يور و  هدیـشک  يوم و  رایـسب  اضعا و  کشخ  مادنا و  کیراب  نوگ و  مدنگ  دیاز  يدج  علاط  هب  هک  ره  و 
وهل و تلیح و  بضغ و  شطب و  تدـح و  بحاـص  توصلا و  فیعـض  عبطلا و  لولم  رظنلا و  عیرـس  یـشملا و  فیفخ  نیقاـسلا و  و 

.دشاب بالقنالا  عیرس  مغ و  رایسب  دیادش و  رب  يوق  بعل و 
رکذم يومد و  رت و  مرگ و  یئاوه و  تستباث و  وا  تسین و  طوبه  فرـش و  ورد  ار  بکوک  چیه  باتفآ و  لابو  تسلحز و  هناخ  ولد 

.يراهن و 
مشچ هایـس  دنز و  يدرز  اب  هک  دشاب  یهاگ  نول و  یفاص  رظن و  یلاع  لوطب و  لیام  دشاب و  تماق  عوبرم  دیاز  ولد  علاط  هب  هک  ره  و 

تنیزب و صیرح  یخـس و  فـیفع و  تیاـغب  دـشاب و  تشوـگ  هدـنگآ  فارطا و  ینیب و  گرزب  هنیـس و  يور و  نهپ  بـل و  ربطـس  و 
.تدش تقوب  لد  دب  تحار و  تقوب  ریلد  عبط و  نکاس  لام و  عمج  رد  بغار  هرواحم و  شوخ  نابز و  نیریش 

.نیدسج وذ  یمغلب و  رت و  درس و  یبآ و  یلیل و  هرهز و  فرش  وا و  طوبه  دراطع و  لابو  تسیرتشم و  هناخ  توح 
بوخ دـنز و  يدرز  اـب  هک  گـنر  دیفـس  يور و  خارف  یناـشیپ و  گـنت  يوم و  رایـسب  رـس و  گرزب  دـیاز  توح  علاـط  هب  هک  ره  و 

.تماق عوبرم  مشچ و  درگ  ندب و  کین  نساحم و 
دـنک و رایـسب  تبغر  حاکنب  دراد و  تسود  تنیز  تفاطل و  دوب و  قلخ  شوخ  يأر و  کین  دوب و  یلاخ  وا  يور  رب  هک  دـشاب  هاگ  و 

هّللا دوب و  تناید  تناما و و  اب  دشاب و  طسوتم  عروت و  دهع و  يافو  رد  دوب و  هلیح  اهد و  بدا و  بحاص  دشاب و  رایـسب  وا  نادنزرف 
ملعا 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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صاوخ ملع  مراهچ  هلاقم  زا  متفه  نف 

هراشا

تادوـجوم فانـصا  نوـچ  نآ و  زا  کـی  ره  تافـص  عفاـنم و  یلفـس و  ملاـع  تادوـجوم  تایـصاخ  نتخانـش  زا  تستراـبع  نآ  هک 
.تستالاحم لیبق  زا  مسق  نیدب  هطاحا  رایسب  تایصاخ  یکی  ره  رد  دنرامش و  یب

.یلاعت هّللا  ءاش  نإ  مینک  داریا  باب  راهچ  رد  رتشیب  وا  رد  تبارغ  دوب و  رتدیفم  هک  هلمجنآ  زا  اما 

اپ راهچ  تاناویح  صاوخ  رد  لوا  باب 

لیف

.دشاب رو  هنیک تیاغب  وا  دتفا و  قافتا  زین  دص  راهچ  دصیس  ات  دنیوگ  یضعب  درذگب و  لاس  دص  زا  وا  رمع  هک  تسنآ  روهشم 
.دنا هدرک هدهاشم  وزا  رایسب  ینعمنیا  دنک و  كاله  ار  وا  ات  دبلط  تصرف  دریگ  مشخ  یکی  رب  رگا  و 

لد رد  هنیک  نآ  لیف  درب  ورف  وا  موطرخب  ینزوس  طایخ  درک  زارد  موطرخ  یطایخ  ناکدـب  رازاب  رد  دـندربیم  بآ  هب  ار  یلیف  دـنیوگ 
.تشاد هاگن  هدرک  بآ  رپ  ار  دوخ  موطرخ  دروخ  بآ  نوچ  تفرگ و 
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تکرحنیا دینادرگ و  رت  تخودـیم  هک  مدرم  ياهماج  تخیر و و  وا  نادرگاش  طایخ و  رب  ار  بآ  نآ  دیـسر  طایخ  ناکدـب  هکنیمه 

.سح توق  رب  تسلیلد 
گنج رایسب  ریـش  اب  دشاب  دوخ  ماقم  رد  نوچ  دنیوگ  یـضعب  تسا و  هیـصاخلاب  ایوگ  نیا  دسرت و  كوخ  شوم و  هبرگ و  زا  دنیوگ 

وا هچب  دصق  رام  هکنآ  هطـساوب  دشاب  ینمـشد  رام  وا و  نایم  دنک و  ترفن  وزا  .ببـس  نآدب  تسا  دـننام  ریـش  هب  نوچ  هبرگ  دـنک و 
وا راذگ  هار  رد  درادتـسود  وا  هک  یفلع  هک  تسنآ  وا  ریخـست  دیـص و  ریبدت  دبای و  افـش  دروخب  ار  رام  دوش  روجنر  نوچ  دنک و  یم

از فلع  نآ  دـیآ و  یم  تداعب  لیف  دـهن  اجنآ  رد  فلع  نامه  دـنکب و  هرفح  اـجنآ  دایـص  دروخب  فلع  نآ  دـیایب و  وا  نوچ  دـهن و 
.دروخ یم

هک دوش  نانچ  هرفح  ات  دزیریم  فلع  دنک و  یم دایز  ار  هرفح  نآ  جیردتب  دش  هتخومآ  فلع  نادـب  وا  هک  دـنک  مولعم  دایـص  نوچ  و 
.دوش سوبحم  اجنآ  دیدرگ و  زاب  دناوتن  دور  اجنآ  رد  لیف  نوچ 

رد تسد  دیاشگب و  یخاروس  وا  شیپ  رد  دیایب و  نآ  زا  دعب  دوش  فیعض  یگنشت  یگنسرگ و  زا  لیف  ات  دراذگب  زور  ود  دایص  سپ 
.دریگ مارآ  هکنادنچ  دلامب  وا  يور  رس و  رب  دنک و  خاروس  نآ 

دعب دیآرب  زور  دنچ  ات  دیامنیم  فطل  دهدیم و  فلع  ار  وا  دید و  دناوت  ار  وا  يور  لیف  هکنانچ  دنک  خارف  جـیردتب  ار  خاروسنآ  سپ 
.دنز يورب  درادرب و  گرزب  یگنس  ای  یبوچ  دیایب و  هدرک  هایس  دوخ  يور  هدیشوپ و  هایس  ياهماج  ناناب  لیف  زا  یکی  نآ  زا 

ار وا  دنز و  وا  هماج  رب  يرایب  بوچ  دزادنیب و  ار  وا  ربارب  رد  دریگب و  ار  هماج  هایس  نآ  هدیـشوپ و  دیفـس  هماج  دیایب  دایـص  نآ  سپ 
.دزیرگب دایص  شیپ  زا  دنک و  دایرف 
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ات دنک  دهعت  لاومنیدب  ار  وا  رگید  زور  راهچ  هس  دنک و  رایسب  فطل  وا  اب  دهن و  وا  شیپ  رایسب  فلع  بآ و  دیآ و  لیف  شیپ  وا  سپ 
.ددرگ مکحتسم  تفلا 
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دهد میلعت  دروآ و  نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  دیاشگب و  ار  هرفح  سپ 

.دنام  هراچیب  وزک  ندرم  زجبدنادن  مدآ  ینب  ناک  هلیح  هچ 
.دربب مشچ  زا  ار  يدیفس  دنشک  مشچ  رد  دنیاسب و  دننک و  کشخ  ار  وا  هرهز  رگا  هکتسنآ  وا  يازجا  صاوخ  زا  و 

.دنوش هبرف  دنروخب  وا  هیپ  مرد  جنپ  زور  ره  زور و  تفه  رگا  دنک و  لیاز  دنراذگب  زور  هس  دننک و  الط  صرب  رب  رگا  و 
رب رگا  دـهدن و  راـب  دـنزیوایب  تخرد  رب  وا  ناوختـسا  رگا  دورن و  باوـخ  رد  هتفهکی  دـنهد  یـسک  دروـخب  وا  شوـگ  كرچ  رگا  و 

.دنک لیاز  دنهن  فلک  رب  دننک و  نیجع  لسعب  دنیاسب و  رگا  دنک و  عفد  وا  مرک  ددرگ و  نیریش  وا  هویم  دننک  دود  تخرد 
اب ار  نآ  هک  ره  دنیوگ  دوش و  کین  دنهد  جـنلوق  بحاصب  وا  لبز  رگا  دـبای و  افـش  دـنناباوخب  وا  تسوپ  هب  ار  جنـشت  بحاص  رگا  و 

.دوب نمیا  مکش  درد  زا  دراد  دوخ 

خر

دنه يامکح  تهجنیا  زا  دهجن و  وزا  یناویح  چـیه  دراد و  زیت  نیـشیپ  ياهنادـند  دـشاب و  ناهوک  ود  ار  وا  رتش و  دـننام  تسیروناج 
رظن رد  هچ  ره  تسا و  لتاق  رهز  وا  لوب  لبز و  وا و  نهد  باعل  تسبلاغ و  تالآ  همه  رب  وا  هک  دنا  هدرک هیبشت  ودـب  ار  جنرطـش  خر 

.دنک يربارب  داب  اب  ندیود  رد  هکنآ  هطساوب  دنک  دیص  دیآ  وا 
دنک لوب  اجنآ  رد  دزاس و  هفرغم  لاثم  رب  ار  دوخ  مد  دتسیاب و  تخردنآ  ریز  رد  دیایب  وا  دور  تخرد  رب  دزیرگب و  وزا  یـسک  رگا  و 

.دوش كاله  دسر  صخش  نادب  ات  دزادنا  الاب  رب  و 

ندگرک

.وا ینیب  يالاب  رد  زیت  تیاغب  وا  رس  دشاب  خاش  کی  ار  وا  دنام و  واکب  تقلخ  رد  اما  دشاب  لیف  وچمه  هثج  رد 
.دشاب رمع  كدنا  تیاغب  وا  درک و  دناوتن  تمواقم  وا  اب  یناویح  چیه  دوشن و  رگراک  ورد  حالس  چیه  هک  دنیوگ 

هچب  کی  زجب  دشاب و  رایسب  وا  لمح  تدم  دیاز و  مک  وا  هدام  هکنآ  هطساوب 
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نوردـنا رد  وا  ندـب  دـنک و  نوریب  رـس  هچب  دوش  وا  لمح  عضو  ماگنه  نوچ  هک  تسنیا  زا  دروخب و  زین  ار  نآ  تاقوا  رتشیب  دـیازن و 
.دریگ توق  ات  دروخ  توق  نانچمه  هام  شش  تدم  ات  دشاب 

.دزیرگب شردام  شیپ  زا  دیآ و  نوریب  مامت  نآ  زا  سپ 
نآ نابز  بات  هچب  هچنانچ  دـشاب  تشرد  تیاغب  شرداـم  ناـبز  هکتـسنآ  دـنامب  محر  رد  رایـسب  هکنآ  رد  تمکح  دـنیوگ  یـضعب  و 

.دوش كاله  نادب  درادن و 
.دبای افش  لاح  رد  دریگ  تسد  رد  جنشت  ای  جلاف  ای  جنلوق  بحاص  رگا  هکتسنآ  وا  خاش  صاوخ  زا  و 

.دبای افش  دنهد  عورصم  دروخب  دنیاسب و  ار  نآ  رگا  دوش و  ادج  وزا  هچب  دریگ  تسد  رد  نوچ  دیاز  راوشد  ینز  رگا  و 
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هفارز

وا هکنآ  الا  رتش  ندرگ  يزاردب  وا  ندرگ  دشاب و  رتدروخ  رتدنلب و و  رتش  رـس  زا  وا  رـس  بیکرت  بیرغ  لکـش و  فیرظ  تسیروناج 
ناهد و دنام و  واگ  ياپ  شوگب و  وا  ياپ  شوگ و  گنر و  هایس  وهآ  خاش  لاثم  رب  دوب  خاش  ود  ار  وا  مخ و  رتش  ندرگ  تستـسار و 

.رتش بند  دننام  وا  بند  شیمواگ و  ینیب  ناهدب و  وا  ینیب 
رتزارد وا  ياپ  زا  يرایسب  وا  ياهتسد  يدیفس  یخرسب و  تسا  شقنم  وا  تسوپ  تمامت  دوب و  رت  يوم مک  رتکیراب و  رتش  بند  زا  اما 

.دنناوخ گنلپ  واگ  رتش  ار  وا  دشاب و 
یناویح دوش و  عمج  راتفک  اب  یـشحو  رتش  هک  تسا  هدروآ  ظحاج  دوش  لصاح  هفارز  دوش  عمج  یـشحو  رتش  اب  گنلپ  رگا  دـنیوگ 

.دیآ لصاح  هفارز  دوش  عمج  یتشد  رتش  واگ و  اب  نوچ  هدام  رگا  دشاب و  رن  رگا  ناویح  نآ  راتفک و  رتش و  تقلخب  دیآ 
رتمک رسدرد  دنیب و  کین  ياهباوخ  دراد  دوخ  اب  ار  وا  تسوپ  یـسک  رگا  دنک و  لیاز  ار  ناقری  وا  نیکرـس  هکتـسنآ  وا  صاوخ  زا  و 

.دوش

رتش

اب یتخب  رگا  هکتسنآ  وا  تقلخ  بیارغ  زا  تسا و  یتعفنم  رایسب  ناویح 
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.نینچمه دوش  عمج  گول  اب  كول  رگا  دیاش و  هن  ار  نتشک  زا  ریغب  دشاب و  ندرگ  هاتوک  تقلخ و  صقان  هچب  دوش  عمج  یتخب 
تـسیعون برع  رتش  زا  دـنناوخ و  كارـسیب  ار  نآ  دـشاب و  رتش  عاونا  نیرتهب  ناشیا  هچب  دوش  عمج  هناورا  هدام  اب  یکرت  لحف  رگا  و 

.دندش یشحو  دومث  داع و  دهع  زا  هک  تسا  یشحو  نارتش  جاتن  نآ  هک  تسنآ  برع  معز  دنناوخ و  يرهم  ار  نآ  هک 
.دنک كاله  ار  سک  نآ  هک  دهاوخ  دریگ  لد  رد  دقح  نوچ  دشاب و  دوقح  رایسب  رتش  دنیوگ  و 

فوقو نآ  زا  وا  مالغ  دیبلطیم  تصرف  هتفرگ  لد  رد  هنیک  رتش  نآ  دوب  هدیناجنر  رایـسب  ار  يرتش  برع  يارما  زا  یکی  هک  دـنا  هدروآ
هدرک داب  رپ  هبرق  وا  دش  کیرات  بش  نوچ  درک  تسار  دوخ  هاگیاج  ربارب  رد  ار  رتش  نآ  صخـش  نآ  یبش  درک  مالعا  ار  وا  تفای و 

.درک دهاوخ  هچ  رتش  ات  تسشن  رترود  رتش  نآ  ربارب  رد  تخادنا و  وا  رب  ار  دوخ  هماج  داهن و  دوخ  ياجب 
دینـش و زاوآ  نآ  نوچ  رتش  تفرگ  هدـنخ  لاح  نآ  زا  ار  نآ  تفخب  داهن و  نآ  رب  وناز  ود  ره  تفر و  هبرقنآ  رـس  رب  تساخرب و  رتش 

.دش كاله  ات  دیطلغیم  هدز  نیمز  رب  ار  دوخ  رس  هدرک  هلیح  هک  تفایرد 
دنوش و كاله  ناشوم  دنزیر  شوم  خاروسب  دنزیمایب و  بآب  دنبوکب و  درخ  ار  وا  هدیسوپ  ناوختسا  رگا  هکتسنآ  رتش  تیـصاخ  زا  و 

رگا دوش و  لیاز  يدرز  نآ  دنلام  سک  نآ  يور  رب  دنروآ و  نوریب  وا  مکش  زا  مرگ  ار  رتش  شـش  رگا  دوش  درز  یـسک  يور  نوچ 
.دننک کشخ  باتفآ  رد  دنزیر و  ورب  ایورک  يردق  دنزپ و  هب  ار  نآ 

قیـض هک  ار  یـسک  دـنزیر و  ورب  هتخیب  هتفوک و  هدومن  گـشخ  دـننک و  زاـب  تسوـپ  ار  یلقاـب  وزجکی  زینـشگ و  وزجکی  نآ  زا  سپ 
ات دنهدب  کی  راهچکی  دنـشاب  هدیـشود  مدنامه  هک  شیم  ریـش  نآ  یپ  رد  دنهدب و  نآ  زا  مردـجنپ  دادـماب  ره  دـشاب  هتـشاد  سفنلا 

دروخب هک  دنهد  یسکب  رمخ  رد  رگا  ار  تسم  رتش  باعل  دبای و  افش  دماشایب 
308 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.ددرگ دوخیب 
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بسا

.تسیبرع بسا  نابسا  نیرتهب  تسین و  بسا  زا  رتهب  یناویح  چیه  یمدآ  زا  دعب  هک  تسقافتا 
بناج زا  یموق  هک  دوب  نآ  ببـس  مالّـسلا و  هیلع  نامیلـس  نابـسا  زا  دوب  یبسا  دمآ  دیدپ  برع  مایا  رد  هک  رادمان  یبسا  لوا  دـنیوگ 

زا ادـخ  ربمغیپ  يا  دـنتفگ  تعجارم  تقو  دـش  نورقم  حاجناب  ناشیا  تجاح  نوچ  دـنتفر  نامیلـس  شیپ  تامهم  نتخاس  يارب  نامع 
.دناسر لزنم  هب  ار  ام  ات  يامرف  يداز  تسا  رایسب  تفاسم  ام  راید  ات  اجنیا 

ناشیا دهجن  وزا  دیص  هک  دینک  دیص  وا  اب  دیهاوخ  هکنادنچ  دیئآ  دورف  هک  لزنم  رهب  تفگ  داد و  ناشیدب  یبسا  مالّسلا  هیلع  نامیلس 
برع رد  وا  مان  نوچ  دـنداهن  مان  دازآ  ار  بسا  نآ  دـهد  فافک  ار  ناـشیا  هک  دـنتفرگیم  دیـص  نادـنچ  دـندمآیم  دورف  هک  لزنم  رهب 

.دندمآ دیداب  تقونآ  زا  برع  نابسا  دنتفرگ و  جاتن  وزا  دنتخادنا و  دوخ  نایدام  رب  ار  بسا  نآ  دش  رشتنم 
مـشچ خارف و  هنیـس  زارد و  وا  يور  ندرگ و  رگا  تسا  لاس  هس  ود  یـس و  ات  بسا  رمع  تیاـغ  هک  تسا  روکذـم  هرطیب  بتک  رد  و 

.دوب زارد  رمع  ار  بسا  نآ  دنام  سورخ  زاوآ  هب  وا  ههیش  یفاص و  بوخ و 
: هجونیا رب  دشاب  یعبرم  وا  نیرخنم  نایم  رگا  نینچمه  و 

.هجونیا رب  ای  تروص  نیا  رب  یلکش  ای 
.دوب هاتوک  وا  رمع  دوب  تقلخ  فلتخم  رظنم و  حیبق  تشز و  وا  مشچ  رگا  دنامب و  رایسب  دشاب و  کین  رایسب  بسا  نآ 

دور و کین  یکیرات  رد  میاق و  هتـسویپ  يوم  مک  دشاب و  کچوک  هک  دیاب  وا  شوگ  نهپ و  وا  یناشیپ  دشاب و  زارد  هک  دیاب  بسا  و 
وا ياهنادند  فارطا  يوم و  مک  دشاب  کچوک  شنهد  هک  دیاب  نیریز و  زا  لوطا  الاب  بل  دوب و  دیراورم  وچمه  دیاب  وا  مشچ  ضایب 

ندرگ  وچمه  شندرگ  كدنا و  شباعل  نهد و  لخاد  اب  لیام 
309 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رفاحب و کیدزن  کچوک و  وا  غسر  زارد و  وا  ياهتسد  شیمواگ و  فتک  هیبش  وا  فتک  دنام و  ریـش  هنیـسب  شا  هنیـس دوب و  سوواط 
وا رفاوح  دوب و  رایـسب  تشوگ  هک  دیاب  وا  نار  رب  دوب و  ینحنم  ریز  زا  میقتـسم و  الاب  زا  وا  عالـضا  دوب و  ضیرع  هک  دیاب  نیز  ياج 

.دوب رتهب  همه  زا  ضیبا  رفصا و  ضیبا ، تیمک  مهدا ، دنراهچ : لیخ  ناولا  لصا  تخس و  دشاب و  گنر  کیب  هک  دیاب 
.دوش لصاح  دنک  بلط  هچ  ره  دبای و  رفظ  هتسویپ  دنیشنب  دوب  هایس  وا  شوگ  ود  ره  هک  دیفس  بسا  رب  یسک  رگا  دنا  هتفگ و 

یلوتسم کلامم  همه  رب  ات  یتفر  گنجب  یتسشن و  ورب  هتـسویپ  هک  صلاخ  درز  دوب  یبسا  ار  مجع  كولم  زا  یکلم  هک  تسلقن  زین  و 
.دنراد لافب  گنج  هب  مه  گنر  زبس  بسا  يدش و 

.دشاب دیفس  همه  وا  يور  میاوق و  هنیس و  بند و  ندرگ و  يوم  هک  تسنآ  لویخ  نمیا  دنتفگ  یضعب  و 
.ددرگ هتشک  دوز  دنک  برح  دشاب  هایس  وا  ندب  رتشیب  وناز و  ود  ره  يور و  هک  یبسا  رب  یسک  رگا  دنا  هتفگ و 

.دنناد کین  لافب  ار  نآ  دشاب و  درخ  ياه  خاش  یناشیپ  رب  ار  ناشیا  هک  دنشاب  نابسا  نادرک  زا  یضعب  نایم  رد  دنیوگ  و 
اهرهش زا  يرایـسب  درک و  مور  دالب  دصق  يرکـشل  اب  هملـس  نب  دمحم  نوچ  هک  تسا  لقن  دمرب  ریـش  زا  هکتـسنآ  بسا  صاوخ  زا  و 

.درک وا  گنهآ  داد و  بیترت  نارگ  رکشل  مور  کلم  دوشگب 
ره داتسرف  مالسا  دالب  فارطاب  درک و  لوغشم  نخـسب  ار  ناشیا  داتـسرف و  ار  نالوسر  تفای  فوقو  ناشیا  ترثک  رب  هملـس  نب  دّمحم 

فـص نایمور  نوچ  دنتـسب  اهنآ  تشپ  رب  ار  اهتـسوپ  نآ  دـندروایب و  ار  نابـسا  اـت  دومرف  درک  عمج  ار  همه  دوب  ریـش  تسوپ  هک  اـج 
داتفا ناشیا  نایم  رد  یبوشآ  دندیمر و  هب  دندیدب  ریش  نوچ  رافک  نابسا  دندنار  هب  فص  شیپ  رد  ار  نابـسا  ات  دومرفب  دندرک  تسار 
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رکشل دنتفر و  تمیزهب  هلمج  و 
310 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دندرک هبلغ  ناشیا  رب  مالسا 
رهن زا  تخیگنارب و  ار  بسا  دمآ و  يوج  رانکب  یثیل  هّللا  دبع  دندیرب  ار  رـسج  مجع  رکـشل  نوچ  هیـسداق  برح  رد  هک  دنا  هدروآ و 

.دیناهجب دوب  زگ  لهچ  نآ  ضرع  هک  هیسداق 
زیرگب يور  دندیـسرتب و  نانچمه  ناشیا  نابـسا  دنا و  تفـص نآ  رب  بارعا  همه  دنتـشادنپ  دندرک  هدـهاشم  ار  نآ  نوچ  مجع  رکـشل 

.هایس تسا و  تیمک  گنر  بسح  هب  نابسا  نیرتهب  .دنداهن و 
هک دنهاوخ  دنـشاب و  هدادبآ  ار  بسا  نوچ  دنک و  شقن  تروصنآ  رب  یبسا  دروآ  بولطم  گنر  هب  هرک  نایدام  زا  هک  دهاوخ  رگا  و 

تفـص نآ  دـی  هرک  هتبلا  دـتفا  تروصنآ  رب  ود  ره  مشچ  هکنانچ  .دـنرادب  ود  ره  ربارب  رد  ار  تروص  نآ  دـنزادنا  نایدام  رب  ار  لحف 
.دیآ

دنا و هدرک هاگن  نآ  رد  تعماجم  تقو  رد  هدیـشک و  بوخ  ياهتروص  دوخ  ياهناخ  رد  دـنا و  هدرک هبرجت  نیا  مدـقت  ام  يامکح  و 
.دنا هدوب تروص  نادب  ناشیا  نادنزرف 

رگا دتـسیا و  زاب  نوخ  دنهن  تحارج  رب  ار  بسا  نیکرـس  رگا  دتفیب و  وزا  هچب  دـننک  دود  دراد  راب  هک  ینز  رب  ار  بسا  بنـس  رگا  و 
.دنک خاروس  دنهن  لمد  رب  ار  وا  هیپ  رگا  دورن و  هناخنآ  رد  شوم  دنهن  ناتسآ  ریز  رد 

رتسا

لکش راتفر و  گنر و  هب  نآ  لثم  هک  دنتسه  نارتسا  برغم  دالب  زا  سلدنا  رد  دشاب و  مور  هینمرا و  عدرب و  ناوریش و  دالب  رد  رتشیب 
ریش وچمه  يذوم  یناویح  چیه  هریزجنآ  رد  تسا و  زور  هنابش  هس  نآ  ضرع  لوط و  هک  تسا  هریزج  نآ  دوشن و  تفای  اج  چیه  رد 

.دریمب دنرب  رگید  ياج  زا  رگا  دشابن و  مدژک  رام و  گرگ و  و 
قرع رگا  دریگن و  راب  زگره  دشاب  يو  اب  نآ  ات  دـندنب  ینز  يوزاب  رب  شوگ  میراب  وا  تسوپ  زا  هراب  رگا  هکتـسنآ  رتسا  صاوخ  زا  و 

.دریگن راب  دروخب  ار  نآ  هکینز  ره  دنریگب  هبنپ  هراپ  رب  ار  رتسا 
311 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.ددرگ دوخ  یب دنهد  یسکب  رمخ  رد  ار  رتسا  شوگ  باعل  رگا  و 
دـنریگب و دـنزادنیب  هک  یتـقو  رد  ار  وا  نیکرـس  رگا  دراد و  دوـس  دـنهد  عرـص  بحاـصب  اتـشانب  دـننک و  ناـیرب  ار  وا  رگج  رگا  رخ 

.دوش فرط  رب  فاعر  دنناکچ  ینیب  رد  ار  بآ  نآ  دنراشفب و 
.دزیگنا توهش  ددنب  دوخ  رب  دنریگب و  يوم  رات  کی  دهج  هدام  رب  هک  یتقو  وا  بند  زا  رگا  و 

.دریگن عرص  ار  وا  رگید  دندنب  عورصم  یناشیپ  رب  دنرادرب و  هباصع  رادقمب  یناشیپ  تسوپ  زا  رگا  و 
، دورب وناز  تشپ و  درد  دنلام  وناز  تشپ و  رب  هبامرگ  رد  دنزیمایب و  راغلا  نهد  اب  ار  وا  زغم  رگا  و 

دوش عطقنم  نوخ  دنناشفا  تحارج  رب  دنزیمایب و  کمن  کید و  نب  یهایس  اب  دننازوسب و  ناتک  يوکر  يردق  اب  ار  وا  نیگرـس  رگا  و 
.دوش کشخ  دوز  دنکن و  میر  و 

واگ
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قح هک  دـیاش  زین  تسناداـبآ و  ودـب  هکتـسنآ  ینعمب  تسا  واـگ  تشپ  رب  نیمز  هک  دـنیوگ  هچنآ  تسین و  هدیـشوپ  قلخ  رب  وا  عفاـنم 
واگ هچ  دشاب  رت  گرزب واگ  نآ  زا  هک  یهام  واگ  نآ  ریز  دوب و  وا  تشپ  رب  نیمز  هکنانچ  دـشاب  هدـیرفآ  يواگ  بآ  نایم  رد  یلاعت 

.بآ نایم  رد  تسیئوک  وچمه  نیمز  هچ  دوب  وا  تشپ  رب 
: دنرایسب وا  فانصا  .لماش و  ار  تانکمم  همه  یلاعت  قح  تردق  دشاب و  نکمم  بآ  نایم  رد  یهام  واگ و  نینچ  ذئنیح  و 

.دشاب مور  دالب  رد  نیا  دهج و  نایدام  رب  دراد و  خاش  راهچ  هکتسنآ  وا  زا  یفنص 
ياهرس رب  بسا و  ندرگ  رب  ار  نآ  دشاب و  رایسب  يوم  ناشیا  بند  ناهوک و  رب  هک  دنشاب  یفنص  ناجدنا  ناشخدب و  رد  هکنآ  میود 

.دنناوخ مچرپ  ار  نآ  دندنب و  اه  هزین
312 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مکحم ار  نآ  رـس  دـننک و  یئاج  رد  ار  وا  ناهوک  نار و  تشوگ  رگا  هک  تسنآ  واگ  صاوخ  زا  دـننک و  دیـص  دـنمک  اب  ار  ناشیا  و 
.دوش نیبگنا  روبنز  زور  دنچ  زا  دعب  دنریگب 

تسد و دشاب و  زگ  هد  رادقمب  نآ  عافترا  هک  دنرب  هناخ  رد  دنریگب و  دشاب  تسردنت  هبرف و  هک  هلاس  هس  يواگ  ناواگ  نآ  زا  رگا  و 
، دورن وزا  نوخ  چیه  هکنانچ  دریمب  ات  دنبوکب  ار  وا  رس  دندنب و  رب  ار  وا  ياپ 

زور تسیب  دورن و  رد  فلاـخم  ياوـه  هکناـنچ  دـنریگب  راوتـسا  دـشاب  هـک  يذـفانم  اـب  ار  هناـخ  نآ  رد  دـنراذگب و  اـجنآ  ار  وا  سپ 
.دشاب هدش  لسع  روبنز  زا  رپ  هناخ  نآ  دنیاشگب  درخ  یخاروس  هناخ  نآ  حطس  زا  نآ  زا  دعب  دنراذگب 

نآ جازم  بسح  رب  ددرگ  دـلوتم  وا  وضع  ره  زا  هچ  ره  نینچمه  دـهد و  وکین  هزیکاپ و  لسع  دـنک  دـلوت  وا  لد  زا  هچنآ  دـنا  هتفگ و 
هک یتحارج  ره  رب  ار  وا  نوخ  دتـسیا و  زاب  نوخ  دـندنب  وا  یناشیپ  رب  مرگ  واـگ  نیکرـس  دـیآ  ینیب  زا  نوخ  ار  هک  ره  دـشاب و  وضع 

.دتسیا زاب  نوخ  دنلام 
هب ار  واگ  نیکرـس  دور  یـسک  ياپ  رد  هنیگبآ  اـی  ینهآ  رگا  دـنوش و  كـاله  ناـگچروم  دـنزیر  ورف  هچروم  هناـخب  ار  وا  هرهز  رگا 

.دیآ نوریب  دنهن  اجنآ  رب  دنناشوجب و  نغور 

شیم واگ 

.دشوجرب اجنآ  زا  بآ  دمد  رب  نوچ  هک  سفن  رثاب  رگم  تساجک  هک  دنادن  یسک  هکنانچ  دور  دورف  بآ  رد  هکتسنآ  وا  تیصاخ  - 

یهوک واگ 

میس لاس  دوب  خاش  ود  دیآرب  هک  میود  لاس  دتفیب  وا  خاش  لوا  لاس  نوچ  دزادنیب و  دوخ  خاش  لاس  ره  وا  دناوخ و  نزوگ  ار  نآ  هک 
بناج خاش  دـتفیب  وا  خاش  نوچ  دـنیوگ  ددرگ و  یتخرد  لاثم  رب  وا  ياهخاش  ات  دـنک  دایز  خاـش  کـی  لاـس  ره  نینچ  مه  خاـش  هس 

.دنک ناهنپ  تسار 
هلیحب اجنآ  زا  ار  وا  دنک و  یعفا  خاروس  بلط  هتسویپ  دوب  تایح  هلمج  یعفا و  نمشد  عبطب  وا  تسا و  رایـسب  عفانم  ورد  هک  دناد  هچ 

.دروآ نوریب 
313 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، ددرگ نمیا  رهز  هلیاغ  زا  ات  دروخب  نآ  بقع  رد  دنک و  بلط  نوتیز  گرب  اب  ناطرس  دشاب  هدروخ  ار  نآ  نوچ  و 
تسود عامس  يان و  زاوآ  هایـس و  غاز  رمع  هکنانچ  دشاب  رایـسب  وا  رمع  دراد و  دوس  ار  هدیزگ  یعفا  ناطرـس  هک  دنا  هتفگ اجنیا  زا  و 
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.دننک دیص  رایسب  ندز  تسد  يان و  هب  ار  ناشیا  نادایص  دراد و 
.دشاب عفان  دنهد  هدیزگ  یعفاب  دننک و  کشخ  ار  وا  بیضق  رگا  هکتسنآ  وا  عفانم  زا  و 

تبوطر نالیـس  ای  هناثم  رد  ای  دوب  هحرق  اعما  رد  ای  دشاب  يومد  لاهـسا  هک  ار  یـسک  دنزیمایب و  اریتک  اب  دننازوسب و  ار  وا  خاش  رگا  و 
.دنزیرگب اج  نآ  زا  هشپ  مدژک و  رام و  دننک  دود  هناخ  رد  درگوگ  اب  ار  وا  خاش  رگا  دراد و  دوس  دنهدب  دشاب  ناقری  ای 

اجنآ زا  يذوم  تارشح  هلمج  رام و  دننک  دود  هناخ  رد  ربونـص  ای  ورـس  غمـص  اب  دننک و  کشخ  هدرک  دوسکمن  ار  وا  هیـصخ  رگا  و 
.دنزیرگب

.دهن راب  یناسآب  دنزیوایب  دیاز  راوشد  هک  ینز  رب  ار  وا  خاش  رگا  و 

دنفسوگ

طسوتم هک  دننآ  رتشیب  دوشن و  هدایز  هبرگ  زا  هکنانچ  کچوک  رایسب  یضعب  دنشاب و  گرزب  تیاغب  یضعب  تسا  رایسب  وا  فانصا  - 
دنهن اجنآ  رب  ار  هبند  دنزاسب و  ینودرگ  نآ  يارب  زا  دننام و  زاب  نتفر  زا  هک  دشاب  گرزب  نانچ  ناشیا  هبند  هک  دننآ  یفنص  دنـشاب و 

.دننک تحارج  ریبدت  دنربب و  هک  دشاب  هاگ  دروخ و  فلع  دنادرگ و  ات  دندنب  وا  رمک  رد  نامسیرب  ار  نودرگ  و 
ياهبآ زا  دنفـسوگ  ناولا  فالتخا  دـنیوگ  دـیازب و  راب  هس  یلاس  رد  دراد و  رایـسب  ياهخاش  هک  تسا  دنفـسوگ  زا  یعون  مور  رد  و 

زا رگا  دنـشاب و  هایـس  همه  دنروخ  بآ  نآ  زا  یـضعب  رگا  هک  .تسا  دنچ  یئوج  دیلقا  تیالو  رد  هک  تسا  روهـشم  دشاب و  فلتخم 
دراد گنر  هچ  وا  ياهگر  ات  دننک  هاگن  لحف  نابز  ریز  رد  دنیوگ  دنشاب و  دیفس  همه  دنروخ  يرگید 

314 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.درآ گنر  نامهب  هچب 

وهآ

.دوب نآ  زا  کشم  دنشاب و  ریمشک  تبت و  دالب  رد  هکتسنآ  اهنآ  نیرتهب  تسعون  دنچ 
دـشاب نشگ  ماگنه  نوچ  رـس  نایم  رب  دـشاب  خاشکی  ار  وا  وزا و  رتگرزب  ای  وهآ  تایه  رب  تسا  رگید  يروناج  نآ  دـنیوگ  یـضعب  و 

دوش و ادج  وزا  فان  نآ  هک  دطلغب  نادـنچ  دـنک و  كرت  فلع  بآ و  درد  تیاغ  زا  وا  دـنک و  سامآ  نوخ  عامتجا  ببـسب  وا  فان 
.ددرگ گشم  دوش  گشخ  درذگب و  وا  رب  لاس  نوچ  گنر  هریت  دشاب  ینوخنآ 

دـشاب وهآ  هک  اـج  ره  دوب و  یتسود  عبط  هار  زا  کـبک  وهآ و  ناـیم  دـننیچ و  رب  اـهفان  دـنور و  نوریب  اهارحـصنآ  رب  تبت  لـها  سپ 
.دنریگ سنا  رگیدکی  اب  دنک و  لیم  اجنآ  کبک 

رد داد و  بیترت  دوخ  يارب  زا  وهآ  لکـشب  هماـج  وهآ  تسوـپ  زا  دینـش  یمیکح  زا  نخـس  نیا  کـبک  نادایـص  زا  یکی  هک  دـنیوگ 
ار وا  یگرگ  يزور  درکیم  دیـص  یناسآب  ناشیا  زا  تساوخ  یم هکنادنچ  وا  دـندشیم و  عمج  ورب  رایـسب  کبک  دـیدرگیم و  راسهوک 
تخیرگب و وزا  گرگ  داـتفیب  وزا  هماـجنآ  دزیرگب و  هک  تـسجرب  فوـخ  تیاـغ  زا  درک و  وا  دـصق  تسوـهآ  هـک  تشادـنپ  دـیدب 

تبوطر فشن  غامد و  لد و  تیوقت  وا  کشم  دیاشگب و  ارلوب  رـسع  وا  يوم  .دشن  رـسیم  ناشیا  دیـص  ار  وا  رگید  دندیمرب و  ناکبک 
.دیآ دیدب  رخب  دنراد  راکب  رایسب  ماعط  رد  رگا  دنک و  درز  ار  يور  اما  تسمومس  قایرت  وا  دهد و  الج  ار  مشچ  ضایب  دنک و 

ریش
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.نکمتم اهلد  رد  وا  تبیه  فوصوم و  تعاجشب  بیهم و  تسیروناج  - 
پچب تافتلا  نآ  هطساوب  تسناوختسا و  کی  وا  ندرگ  دنیوگ  دندرک و  مان  هّللا  دسا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  دوب  اجنیزا  و 

دریگ هچ  ره  ببـس  نیزا  دوـب و  یتسـس  كدـنا  وا  تسار  تسد  رد  دـشاب و  مـک  زغم  وا  ياهناوختـسا  رد  ندرک و  دـناوتن  تـسار  و 
زاوآ دیفس و  سورخ  زاوآ  زا  دوب و  بت  رد  هتسویپ  ترارح  تیاغ  زا  دریگ و  پچ  تسدب 

315 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تخیرگ دناوتن  سرت  زا  هک  رخالا  دنزیرگب  تاناویح  همه  وا  زاوآ  زا  ددرگن و  ضیاح  نز  ضرعتم  دزیرگب و  سواط 

زا ددرگ و  ریلد  دـماشایب  وا  هرهز  هک  ره  دوب و  نمیا  نادـند  درد  زا  دراد  دوخ  اـب  وا  نادـند  هک  ره  هکتـسنآ  وا  يازجا  صاوـخ  زا  و 
.دراد دوس  ار  اخرتسا  جلاف و  بحاص  وا  تشوگ  دشاب و  نمیا  لیفلا  ءاد  عرص و 

هیپ رگا  دسرتب و  دنیب  ار  وا  هک  ره  دنلام  مادنا  رد  دنزیمایب و  توت  اب  هتخادگ  ار  وا  هیپ  رگا  دـنزن و  کتب  دـنهن  اهماج  نایم  رد  رگا  و 
.دنک امرس  عفد  دنلام  تسد  رد  رگا  دوش و  کین  دنهن  هتخوس  رب  ار  وا 

گنلپ

دنک دیـص  هاگ  ره  دروخن و  دوخ  دیـص  زجب  وا  دوشن و  وا  ضرتعم  دنیب  رتورف  رگا  دنک و  وا  دصق  دـنیب  دوخ  زارف  رب  ار  یمدآ  رگا  - 
.دبسخب زور  هنابش  هس  دروخب و  ریس 

دیآرب خاروس  زا  شوم  نوچ  تسا  هدرم  هک  درادـنپ  شوم  هکنانچ  دـتفیب  دـشاب  شوم  خاروس  هک  یئاج  دوش  راـمیب  نوچ  دـنیوگ  و 
.دبای افش  دروخب  دریگب و 

هک اج  ره  گنلپ  هیپ  دوش و  داقنم  ار  وا  دـسر  گنلپ  ماشمب  وا  يوب  نوچ  دور  گـنلپ  هشیب  رد  دـلامب و  دوخب  راـتفک  هیپ  یـسک  رگا 
دنز مخز  گنلپ  هک  ار  یـسک  ره  دراد و  دوس  تیاغب  وا  هیپ  ار  جلاف  بحاص  دیآ و  درگ  دشاب  یلاوحنآ  رد  هک  شوم  ره  دـننک  دود 

دوشکاله مزجب  دیآ  ورب  شوم  لوب  رگا  هچ  .تشاد  دیاب  هاگن  شوم  زا 
نوریب اجنآ  زا  دوشن  کین  ات  دـنهد  بیترت  یئاج  اـجنآ  رد  دـنرب و  ورف  بوچ  راـهچ  بآ  ناـیم  رد  هدـیزگ  گـنلپ  تهج  نیرباـنب  و 

.دنراین
وا ربارب  هکنیمه  تشاد  راقنم  رد  هدنز  شوم  دیرپ و  یم وا  يالاب  زا  يریگ  شوم دندوب  هتخاس  یئاج  بآ  نایم  رد  ار  یصخش  دنیوگ 

.دش كاله  مد  رد  دمآ  صخشنآ  رب  درک و  اهر  لوب  شوم  دیسر 

ربب

دنزیرگب وزا  گنلپ  ریش و  دشاب و  رایسب  هشبح  دنه و  نیمز  رد  تسیروناج 
316 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رگم درک  دناوتن  وا  دیص  هدنز  تبقاع  دننک  اهلیح  عاونا  وا  دیـص  رد  تفرگ و  دناوتن  هدنز  ار  وا  یـسک  دوشن و  داقنم  ار  سکچیه  وا 
.ار وا  هچب  هکنآ 

.دبای افش  دننک  الط  ماس  رب  ماسرس و  بحاصب  دنزیمایب و  زایپ  بآب  ار  وا  هرهز  رگا  هکنآ  وا  صاوخ  زا  و 
.دنک عفد  ار  عرقلا  بح  وا  تسوپ  رب  نتسشن  .دوشن  هدنام  دور  هچ  ره  ددنب  دوخ  ياپ  رب  کیپ  ار  وا  بعک  رگا  و 
.هچروم الا  دنزیرگب  ماوه  عیمج  دننک  دود  وا  هلضفب  رگا  دوش و  لیاز  دننک  دود  ار  بغلا  رطش  بحاص  نادب  رگا  و 
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دهف

میود بند  هاتوک  هثج و  گرزب  یکی  تسفنـص  ود  ار  وا  دـیآ و  لصاح  دـهف  دوشعمج  ریـش  هدام  اـب  کـنلپ  نوچ  هکتـسنآ  روهـشم 
.دنا یشحو فنص  ود  ره  مد و  زارد  هثج و  کچوک 

لوا دننک  دیص  زیچ  دنچب  ار  وا  خرچ و  زاب و  فالخب  دوب  رتناسآ  ناشیا  میلعت  یگرزب  رد  دنزومایب و  دیص  دنوش و  بدؤم  میلعتب  اما 
.دراد تسود  تیاغب  ار  شوخ  زاوآ  هک  شوخ  زاوآب 

.دبسخب اجنامه  دوش و  تسم  دروخب و  وا  دنزیرب و  دشاب  وا  روخبآ  هک  یئاج  رد  ارنآ  بارشب و  مود  و 
.دوش کین  دروخب  روگ  رخ  تشوگ  دوش  رامیب  هاگره  دنریگب  ار  وا  سپ  دوش  هتسخ  ات  دنناودب  رایسب  ار  وا  هکنآ  میس 

.دتسیاب لاح  رد  دنزیر  دتسیان  زاب  وزا  نوخ  هک  یتحارج  رب  دننک و  نوجعم  لسع  کمن و  اب  ار  وا  هرهز  رگا  و 
.دهد هدیاف  نیمه  دننک  الط  ياپ  هب  دنزیمایب و  هکرس  اب  ار  وا  نوخ  دراد و  دوس  دلام  ياپ  رب  وا  هیپ  سرقن  بحاص  رگا  و 

گرگ

.دشاب رایسب  رکم  دنفسوگ  نتفرگ  رد  ار  وا  دنک و  يربارب  داب  اب  ندیود  رد  - 
317 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

وا دننک و  گناب  دنونشب  وا  زاوآ  نوچ  نابـش  ناکـس  دنک  گناب  دور  يدنلب  يالاب  رب  تساجک  دنفـسوگ  هک  دنادب  دهاوخ  هاگره  و 
دور و رگید  فرط  زا  وا  تـفج  دـننک  وا  دـصق  ناکــس  دـنک  رگید  یگناـب  دــیآ  هـمر  کـیدزن  نوـچ  دورب و  ناکــس  زاوآ  یپ  رد 

حبص تقوب  رگم  دننکن  همر  دصق  رگید  دننک و  تمـسق  ار  دنفـسوگ  دنور و  اجکی  مه  اب  ود  ره  رخآ  رد  دیابر و  رد  ار  يدنفـسوگ 
.دنشاب باوخ  رد  ناکس  هک 

.دـشابن هام  هدزاود  زا  هدایز  وا  هچ  دـنناوخ  بئذ  ار  لاس  یـضعب  ببـس  نیدـب  دوشن و  عمج  اجکی  گرگ  هدزاود  زج  زگره  دـنیوگ 
هتـشک رگا  ود  ره  هکنانچ  دیآ  مهارف  کس  زا  رتیوق  وا  محر  دوشعمج  هدام  اب  هکنآ  تقوب  دنکن  عامج  رابکی  زج  لاسکی  رد  گرگ 

.دنوشن ادج  رگیدکی  زا  دنوش 
.تفگ دناوتن  چیه  هکنانچ  دوش  توهبم  ریحتم و  دنیب  ار  وا  یمدآ  هکنآ  زا  شیپ  دننیب  ار  یمدآ  رگا  دنیوگ 

ناگرگ لحاوس  زا  یـضعب  رد  دنیوگ  دزیرگب و  دیامن  دـلجت  دـنز و  ورب  کناب  رگا  دـنک و  یمدآ  دـصق  وا  دـسرتب  وزا  یمدآ  رگا  و 
.دهد همعط  ارناشیا  اجنآ  زا  دبایب و  یهام  دایص  ات  دنشاب  دصرتم  دنروخ و  یهام  هک  دنتسه 

.دمآ دناوتن  اجنآ  وا  رگید  دننک و  یبارخ  دهدن  رگا 
هرز زا  دشاب  هک  یحالس  ره  نهآ و  ناشیا  دنیوگ  دوب  رتزیت  ساملا  زا  ناشیا  ياهنادند  هک  دنتسه  ناگرگ  مور  دالب  زا  یـضعب  رد  و 

.دننک مرن  دنیاخب و  نآ  ریغ  نشوج و  و 
درک و دنناوتن  مضه  ار  امرخ  هناد  اما  ددرگ  هتخادگ  تمصم  ياهناوختسا  همه  وا  نوردنا  ترارح  زا  هکتسنآ  گرگ  تیـصاخ  زا  و 

.دهد ریش  ار  راتفک  هچب  دراذگب و  ار  دوخ  هچب  تقامح  زا  یکی  دننک  تبسن  قمحب  ار  هدام  گرگ 
: دشاب توادع  زین  ود  ره  توم  زا  دعب  دنفسوگ  گرگ و  نایم  هک  دنا  هتفگ امکح  و 

زا رگید  گرگ و  ياعما  زا  یکی  دندنب  هدور  ود  یبابر  رب  رگا  هکنآ  لیلد 
318 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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.دهدن زاوآ  دنفسوگ  ياعما 
.دردب دوب  دنفسوگ  تسوپ  زا  هک  اهلبط  همه  دننزب  ار  نآ  نوچ  دنزاس  لبط  گرگ  تسوپ  زا  رگا  و 

.دردب دشاب  اجنآ  رد  هک  یئاهفد  اهبلط و  هلمج  دنک  دود  دزاس  فد  ای  لبط  هک  یسک  ناکد  رد  گرگ  تسوپ  رگا  و 
نآ درک  هبرگ  دـنزیوایب  رتوبک  جرب  زا  ار  وا  رـس  رگا  دـنک و  عفد  ناشیا  زا  عرـص  دـندنب  ناـکدوک  رب  ارگرگ  تسوپ  اـی  ناـبز  رگا  و 

.دهدن تمحز  ار  رتوبک  يذوم  روناج  چیه  ددرگن و 
.دنک لیاز  ار  شوگ  ینارگ  دنناکچ  شوگ  رد  دنزیمایب و  كوخ  نغور  اب  ارگرگ  نوخ  رگا  و 

.دنراد تسود  ار  وا  مدرم  دوش و  بلاغ  مصخ  رب  دراد  دوخ  اب  ار  وا  تسوپ  ای  مشچ  ای  گرگ  نادند  یسک  رگا  و 
.دورن هد  نآ  رد  گرگ  دننک  ناهنپ  نیمز  رد  یهد  رد  گرگ  بند  رگا  و 

راتفک

مدرم اب  دورن و  دوخ  ياجب  اهنت  زگره  دریمن و  دوخ  گرمب  دوشن و  رامیب  زگره  هدام و  لاسکی  تسرن و  لاسکی  هک  تسا  روهشم  - 
[2] .دشاب یهرش  یمدآ  تشوگ  ندروخ  رب  ار  نآ  دریگن و  سنا 

ص318 ج5 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دننکن کناب  ورب  ناگس  دراد  دوخ  اب  راتفک  نابز  هک  ره  دروخب و  ار  هدرم  دفاکشب  ار  وا  روگ  هکنا 

.دهن راب  لاح  رد  دنهن  وا  ياپ  ریز  ای  دنیامن  ودب  راتفک  ياپ  دیاز  راوشد  ینز  رگا  و 
.دنیشن ورف  سامآ  لاح  رد  دشاب  هدرک  سامآ  وا  هیاخ  هک  دنزیوآ  یسک  رب  راتفک  نیگرس  رگا  و 

سرخ

.دشابن یتروص  چیه  ورب  هک  دوب  هراپ  تشوگ  دهنب  راب  وا  هدام  نوچ  هکتسنآ  وا  بیاجع  زا  - 
319 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دور تخرد  هب  هنوگ  زاب  وا  دوش و  مامت  وا  تروص  دیآ و  دیدب  وا  لصفم  ات  دهنیم  دراد و  یمرب ار  نآ  وا  سپ 
زرپس دنروخب  هکرـس  اب  وا  هیپ  رگا  دوشن و  رامیب  ندروآرب  نادند  تقوب و  دـسرتن  بشب  كدوک  ددـنب  كدوک  رب  سرخ  رتشن  رگا  و 

.دور ياج  زاب 

كوخ

باتک رد  ظحاج  تسمامت و  يولغ  دافس  رد  ار  وا  رخ و  رد  ورد و  الا  تسین  یناویح  چیه  اب  ینعم  نیا  دوشعمج و  رن  اب  وا  دنیوگ  - 
قبرخ رگا  دندش  عمج  وا  اب  ناکی  ناکی  دندوب و  هدـیچیپ  اریرخ  كوخ  تسیب  هک  مدینـش  ۀـقث  لها  زا  هک  تسا  هدروآ  ناویح  عیابط 

دنزیرب نیمز  رد  ار  بآ  نآ  دنناشوجب و  ار  یبآ  رگا  دورن و  نآ  رد  كوخ  دنزیرب  راز  تشک  درگ  دنزیمایب و  بآب  دـنبوکب و  ارهایس 
.دفاکشب ار  نیمز  همه  كوخ 

کس
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مشچ قرزا  ندرگ و  زارد  دوب و  رس  درخ  دشابن و  يژک  وا  يوناز  رد  تسار و  وا  میاوق  دشاب و  نهپ  وا  هنیس  هک  تسنآ  وا  نیرتهب  - 
دوب و كدـنا  يوم  وا  يور  رب  دـشاب و  ناـکی  ناـکی  وا  ندرگ  ریز  ياـهیوم  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  وا  یناـشیپ  هقدـح و  يوم و  مرن  و 

کشخ نان  دنهد  ودب  هکیزیچ  نیرتهب  دنک و  دیص  دوز  ار  شوگرخ  دوب و  ناسآ  ورب  ندیود  الاب  رب  ات  دوب  رت  هاتوک دیاب  وا  ياهتسد 
.دوش هبرف  دوز  دنهد  وا  دروخب  واگ  نغور  رگا  دشاب و 

تمعن یلو  رد  زا  ریغب  دنادب و  ار  دوخ  مان  دسانشب و  ار  ار  دوخ  تمعن  یلو  هکتسنآ  وا  صاوخ  زا  دنک و  ناوج  ار  ریپ  هک  دنا  هتفگ و 
.دیآ زاب  دننارب  رگا  دورن و 

یعضوم رب  دنک و  کشخ  ار  کس  نابز  هک  ره  دور و  رتشیب  بشب  وا  زاوآ  دراد و  هدنز  بش  همه  دیامن و  ربص  دنراد  هنسرگ  رگا  و 
.دنکن کناب  يورب  کس  چیه  دراد  شفک  ریز  رد  ار  وا  نابز  هک  ره  دوش و  کین  دوز  دنکارپ  دشاب  هدیزگ  کس  هک 

هابور

رد اهیاپ  دنک و  داب  رپ  ار  دوخ  دـشابن  زیرگ  لاجم  ار  وا  دور و  یئاج  رد  یمدآ  نوچ  هکنآ  هلمج  نآ  زا  یکی  تسا  رایـسب  وا  هلیح  - 
مدرم  هکنانچ  دتفیب  اوه 

320 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا هدرم  هک  دنرادنپ 

يزاب ندیود  رد  ار  کس  اما  دسانـشب  هدرم  زا  ار  هدنز  دراد و  تسود  ار  وا  هدرم  کس  هک  اریز  درک  دـناوتن  کس  اب  هلیح  نیا  نکیل 
.دوش هتسخ  کس  هکنادنچ  دورب  تسار  پچ و  زا  دهد و 

رادرم هک  ناغرم  ات  دزاس  هدرم  ار  دوخ  دور و  دننیچ  هناد  ناغرم  اجنآ  هک  یهاگیاج  اهنمرخب و  دـباین  يدیـص  دوش و  هنـسرگ  رگا  و 
یتسود رام  وا و  نایم  دنک و  دیص  ار  وا  دهج و  رد  هاگان  دنوش  نمیا  ات  دنک  ربص  وا  دنیـشن و  وا  رـس  رب  دنیآ و  دورف  اوه  زا  دنراوخ 

.دشاب رام  هابور  خاروس  رد  دشاب و 
هتـسهآ دتـسیاب و  دور  بآ  نایم  دریگ و  ناهد  رد  هراپ  دمن  دـتفا  رایـسب  وا  رد  شپـش  ای  کیک  نوچ  هکتـسنآ  وا  رگید  ياهلیح  زا  و 

.دنوشعمج ورد  همه  ناکیک  ات  درب  ورف  ار  دوخ  هتسهآ 
رگید دیآ و  نوریب  دزادنا و  بآ  رد  ار  هراپ  دمن  نآ  سپ  دنوشعمج  هراپ  دمن  نآ  رد  همه  ناکیک  ات  درب  ورف  كدـنا  زین  ار  رـس  سپ 

.دیآ نوریب  رگید  ياهرد  زا  دوش  هتفرگ  ورب  هدایز  ای  يرد  رگا  ات  دزاسب  رد  تفه  ار  دوخ  هناخ  هکنآ 
يرایسب زا  هابور  دزاس و  یئوگ  لاثم  رب  ار  دوخ  دشکب و  دوخ  رس  تشپراخ  دنک  دیـص  ار  تشپراخ  هک  دهاوخ  نوچ  هکنآ  رگید  و 

رب هابور  دزاس  طسبم  دیاشگب و  دسر  تشپراخ  نوردناب  زیمک  رثا  هک  نیمه  دنک  زیمک  وا  تشپ  رب  درک  دـناوتن  وا  دـصق  وا  ياهراخ 
یبارخ دنک و  رب  نآ  زا  يرایـسب  دطلغب و  راز  تشک  نایم  رد  دـسر  راز  تشکب  نوچ  دروخب و  مامت  ار  وا  تشوگ  دنیـشن و  وا  مکش 

.دنناوخ بلعثلا  ءاد  ببس  نیدب  دیآ  دیدپ  خنز  رد  هک  روهشم  تلع  نآ  دنک و 
هابور هک  تسا  هدروآ  صاوخ  باتک  رد  وطـسرا  دتفا و  رایـسب  تلع  نیا  ار  هابور  هک  دنناوخ  بلعثلا  ءاد  نآ  ربانب  دنا  هتفگ یـضعب  و 

.ددرگن وا  درگ  گرگ  ات  دنک  عمج  دوخ  خاروس  رد  رب  مرج  دزیرگب ال  دنناوخ  لصنع  ار  نآ  هک  یتشد  زایپ  زا  گرگ  رگا  دناد 
321 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: تسعون هس  وا  نیتسوپ  .دزیرگب  وزا  گرگ  دریگ  نهد  رد  لصنع  دنک  وا  دصق  گرگ  رگا  و 
رد هابور  هرهز  رگا  دراد و  نایز  ار  ناناوج  دشاب و  رت  مرگ  همه  زا  نیا  هایس و  میس  درز  میود  دنناوخ  ساط  رب  ار  نآ  هک  خرس  یکی 
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.دوش نکاس  درد  دنزیوآ  دنک  درد  هک  ینادند  ربارب  رد  ار  وا  نادند  رگا  ددرگ و  سم  دنلام  رز 

هنیزوب

دصق ریش  هک  تقو  ره  دنام  کسب  نادند  يور و  رـس و  ار  یـضعب  گرزب و  یـضعب  دشاب و  درخ  ناشیا  زا  یـضعب  تسفنـص  دنچ  - 
ياهتعنـص رد  هک  دننک  میلعت  نانچ  ار  ناشیا  دزیرگب و  ریـش  ات  دنزادنایم  کنـس  دننک و  یمه  کناب  دنوش و  عمج  همه  دـنک  ناشیا 

.دنراد هاگن  عاتم  اهناکد  رد  دننک و  ددم  لکشم 
.دنام یم یمدآب  ناشیا  حراوج  اضعا و  تمامت  هک  دنتسه  هنیزوب  زا  یعون  نامع  لحاوس  زا  یضعب  رد  دنیوگ 

هبرگ

.دوش هناوید  دنزیر  هبرگ  رس  رب  بادس  بآ  رگا  دتفیب و  هدرم  محر  زا  نینج  دننک  دود  ار  هبرگ  نیکرس  رگا  دنیوگ  - 
.دنیب سکنآ  دشاب  هدیشوپ  نارگید  رب  هچ  ره  دنشک  مشچ  رد  دنزیمایب و  ایتوت  اب  ارهایس  غرم  هرهز  هایس و  هبرگ  هرهز  رگا  و 

.دوش کین  دنناکچ  هوقل  بحاص  ینیب  رد  دنزیمایب و  تیز  نغور  مرد  مین  اب  ار  یهایس  هبرگ  هرهز  رگا  و 

شوگرخ

.دشاب نمیا  دب  مشچ  رحس و  زا  دراد  هاگن  دوخ  اب  ار  شوگرخ  تشوگ  هک  ره  - 
هس ار  وا  هحفنا  ضیح  زا  یکاپ  زا  دعب  دوشن  نتـسبآ  ینز  رگا  دیآ و  بل  هتفاکـش  دنزرف  دروخب  وا  تشوگ  زا  رادراب  نز  رگا  دنیوگ 

.ددرگ نتسبآ  دوشکاپ و  تبوطر  زا  وا  محر  دنک  لوانت  هکرس  اب  مردمین  زور  ره  یپایپ  زور 
.دوب عفان  ار  عورصم  وا  تشوگ  دربب و  ارعبر  بت  دروخب  بارش  اب  نآ  زا  القاب  کی  رادقم  رگا  و 

322 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دـشاب هدـنام  یـسک  نورد  رد  راخ  ای  ناکیپ  رگا  دوش  کین  دروخب  بارـش  اـب  ار  وا  نوخ  دـشاب  هدیـسر  دولآ  رهز  ریت  ار  یـسک  رگا 

.دیآ نوریب  دهن  تحارج  عضوم  رب  دزیمایب  تیز  یمطخ و  اب  ار  وا  هحفنا 
.دوش نتسبآ  دراد  دوخ  اب  ار  وا  نیکرس  هک  ینز  دربب و  ارفلک  دننک  الط  هکرس  اب  ار  وا  نیکرس  رگا  و 

.دوش نکاس  درد  دنزیوایب  دنک  درد  هک  فرطنآدب  ار  وا  نادند  دنک  درد  نادند  هک  ار  یسک  رگا  و 
دروخب هتخپ  ار  وا  محر  هک  ینز  ره  دیاین و  دوخب  دنزیرن  وا  قلحب  هکرس  ات  دوش  شوه  یب  دنهد  یسکب  بارش  رد  ار  وا  هرهز  رگا  و 

.دیآ رسپ  وا  دنزرف  دنهد  هلماح  نزب  دنیاسب و  کشخ  ارنآ  رگا  دوش و  نتسبآ 

تشپراخ

.دشکب دبایب  هک  اج  ره  ار  رام  دوب و  یتاذ  یتوادع  رام  اب  ار  وا  دنیوگ  - 
دنروخن دنریگن و  تشپراخ  رگید  ناشیا  هک  دندرک  دهع  هلمجنآ  رب  دندرک  حتف  ار  ناتـسیس  برع  نوچ  هک  دـنا  هدروآ خـیرات  رد  و 

.دشابن اجنآ  زا  رتشیب  راید  چیه  رد  یعفا  تسا و  یعفا  رام  نمشد  وا  هکنآ  رهب  زا 
.دوب دناوتن  نمیا  یعفا  تمحز  زا  یسک  دشابن  تشپراخ  اجنآ  رد  رگا  و 

لباقم یکی  لامـش و  لباقم  یکی  دنک  رد  ود  ار  دوخ  خاروس  نیاربانب  دوش  فقاو  نآ  زا  داب  ندمآ  زا  شیپ  هکتـسنآ  وا  صاوخ  زا  و 
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دنیوگ نینچمه و  زین  رگید  بناج  رد  دنک و  مکحم  دوب  بونج  لباقم  هک  رد  نآ  دمآ  دهاوخ  بونج  داب  دـناد  هک  هاگره  بونج و 
دوب نآ  ببس  يدندرمش و  امکح  زا  يدندرک و  میظعت  ار  وا  مدرم  يداد و  ربخ  داب  نتسج  زا  ارمدرم  هک  دوب  یصخش  هینطنطـسق  رد 

يدید هتسب  یبونج  رد  هاگره  دمآ و  دهاوخ  یلامش  داب  یتفگ  يدید  هتـسب  لامـش  رد  هاگره  تشاد  ماقم  یتشپراخ  وا  هناخ  رد  هک 
.دریگ راب  دروخب  ار  وا  وا  هرهز  هک  ینز  دمآ و  دهاوخ  بونج  داب  یتفگ 

323 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
کـشخ ار  وا  تسار  مشچ  رگا  دراد و  دوس  وا  تشوـگ  دـنک  زیمک  رتـسب  رب  هک  ره  دـیآ و  دورف  دـشاب  هدرم  مکـش  رد  نینج  رگا  و 

هک دنیب  نانچمه  بش  رد  دنشک  مشچ  رد  رگا  .دنراذگب  یتدم  دننک و  حشرم  یئانا  رد  دنناشوجب و  دجنک  نغور  ریـش و  رد  دننک و 
.دبسخب لاح  رد  دنناکچب  دیاین  باوخ  ار  وا  هک  یسک  شوگ  رد  هرطق  دنناشوجب و  تیزاب  ار  وا  مشچ  رگا  زور و  رد 

رویط رد  میود  باب 

اقنع

برغم ياقنعب  دوب  ردان  وا  دوجو  هک  ار  زیچ  ره  تسین و  ناـشن  اـما  تسه  ماـن  ناـهج  رد  ار  وا  دـنیوگ  غرمیـس  یـسراپب  ار  نآ  هک  - 
.دننک هیبشت 

بیرغ و یتاـیه  اـب  میظع  سب  یغرم  یتـقو  رهب  دـنلب  سب  تسیهوک  سر  باحـصا  نیمز  رد  هک  دـنا  هدروآ ریـسافت  زا  یـضعب  رد  و 
شوحو و زا  يدوب  هوک  نآ  رد  هکیروناج  ره  يدنتفگ و  اقنع  ببـس  نآدب  ار  وا  هک  زارد  طارفاب  یندرگ  فلتخم و  ناولا  وا  ياهرپ 
رد رایـسب  وزا  موقنآ  نوچ  یتشادرب و  يدـید  یکدوک  اج  ره  يدرک و  زاورپ  هوک  رـس  زا  یتفاـین  يدیـص  رگا  .يدرک و  دیـص  رویط 

داتـسرفب و یـشتآ  یلاعتقح  درک  اعد  هلظنح  دندرک  تیاکـش  وزا  دوب و  ناشیا  ربمغیپ  هک  دنتفر  ناوفـص  نب  ۀلظنح  شیپ  دندوب  جنر 
.تخوسب ار  غرم  نآ 

زا دوب  ياپ  راهچ  ار  وا  اقنع  وا  مان  دیرفآ  یغرم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دهع  رد  یلاعتقح  هک  تسا  هدروآ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  و 
زا ناشیا  دیص  يدندوب و  سدقملا  تیب  یلاوح  رد  ناشیأ  دیرفایب و  یتفج  وا  وچمه  ار  وا  یمدآ و  يور  دننام  یئور  ود و  بناج  ره 

دندرک و لقن  نیمزنآ  زا  ناشیا  تسویپ  اقب  رادب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  يدنتـشاد  سنا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اب  .يدوب و  شوحو 
دندربیم و ار  ناکدوک  هتسویپ  دندمآ و  دورف  دجن  نیمزب 

324 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
اعد وا  دندرک  تیاکش  غرم  نآ  زا  دجن  زاجح و  لها  تشگ  زارفرس  تّوبن  فیرشتب  یسبعلا  نانـس  نب  دلاخ  نوچ  دنتخاسیم  همعط  و 

هلظنح ياعدب  دـنیوگ  یـضعب  دـنامن و  ناهج  رد  ناشیا  مان  زج  درک و  عطقنم  ار  ناشیا  لسن  نانـس  نب  دـلاخ  ياعدـب  یلاعتقح  درک 
لیف زج  وا  نکیل  دنشاب  تاناویح  رتشیب  سوماج و  ربب و  ندگرک و  لیف و  ریازج  نآ  رد  تخادنا و  طیحم  ریازج  زا  یـضعبب  ار  ناشیا 

.دوشن ضرعتم  دنیوا  عیطم  هکنآ  هطساوب  ار  تاناویح  رگید  دنک و  دیص  گرزب  یهام  ای  نینت  دباین  لیف  رگا  دنکن و  دیص  ار 

غرم رتش 

یلاخ ار  وا  هضیب  برع  زا  یـضعب  دریگ و  بآ  لطر  ود  رادقم  هک  دـشاب  گرزب  نانچ  ناشیا  زا  یـضعب  هضیب  تسا و  یتقلخ  بیرغ 
دنباین بآ  دنـسر و  اجنآ  نوچ  اـت  دـننک  ناـشن  ار  عضوم  نآ  دـننک و  نفد  نیمز  رد  هدرک  راوتـسا  ار  وا  هبقث  دـنزاس و  بآ  رپ  هدرک 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 736 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دنماشایب دنریگرب و 
اه هضیب دنیـشن و  هضیب  رب  نوـچ  دـهنن و  هضیب  وا  زا  شیب  یغرم  چـیه  ددرگن و  ریغتم  دوـشن و  مک  وا  بآ  دـنامب  اهتدـم  رگا  دـنیوگ 

دنهدن اذغ  ار  ناشیا  ردپ  ردام و  دیآ و  نوریب  هچب  اه  هضیب همه  زا  هک  هاگنآ  ات  دنیـشن  یکی  رب  تعاسب  تعاس  دـنک و  تسار  راطقب 
رتش نوچ  دنزاس و  همعط  ارنآ  ناشیا  دـنوش  عمج  ناشیا  نهد  رد  هشپ  ات  دـننک  زاب  نهد  ناشیا  دتـسرفب و  رایـسب  هشپ  یلاعتیراب  هکلب 
دنک شومارف  ار  دوخ  نآ  زا  دنیـشن و  نآ  رب  رگید  غرم  رتش  زا  دـنیب  اهـضیب  رگید  ياج  دور و  همعط  یپ  زا  رگا  دنیـشن  هضیب  رب  غرم 

وا هدعم  رد  نهآ  کنس و  هکتسنآ  وا  صاوخ  هلمج  زا  هماعن  نم  قمحا  نالف  دنیوگ  دننک و  تبسن  تقامحب  ار  وا  برع  ببـس  نیدب 
.درب ورف  زین  شتآ  دزادگب و 

باقع

رثا وا  رد  يریپ  دوش و  رایـسب  وا  لاس  نوچ  دشاب  هنـسرگ  هتـسویپ  دـنک و  ناریط  همعط  يارب  زا  بش  ات  دادـماب  زا  هکتـسنآ  وزا  یعون 
.دوش كاله  ببس  نادب  دنام و  زاب  همعط  بسک  زا  ات  دنک  رب  دوخ  نیریز  راقنم  دنک 
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ار وا  درک  دـناوت  هاـگن  باـتفآب  هچب  رگا  درادـهاگن  باـتفآ  ربارب  رد  درآ  هچب  نوـچ  دـنراد  نکـسم  لـحاوس  رد  هک  رگید  یعوـن  و 
وا ماشمب  شوخ  يوب  رگا  هک  تسنآ  وا  صاوخ  زا  دوش و  كاله  ات  دزادنا  دورف  الاب  زا  ار  وا  درک  دناوتن  زاب  مشچ  رگا  درادـهاگن و 

دننام دشاب  یگنـس  اجنآ  دور و  دنه  نیمزب  دشاب  تمحز  رد  نآ  زا  دیآ و  نداهن  هضیب  تقو  ار  وا  هدام  هاگره  دریمب و  لاح  رد  دسر 
رد کنس  نآ  تیصاخ  زا  دنیشن  کنس  نآ  رس  رب  دنک  ادص  دننابنجب  رگا  دشاب  يزیچ  وا  نورد  رد  دوب  فوجم  کنـس  نآ  یهوک و 
وا رب  ناریط  دوش و  ریپ  نوچ  هکتسنآ  وا  بیارغ  زا  تسکین و  تیاغب  دیاز  راوشد  هک  ینز  تدالو  تهج  کنس  نآ  دهن و  هضیب  لاح 
وا ياهرپ  هک  دور  الابب  نادـنچ  دـنک و  زاورپ  همـشچ  نآ  يالاب  رب  دـبلط و  یفاص  بآ  همـشچ  دوش  کیرات  وا  مشچ  ددرگ و  راوشد 

مشچ رون  دیآرب و  وا  ياهرپ  هک  دنامیم  همشچ  نآ  رد  نادنچ  دروخ و  مرک  كوغ و  دنزیم و  هطوغ  همشچ  نآ  رد  دتفیب و  دزوسب و 
اجنیا زا  دـیایب  مد  ملع  رد  هکناـنچ  دـننک  رمع  يزارد  يارب  زا  هک  یتلیح  دـنه  ياـمکح  دـیآ و  زاـب  لوا  لاـحب  دـنک و  تدواـعم  وا 

.دنا هتفرگ

سکرک

تیاغب وا  رمع  ببس  نیزا  دشابن و  وزا  رترازآ  مک  یغرم  چیه  ناغرم  نایم  رد  دراد و  تهباشم  باقعب  ناریط  تیعبس و  توق و  رد  - 
دروخب وا  ات  دنزادنیب  دتفیب  نآ  رد  وا  رظن  هکیئاج  رد  دننک و  دولآ  رهز  ار  رادرم  دننک  دیـص  ار  وا  دنهاوخ  هک  تقو  ره  دشاب و  زارد 

هک اریز  دنکن  وا  هضیب  دصق  تسوا  نمشد  هک  شافخ  ات  دهنب  دوخ  هنایشآ  ریز  رد  رانچ  تخرد  كرب  دزاس  هنایشآ  نوچ  دریمب و  و 
دنناکچ مشچ  رد  دـنزیمایب و  لسع  اب  ار  وا  هرهز  رگا  دراد و  دوس  ار  مشچ  درد  سکرک  هرهز  ددرگن و  راـنچ  تخرد  درگ  شاـفخ 

.دنک لیاز  مشچ  شراخ 

يامه

رساک دراد  تسود  ناوختسا  هکنآ  هطـساوب  ار  وا  دوش  دنمتداعـس  ردق و  دنلب  دنک  هیاس  وا  رـس  رب  يامه  هک  ره  هک  تسا  روهـشم  - 
هنایشآ  رد  هتسویپ  دشاب و  کس  تعیبط  قفاوم  وا  تعیبط  هکنآ  يارب  زا  دراد  تسود  هچب  کس  تشوگ  وا  دنیوگ و  ماظعلا 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


326 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هک هدـیرفآ  نانچ  ار  وا  هدـعم  یلاعتقح  هچب و  کس  یکی  زا  دـیآ و  نوریب  خرف  ود  زا  دـهن  هضیب  هس  وا  دـنیوگ  .دـشاب  هچب  کس  وا 

.دوش بآ  لاح  رد  وا  رد  ناوختسا 

زاب

ار وا  نیگرس  مرد  هد  رادقم  رگا  دوش و  عفدنم  دنهد  ودب  هدرک  نایرب  زاب  تشوگ  دنشاب  هداد  کلهم  يوراد  ار  یسک  رگا  دنیوگ  - 
.دوش نتسبآ  لاح  رد  دننک  تعماجم  وا  اب  دماشایب  نوچ  دنهد و  ینزب  هدرک  فاص  دنناشوجب و  هنشا  اب 

نیهاش

و

خرچ

و

هشاب

.دوش كاپ  ضیح  زا  دروخب  هدیناشفا  نآ  رب  هریز  دنناشوجب و  ار  اهنیا  زا  یکی  تشوگ  رگا  دیآ  رایسب  وا  ضیح  هکینز  ره  - 

غاز

نغور اب  وا  هرهز  رگا  دیاین و  شباوخ  دشاب  وا  مشچ  رد  همرـس  نآ  رثا  ات  دـشک  مشچ  رد  دزیمایب و  همرـس  اب  هایـس  غاز  زغم  هک  ره  - 
.دراد تسود  ار  وا  دنک  تعماجم  هک  ره  اب  دلام  بیضق  رد  نیمسای 

کنر نادب  ار  يوم  دروآ و  نوریب  سپ  دوش  هایس  نآ  مامت  ات  دراذگب  زور  لهچ  دهن و  بسا  نیگرس  ریز  رد  هایـس  غاز  هیاخ  هک  ره 
.دنامب رید  دوش و  هایس  تیاغب  دنک 

قلقل

.دیاین رگراک  وا  رب  رهز  دنهد  وا  دروخب  هکرس  اب  دننک و  نایرب  نغورب  وا  نادگنس  رگا  دنشاب  هداد  رهز  ار  هک  ره  - 

طب

.دوشن رک  زگره  دناکچ  شوگ  رد  نآ  زا  هرطق  هس  ود  دزادگب  نیمسای  نغور  اب  ار  طب  تشوگ  هک  ره  - 

دهده

کـشم اب  دـیاسب و  رتوبک  ناوختـسا  اب  ار  وا  ناوختـسا  هک  ره  دوش و  داـیز  شظفح  دروخب  دـنک و  هیلق  ار  دـهده  تشوگ  هک  ره  - 
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.دنراد تسود  ار  وا  نامدرم  دراد  دوخ  اب  دزیمایب و 

موب

ریرقت باوخ  رد  دـشاب  شلد  رد  هچ  ره  درم  هاوخ  نز  هاوخ  دـشاب  هتفخ  هک  دـهن  یـسک  هنیـس  رب  دـنک و  نوریب  ار  موـب  لد  هک  ره  - 
نیگن ریز  رد  دـنک و  رب  دـشاب  زاب  هک  مشچ  نآ  رگا  هدیـشوپ ، يرگید  دـنام و  زاب  وا  مشچ  کی  دنـشکب  ار  موی  نوچ  دـنیوگ  .دـنک 

.دیاین شباوخ  دشاب  وا  اب  يرتشگنا  نآ  ات  دهن  يرتشگنا 
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سورخ

ار وا  هرهز  دـیآ  مشچ  زا  بآ  رگا  دوش و  نکاس  درد  دـنهن  اجنآ  رب  ار  سورخ  رـس  زغم  دـشاب  هدـیزگ  مدژک  ای  رام  ار  یـسک  رگا  - 
دـشاب هدنام  وا  ياضعا  رد  ناوختـسا  ای  بوچ  ای  هنیگبآ  ار  یـسک  رگا  و  دتـسیا ، زاب  بآ  دنـشک  مشچ  رد  دنیاسب و  دـننک و  کشخ 

.دیآ نوریب  زیچنآ  دنهن  اجنا  مرگ  دننک و  مین  ودب  ار  وا  نادگنس 

لصرب

لصرب هچب  زاوآ  هک  اج  ره  هکتسنآ  نالصرب  تداع  دوب و  نوتیز  وا  ياذغ  دشاب و  رایـسب  ماش  راید  رد  وا  رتدرخ  رتوبک  زا  تسیغرم 
.دنرب نوتیز  وا  يارب  زا  دنوش و  عمج  وا  رب  دنونش 

نوتیز دـندمآیم و  نالـصرب  درکیم و  يریفـص  دوب و  هداتفا  یلـصرب  هچب  هک  دـید  تشذـگیم  یئارحـص  زا  سوقافیح  میکح  دـنیوگ 
يارب زا  دندمآیم و  نانچمه  نالـصرب  داهن و  هناخنآ  ماب  رب  درب و  دوخ  هناخب  هتـشادرب  ار  هچب  نآ  وا  دنتخادنایم  وا  شیپ  دـندروآیم و 

دیآ و لصرب  زاوآ  دز  اه و  هرافص نآ  رب  داب  هاگره  هک  تخاس  رایسب  هرافص  نآ  ماب  رب  درک و  انب  یئاسیلک  اجنآ  دندروآیم  نوتیز  وا 
نوچ لاس  ره  دور و  اسیلک  رد  نآ  ریز  زا  دنزادنا  نالصرب  هک  ینوتیز  ره  ات  درک  وا  رد  یخاروس  گرزب و  تخاس  یضوح  اجنامه 

ره دنیآ و  قوج  قوج  دشاب  نوتیز  هکیتدم  ات  نالصرب  دیآ و  لصرب  زاوآ  نآ  زا  ات  دنیاشگب  ار  اهرافـص  نآ  ذفنم  دوش  نوتیز  تقو 
ار اسیلک  نآ  حـلاصم  رگید  لاس  ات  نآ  نغور  هک  دوش  عمج  نوتیز  نادـنچ  ات  دـنزادنا  ضوح  نآ  رد  هتفرگ  راقنم  رد  ینوتیز  یکی 

.تسیقاب زونه  اسیلک  نآ  دنیوگ  دنک ، دودسم  ار  ذفنم  نآ  دورب  نوتیز  تقو  نوچ  دنک و  تیافک 

سنقق

رامزم وچمه  رایسب  هبقث  وا  رد  زارد و  تسیراقنم  ار  وا  دننک  هیبشت  ودب  يدیفس  رد  ار  اهزیچ  هکنانچ  يدیفـس  تیاغ  رد  تسیغرم  - 
وچمه دـنک  راوتـسا  ددـغ  نآ  اب  ار  راقنم  بقث  زا  یـضعب  دـنک  زاوآ  هک  دـهاوخ  هاگره  هکنانچ  هتـسر  زیت  رایـسب  ددـغ  ورب  دـشاب و 

دـنک و عمج  رایـسب  مزیه  شیاشح  ددرگ  زجاع  توق  لیـصحت  زا  دوش و  ریپ  نوچ  دـنک  زاغآ  شوخ  یتارقن  دـنز و  راـمزم  هکیـسک 
نآ  رد  دهنب و  دوخ  درگادرگ 
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ات دنزیمه  رپرپ  دنک و  منرت  وا  دنوش و  عمج  ورب  رایسب  ناغرم  دنکیم و  هحون  دوخ  رب  یئوگ  هکنانچ  دنک  زاغآ  همزمز  دنیـشن و  نایم 

ناغرم دوش و  عمج  ینهد  تابوطر  رتسکاخ  ریز  رد  سپ  دـنازوسب  ار  وا  دـتفا و  كاشاخ  نآ  رد  دوش و  ثداـح  شتآ  وا  تکرح  زا 
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.دوش دلوت  سنقق  هچب  وزا  ات  دننک  تظفاحم  تبونب  ارنآ 

يرحب تاناویح  صاوخ  رد  میس  باب 

يرحب بسا 

رب دـیآ  نوریب  هاگ  دـنیوگ  دـشاب و  رایـسب  رـصم  لین  رد  رتبوخ و  وا  گنر  دوب و  رتزارد  روانت و  اما  دـشاب  يرب  بساب  کـیدزن  هثجب 
.دشاب لکش  شوخ  هدیدنسپ و  تیاغب  دوش  لصاح  نآ  زا  هک  یبسا  دهج و  نایدام 

اب دننازوسب و  ار  وا  ناوختسا  رگا  دبای و  افـش  دندنب  دنک  درد  وا  مکـش  هکیـسک  رب  ار  وا  نادند  رگا  هکتـسنآ  وا  يازجا  صاوخ  زا  و 
دبای و افش  دنهد  هدیزگ  مدژک  رامب و  دنیاسب و  دننک و  کشخ  وا  هیصخ  رگا  دنک و  لیاز  دننک  دامـض  ناطرـس  رب  دنزیمایب و  وا  هیپ 

.دوش نکاس  درد  لاح  رد  دنهن  مرو  رب  دننازوسب و  ار  وا  تسوپ  رگا 

یبآ واگ 

هچ درادن  یتحـص  لوقنیا  هک  تسنآ  بلاغ  اما  دشاب  ربنع  دوش  ادج  وزا  هک  هلـضف  ره  دروخ  فلع  ات  دیآ  نوریب  ایرد  زا  وا  دنیوگ  - 
رحب رد  هک  تسلقن  دزادنا و  لحاسب  ار  وا  دوش  برطـضم  ایرد  نوچ  دـیآرب و  ایرد  زا  یهایگ  وچمه  ربنع  هکتـسنآ  تسرد  تسار و 

وا رعق  زا  دوش  برطـضم  ایرد  بآ  نوچ  دشاب و  شرا  دـصناپ  وا  لوط  هکنانچ  گرزب  تیاغب  دـنناوخ  لاب  ارنآ  هک  تسا  یهام  جـنز 
نآ دصرتم  اهیتشک  رد  جنز  لها  دوش و  كاله  نادب  درب و  ورف  ارنآ  یهام  نآ  دیآ و  بآ  رـس  رب  یهوک  ردقب  کی  ره  ربنع  ياهراپ 

نوریب وا  تشپ  زا  هک  دشاب  نآ  شرتهب  دـنرآ و  نوریب  ربنع  نآ  دنـشک و  لحاسب  اهبالقب  ار  وا  دـتفا  بآ  رـس  رب  لاب  نوچ  هک  دنـشاب 
.دنرآ

نوچ دنیـشن و  رحب  راجحا  یـضعب  رب  لط  وچمه  دنیوگ  یـضعب  دیآ و  نوریب  همـشچ  زا  ریق  طفن و  قیرطب  ربنع  هک  دنیوگ  یـضعب  و 
زا دوش و  دقعنم  دور  ورف  وا  ذفانمب 
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.دزادنا نوریب  ایرد  اجنآ 

گنهن

لهچ نیئاپ  رب  دـشاب و  بان  تصـش  وا  يالعا  کف  رب  خارف  تیاغب  وا  نهد  رامـسوس  تروص  رب  تسیناویح  دـنیوگ  حاسمت  یبرعب  - 
دشاب و رایسب  دنس  رهن  لین و  رد  وا  زگ و  شش  رادقمب  یبنذ  دشاب و  ياپ  راهچ  ار  وا  عبرم و  کچوک  نادند  بان  ود  ره  نایم  بان و 

.دیآ نوریب  نهد  زا  وا  لبز  دنیوگ  درب و  ورف  دیابرب و  دهج و  نوریب  بآ  زا  دنیب  ایرد  رانک  رب  اریمدآ  نوچ 
کنح رب  دیایب و  یغرم  دنک  باتفآب  يور  دیاشگب و  نهد  دیآ و  نوریب  بآ  زا  وا  دتفا  مرک  دننامب  وا  نادند  نایم  رد  يزیچ  دـنیوگ 

وا ياهنادند  هک  دبایرد  نوچ  دزیرگب و  وا  ات  دنابنجب  اهرپ  دنیب  ار  وا  دایـص  رگا  دنک و  كاپ  ار  وا  ياهنادند  نایم  راقنمب  دنیـشن و  وا 
رب دـشاب  يزیت  ناوختـسا  رـس  نایم  رد  ار  غرمنآ  درب  ورف  ار  غرم  نآ  ات  دـهن  مهرب  نهد  حاسمت  دـنک  زاورپ  هک  دـهاوخ  دـش و  كاـپ 

یـسک رب  ار  وا  مشچ  رگا  و  حاسمتلا » ءازج  يزجت   » دـنا هتفگ اجنیا  زا  دزیرگب و  غرمنآ  دـنک و  زاب  نهد  وا  دروخ و  وا  يالعا  کنح 
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وا تسوپ  رگا  دوش و  هدایز  هاب  توق  دنراد  دوخ  اب  ار  وا  تسار  بناج  نادند  رگا  دوش و  نکاس  لاح  رد  دـندنب  دـنک  درد  مشچ  هک 
.دراد تیصاخ  نیمه  نآ  لبز  دربب و  مشچ  يدیفس  وا  هرهز  دیآ و  بلاغ  دنک و  یتدایز  اهچوق  همه  رب  دندنب  چوق  یناشیپ  رب  ار 

روفنقس

دنک بآ  دـصق  رگا  دـیآ  نوریب  حاسمت  هضیب  زا  هچنآ  هک  هجونیدـب  تسا  حاسمت  لـسن  زا  وا  دـنیوگ  دـشاب  رایـسب  رـصم  لـین  رد  - 
رامسوس وچمه  دوب  بیضق  ود  ار  وا  دنریگ و  راهب  رد  هک  دشاب  نآ  وا  نیرتهب  ددرگ و  روقنقس  دنک  گیر  دصق  رگا  دوش و  حاسمت 

دنک هاب  جیهت  تیاغب  وا  هیپ  تشوگ و  هک  هتفگ  یلع  وبا  خیش  دهد و  رتشیب  هوق  دوش  هتخپ  رتشیب  دنچ  ره  دهد و  هاب  هوق  وا  تشوگ  و 
هفطن هدام  دوش و  توق  اب  ددـنب  دوخ  تشپ  رب  ار  وا  تشپ  نینایم  هرهم  یـسک  رگا  دوشن و  نکاـس  سدـع  سخ و  قرمب  زج  هکناـنچ 

.دیازفیب
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نایبور

.دیآ نوریب  دشاب  هدنام  ورد  راوخ  ای  ناکیپ  هک  دنهن  يوضع  رب  ار  وا  تشوگ  رگا  تسا  فورعم  کچوک و  یهام  زا  تسیعون  - 
.دزاس كاپ  عرقلا  بح  زا  ارمکش  دنک و  لیاز  ار  تلآ  ءاخرتسا  هدنک و  هاب  جییهت  دنزپب  هایس  صمح  اب  ار  وا  رگا  و 

هداعر

.دیاین راکب  چیه  وا  ندروخ  میلاقا  نیا  رد  دنرب و  راکب  هراح  ضارما  رد  دنه  يابطا  هکنانچ  درس  تیاغب  یهام  زا  تسیعون  - 
يزیرغ ترارح  دنکن  اهر  ار  نامـسیر  رگا  دیـشک و  دناوتن  ار  ماد  هک  دنک  ریثات  دایـص  رد  نانچ  وا  تدورب  دتفا  ماد  رد  نوچ  دنیوگ 

هک دنراذگب  نادنچ  دندنب و  یگنس  ای  یتخرد  رب  ارماد  دتفا  ماد  رد  وا  هکنیمه  دنا  هتـسناد ارینعمنیا  نوچ  نادایـص  دوش و  فرطرب  وا 
.دنروآ نوریب  نآ  زا  دعب  دریمب و  وا 

رگا دبیکشن و  وزا  مدکی  رهوش  دراد  دوخ  اب  وزا  يردق  نز  رگا  دنک و  لطاب  ریذحتب  ار  وا  سح  دنرب  عورصم  شیپ  نوریب  ار  وا  رگا 
.نینچمه دراد  درم 

يرج

.دهد هوق  ارهاب  دنک و  یفاص  شوخ و  ار  زاوآ  وا  تشوگ  هک  تسنآ  وا  صاوخ  زا  - 
.دوش کین  دننک  طوعس  وا  هرهزب  ار  هناوید  بسا  رگا  درآ  نوریب  دشاب  تشوگ  نایم  رد  هچ  ره  دننک  دامض  ودب  رگا  و 

نیفلد

.دننک يداش  دندرگ و  لاحشوخ  دننیب  ار  وا  یتشک  لها  نوچ  تسکرابم  یناویح  - 
.دزادنا لحاسب  دنیب  اریقیرغ  رگا  هک  تسنآ  وا  تیصاخ  دنیوگ 

زومار
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.وا تبحم  هطساوب  دنک  اهر  دشاب  ماد  رد  هچ  ره  اب  ار  وا  دایص  دتفا  ماد  رد  رگا  كرابم  تسیناویح  - 
وا دور و  ناویحنآ  شوگ  رد  وا  دنک  یتشک  دصق  گرزب  یناویح  نوچ  دور  یتشک  شیپ  هتسویپ  درادتسود و  اریمدآ  زین  وا  دنیوگ  و 

زا نآ  زا  دعب  دوش و  كاله  ات  دنزیم  اجنآ  رب  ار  دوخ  رس  دنک و  کنس  بلط  ناویح  نآ  هکنانچ  دهد  تمحز  ار 
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.دیآ نوریب  وا  شوگ 

ناطرس

ره دنیوگ  دور  بناجکی  رب  هتسویپ  دشاب و  ياپ  تشه  ار  وا  هنیس  رب  وا  نهد  دشاب و  شود  رب  وا  مشچ  درادن و  رـس  هک  تسیناویح  - 
.دتفیب وا  تسوپ  راب  تفه  لاس 

.دسرن ودب  تفآ  چیه  دشاب و  رایسب  وا  راب  لاسنآ  دهدن  راب  هک  دنزیوایب  یتخرد  رب  رگا  هک  تسنآ  وا  صاوخ  زا  و 
.دراد دوس  ار  هدیزگ  مدژک  رام و  درآ و  نوریب  راخ  ناکیپ و  دنهن  تحارج  رب  دنفاکشب و  ار  وا  رگا  و 

زاب مشچ  زا  بآ  لوزن  دربب و  يدیفـس  دنـشک  مشچ  رد  رگا  دوش و  کین  دـنهن  اجنآ  رب  دـننازوسب و  ار  وا  دزگب  هناوید  کـس  رگا  و 
.دشاب عفان  ارلس  بحاص  وا  تشوگ  دهد و  الج  ارنادند  دراد و 

.دنک عفد  ار  ریزانخ  دندنب  رب  ریزانخ  بحاص  رب  ربنع  روفاک و  يردق  اب  ار  وا  ياپ  رگا  دشاب و  رتهب  دنهد  رخ  ریش  اب  رگا  و 
.دشاب عفان  دنهد  قد  یمح  بحاصب  دنزیمایب و  رشقم  ریعش  هب  ارناطرس  هضیب  رگا  و 

راجحا رد  رهاوج  صاوخ  رد  مراهچ  باب 

دیراورم

نیرحب و ندع و  کیدزن  وا  ندعم  تسا و  هدیرفآ  فدص  هنیس  رد  ارنآ  دوخ  تردق  لامک  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسیناوختسا  وچمه 
گنر و دننک  مولعم  زیچ  هس  زا  ار  دیراورم  يدب  یکین و  دشاب و  اهتـسوپ  زایپ  لکـش  هب  دـیراورم  دزیخ و  زین  ربعم  زا  دـشاب و  شیک 

.رادقم لکش و 
.دنناوخ یصج  ار  وا  دنام و  دیپس  چگب  هکنآ  نیرتدب  دشاب و  راد  بآ دیفس و  هک  تسنآ  کنر  تهج  زا  وا  عاونا  نیرتهب 
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رتمک رادبآ  صلاخ  دیفس  کنرب  دوب و  راد  بآ رتشیب  کنرنادب  هکنآ  هطساوب  دندنسپ  رتهب  دشاب  يدرز  كدنا  وا  رد  هکیدیراورم  و 

يرادبآ دشاب و  رتراد  بآ دشاب  ربطس  تسوپ  دنچ  ره  دشاب و  ربطـس  وا  نوریب  تسوپ  هک  دشاب  نآ  زا  دیراورم  يرادبآ  لصا  دتفا و 
.رت هدنیاپ وا 

دنناوخ باشوخ  رد  ارنآ  بآ  هرطق  وچمه  دشابن  وا  اب  بیرغ  کنر  چیه  الصا  هک  یفاص  فافش و  دنام  هراتسب  هک  راد  بآ دیفس  اما 
.دنیوگ زین  مجن  دشاب و  همه  زا  رتهب  نآ  و 

يدرز كدنا  رگا  دنناوخ و  ینبت  ار  وا  دشاب  وا  اب  يدرز  یکدنا  رگا  دنیوگ و  ماف  ریش  ار  نآ  دشاب  ریـش  کنر  رد  وا  يدیفـس  رگا  و 
اب یکدنا  وا  يدیپس  هک  تسه  دیراورم  زا  یعون  دشاب و  يدرو  ینبت و  دـیراورم  بلغا  دـنناوخ و  يدرو  ارنآ  دـنز  یخرـس  اب  دـشاب 
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دوز وا  بآ  هچ  دشابن  يدامتعا  ورب  دنناوخ و  یـصاصر  ار  نآ  دیامن  حزق  سوق و  دننام  دـنرادب  یئانـشور  ربارب  نوچ  دـنز و  يزبس 
نایم دشاب  موم  کنرب  هک  دشاب  دـنناوخ و  یعاقف  ارنآ  دـشاب  یگریت  كدـنا  وا  یخرـس  اب  هک  عاقف  کنر  هب  هک  دـشاب  یعون  دورب و 

.دنیوگ یعمش  ار  نآ  يدرز  يزبس و 
یعون دنیوگ و  یـسدع  ارنآ  کنر  كاخ  زبس  دشاب  سدع  تسوپ  کنرب  رگا  دنناوخ و  ینامر  ار  نآ  دنز  یهایـس  اب  یکدـنا  رگا  و 

جرحدـم يزاـت  هب  ار  نآ  دـشاب و  قلطم  درگ  هک  تسنآ  لکـش  بسحب  وا  عاونا  نیرتهب  دـنیوگ و  یـساحن  ارنآ  نوتیز  کـنرب  دـشاب 
.دنناوخ یمالع  یجلیلها و  ارنآ  دراد  لیم  يزارد  هب  هکنآ  نآ  زا  دعب  ناطلغ و  یسراپ  هب  دنناوخ و 

.دنناوخ یمجلش  ار  نآ  دراد  ینهپ  هب  لیم  رگا  دنناوخ و  یضیب  ار  نآ  دشابن  ناسکی  وا  يوس  ود  ره  رگا  و 
هک تـسنآ  ـالا  ینوـتیزب  دـشاب  کـیدزن  مـه  یجنرت  دـنناوخ و  ینوـتیز  ار  نآ  رتکیراـب  وا  فرط  ود  ره  دـشاب و  ربطـس  ناـیم  رگا  و 

.دعقم دنناوخ و  حطسم  ار  نآ  نهپ  يرگید  دشاب و  رتکیراب  وا  فرطکی 
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.دنناوخ دیزم  ای  رادرمک  ارنآ  تسا  دیراورم  ود  هک  دیامن  نانچ  دشاب  يرمک  وا  نایم  رب  هک  دشاب  زین  یضعب  و 
يریعش يزول و  یلفوف و  یسدع و  دنناوخ و  سرـضم  ارنآ  دشاب  هتـشاد  اهنادند  رگا  دنناوخ و  بکرم  دشاب  رترهاظ  ینعم  نیا  رگا  و 

لاقثم کی  هکنآ  رادقم  بسح  هب  وا  نیرتهب  لزان و  اهب  رد  دشاب و  هدیدنسپان  همه  رگید  لاکـشا  زا  نیا  ریغ  دنام و  اهزیچ  نیدب  هک 
وا ياهب  دوش و  تفای  وا  تفج  دشاب و  رتورف  لاقثم  زا  هچ  ره  دـنناوخ و  میتی  رد  ببـس  نادـب  دوشن  تفای  وا  تفج  دـشاب و  هدایز  ای 

.دیآ مک 
كراخ هریزج  کیدزن  سراف  يایرد  زا  نآ  لاقثم و  هس  نزو  هب  دوب  سابع  ینب  يافلخ  هنازخ  رد  میتی  رد  هک  دنا  هدروآ خیرات  رد  و 
روصنم هب  دیرخب و  رانید  رازه  رازهب  يرهوج  عیدـب  زا  روصنم  بحاص  ار  نآ  هک  لاقثم  بیرق 2  دوب  یتوقای  مان  يرحب  دوب و  هدـمآ 

رگید رهوگ  راهچ  نیا  لثم  دـندوب و  هدـیرخ  رانید  رازه  دصیـس  زا  هدایز  هب  اریکیره  هک  دـندوب  توقای  ود  مه  راـقنم  لـبح و  داد و 
.تسا هدادن  ناشن  یسک 

زیت ياـهیوب  دربـب و  وا  توارط  زین  مدرم  نت  یمرگ  هک  دـشاب  دوش و  درز  درادـنایز و  ار  وا  شتآ  یمرگ  هک  تسنآ  وا  صاوـخ  زا  و 
دراد نایز  ار  وا  مه  نتخیمآ  رگید  رهاوج  اب  دربب  وا  بآ  دـشاب و  دـب  مه  كانمن  ياج  دراد و  نایز  ار  وا  زین  روفاک  کشم و  وچمه 

.دناشوپ هب ار  وا  رداشون  هکرس و  وچمه  زیت  ياهزیچ 
رابود ای  رابکی  هب  لاس  ره  دنادرگ و  مکحم  چگب  ار  هشیش  رـس  درک و  دیاب  هشیـش  رد  دنرادهاگن و  طایتحاب  ار  وا  هک  دنهاوخ  رگا  و 

.دچیپن ورد  راخب  دشابن و  كانمن  مرگ و  هک  نداهن  دیاب  یئاج  ندرک و  هشیش  زاب  نداد و  داب  ندروآ و  نوریب 
قلح زا  هکینوخ  دربب و  لد  زا  هودنا  دـنک و  لیاز  ار  ناقفخ  دـهد و  رایـسب  توق  دـننک  اهنوجعم  اهتوقای و  اهحرفم و  رد  ار  وا  رگا  و 
هناثم دنیوگ  یـضعب  درادهاگن  يروجنر  زا  ارمـشچ  دنک و  هدایز  مشچ  یئانـشور  دننک  مشچ  ياهوراد  نایم  رد  رگا  دراد و  زاب  دیآ 

.دراد نایز  ار 
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توقای

توقای هوک  نآ  ریز  رد  دنناوخ و  فرب  هوک  ارنآ  هک  تسیهوک  رابگنز  دودح  رد  دـنیوگ  دـشاب و  بیدـنا  رـس  دودـح  رد  وا  ندـعم 
.دیفس درز و  ربغا و  خرس و  تسعون  راهچ  توقای  دشاب و  خرس 
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.درادن یقیقحت  دوش  خرس  دسرب  مامت  نوچ  ددرگ و  یلحک  سپ  درز  سپ  دشاب  دیفس  ندعم  رد  لوا  توقای  دنیوگ  هچنآ  و 
هک ینامر  نآ  زا  دعب  دشاب و  رفـصعم  کنرب  هکنآ  ینعی  ینامرهب  خرـس  نآ  عاونا  نیرتهب  دشاب و  زین  هایـس  توقای  دـنیوگ  یـضعب  و 

.دشاب رتهب  ینامر  هک  دنتفگ  یضعب  دوب و  رانا  هناد  وچمه 
.دشاب هریت  كدنا  هک  یناوغرا  نآ  زا  دعب  ینامرهب و  ناسارخ  رد  دنیوگ و  ینامر  قارع  رد  اما  تسیکی  ود  ره  دیوگ  ناحیر  وبا  و 

خرس لگب  هک  يدرو  سپ  .دنناوخ  يرانلگ  ار  نآ  یضعب  دنام و  خرس  هکرـسب  هک  یلخ  سپ  دنام  خرـس  بارـشب  هکنآ  يرمخ  سپ 
بـش رهوگ  یتخورف و  رب  غارچ  نوچ  بشب  دـنناوخ  یبکوک  ارنآ  هک  زورفا  بش  دوب  یتوقای  ار  ناوریـش  ونا  دـنیوگ  یـضعب  دـنام و 

.دشخرد رگخا  نوچ  هک  تسه  تیصاخ  نیا  ارتوقای  هچ  تسین  دعبتسم  ینعم  نیا  تسنآ و  زا  ترابع  غارچ 
شیپ نوچ  دصاق  داتسرف  دوب  دومحم  ناطلس  نادنزرف  زا  هک  میهاربا  ناطلس  شیپ  يدصاق  هاشکلم  ناطلـس  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
شتآ وچمه  يدومن و  رتخرـس  شتآ  زا  دوب  اـجنآ  رد  هک  يرگخا  دوب و  وا  شیپ  ینیرز  نادـشتآ  دـید  دوـب  ناتـسمز  تفر  ناـطلس 

.يدیشخرد
تـسد شتآ  نیدب  هک  رایب  تسد  تفگ  تشادرب و  نیرز  هچفکب  يردق  شتآ  نآ  زا  میهاربا  ناطلـس  دـمآ  تریح  رد  نآ  زا  دـصاق 

وا تخیر  وا  تسد  رب  دزوسن و 
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.تستوقای نآ  هک  تسنادن 
رت نارگ نزوب  همه  زا  یلحک  توقای  هکلب  تسنانچن  نآ  دـشاب و  رت  نارگ نزوب  تیقاوی  رگید  زا  خرـس  توقاـی  هک  دـنیوگ  یـضعب  و 

.دوب نایم  نآ  رد  كاخ  ای  اوه  دشاب و  یلاخ  ياج  خرس  توقای  نایم  رد  هک  دشاب  هاک  رت و  نارگ رهاوج  رگید  زا  توقای  دوب و 
کنرب دیفـس  توقای  دننک و  شتآب  وا  شیامزآ  هچ  دوشن  هراپ  دنرب  شتآب  نوچ  هک  دننک  اهخاروس  ار  توقای  ساملاب  ببـس  نیزا  و 
تمیق مرن و  رولب  دوب و  تخـس  توقاـی  هچ  ناـهوسب  اـی  دوب  رت  نیگنـس توقاـی  هک  درک  ناوت  نزوب  رولب  وا و  ناـیم  قرف  دوب و  روـلب 

.ددرگب رادیرخ  کنر و  بسحب  توقای 
رازه دوب  ینالوط  حوسمم و  دـشاب و  هتـشادن  بیع  خاروس و  هک  یفاص  كاپ و  خرـس  توقای  لاـقثم  مین  هک  تسا  هتفگ  ناـحیر  وبا 

دیآ دوخ  کنر  اب  يدوزب  دنرآ  نوریب  شتآ  زا  نوچ  اما  .دیامن  دیفس  هکنآ  الا  ددرگن  ریغتم  شتآ  رد  توقای  دزرا  رانید 
مرن نواهب  دننک  نینچ  تبون  دنچ  دننکفا  بآ  رد  مرگ  دنرب و  شتآ  رد  دننک  مرن  وراد  يارب  زا  دننکـشب و  ار  توقای  دـنهاوخ  رگا  و 

.دوش
.دننک ساملاب  وا  خاروس  دیاسن و  ار  وا  ساملا  زج  دیاسب و  ار  اهگنس  همه  و 

.دشاب نمیا  نوعاط  زا  دراد  دوخ  اب  ارنآ  یسک  رگا  دنیوگ  هک  تسنآ  توقای  صاوخ  زا  و 
رگید فالخب  .دوش  درـس  دنامب  ینامز  نوچ  نهد  رد  دناشنب و  یگنـشت  دربب و  هودـنا  مغ و  دـهد و  لد  توق  دـنهن  ناهد  رد  رگا  و 

رهاوج
دنیوگ هکیدح  ات  دنک  یفاص  نوخ  دـهد و  رایـسب  توق  اهنوجعم  رد  دـشاب و  هوکـش  اب  مدرم  مشچ  رد  دراد  دوخ  اب  ار  وا  هک  ره  زین 

.ددرگ هدرسف  رید  وا  نوخ  دنهن  هدرم  رب  رگا 

لعل

هکلب  دزیخ  اجنآ  زا  هک  دنناوخ  تهج  نیا  زا  هن  ناشخدبب  ار  نآ  و  - 
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مه هک  نانج  تیالوب و  لعل  تسنالتخ و  تیالو  زا  ناشخدب  دنشورف و  رایـسب  اجنآ  تسا و  ناشخدبب  وا  ندعم  هار  هک  تهج  نآ  زا 

.دنناوخ ناهگسب  ار  نآ  هک  تسیهوک  نماد  رد  وا  ندعم  تسنالتخ و  تیالو  زا 
.دمآ دیدب  لعل  ياهضیب  فاکش  نآ  زا  دش  هتفاکش  اههوک  دمایب و  میظع  هلزلز  هاگان  هدوبن  لعل  اجنآ  میدق  رد  و 

دـنتفوکیم و درک  ناوت  کنر  هماج  نآ  زا  هک  دنتـشادنپ  دـندوب  یحاون  نآ  رد  ناـنز  رتکچوک  رتگرزب و  غرم و  هیاـخ  ردـقب  یـضعب 
.دنتشاذگب دشیمن  لصاح  یگنر  چیه  دندوسیم 

رد اما  دندرک  ادج  کنس  زا  لعل  ات  دنداد  ناکاکح  هب  دنتشادرب و  تسا  رهوج  هک  دنتسناد  دندیدب  ار  نآ  ناسانش  رهاوج  نآ  زا  دعب 
تفای وکین  يالج  دنناوخ  هجنرب  ار  نآ  هک  یبهذ  ياشیـشقرم  را  یعوبن  ات  دشیمن  رـسیم  دندومزآیم  هچ  رهب  دندنام  رد  نآ  نداد  الج 

.درک مک  ار  توقای  تمیق  دش و  زیزع  رایسب  دنتفاییم  رت  توارط هب  توقای و  زا  رتگرزب  وا  ياهراپ  نوچ  لوا  رد  و 
هب 60 و وا  نزو  هک  دنا  هدید كرزب  لعل  دمآ و  مک  وا  وا  تزع  تسین  توقای  لثم  وا  نزو  تابث و  هک  دنتسناد  دندومزایب و  نوچ  اما 

.خرس وزا  یضعب  دوب و  درز  وا  زا  یضعب  هک  هراپکی  دشاب  درز و  خرس و  تسعون  دنچ  نآ  هدیسر و  لاقثم   70
.تسین دعم  مان  زایپ  دوب و  يزایپ  نآ  نیرتهب  رت و  فافش هکلب  درمز  کنرب  دشاب  زین  زبس  دنیوگ  و 

زا دعب  کنر و  امرخ  ینعی  يرمت  نآ  زا  دعب  درادن و  یلصا  نیا  کنرب و  دوب  خرـس  زایپ  دننام  هک  تهج  نآ  زا  هک  دنیوگ  یـضعب  و 
درک دیداب  ندعم  نآ  هک  دوب  یصخش  مان  سیردا  دنناوخ و  یسیردا  ار  نآ  هک  دشاب  یعون  یمقب و  سپ  یبانع  نآ 

کنر  هریت  خرس  ینعی  دشاب  بهصا  وا  نیرتدب  دش و  بوسنم  ودب  هک  دوب  ینز  نآ  دنناوخ و  هراتس  یب  یب ار  نآ  هک  دشاب  یعون  و 
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درک ناوتن  طبض  ار  وا  تمیق  بیعیب  كاپ و  دشاب و  حوسمم  درذگرد و  لاقثم  جنپ  زا  وا  نوچ  و 
هالک همکت ) ینعی   ) هقوقرب باخرس  هلودلا  فرش  نآ  زا  مان  ورـسخیک  ریما  هک  مدید  یلعل  نم  هک  تسا  هدروآ  ینغم  باتک  بحاص 

دشاب و رت  تخس لعل  زا  وا  هچ  دننک  مولعم  نزوسب  ار  وا  دوش و  هبتشم  رایسب  هداجیب  هب  لعل  هدیرخ و  رانید  رازه  دصتفهب  دوب  هتخود 
خرس یضعب  دنرادب  رگید  یئانشور  ای  باتفآ  هلباقم  رد  نوچ  دشابن و  ناسکی  هدرک  گنر  رولب  اما  دوش  هبتشم  زین  هدرک  گنر  رولبب 

وا درک  دیاب  دیراورم  تظفاحم  وچمه  وا  تظفاحم  دوش  لیاز  يوب  زیت  ياهزیچ  زا  بآ  مه  گنر و  مه  ار  لعل  دیفس و  یضعب  دوب و 
دراد توقای  تیصاخ  مشچ  ياهوراد  اهنوجعم و  اهحرفم و  رد 

درمز

زا رتشیب  دنهد  الب  رد  وا  تّزع  دشاب و  وا  ندعم  دنیوگیم  مه  رصم  دیعص  يالاب  ربرب  رد  دشاب و  برغم  نادوس  تیالو  رد  وا  ندعم  - 
نونکا دّرمز و  زا  رتهب  تسا  رگید  رهوج  دجربز  هک  دـنتفگ  رگید  یـضعب  دـنناوخ و  دـجربز  ار  وا  عاونا  نیرتهب  دوب و  عضاوم  رگید 

تسین  دوجوم 
هک یلقیـص  دیامن و  يزیچ  سکم  رپ  دننام  ورد  هک  یبابذ  يراکنز و  دنام و  ردنغچ  قاس  يزبسب  هک  یقلـس  تسعون : دـنچ  درمز  و 

دـنام و ناـحیر  كربب  هکیناـحیر  دـشابن و  دـیدپ  وا  ناـیم  هک  یناـملظ  دـید و  ناوتب  يو  رد  يور  هک  دوب  هدرک  لقیـص  نهآ  دـننام 
دـنام و دروم  گربب  هک  یـسآ  دـنام و  نوباصب  یمرن  زا  هک  ینوباص  دـنام و  ایرد  بآب  هکیرحب  یـصخشب و  تسبوسنم  هک  یبحاص 

.دوب اندنگ  دننام  هک  یثارک 
دنشاب و زبس  هک  دیاب  هلمج  رد  و  يراگنز ، سپ  یناملظ  سپ  یبابذ  سپ  یناحیر  یقلـس و  سپ  یثارک  سپ  دوب  یـسآ  نآ  نیرتهب  و 
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مک گنرکی  كرزب  درمز  دنناوخ و  هبـصق  ارنآ  دوب  فوجم  لیطتـسم و  رگا  و  دتفا ، رایـسب  حوسمم  دوب و  یفاص  فافـش و  رادـبآ و 
دتفا
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.دنا هتخورف یبرغم  رز  رانید  رازه  هدزاود  هب  مرد  هدزاود  نزوب  درمز  هراپکی  میدق  رد  هک  تسا  هدمآ  بتک  زا  یضعب  رد  و 

درـس حرفم  رد  ار  وا  دشاب و  نمیا  عرـص  زا  دـهد و  لد  توق  دـنیبن و  دـب  باوخ  دراد  دوخ  اب  درمز  هک  ره  هکتـسنآ  وا  صاوخ  زا  و 
یـصالخ ناگدنزگ  رهز  زا  دنـشاب و  هداد  هک  اهرهز  زا  هدوس  درمز  یگناد  ددنب و  زاب  لاهـسا  مکـش و  نوخ  دنیوگ  و  دـنراد ، راکب 

.دیازب یناسآب  ددنب  شیوخ  رب  نتسبآ  نز  رگا  و  دتفیب ، يوم  تسوپ و  هکنآ  یب  دهد 

ساملا

رب هک  دنس  ياههوک  نایم  دوب  هناخدور  رد  ساملا  دنیوگ  یـضعب  قرـشم و  فرط  ياه  هریزج رد  دشاب و  ناتـسودنه  رد  وا  ندعم  - 
دنور ساملا  بلطب  هکیناسک  دـشابن و  هار  يذوم  تاناویح  میب  زا  ای  اـههوک  يدـنت  زا  اـههوکنآ  ناـیم  رد  دـشاب و  هار  اـههوکنآ  رس 

دوخ ناگچب  هب  ای  دنروخب  ات  دـنرب  هوک  رـس  رب  دـنرادرب و  اجنآ  زا  راوخ  رادرم  ناغرم  ات  دـنزادنا  هناخ  دور  نآ  رد  تشوگ  ياهراپ 
.دنرادرب ار  اهنآ  ناشیا  دتفیب  اجنآ  دشاب  هتسشن  تشوگ  رد  هکیئاهراپ  ساملا  دنهد 

هک دناوتن  نوچ  وا  دنهن  وا  هچب  رـس  رب  هنیگبآ  دنهن  هچب  اهناخ  رد  هک  كوتـسرپ  ینعی  فاطخ  لکـشب  دشاب  یغرم  دنیوگ  یـضعب  و 
یلـصا نخـس  نیا  دـنرادرب ، وا  هنایـشآ  زا  ساملا  دنکـشب  ار  نآ  دـنز و  هنیگبآ  رب  دروایب و  ساـملا  ياـهراپ  دور  دوخ  هچب  کـیدزن 

.درادن
دنناوخ و یتیز  ار  نآ  دـنز و  يدرزب  یکدـنا  هکنآ  رگید  ینوعرف و  هنیگبآ  دـننام  فافـش  دیفـس و  یکی  دـشاب : عون  دـنچ  ساملا  و 

یمشچ هبرگ  ار  نآ  هبرگ  مشچ  دننام  دنز  يزبسب  هکنآ  يرگید  دنناوخ و  یبامیـس  ار  نآ  دنز  بامیـس  کنر  اب  یکدنا  هکنآ  رگید 
.دشاب ردان  گرزب  هراپ  و  دنناوخ ، زین  هایس  بهکا و  کنر و  خرس  دنا  هتفگ و  دنناوخ ،

برسب  زج  ار  وا  و  دوب ، رس  راهچ  وا  نیرتمک  دشاب و  رایسب  اهرس  ار  ساملا  و 
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، دنکشب دننز  وا  رب  کسیاخ  دنهن و  برس  رد  نوچ  اما  دنیشن  کسیاخ  رب  دننز  رب  کسیاخ  دنهن و  نادنس  رب  رگا  هچ  تسکش  ناوتن 
دنهن و موم  وا  ياهرانک  رب  رگا  و  دشاب ، کین  دیآ  نوریب  وکین  دیفـس و  رگا  دـنزیر  ورب  درـس  بآ  دـننک و  مرگ  سفنب  نوچ  ار  وا  و 

.دوب کین  مه  دیآ  نوریب  حزق  سوق و  دننام  یگنر  دنرادب و  باتفآ  هلباقم  رد 
.دوب کیدزن  خرس  توقای  تمیقب  وا  تمیق  دشاب  کین  وزا  هچنآ  و 

رگید ياهوراد  اب  رگا  دنک و  لیاز  نادند  زا  دب  ياهگنر  دننک  نادند  رب  رگید  ياهوراد  اب  هدوس  ار  وا  رگا  هکتـسنآ  وا  صاوخ  زا  و 
.دننک خاروس  ار  تخس  ياهگنس  نادب  دنناشن  بقثم  رس  رب  ار  وا  رگا  دنازوسب و  دنک و  شیر  دنزیر  مادنا  رب 

هزوریف

زین نامرک  نینزغ و  قالیا و  دودـحب  تبت و  دودـحب  ناتـسکرت و  رد  سوط و  روباـشین و  ناـیم  یهوک  رد  دوب  ناـسارخب  وا  ندـعم  - 
میدقت یقحـسا  وب  رب  اریره  زا  یـضعب  دـشاب و  همه  زا  رتهب  یقحـسا  وبا  و  دوب ، يروباشین  وا  نیرتهب  دـشابن و  کین  اما  دـشاب  هزوریف 

ار نآ  یضعب  نوگ و  نامـسآ  سپ  دشاب  درز  ياه  هطقن ورب  هک  نوگرز  سپ  دنناوخ  ینامیلـس  ار  نآ  هک  ماف  ریـش  نآ  زا  دعب  دنهن و 
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دوب ینالوط  هک  اریناکیپ  یـضعب  دوب و  رتهب  وا  حوسمم  دشاب و  همه  نیرتدـب  دوب  ماف  درز  کنر و  دیفـس  هچنآ  دـنناوخ و  زین  یکاخ 
.دنا هتخاس فورظ  نآ  زا  هک  دنا  هتفای گرزب  ياهراپ  وزا  نیا  زا  شیپ  و  دنناد ، رتهب 

وا شیپ  هزوریف  یحدـق  رخطـصا  هعلق  زا  دوشگب  ار  سراپ  نوچ  نالـسرا  بلا  ناطلـس  هک  دـنا  هدروآ نایقوجلـس  خـیرات  رد  هچناـنچ 
ناشن یئاج  نیا  لاثما  نونکا  اما  دوب  هتـشون  اجنآ  رب  میدـق  طخب  دیـشمج  ماـن  دـیجنگیم و  وا  رد  ربنع  کـشم و  نم  ود  هک  دـندروآ 

دنهدیمن
دتفا قافتا  مک  وکین  کنرکی و  صلاخ  دشاب و  هتخیمآ  كاخ  گنس و  اب  وا  رثکا  هکتسنآ  هزوریف  بیع  و 
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تفه دوب  فاص  دـشاب و  وکین  رگا  وزا  لاقثم  مین  تمیق  دـشاب و  زیزع  ماش  دادـغبب و  دـنناوخ و  هردـش  هزوریپ  زا  ار  درخ  ياـهراپ  و 

.رانید یس  ات  رانید  تسیب  ار  لاقثمکی  رانید و  هد  ات  دشاب  رانید 
ناباصقب ار  هزوریف  يرتشگنا  ببس  نیزا  دراد و  دوس  ار  وا  یبرچ  هیپ و  دور و  نایزب  مرگ  نغور  زیت و  ياهیوب  زا  زین  هزوریف  گنر  و 

.دوش دایز  وا  توارط  هک  دننک  تشگنا  رد  ات  دنهد 
مسر دیآ و  بلاغ  دوخ  مصخ  رب  دراد  دوخ  اب  ار  وا  هکیسک  دنیوگ  دراد و  دوس  ار  مشچ  یئانشور  وا  ندید  هکتسنآ  وا  صاوخ  زا  و 
درمز لعل و  توقای و  وچمه  يدوب  هنیزخ  رد  هک  ار  یتمیق  رهاوج  یتفر  لمحب  باتفآ  هک  لاس  لّوا  رد  هک  دوب  نآ  یضام  ناهاشداپ 

هزوریفب ناشیا  لیم  يدنتسیرگن و  نآ  رد  کین  لاف  ۀهج  يدنتخادنا و  تبرـش  ياهحدق  رد  يدندرک و  رـضاح  هزوریف  دیراورم و  و 
.يدوب رتشیب 

هداجیپ

خرـس توقای  گنرب  وا  تسکـشب و  وا  تمیق  دمآ  دیدپ  لعل  نوچ  هتـشاد  یمامت  تمیق  میدق  رد  تسناشخدب و  تیالو  رد  وا  ندعم 
درک ناوت  قرف  ناولاب  نزوب و  اما  دوشن  ریغتم  توقای  وچمه  زیت  شتآب  هکنانچ  رادبآ  وکین و  تیاغب  دشاب و 

دسب

هچنآ هچ  دوب  رتماع  ناجرم  دنیوگ و  دسب  دشاب  خرـس  وزا  هچنآ  دنا  هتفگ دنناوخ و  زین  ناجرم  ار  وا  تسگنرف و  راید  رد  وا  ندعم  - 
نوچ مرن  دشاب و  دیفـس  هلمج  ایرد  رد  دنیوگ  دیور  ایرد  رعق  رد  نآ  دنناوخ و  ناجرم  مه  دـشاب  هایـس  دیفـس و  گنر و  هریت  وزا  زین 

يرحب  ناطرس  دوهیلا و  رجح  فدص و  دننام  ددرگ  گنس  وچمه  رگید و  گنرب  یضعب  دوش و  خرس  یضعب  دسر  واب  اوه 
وزا خرس  دنکشب و  ار  یتشک  دسر  ودب  یتشک  رگا  هک  دوش  گرزب  نانچ  نآ  تخرد  دشاب و  مکحم  بآ  رد  دوخ  دنیوگ  یـضعب  و 

وا دنناوخ و  کغورج  ار  نآ  هک  دشاب  دسب  زا  یضعب  دنکـشب و  دوز  دشاب و  هدوبن  یتشرد  ورب  هک  تسنآ  وا  نیرتهب  دوب و  رت  تمیقب
.دنشورفب نمب  دیاشن و  ار  تنیز 

341 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنک لیاز  ار  لوبلا  رسع  اعما و  شیروز  رپس  دراد و  زاب  هنیس  ولگ و  زا  نوخ  دنراد  راکب  اهوراد  رد  نوچ  هکتسنآ  وا  صاوخ  زا  و 

رهزداپ

دراک و ياهتسد  وزا  دشاب و  طّقنم  گنر و  كاخ دشاب و  زبس  دیفس و  درز و  وا  نیچ و  فرط  زا  دوب  ناتسودنه  یصاقا  رد  وا  ندعم 
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وکین دنیوگ  دوش  هتسب  رگا  دننک  ریش  رد  دنیاسب و  هک  تسنانچ  وا  ناحتما  دزرا و  رانید  جنپ  وزا  کین  هتـسد  دنزاس و  فیارظ  رگید 
دنک ّدلوت  مه  لسع  رد  دنیوگ  دوب و 

قرعب رهز  دنهد  واب  هدوس  رهزداپ  کنادکی  رادقم  دشاب  هدیزگ  يروناج  ای  دنشاب  هداد  رهز  هک  ار  سک  ره  هکتـسنآ  وا  تیـصاخ  و 
.دور نوریب  وزا  كرچ  و 

شتآ رد  نوچ  ردنغچ  قاس  دننام  زبس  دـنهد  ناشن  رگید  عون  رت و  توقب دـنناوخ و  یلـسع  ار  نآ  دـنز  يدیفـسب  ای  دوب  درز  هچنآ  و 
تیالو رد  دـشاب و  رهزداپ  زا  یعون  مه  نامرک  رد  دـنیوگ و  ناطیـشلا  طاخم  هک  دـنام  زاب  وزا  يزیچ  اـما  دزوسب  دوش و  هایـس  دـنرب 

.تسا رهزداپ  دنیوگ  مرن  زبس و  درز و  تسه  یگنس  زاریش  دودح  توملا و 
دنک و عفد  ار  لاهـسا  دراد و  دوس  دنزیر  هنهک  شیر  تحارج و  رب  دنهد و  هدیزگ  مدژک  رامب و  دنیاسب و  هک  دنا  هدومزآ هکنآ  ربانب 

.دهد لد  توق 

سیطانقم

دنزاس و برس  زا  رگنل  دننزن و  یتشک  رب  نهآ  ایرد  نآ  رد  هک  دنیوگ  دوب  ماف  هیس  خرس  وا  نیرتهب  تسا و  مزلق  يایرد  رد  وا  ندعم 
دوش کین  دنیوشب  هکرس  اب  نوچ  دوش و  لطاب  وا  لمع  دنلام  سیطانقم  رد  ریس  رگا 

وزا نهآ  دنلام  سیطانقم  رد  تیز  نغور  رگا  دنیوگ  مه  دزیرگب و  وزا  نهآ  هک  سیطانقم  کنرب  تسه  مه  رگید  یگنس  دنیوگ  و 
دزیرگب

هتسب لفق  ره  رب  تسدنآ  دوش  کشخ  ات  دراذگب  دلام و  تسد  رد  هدرک  لح  سیطانقم  یسک  رگا  تسا  هتفگ  انیـس  یلع  وبا  خیـش  و 
.دوش ادج  وزا  هچب  دندنب  نز  ياپ  رب  لمح  عضو  تقو  رد  رگا  هک  دنیوگیم  دنراد و  راکب  مشچ  هیودا  رد  ار  وا  دوش  زاب  دلام  هک 

قیقع

دوب رتهب  همه  زا  ینامی  اما  دشاب  دنیوگیم  زین  ناتسودنه  برغم و  رد  دشاب و  نآ  زا  یسنج  مه  هرصب  رد  تسنمی و  ياعنصب  وا  ندعم 
تسگنر  دنچ  نآ  و 
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یکدنا يدرز  نآ  زا  رگا  دشاب و  رتهب  دوب  فافـش  فاص و  هک  يدرز  همه  زا  دوب و  گنر  ود  دیفـس و  درز و  نوگ و  رگج  خرس و 

.درادن یتمیق  هدایز  تسه  هکیرایسب  زا  دنناد و  رتهب  ار  خرس  یضعب  دشاب و  رتهب  دنز  یخرسب 
.دوشن در  دنرادرب  اعدب  رگا  دشاب  قیقع  وا  رد  هک  یتسد  دنیوگ  هکیّدح  ات  دنسانش  كرابم  دنراد و  لافب  قیقع  نتشاد  و 

دروجال

اهطقن ورد  هک  دوب  رتوکین  هچ  ره  دروجال  گنس  دروجال و  هوکب  تسفورعم  هک  ناشخدب  نالتخ و  دودح  رد  تسیهوک  وا  ندعم  - 
ار وا  دنزاس و  فورظ  رگید  هزوک و  هساک و  رتشگنا و  وزا  دوب و  رتهب  دـشاب  رتگنر  شوخ  رت و  یفاص هچ  ره  دـید و  ناوت  رز  دـننام 

باوخ هک  ار  یناسک  ایلوخیلام و  باحصا  تسین و  هتسش  دروجال  زا  رتهب  وراد  چیه  ارفـص  لاهـسا  رد  دنراد و  راکب  مشچ  هیودا  رد 
دنایورب هژم  يوم  دننک  الط  مشچ  کلپ  رب  نوچ  دراد و  دوس  دشابن 
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بشی

وزا شاطارق و  اریرگید  دریخ و  دیفـس  بشی  وزا  دنناوخ و  شاتقآ  نآ  زا  ار  یکی  هک  هناخدور  رد  تسا  نیچ  تیالو  رد  وا  ندـعم  - 
هقعاص زا  دراد  دوخ  اب  بشی  هک  ره  دنیوگ  دـنزاس و  رگید  فورظ  اه و  يرتشگنا اهـساک و  نآ  زا  دزیخ و  هایـس  گنر و  هریت  بشی 

رگا دنا  هتفگ هکنانچ  تسه  یتیـصاخ  هدعم  اب  ار  وا  دشاب و  نیریـش  مدرم  مشچ  رد  دراد  دوخ  اب  هک  ره  دنیوگ  یـضعب  دشاب و  نمیا 
.ددرگ لیاز  دشاب  هتشاد  یفعض  رگا  دوش و  يوق  وا  هدعم  دوب  هدعم  ربارب  دبسخب  نوچ  هکنانچ  دزاس  يدنب  ندرگ  وزا  یسک 

رولب

هکنآ اب  دشاب  هک  يرایسب  زا  وا  گنس و  نایم  رد  دشاب  رولب  زا  یعون  مه  برع  رد  بیدنارـس و  کیدزن  دوب  ناتـسودنهب  وا  ندعم  - 
سکع زا  دنرادب  باتفآ  لباقم  رد  نوچ  هکتـسنآ  وا  صاوخ  زا  درادن و  یتزع  تسا  رترادبآ  رت و  فیطل رت و  فافـش اهگنـس  همه  زا 

.دریگ هبنپ  رد  شتآ  وا 

انیم

هزوک حدق و  زا  رایـسب  فرظ  وزا  دنرب و  راکب  درمز  ياجب  دـشاب و  رتهب  همه  زا  وا  زبس  فلتخم و  ياهگنرب  تسا و  هنیگبآ  وچمه  - 
رد دننک و  عصرم  دنزاس و  نآ  ریغ  و 
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.دشاب رایسب  برغم  ماش و  دودح 

ابرهک

رس رب  برغم  يایرد  زا  تسیندعم و  دنیوگ  یضعب  دنزاس و  رایسب  فورظ  وا  زا  دنیوگ و  یمور  زوج  ار  نآ  هک  تسیتخرد  غمـص  - 
اهیرتشگنا وا  زا  یفافش  يدرز و  ۀهج  زا  دنرآ و  سور  بالقـس و  دودح  مور و  بناج  زا  ابرهک  رتشیب  درادن و  یلـصا  اما  دنبای  بآ 

گنر عمـش  هک  تسنآ  وا  نیرتهب  دـنیوگ  یـضعب  دـشاب و  رتدرز  رت و  یفاص هکتـسنآ  وا  نیرتهب  دـنزاس و  فیارظ  رگید  اـهرهم و  و 
يومد و لاهـسا  عفد  يارب  زا  زیچ  چیه  دنراد و  راکب  اهوراد  رد  ار  وا  دوب و  لیام  یخرـسب  هک  دشاب  دنز و  يزبسب  یکدنا  هک  دـشاب 
اب ار  وا  هک  ره  دشاب و  دیفم  دنهن  سامآ  رب  هدرک  مرگ  ار  وا  رگا  دراد و  زاب  مه  تحارج  ینیب و  نوخ  دـشابن و  وزا  رتهب  نوخ  فذـق 

.دنکن راک  ودب  دب  مشچ  دراد  دوخ 

هبش

دشاب سوط  رد  رتشیب  وا  ندعم  دزوسن و  ار  وا  شتآ  دتسیاب و  بآ  يور  رب  هکنانچ  کبس  هدنشخرد و  هایس و  تیاغب  تسا  یگنس  - 
.دشابن يردق  ار  وا  دنزاس و  اهیرتشگنا  اهرهم و  وزا 

اشیشقرام

دوب ناهفصا  رد  وا  ندعم  دیامنب و  نانچمه  دنکشب  نوچ  دنا و  هدیلام وا  رد  رز  هک  دیامن  نانچ  یبهذ  یکی  تسعون  دنچ 
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رتهب همه  زا  دنام و  نهآب  هک  يدیدح  دنام و  سمب  هک  یساحن  رگید  دنرآ و  ناشخدب  زا  ار  عون  نیا  دنام و  هرقنب  هک  یضف  رگید  و 
دننک مشچ  ياـهوراد  اهمرـس و  رد  ار  وا  نوچ  دـنهد و  ـالج  نادـب  ار  لـعل  دـنناوخ و  هجنرب  ارنآ  هک  تسه  رگید  عون  دوب و  یبـهذ 

کـشب ار  يوم  دربب و  ار  مادـنا  يدـیپس  دـننک  الط  هکرـس  اب  نوچ  دـنناوخ و  یئانـشور  گنـس  ار  وا  ببـس  نیاب  دـیازفیب و  ینـشور 
.دنادرگ

ایسنیغم

رد دنازیرب و  ار  هناثم  کنـس  دنک و  كاپ  ار  هدعم  هکتـسنآ  وا  تیـصاخ  دنراد و  راکب  نارگ  هساک  نارگ و  هنیگبآ  هک  تسیگنـس  - 
رتبوخ نآ  زا  هکلب  دوب  اشیشقرام  وچمه  اه  تیصاخ

دمثا

نیرتهب  تخس و  رایسب  ناشفرد و  هایس و  دوب  یگنس  دنناوخ  همرس  کنس  ارنآ 
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ار مشچ  وا  دشاب و  رز  ندعم  هکیعـضوم  زأ  دنرآ  ناتـسلباز  تیالو  زا  هک  ینورد  نآ  زا  دعب  ینوره و  نآ  زا  دعب  دوب و  یناهفـصا  وا 
.دنادرگ هایس  دهد و  یئانشور 

دوهیلا رجح 

لیم وا  دـنرآ و  برغم  بناـج  زا  ار  وا  دوش و  تخـس  دـهج  ورب  داـب  نوـچ  دـشاب و  مرن  اـیرد  رد  وا  دـنیوگ  یئاـیرد و  تسا  یگنس 
زا نوخ  دنک و  كاپ  ار  هناثم  کنـس  دنیوگ  دشاب  اهطخ  ورب  درخ و  يزوج  ردقب  دوب  درگ  وا  بلغا  دوب و  ناشفرون  دراد و  يدوبکب 

.دوب رضم  تیاغب  ار  هدعم  اما  دراد  زاب  دعقم 

هیحلا رجح 

لاحلا یف  ددنب  دوخ  رب  هدیزگ  رام  نوچ  دنیوگ  یـضعب  دشاب و  کنر  يرتسکاخ  یکدـنا  رهزداپ و  سنج  زا  هایـس  تسیگنـس  نآ  و 
.دراد دوس  مه  نایسن  تلعب  دور و  نوریب  وزا  رهز  دبای و  افش 

یشبح رجح 

.دنراد راکب  مشچ  ضارما  رد  دراد و  زیت  معط  دوش و  ریش  دننام  دنیاسب  بآب  نوچ  اما  دوب  کنر  درز  دنرآ و  هشبح  راید  زا 

تیز رجح 

وا ندعم  هک  تسین  مولعم  دنیـشن و  ورف  وا  شتآ  دننز  ورب  تیز  نغور  نوچ  دزورفارب و  شتآ  دـننز  ورب  بآ  نوچ  هک  تسا  یگنس 
.دنزیرگب وزا  هدنزگ  تاناویح  رگید  مدژک و  رام و  هک  تسنآ  وا  ّتیصاخ  تسا و  اجک 

ناقری گنس 
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وا ندرک  لصاح  قیرط  دـنیوگ  دـبای  تحـص  درگن  ورب  دراد و  دوخ  اـب  ار  کنـس  نآ  دـشاب  ناـقری  ار  وا  هکیـسک  درخ  تسا  یگنس 
ارگنـس نآ  هدیـسرمهب  ناقری  ّتلع  ار  وا  هک  درادـنپ  نانچ  دـنیب  نانچ  ار  وا  ردام  نوچ  دـننک  درز  نارفعزب  ار  فاـطخ  هچب  هکتـسنآ 

.دشاب هتشاد  یلصا  نیا  هک  تسین  مولعم  دنرادرب و  وا  هنایشآ  زا  ارگنس  نآ  سپ  دهن  هچب  کیدزن  دروایب و 

باقع گنس 

نوچ دشاب و  کبس  تیاغب  وا  دوش و  ناسآ  ورب  ات  دهن  دوخ  هنایشآ  رد  دروایب و  ارگنـس  نیا  دوب  راوشد  نداهن  مخت  باقع  رب  دنیوگ 
.دشاب وکین  تدالو  رسع  يارب  زا  دنک  زاوآ  وا  نایم  رد  يزیچ  دننابنجب 

لخلا ضغاب 

تسین  مولعم  وا  تیصاخ  رگید  دنرب و  كولم  شیپ  هفحتب  ارنآ  دهج  نوریب  هکرس  زا  دنزادنا  هکرس  رد  نوچ  هک  تسا  یگنس 
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روسیقلا رجح 

دـشک دوخب  ار  هرقن  دنیوگ  دربب و  ار  هتـشون  دنلام  هتـشون  ذـغاک  رد  نوچ  دتـسیا  بآ  رب  دـنام و  ایرد  فکب  هک  تسا  یگنـس  نآ  و 
رگا دنایورب و  تشوگ  دنهن  اهـشیرب  رگا  درتسب و  اریوم  دـنراذگب  يوم  رب  رگا  دـنک و  دـیپس  ار  اهنادـند  ار و  نهآ  سیطانقم  وچمه 

دربب هلبآ  رثا  دنک و  وکین  اریور  دنیوشب  ودب  اریور  دنیاسب و 

شوم کنس 

دراد دوخ  اـب  نوچ  دراد و  دوس  دـشاب  هدیـسر  روغب  کـین  هک  ار  میظع  ياـهتحارج  دـیآ  شوـم  يوـب  وزا  هک  دـشاب  یهایـس  گـنس 
دوب دیفم  ار  عرص  بحاص  دنزیرگب و  وا  زا  ناگدنبنج 

قلط کنس 

بآ و دننام  دیآ  دورف  نامسآ  زا  دنیوگ  یضعب  دوب و  وت  رب  وت  وا  دوب و  فافش  دیفس و  هک  تهجنآ  زا  دنیوگ  ضرالا  بکوک  ار  وا 
ندرک دناوتن  قرف  سک  چیه  هک  نتخاس  دناوت  دیراورم  ندینادرگ  دقعنم  زاب  ندرک و  دناوت  لح  ار  نآ  یسک  رگا  ددنب و  ورف  مه  رب 

دنلام و دوخ  مادناب  دننک و  لح  ار  وا  رگا  دنازیرب و  ار  هناثم  گیر  دراد و  زاب  نوخ  دـناشنب و  ار  نآ  دـهنن  مرورب  دـننازوسب و  رگا  و 
دزوسن دنکن و  راک  ناشیاب  شتآ  دنور  شتآ  نایم  رد 

هلمجنآ زا  ام  نکیل  عجار و  واب  اهتعنص  نیرتشیب  تقیقحب  دراد و  رایسب  ماسقا  بعـش و  نآ  هک  هعیبطلا  فرح  ملع  مراهچ  هلاقم  زا  متـشه  نف 
مینک داریا  لصف  شش  رد  عون  شش 

دنناوخ باودلا  بط  ار  نآ  هک  هرطیب  رد  لوا  لصف 
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تدالو زا  دنناوخ  ایانث  ار  نآ  هک  الاب  ود  ریز و  ود  بسا  شیپ  نادند  راهچ  دننک و  نادند  زا  نابـسا  رامعا  تیمکب  لالدتـسا  هکنادب 
نوچ  دیآرب و  هام  ود  ات  وا 
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راهچ نآ  زا  دعب  رگید  هام  ود  مامت  ات  یکی  ایانث  زا  یکی  ره  يولهپب  دیآرب  دنناوخ  تایعابر  ار  نآ  هک  رگید  راهچ  درذگب  هام  ود  زا 
دشاب هدمآرب  نادند  هد  زا  ود  ار  وا  دسر  هام  شـشب  نوچ  سپ  دنناوخ  بان  ار  اهنآ  یکی و  تایعابر  زا  یکی  ره  يولهپ  دیآرب  رگید 

همه دـسر  لاس  مامتب  نوچ  الاب و  هینث  ود  مهد  هام  رد  دوش و  دیفـس  ریز  هینث  ود  متفه  هام  رد  دـشابن و  دیفـس  اهنآ  زا  کیچیه  کیل 
مراهچ لاس  رد  هک  دشاب  هاگ  میـس و  لاس  ات  دنک  لیم  يدرزب  نآ  زا  دعب  میود  لاس  رخآ  ات  دنام  یقاب  يدیفـس  نآ  رب  دوش و  دـیفس 

عومجم هکنانچ  دیآ  رب  دسر  یـسب  نآ  ددع  هک  رگید  ياهنادند  هدزاود  نیا  ریغ  دتفیب و  هناگراهچ  باینا  مجنپ  لاس  رد  دـتفیب  اهنآ 
مـشش لاس  رد  نوچ  لاسجنپ و  رد  هاگ  لاس و  راهچ  رد  هک  دشاب  هاگ  دـیآرب و  لاس  هس  رد  هک  دـشاب  هاگ  دـشاب  نادـند  ود  لهچ و 

رد اهطخ  نآ  لثم  دـسر  متفه  لاس  نوچ  دوش و  مامت  لاـس  شـش  اـت  دـیآ  دـیدپ  هایـس  کـیراب  ياـهطخ  وا  ياـیانث  فارطا  رد  دور 
دیآ دیداب  مهدنتایعابر  زا  دعب  هک  رگید  راهچ  رد  نآ  لثم  دور  متشه  رد  نوچ  دیآ و  دیدپ  زین  تایعابر 

مهدزای لاسب  نوچ  دـیآ و  دـیدپ  لسع  گنرب  رگید  یطوطخ  نآ  ياجب  دورب و  دوب  اـیانث  رد  هک  یهایـس  دور  مهن  لاـس  رد  نوچ  و 
نآ دور و  مهدزاود  لاسب  نوچ  دـیآ و  دـید  اب  لـسع  گـنرب  رگید  یطوطخ  نآ  ياـجب  دورب و  دوب  تاـیعابر  رد  هک  یهایـس  دـسر 

دیآ دیدپ  دیفس  ياهطخ  نآ  ياجب  دوش و  لیاز  لسع  گنرب  دوب  ایانث  رد  هک  اهطخ 
تاجلاعم زا  دنچ  یتروص  دش و  هدرک  ضارعا  نآ  زا  تسین  یتبوعص  زا  یلاخ  نآدب  لالدتسا  هک  تسه  دنچ  یتامالع  نآ  زا  دعب  و 

دش هدروآ 
بارـش اب  دنزادگب و  سرخ  هیپ  يردـق  دوشن  هبرف  ددرگن و  رهاظ  ورب  نآ  رثا  دـنهد و  رایـسب  فلع  دـننک و  کین  رامیت  ار  بسا  رگا 

واگ نغور  مین  لطر و  ود  رگا  دوش و  هبرف  دوز  دورب و  دوب  وا  نورد  رد  هک  یجنر  دننک  هنقح  نآدب  ار  وا  دـنناشوجب و  بآ  هنهک و 
دیآ عفان  دنزیر  وا  قلح  رد  هتفوک  لدرخ  نآ  دنچ  مه  اب  ار  دنفسوگ  ای 

تسوپ  دنادرگ  هبرف  ار  رگید  ياپ  راهچ  ای  ار  بسا  هک  دهاوخ  یسک  رگا 
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ددرگ نمیا  ضارما  زا  دوش و  هبرف  تیاغب  دهد  ودب  دزیمایب و  وج  اب  مامت و  یقحس  دنک  قحس  ار  رام 
دنزیر باود  رگید  اـی  وا  قلح  رد  لـطر  ود  یکی  ره  زا  هنهک  بارـش  رت و  هناـیز ار  بآ  تیز و  نغور  هزاـت و  ریـش  زور  تفه  رگا  و 

دراد تیصاخ  نیمه  دنزیر  وا  ینیب  رد  ناکدوک  لوب  لطر  مین  رگا  دنامب و  یهبرف  نآ  دوش و  هبرف  دوز 
رگا دشاب و  عفان  دنهد  ودب  دنزیمایب و  وج  اب  دنیاسب و  ارکشخ  ربک  خیب  رگا  دراد و  دوس  ار  وا  نیریش  روگنا  دشاب  لاعس  ار  بسا  رگا 
دنزیر وا  قلح  رد  دنزیمایب و  تیز  نغورب  دنناشوجب و  دنبوکب و  ار  سابیر  لصا  دوب  يداسف  شـش  رد  دشاب و  هدش  مکحتـسم  لاعس 

دیآ عفان 
دتفیب راب  ره  هک  دوب  نآ  تالاحنیا  تامالع  دشاب  وا  مکـش  رد  يداب  هخفن و  ای  درک  دناوتن  لوب  تخادنا و  دناوتن  نیگرـس  بسا  رگا 

هک دسرمهب  كوخ  هیپ  رگا  دنزیر و  وا  قلح  رد  دنزیر  ورب  هدوس  تیتلح  مردکی  دنزیمایب و  بآب  ار  هنهک  بارـش  لطر  ود  دزیخرب  و 
لوب لاح  رد  دننک  وا  ربد  رد  هدرک  برچ  نغورب  ار  دوخ  تسد  درک  دناوتن  لوب  رگا  دشاب و  رتهب  رت  زینـشگ  بآ  دـننک و  هفاضا  نآب 

رد دنبوکب و  مرد  ود  یکی  ره  زا  ربک  لفوف و  دشاب  هدیـسر  یبعت  امرگ  زا  اربسا  رگا  دننک و  وا  جرف  رد  دشاب  نایدام  رگا  دـیاشگب و 
دشاب عفان  مه  دنزیر  وا  ینیب  رد  دنبوکب و  مرد  ود  یکی  ره  زا  ریش  واج  لفوف و  رتزینشگ و  رگا  دوش و  لیاز  وا  بعت  دننک  وا  ربد 
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دیفـس و تیربک  زا  رگا  دنک و  لیاز  دنراشفا  تسد  هریـش  نغور  اب  زور  هس  ار  عضوم  ودنآ  دشاب  هکح  بند  ای  رـس  رد  ار  بسا  رگا 
ار هکح  مه  دنلام  عضوم  نآ  رد  دنزیر و  تیز  نغور  شرت و  هکرـس  رد  دنزیبب و  دـنبوکب و  دـنریگ و  يواسم  ءازجا  کمن  لدرخ و 

دیآ عفان  مه  دنلام  عضوم  نآ  رد  دوش  هایس  طفن  نوچ  ات  دنراذگب  دنزیمایب و  تیز  نغورب  دنیاسب و  زینوش  مرد  ود  رگا  دنک و  لیاز 
مرد  ود  کی  ره  زا  قبرخ  نارفعز و  رداشون و  دیآ  میر  بسا  ینیب  زا  رگا 
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بـسا رفاوح  لصا  رد  رگا  دیآ  عفان  دنزیر  وا  ینیب  رد  يزور  نآ  زا  یمـسق  ره  دننک و  مسق  راهچب  هتخیمآ  مهب  دـنیاسب و  دنناتـسب و 

وراد نیا  دنیوشب و  ناکدوک  لوبب  ار  عضومنآ  دنزیبب و  دنبوکب و  کمن  نآ  همین  رتسکاخ و  يردق  دنناتـسب  دـیآ  دـیدب  مرو  ای  هکح 
رب دـنناشوجب و  رایـسب  بآب  ار  نآ  دـنزیبب و  دـنبوکب و  ار  لدرخ  گشخ و  ریـس  گرب  و  هرهز ) رخ   ) یلفد گرب  ای  دـنزادنا  اجنآ  ار 

دوش کین  ات  دننک  الط  زاب  دنزادنا و  ورادنآ  رب  دنیاسب و  هایس  جاز  يردق  دوشن  كاپ  نیدب  رگا  دشاب و  عفان  مه  دننک  الط  اجنآ 
دننک و رت  نوتیز  نغور  بآب و  دشاب  تخـس  هک  ار  یئوکر  دـنیوشب و  نوتیز  بآب  ار  وا  ياپ  تسد و  دـتفا  بسا  رفاح  رد  هکح  رگا 
هک دـنلام  نادـنچ  اجنآ  رد  کمن  شرت و  هکرـس  ای  قلـس  بآ  نوتیز و  بآب  ار  وا  میاوق  رگا  دوش و  کین  دـندنب  وا  ياپ  تسد و  رد 

يردـق میود  زور  دـنرادب و  كاپ  گشخ  ياج  رد  ار  بسا  دـنناشفا و  اـجنآ  رب  هتخیب  رتسکاـخ  يردـق  نآ  زا  دـعب  دوش  هناور  نوخ 
دنزادنا و اجنآ  رد  دنزیمایب و  لسع  اب  دننک و  مرن  ارلدرخ  رگا  دوش و  کین  دننک  الط  اجنآ  رب  دـننک و  نیجع  لسعب  هتفوک  ار  لدرخ 

.دیآ عفان  دننک  الط  اجنآ  رب  دنزیر و  ورب  هتفوک  دیفس  تیربک  مردکی  دنراذگب و  هبند  يردق  میود  زور 
هلـضف رگا  دوش و  کین  دوز  دندنب  اجنآ  رب  دننک و  نیجع  لوبب  دننازوسب و  ار  فالخ  تسوپ  تسبرجم  قاقـش  يارب  زا  رگید  یعون 

ای رتسا  ای  بسا  شیرب  دـنبوکب و  ار  همه  دـننک و  مض  نآ  اب  نانـشا  ازجا  همین  دنناتـسب و  يواستم  ازجا  ریجنا  نسوس و  قرو  اب  کس 
دوش کین  دندنب  رخ 

شیر رب  رگا  دوش و  وکین  دنهن  اجنآ  رب  دننک و  ریمخ  شرت  هکرـسب  ار  مدنگ  درآ  دشاب  هدـمآرب  رگید  یئاپ  راهچ  ای  بسا  تشپ  رگا 
ياپ راهچ  ای  بسا  مشچ  رد  رگا  دوش  لیاز  دنزیرب  دیاز  تشوگ  نآ  رب  دنزیبب و  دنبوکب و  ار  سدع  دشاب  هدـمآ  رب  دـیاز  تشوگ  وا 
دیآ عفان  دنزیر  وا  مشچ  رد  هبونب  ای  دنزیبب و  ریرحب  دنیاسب و  هدرک  کشخ  يواستم  کس  هلضف  اب  اریمدآ  هلضف  دشاب  يدیفـس  رگید 

ياپ  یکدوس  زا  رگا  و 
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ار نآ  دنناتسب و  لفلف  هناد  تفه  دشاب  تمحز  رد  مکـش  درد  زا  رگا  دوش و  کین  دنلام  وا  رفاح  رد  ار  بلعث  غامد  دشاب  تمحز  رد 
دوش کین  دنمد  وا  ینیب  رد  دنیاسب و  کین 

يراکش ناغرم  لاوحا  رد  میود  لصف 

هاگرذگ ناهد و  شوگ و  خاروس  هلـصوح و  مشچ و  دوب و  ربطـس  وا  ندرگ  دشاب و  گرزب  وا  رـس  هکتـسنآ  رن  زاب  نیرتهب  دـنا  هتفگ
دوب و هداشگ  کین  رگیدـکی  زا  دـشاب و  مکحم  وا  ياهنار  تشوگ  دوب و  نهپ  وا  هثج  دوب و  تخـس  وا  تشوگ  دـشاب و  خارف  هلـضف 
دشاب و يوق  دوش  ادج  وزا  هک  هلضف  دروخ و  رایسب  اذغ  دوب و  ربطـس  دوب  وا  هنیـس  رب  هکیئاهطخ  هایـس و  لاگنچ  کچوک و  ياهقاس 

هایـس وا  نابز  رگا  دوب و  ریظن  یب  زاب  نآ  دشاب  بلاغ  ورب  یهایـس  ای  دوب  یهایـس  وا  راقنم  رخؤم  رد  تافـص  نیاب  رگا  دزادنیب و  رود 
دنک تلالد  یئوخشوخ  رب  دشاب 
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یفاص و کنت و  هقدح  خارف و  وا  مشچ  کچوک و  وا  رـس  گرزب و  وا  راقنم  گرزب و  وا  هثج  هک  دـیاب  دـشاب و  هنیدام  زاب  نیرتهب  و 
ورد راومهان و  هلـضف  نآ  تمالع  دوب  تدورب  همخت و  نآ  ببـس  دـشاب  یخفن  وا  مکـش  رد  رگا  توق و  اب  لاـگنچ  زارد و  وا  ندرگ 

دننکارپ و تشوگ  رب  جو  لیبجنز و  نادنپس و  مخت  هکتـسنآ  وا  جالع  دنز  يدرز  اب  اما  دنام  چگب  ماوق  تروص و  رد  دوب و  یتنوشخ 
یب ار  نآ  هدرک  يوبـشوخ  کـشمب  کـچوک  شوم  دـنهد و  فاـطخ  هچب  کـشجنگ و  تشوگ  دوش و  لـیاز  حـفن  اـت  دـنهد  يوـب 

دشاب عفان  مه  دنهد  ودب  دنزادنا و  تیز  نغور  رد  تشوگ  رگا  دشاب و  قفاوم  تلاحنیا  رد  مه  شوگرخ  تشوگ  دنهدب و  ناوختسا 
دشاب رضم  تیاغب  هک  دنک  زارتحا  غرم  تشوگ  زا  و 

اهراز و هرت رد  هچنآ  زا  رغچ  ود  درذـگب  هدزناش  ای  هدزناپ  هاـم  زا  نوچ  دـنک  رایـسب  گـناب  زاـب  رگا  هک  هدـمآ  يرـسک  هماـنزاب  رد  و 
نوچ  دنریگب و  دوب  اهناتسب 
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مک گناب  دننک  ریـس  ار  وا  اهتـشوگ  زا  نآ  زا  دعب  دنهدن و  چـیه  درذـگب  زور  مین  ات  دـنهد و  يوب  ار  نآ  درذـگب  تعاس  هس  زور  زا 

نانز ریـش  کنادکی  نیبکنا و  کناد  مین  اب  هتفوگ  ار  راکنز  سدع  رادقمب  هک  دوب  نآ  جالع  دوب  يدیفـس  زاب  مشچ  رد  رگا  دـننک و 
راکـش زاب  یهبرف  زا  رگا  دوش و  لیاز  اـت  زور  هس  نینچمه  دنـشک و  وا  مشچ  رد  لـیمب  درذـگب  تعاـس  هس  زور  زا  نوچ  دـنزیمایب و 

دوش مک  وا  یهبرف  ات  دنهدن  بآ  دندنب و  هیاس  رد  ار  وا  دنهد  ودب  دنزیر و  تشوگ  رب  هتفوک  يدنه  زوج  کنادکی  رادقم  دنکن 

دیالایب هچ  رهب  دیفس  هماج  راثآ  علق  رد  میس  لصف 

لـهباب و رگا  دوـش  كاـپ  دـنیوشب  میود  زور  دـنراذگب و  ناـنچمه  زورکی  دـنراغایب و  نآدـب  ار  هماـج  دـننک و  رت  ار  رتـشا  نـیگرس 
دننک دود  درگوگب  رگا  دوش و  كاپ  دـنیوشب  مرگ  بآ  نوباص و  هرونب و  دـتفا  هماج  رب  نارفعز  رگا  دوش و  كاپ  دـنیوشب  مهنوباص 

نوباص بآب  نآ  زا  دـعب  دـنیوشب و  هدرک  مرگ  القاب  بآـب  نآ  زا  دـعب  دـنیالایب  واـگ  نغورب  ار  نآ  دـتفا  هماـج  رب  موم  رگا  .دورب  مه 
دنیوشب کمن  بآب  دیالایب  نوخب  رگا  ددرگ و  كاپ  دنیوشب  یبرع  غمص  نانشا و  اب  دیالایب  رانا  بآب  هماج  رگا  دوش و  كاپ  دنیوشب 

مرگ هکرسب  دشاب  هدنام  یهایـس  هماج  رب  رگا  دوش و  كاپ  دنیوشب  هدرک  مرگ  هنهک  هکرـسب  دتفا  هماج  رب  یهایـس  هاگره  دوش  كاپ 
سپ دنفـسوگ  هرهزب  ای  دنیوشب  کمن  هزات و  ریـش  اب  دشاب  دادـم  رگا  دـشاب و  رتهب  دـننک  مض  ناب  رتوبک  نیگرـس  رگا  ددرگ و  لیاز 

دوش كاپ  دشاب  هدیشوج  نانشا  هکرس و  اب  هک  نادرم  لوب  نوباصب و 
نیرد رتهب  همه  زا  دشاب و  رتهب  نآ  زا  روباشین  لگ  دورب و  هتخوس  ناوختـسا  رتسکاخب و  دشاب  هتخیر  نغور  ذـغاک  ای  هماج  رب  رگا  و 

ریشب ای  ددرگ  كاپ  نوباص  نانشا و  هتفوک و  يایبولب  دشاب  واگ  نغور  رگا  دشاب و  کهآ  هدوس و  کمن  باب 
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نغور رگا  دوش و  كاپ  نوباص  بآب  سپ  دنیوشب  یلقاب  بآب  نآ  زا  دعب  باشودب و  لوا  دشاب  دـجنک  نغور  رگا  وج و  درآ  شرت و 
وج سوبس  دشاب  نیمـشپ  هماج  رگا  دوش و  كاپ  دنیوشب  نوباص  بآب  نآ  زا  دعب  دنلامب و  رایـسب  دوخن  درآ  مرگ و  نانب  دشاب  غارچ 
نآ زا  دـعب  دـننک و  گشخ  باتفآب  دـنیوشب و  دنفـسوگ  هرهزب  رگا  دوش و  كاپ  دـننک  دود  درگوگب  نآ  زا  دـعب  دـنناشوجب و  باـب 

دنهاوخ رگا  دوش و  كاپ  دنیوشب  هتفوک  نانشا  راخشب و  دوب  یمشیربا  هماج  رگا  دوش و  كاپ  دنناشوجب  دنفسوگ  نیگرس  کهآب و 
ریبدت دیآ و  نوریب  نغور  ات  دـنهن  ورب  نارگ  يزیچ  نآ  زا  دـعب  دـنزیر و  ورب  هدوس  کمن  کشخ و  کهآ  ددرگ  كاپ  هتـسشان  هک 

دشاب نیمه  زین  ذغاک 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 754 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


ره دراک و  دنناشوجب و  دنزادگب و  نغور  اب  ارغرم  مخت  هدیفـس  دنلام و  ورد  بسا  هدرگ  هیپ  دریگن  گنز  حالـس  هک  دنهاوخ  رگا  و 
.دریگن گنز  دنیالایب  ودب  دشاب  هک  حالس 

رب لین  رگا  دوش و  كاپ  دنیوشب  نوباصب  نآ  زا  دـعب  دـنهن و  اجنآ  رد  ار  هماج  دـننک و  مرگ  ار  تیز  نغور  دـیالایب  ریقب  هماج  رگا  و 
دنیوشب هدرک  مرگ  هزات  ریـشب  دـشاب  نارطق  رگا  دوش و  كاپ  دـنیوشب  بآ  نادـب  ار  هماج  دـنناشوجب و  ار  رتوبک  نیگرـس  دـتفا  هماج 

نوباص اب  رگید  زور  دنیالایب و  رتسا  نیگرـسب  دشاب  ذیبن  رگا  دوش  كاپ  دـنیوشب  نوباص  هکرـسب و  دـشاب  روگنا  بآ  رگا  دوش  كاپ 
دـشاب زوج  تسوپ  رگا  دنیوشب و  وج  بآ  مرگ و  بآب  نآ  زا  دعب  دنلامب و  شرت  غودب  دشاب  ولاتفـش  بآ  رگا  دوش و  كاپ  دـنیوشب 

ددرگ و كاپ  دنیوشب  هدیناشوج  رتوبک  نیگرـس  بآب  دشاب  هک  هویم  ره  بآ  دنیوشب و  بآب  نآ  زا  دـعب  دـنلام و  ورب  شرت  غود  لوا 
دنیوشب و رتوبک  نیگرس  بآب  دشاب  انح  رگا  دنیوشب و  كاپ  نادب  ار  هماج  دنناشوجب و  نادران  نانـشا و  اب  وزام  دشاب  هلیله  بآ  رگا 

دوش كاپ  ناتک  مخت  بآب  شوخ  ياهیوب  همه 
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تحالف رد  مراهچ  لصف 

قیقحتب و  دوب ، نیا  داد  میلعت  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  سدقت  یلاعت و  دزیا  هک  یتعانـص  لوا  تسا و  هیعیبط  فرح  نیرتهب  تفرح  نیا  و 
مالّـسلا هیلع  میهارباب  هک  یفحـص  دنیوگ  .تسنیا  تسا  طوبرم  ودـب  مدآ  ینب  ياقب  ملاع و  ماظن  هک  مدـقم  تعانـص  مظعا و  ریـسکا 
لاکشا هداد و  یغبنی  امک  نآ  طسب  حرش و  دنا و  هدرک لوطم  تافیلأت  هویش  نیا  رد  امکح  .دوب و  ملع  نیا  رب  لمتشم  رتشیب  دش  لزان 
جایتحا نادب  هفرح  نیرد  هک  تاریبدت  ریاس  تاونق و  جارختسا  تیفیک  تاقوا و  یضارا و  لاوحا  هدیشک و  تاتابن  راجـشا و  روص  و 

: دتفا هراشا  نآ  زا  يزمرب  مه  باتک  نیا  رد  هدومن و  دتفا 
همودخم همداخ و  ءاهتوق  هطـساوب  هک  اهنیا  زا  کی  ره  رجـش و  يون  رگا  دنناوخ و  مخت  ارنآ  دشاب  هدوب  ّبح  رگا  تابن  لصا  هکنادب 

دوخ لصا  تظفاحم  عون  ياقب  يارب  زا  دنـسر و  لامک  تیاهنب  تفر  رکذ  يوق  ثحب  رد  هکنانچ  هدومرف  هیبعت  وا  رد  یلاـعت  دزیا  هک 
.یحلا نم  تیملا  جرخی  تیملا و  نم  یحلا  جرخی  يونلا  بحلا و  قلاف  هّللا  نا  لئاق : هلوق  وه  دننک و 

هدام تسا  يوق  نوچ  هک  زوج  تخرد  رگم  دوش  فورصم  تخرد  لصاب  هدام  هکنآ  هطساوب  دشابن  هرمث  ار  گرزب  ناتخرد  رتشیب  و 
.دشاب هدراب  دالب  رد  رتشیب  وا  هرمثب و  یضعب  دوش و  فورصم  لصاب  یضعب  وا 

ای یئوکر  رد  ارنآ  دـسرن و  واـب  یمخز  هکناـنچ  دـننک  زاـب  وا  رـشق  دنناتـسب و  ار  زوج  رگا  هک  تسا  هدروآ  تحـالف  ملع  بحاـص  و 
رد ار  زوج  رگا  دوب و  کیراب  ذغاک  نوچ  دشاب  تخرد  نآ  زا  هک  يزوج  دنراکب  دنچیپ و  يرگید  گرب  ای  رانچ  گرب  ای  يذـغاک 

کیراب نانچ  وا  هرمث  تسوپ  دنناشفا  اجنآ  رب  رتسکاخ  یکدـنا  دـنراکب و  دـننک و  عوقن  دـشاب  هزور  جـنپ  زا  رتمک  هک  یکدوک  لوب 
دنا هتفگ دشاب و  گرزب  وا  هرمث  دنزیر  وا  ریز  رد  ار  لگ  گرب  زوج  عرز  تلاح  رد  رگا  دور و  زاب  مه  زا  تسدب  هک  دشاب 
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.دشاب بوخ  تیاغب  وا  هرمث  دریگب و  هک  قتسفب  الا  دریگن  دننک  لصو  هچ  رهب  ار  زوج 

نیگرـس رد  زورکی  دـنرآ و  نوریب  ینامز  زا  دـعب  دـنهن و و  کمن  بآ  نایم  رد  ار  ریجنا  رگا  دـنراک  ریجنا  تخرد  دـنهاوخ  نوچ  و 
دهد و تیـصاخ  نیمه  دنهد  بآ  ار  وا  نوتیز  بآب  رگا  دشاب و  نیریـش  معط و  شوخ  تیاغب  ریجنا  دنراکب  نآ  زا  دـعب  دـنهن و  واگ 

دـشاب هک  یمرک  ره  دـنیاشفیب  ناتـسبات  رد  ار  ریجنا  بوچ  رتسکاـخ  رگا  دـتفین و  وا  هرمث  دـنراکب  لـصنع  ریجنا  تخرد  ریز  رد  رگا 
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رد رگا  دوش و  خرس  تیاغب  نآ  بیس  گنر  دنهنب  كوخ  یمدآ و  هلضف  وا  ریز  رد  بیـس  تخرد  ندناشن  تقوب  رگا  دوش و  كاله 
دنزیر وا  ریز  رد  هفوکش  دیمس  هلضف و  دننک و  یقس  ار  بیس  تخرد  بارش  يدردب  رگا  دتفین و  وا  هرمث  دنراکب  لصنع  نآ  یلاوح 

.دشاب معط  شوخ  وا  هرمث 
دنزیر ورف  لسع  وا  ندناشن  تقوب  رگا  دهد و  رایـسب  هرمث  دوش و  يوق  دنراکب  نهآ  نآ  یلاوح  رد  رگا  دـنناشنب  رانا  تخرد  نوچ  و 

رگا دیدنب و  وا  خاش  رب  يرحب  ياشیـشقرم  دسرن  تفآ  دزیرن و  تخرد  زا  رانا  دـنهاوخ  رگا  شرت و  هکرـس  رگا  دـشاب و  نیریـش  رانا 
دوشن قشنم  رانا  دراد و  هدئاف  نیمه  دننک  نفد  وا  قاس  ریز  رد  رز  زا  يرامسم 

هک یهایگب  ار  اهنآ  دـننک و  كاپ  خـیب  زا  ار  نورد  دنفاکـشب و  ار  وا  سرغ  ياهخاش  ریز  دـشابن  ناوختـسا  ار  وا  هناد  دـنهاوخ  رگا  و 
رد دنزیمایب و  بآب  ار  مامح  رتسکاخ  رگا  دوش و  بآ  همه  وا  ياهناد  دنراکب  دندنبب و  راوتسا  رگید  هایگب  ای  [ 3] دنناوخ يدرب  یبرعب 

دوش خرس  تیاغب  رانا  ياهناد  دنزیر  ورف  وا  خیب 
هکنانچ دنهد و  جضن  یمدآ  لوبب  دننک و  الط  كوخ  هلضفب  ارنآ  دننک  رهاظ  ار  تخرد  لصا  دوش  نیریش  شرت  رانا  دنهاوخب  رگا  و 

.دورب وا  یشرت  دننک  رپ  كاخ  دوب 
.دوب ناسکی  هلمج  تخرد  کی  رانا  ياهناد  ددع  دنیوگ  و 

دشاب رایسب  كاخ  نوتیز  تخرد  ریز  رد  دیاب  هک  تسا  هدروآ  تحالف  بحاص  تسا و  عفن  رایـسب  كرابم  تخرد  نوتیز  تخرد  و 
.دشاب رتشیب  وا  جضن  مسد و  دسر  رتشیب  ودب  رابغ  دنچ  ره  هچ 
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تخرد دـنهاوخ  رگا  دوب و  رتـشیب  وا  عفن  یـضعب  شیپ  هک  اـمرخ  تخرد  رگم  دـشاب  ناـتخرد  همه  زا  رت  عفن رایـسب  روگنا  تخرد  و 

دنناشنب و هام  لوا  همین  رد  دشابن و  هنهک  هک  دنناتسب  یتخرد  زا  ار  وا  سرغ  دهد  رایـسب  هرمث  دشاب و  امنلا  عیرـس  لصا و  يوق  روگنا 
دنزیر وا  رد  یلقاب  رگا  دوش و  رتیوق  وا  لصا  دـنزیرب  هاوخنان  طولب و  زا  يزیچ  وا  سرغم  رد  رگا  دـنریگ و  واگ  نیگرـس  رد  ارنآ  رس 

.دنک يوق  قالطا  وا  روگنا  دنهن  اجنآ  رد  انیومقس  زا  يزیچ  دنفاکشب و  ار  وا  سرغ  رگا  دوش و  رتیوق 
ار یـضعب  دورن و  وا  زا  تسوپ  هکنانچ  دنفاکـشب  دنناتـسب و  خرـس  زا  یخاش  هایـس و  روگنا  زا  یخاش  دیپس و  روگنا  زا  یخاش  رگا  و 
نآ یلاوح  دوش  هایس  دیپس  روگنا  دنهاوخ  رگا  دهد و  راب  دیفس  هایس و  خرـس و  روگنا  تخرد  کی  دنناشنب  دننک و  قاصلا  یـضعبب 

.دوش هایس  دنزیر  وا  رد  طفن  دننک و  رفح  تخرد 
تخرد نآ  رد  مرک  زگره  دنناشنب  دنربب و  نادب  ندناشن  دنهاوخ  هک  ار  وا  خاش  دننک و  دولآ  عدفض  ای  خرس  نوخب  ار  یلجنم  رگا  و 

نمیا امرـس  تفآ  زا  دنزیر  وا  ریزب  هنزگ  تخرد  هرمث  نآ  زا  دعب  دـسر  وا  ياه  هخاش عیمجب  هکنانچ  دـننک  دود  وا  لبزب  رگا  دـتفین و 
.دشاب

زا هک  دنهد  یـسکب  ناهنپ  دوش و  رطاقتم  عطق  زا  دـعب  وا  ياهخاش  زا  هک  تسا  یبآ  نآ  دـننک و  عمج  ار  مرکلا  عمد  رگا  دـنا  هتفگ و 
.دراد نمشد  تیاغب  دروخن و  بارش  رگید  وا  دبیکشن  بارش 

.دش هتفگ  رانا  رد  هک  دننک  ریبدت  نامه  وا  سرغ  اب  دشابن  هناد  روگنا  رد  دنهاوخ  رگا  و 
رپ دوب  ودک  هباثمب  دـشاب  تخرد  نآ  زا  هک  يروگنا  ره  دـننک  مکحم  ارنآ  دـنهن و  روگنا  تخرد  نایم  رد  ودـک  هناد  رگا  دـنیوگ  و 

بآ 
.دوشن ریغتم  دشاب و  هزات  هتسویپ  دنهن  وج  نایم  رد  ار  روگنا  ياهشوخ  دنامب  هزات  روگنا  هک  دنهاوخ  رگا  و 

زا چیه  دهد و  رایسب  هرمث  دنهن  جنرت  تخرد  ریز  رد  ودک  گرب  رتسکاخ  رگا  و 
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ددرگ عفد  وا  زا  امرس  تیذا  دوش و  يوق  دنناشنب  ودک  کی  دشاب  فیعض  وا  تخرد  رگا  دوشن و  فلت  نآ 

هزات لاس  همه  دننک  الط  چگب  ار  جنرت  رگا  دوش و  گرزب  وا  دنهن  جنرت  تخرد  ریز  رد  دنزیمایب و  نوخب  ار  ودک  تخرد  لگ  رگا  و 
خرـس تیاغب  وا  جـنرت  دـننک  دـنویپ  رانا  تخردـب  ای  تسا  توت  نآ  هک  داصرف  تخردـب  ار  وا  رگا  .دوش و  گرزب  دـتفین و  دـنامب و 

.دشاب
.دوش لدبم  توالحب  وا  تضومح  دنراکب  جنران  تخرد  ریز  رد  سگرن  رگا  و 

.دوش هدرک  یتراشا  زین  بوبح  عرز  تیفیکب  دش  هدرک  دای  راجشا  لاوحا  زا  همش  نوچ  و 
رگا هکنآ  هلمجنآ  زا  دـنا  هتفگ رایـسب  هوجو  نیمز  تفرعم  رد  تسا و  عرز  تقو  نیمز و  تفرعم  تحـالف  رد  بابـسا  لـصا  هکنادـب 

لامـش داب  هک  اریز  دـنزادنا  بآ  رد  نآ  زا  لگ  يردـق  دـنرب و  ورف  زگ  ود  رادـقمب  یهاچ  دـب  ای  تسا  کـین  نیمز  دـننادب  دـنهاوخ 
رتهب یـضعب  شیپ  هام  لوا  همین  رد  دبای و  شرورپ  دیورب و  نیمز  رد  مخت  هک  دراذگن  دنک و  تخـس  ار  نیمز  يور  تدورب  هطـساوب 

نیگرـس هصاخ  دوش  لخد  یتدایز  توق و  ببـس  دنناشفیب  دننک و  هتخیمآ  مخت  اب  ناغرم  نیگرـس  دهد  مک  لخد  نیمز  رگا  دشاب و 
نکیل دنازوس  ار  مخت  ترارح  تیاغ  زا  هچ  نتخادنا  دیاشن  رتوبک  نیگرـس  دشابن  كانمن  نیمز  دـشاب و  کشخ  مخت  رگا  اما  رتوبک 

ای هلبنـس  عولط  تقوب  رگا  دـنا  هتفگ دـننک  كاپ  دـیآ  رب  هلغ  نایم  رد  هک  اـهفلع  هک  [ 4] دـنهاوخ رگا  دـشاب و  کین  دوب  كانمن  رگا 
هکنآ زا  شیپ  ار  وا  مخت  دشاب  نیریش  هزوبرخ  هک  دنهاوخ  رگا  دشاب و  قاحم  رد  هام  هک  دیاب  اما  دیاین و  رب  رگید  دنربب  ولد  ای  يدج 

رگا دوب و  نیریـش  تیاغب  نآ  هزبرخ  دنراکب  نآ  زا  دعب  دوش و  رهاظ  مخت  رد  ود  ره  رثا  هکنادنچ  دنهن  لسع  ریـش و  نایم  رد  دنراکب 
نیبجنرت  هک  تسیراخ  نآ  هک  جاج  ای  زاغ  رتشا  خاش  نایم  رد  ار  مخت 
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خارف شرـس  هک  اریفرظ  دوش  زارد  تیاغب  رایخ  هک  دنهاوخ  رگا  دـشاب و  رت  نیریـش دـنراکب  دـننک و  مزراوخ  لها  هکنانچ  دنیـشن  ورب 
رترود دوشیم  کیدزن  رایخ  هکنادنچ  دنهنب و  دشاب  تشگنا  راهچ  رایخ  نایم  وا و  نایم  هکنانچ  رایخ  کیدزنب  دـننک و  بآ  رپ  دـشاب 

دننک و عوقن  لسع  ریـش و  نایم  رد  ار  وا  مخت  رگا  دـهد و  رایـسب  هرمث  دـنهنب  سوکعم  ار  وا  مخت  رگا  دوش و  زارد  تیاغب  ات  دـنربیم 
فزخ هینآ  رد  هامید  رد  ار  وا  مخت  دـنروایب  رایخ  هوابون  همه  زا  رتشیب  هک  دـنهاوخ  رگا  دوش و  معط  شوخ  نیریـش و  راـیخ  دـنراکب 

بآ تداع  رب  دـننکیم و  لقن  مرگ  ياج  اب  دوریم  ورف  باتفآ  نوچ  دـنروآیم و  نوریب  دوش  مرگ  باتفآ  هک  هاگره  دـنراکب و  گرزب 
دهد هرمث  دوش و  گرزب  يدوزب  دنراکب  اجنآ  دننک و  ایهم  وا  يارب  زا  ینیمز  نآ  زا  دعب  دنراذگب  ناتسمز  ات  دنرادیم  هاگن  دهدیم و 

رب دنهنب و  نآ  ياجب  برت  مخت  دنرآ  نوریب  نوچ  دنهاوخ و  هکیرادقمب  دنربیم  ورف  نیمزب  یبوچ  دوش  گرزب  برت  هک  دنهاوخ  رگا 
برت دنراکب  دننک و  عوقن  لسعب  ار  وا  مخت  رگا  دوش و  زارد  دشاب  هدوب  بلاق  هک  بوچ  نآ  رادقمب  برت  دنزیرب  نیگرـس  نآ  يالاب 

دشاب نینچ  زین  مغلش  مخت  دوش و  نیریش 
ضرالا تحت  رمق  هکیمایا  رد  ار  ریس  رگا  نینچمه و  بنرک  مخت  دیآرب و  بنرک  دنراکب  دشاب  هدمآرب  لاس  هک  ار  مغلش  مخت  رگا  و 

دشاب و کین  دیآرب  هکیزایپ  دنراکب  دننک و  زاب  تسوپ  دنراکیم  هکنآ  تقوب  ار  زایپ  مخت  رگا  دشاب و  هتـشادن  هحیار  دـنراکب  دـشاب 
یتقو رد  وا  داصح  عرز و  رگا  دـیآرب و  رتهب  دـنرب  ورف  رتشیب  نیمزب  ار  وا  مخت  دـنچ  ره  دـشاب  كاـنمن  وا  عرز  تقوب  نیمز  هک  دـیاب 

دوش معط  شوخ  نیریش و  زایپ  دشاب  هتفر  ورف  ایرث  هک  دوش  عقاو 
هدـیاف نیمه  زین  ریجرج  مخت  دـشاب و  نمیا  مرک  تفآ  زا  عومجم  دـنراکب  دـنزیمایب و  اهزیچ  رگید  ياـهمخت  اـب  ار  هبلح  مخت  رگا  و 

دسرن يوب  تفآ  چیه  دریگ  نآ  يوب  ات  دنهن  هاوخ  نان نایم  رد  دنراکب  هکنآ  زا  شیپ  ار  وهاک  مخت  رگا  دهد و 
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فاتکا رد  مجنپ  لصف 

لاس لاوحا  روما و  عیاقو  رب  لالدتـسا  وا  هناش  زا  يدنتـشکب و  هنیـشیم  يدنفـسوگ  هام  ینوزفا  تقو  رد  عیابط  لها  زا  یـضعب  دنیوگ 
دنرمش فرـص  تناهک  لیبق  زا  دننکن و  تافتلا  نیدب  املع  نونکا  اما  يدنداهن  ربارب  موجن  ملع  اب  يدنتـشاد و  ربتعم  ارنآ  يدندرک و 

نایز دوس و  لاـم و  يارب  زا  رگا  سپ  دـنناوخ ، هوک  دوب  هناـش  رب  هک  ار  يدـنلب  نآ  ناـشیا  درادـن و  دـیاش  ار  داـمتعا  هک  یلـصا  هچ 
.نایاپ راهچ  فلع  يرایسب  دوب و  هناخ  يادخدک  لام  ینوزفا  لیلد  دننیب  یهایس  هوک  رد  دننک و  طایتحا 

دنیوگ دشاب  یهایـس  تسا  رتکیدزن  انهپب  هک  اجنآ  هوک  سپ  رد  رگا  و  تسنآ ، ناصقن  لیلد  دـشاب  هتخیمآ  یهایـس  اب  يدیفـس  رگا  و 
دـشاب یخرـس  یهایـس  ياجب  رگا  دـنهنن و  يرطخ  هدایز  دـشاب  یکدـنا  یهایـس  رگا  اهداب و  نتـسج  رکـشل و  زا  تسا  هرطاخم  لیلد 

رهش رکشل و  نآ  رد  تسا  نتخیر  نوخ  لیلد  دنیوگ 
دنیوگ دشاب  یگدوس  رثا  اهمخز و  ورد  رگا  تسیداش و  ینادابآ و  لیلد  دـنیوگ  دوب  هایـس  دراد  یکاغم  هک  اجنآ  هناش  هتـسد  رگا  و 

هک اجنآ  رگا  دـیآ و  دـیدپ  یهارمگ  ار  وا  هناخ  لها  زا  یـسک  دـنیوگ  دـشاب  یخاروس  اـجنآ  رد  رگا  هنتف و  یبارخ و  رب  تسا  لـیلد 
ودب یتمحز  دنیوگ  دشاب  يدیفـس  رگا  تمالـسب و  بیاغ  ندیـسر  رب  تسا  لیلد  دنیوگ  دـشاب  یهایـس  يردـق  هوکب  لیام  تسخارف 

دسر
تـشگنا ود  رادـقمب  هناش  هرانک  رب  رگا  لاس و  یگنت  طـحق و  رب  تسا  لـیلد  دـنیوگ  دـشاب  درخ  ياـهخاروس  هناـش  هراـنک  رب  رگا  و 

فرب و لاسنآ  رد  دنیوگ  هدـش  نهپ  اما  دـشاب  كدـنا  یهایـس  رگا  دوب و  گنت  ماعط  نکیل  دـشاب  رایـسب  ناراب  لاسنآ  دـشاب  یهایس 
دشاب رایسب  امرس  ناراب و 

تفرن  بانطا  نآ  رد  درادن  يرابتعا  ملع  لها  شیپ  نوچ  اما  دنا  هتفگ رایسب  تاملک  نیا  لاثما  و 
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اضعا جالتخا  رد  مشش  لصف 

نآ هطساوب  دیوج و  صالخ  قیرط  دشاب  هدش  سبتحم  ندب  یعضاوم  زا  یعضوم  رد  یحیر  هدام  هک  دوب  نآ  جالتخا  يرایـسب  ببس 
هچ رش  ریخ و  عیاقو  رد  ار  نآ  دتفا  قافتا  ترورـض  بسحب  تعیبط  زا  نوچ  ینعمنیا  دوش و  سوسحم  یتکرح  عضومنآ  رد  ار  وضع 

مدرم رتشیب  هکنانچ  هتشون  رایسب  ماکحا  هتخاس و  لالدتسا  ثداوح  عوقوب  اجنآ  زا  دنا و  هدرک رابتعا  ار  نآ  یـضعب  نوچ  اما  دشاب  رثا 
دشاب یلاخ  نآ  زا  باتک  هک  متساوخن  دننک  عوجر  نآ  ثودح  تقوب 

سپ رگا  دسر و  ودب  يریخ  دشاب  پچ  بناج  رگا  دنک و  تموصخ  یموق  اب  دهجب  تسار  بناج  زا  رـس  كرات  اریـسک  رگا  هکنادـب 
دنک رفس  دشاب  پچ  بناج  زا  رگا  ددنویپ و  یگرزبب  دنیوگ  دهجب  تسار  بناج  زا  رس 

رادـیدب دـنا  هتفگ دـشاب و  وزا  رفظ  دـنک و  تموصخ  یـسک  اب  دـهجب  پچ  رگا  دوش و  لـصاح  دوصقم  دـهجب  تسار  يوربا  رگا  و 
دوش مرخ  یتسود 

دوب لیمج  رکذ  بیاغ و  ندیسر  دشاب  پچ  مشچ  رگا  دبای و  لالح  يزور  دسر و  ودب  یبیاغ  دهجب  تسار  مشچ  نیئالاب  هژم  رگا  و 
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دوب لالح  يزور  دشاب  پچ  رگا  دتفا و  مدرم  نابز  رد  دهجب  تسار  مشچ  همه  رگا  و 
دوخ و هدرک  زا  تلاجخ  ینامیـشپ و  دشاب  پچ  بناج  رگا  دبای و  یتسردنت  هاج و  تزع و  دهجب  تسار  بناج  زا  وا  راسخر  رگا  و 

نتساوخ  نز  ای  دوب  بیاغ  ندیسر  دنیوگ  یضعب 
دهجب ینیب  همه  رگا  دـبای و  هبترم  تلود و  دـشاب  پچ  رگا  تداعـس و  اـب  هتـسجخ و  دوب  يدـنزرف  دـهجب  تسار  يور  ناـیم  رگا  و 

دوب يرگناوت 
یمغ دهجب  ینیب  رـس  همه  رگا  يداش و  دشاب  پچ  يوس  رگا  تمالـس و  اب  دـشاب  يرامیب  دـهجب  تسار  بناج  زا  ینیب  راوید  رگا  و 

بل  رگا  یسک و  گرم  زا  دسر  ودب 
359 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دتفا و تموصخ  گنج و  رد  دهجب  نابز  رگا  دنک و  رهق  ار  ینمـشد  دـشاب  نیریز  رگا  دـسرب و  وا  زا  يربخ  ای  یبیاغ  دـهجب  نیئالاب 
ار وا  یـسک  دهجب  خنز  رگا  دنوش و  رایـسب  وا  ناتـسود  دنا  هتفگ ناودنه  دتفا و  لوبق  دـیوگ  هچ  ره  دـسر و  دارمب  دـنا  هتفگ نایمور 

جنر  اب  دشاب  پچ  زا  رگا  جنر و  یب  دشاب  تسار  بناج  زا  رگا  دشاب  تمعن  لام و  دهجب  ندرگ  رگا  دنک و  دای  یکینب 
تموصخ دهجب  ود  ره  رگا  .دوب  شیع  يداش و  دشاب  پچ  رگا  دـنک و  فورعم  رما  ددرگ و  دـنلب  وا  هبترم  دـهجب  تسار  شود  رگا 

.دشاب
اما دسر  ودب  یمغ  دهجب  تسار  لغب  رگا  ددرگ و  تخب  کین  دشاب  پچ  رگا  دـبای و  يرگناوت  يرتهم و  دـهجب  تسار  فتک  رگا  و 

دبایب هدشمگ  دشاب  پچ  رگا  دوش و  نامداش  دوز 
جنر  تمحز و  دشاب  پچ  رگا  دسر و  ودب  يداش  لام  لبق  زا  دهجب  تسار  يوزاب  رگا  و 

تـسار تسد  فک  رگا  تمعن و  دسر و  یگرزبب  دشاب  پچ  رگا  دـسرب و  دارمب  دـبای و  رفظ  نمـشد  رب  دـهجب  تسار  دـعاس  رگا  و 
دنیب تمحز  قزر  بلط  رد  دشاب  پچ  رگا  دتفا و  تموصخ  رد  دسر و  ودب  يراوخ  دهجب 

دوب و تموصخ  دهجب  تسار  هاگیهت  رگا  دوب و  ینایز  دهجب  همه  رگا  دونشب و  شوخ  نخـس  دهجب  تسار  يولهپ  زا  یـضعب  رگا  و 
ددرگ موسوم  یلغشب  هاشداپ  فرط  زا  دهجب  همه  رگا  دناسرمهب و  ینمشد  ای  دهاوخب  ینز  دشاب  پچ  زا  رگا 

دشاب تحص  تلود و  یکین و  لیلد  دشاب  پچ  رگا  دوب و  زین  عامس  دنیوگ  دوب و  یئاهنت  لیلد  دهجب  تسار  ناتسپ  رگا  و 
دوب يرگناوت  يداش و  لیلد  دهجب  فان  رگا  دوب و  يروجنر  لیلد  دهجب  مکش  رگا  و 
بیاغ  هکیزیزع  دشاب  پچ  رگا  دسر و  ودب  رایسب  هدیاف  دهجب  تسار  نار  رگا  و 
360 ص : ج5 ، نویعلا ،) سئارع  یف  نونفلا  سئافن  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوش يدنزرف  ای  دیایب  دشاب 
شمـشچ دـشاب  پچ  رگا  دـبایب و  دراد  هک  دارم  ره  دـشاب و  ّتیعمج  لـیلد  ددرگ و  خارف  يو  رب  يزور  دـهجب  تـسار  قاـس  رگا  و 

[5] ددرگ نشور  ناتسود  ّتبحمب 

________________________________________

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 1]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 2]
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رزیپ ینعی  ( 1 [ ) 3]
دیدرگ لیمکت  یطخ  ياه  هخسن زا  دوب و  هداتفا  یپاچ  هخسن  زا  اجنیا  ات  تحالف  ملع  لئاوا  زا  ( 1 [ ) 4]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 5]

دلج 6

باتک تاصخشم 

ناریا ییوراد  یکشزپ و  تادرفم  ]

.دنور یم راک  هب  یتنس  بط  رد  هک  یئوراد  ناهایگ  مهدفه  لصف 

هراشا

ناهایگ فرـصم  نازیم  فلتخم  ياهنامز  رد  هدوب و  جـیار  مدرم  نیب  اهروشک  رگید  ناریا و  رد  زاـبرید  زا  یئوراد  ناـهایگ  دربراـک 
ناهج ياهروشک  ریاس  نینچمه  ناریا و  مدرم  ریخا ، ياهلاس  رد  .دـیدرگ  یم يدایز  تارییغت  شوختـسد  ناـمز  ياـضتقم  هب  یئوراد 

دربراـک هب  تبـسن  مدرم  هجوت  هقـالع و  نیا  .دـنا  هدومن دوخ  طـسوت  هب  ناـمرد  يارب  یئوراد  ناـهایگ  زا  هدافتـسا  هب  یـصاخ  هجوـت 
.تسا هدیدرگ  یئوراد  ناهایگ  قنوررپ  تراجت  داجیا  ببس  اهنآ ، زا  لصاح  تاقتشم  ناهایگ و 

یناـمرد رثا  ياراد  دـیاب  دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروـم  وراد  ناوـنع  هب هک  يا  هداـمره ناریا  یمالـسا  يروـهمج  روـشک  نیناوـق  قـبط 
هدافتـسا نآ  زا  فلتخم  ياـهیرامیب  ناـمرد  تهج  مدرم  هک  یئوراد  ناـهایگ  .دـشاب  هدـش  تاـبثا  ـالماک  رثا  نیا  دـشاب و  یـصخشم 

تقیقح اب  دیاب  تسا ، هدش  هتشون  اهوراد  زا  هتسد  نیا  بسچرب  يور  رب  هک  هچنآ  نیاربانب  دنتـسین و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  دننک ، یم
.دشاب قبطنم  وراد  رثا 

تهج دودعم  دراوم  زجب  دامتعا  لباق یکینیلک  ياهیـسررب  قیقد ، رامآ  فرـصم  دروم  یئوراد  ناهایگ  درومرد  هک  درک  فارتعا  دیاب 
رازبا داوم  نیا  تارثا  یبایـشزرا  يارب  ینادـنچ  هقـالع  زین  يزاـسوراد  عیانـص  رگید ، فرط  زا  درادـن و  دوجو  هبـستنم  تارثا  تاـبثا 

هدافتـسا دروم  هتـشذگ  رد  هک  یئوراد  ناـهایگ  ماـمت  هک  تسا  هدـیدرگ  ببـس  يزاـسوراد  عیانـص  دروخرب  هوـحن  نیا  .دـنا  هتـشادن
هک  یئاهوراد  شورف  ور  نیا زا  .دشاب  هتشادن  اهنآ  رب  یتراظن  زاسوراد  هدوبن و  دوجوم  اه  هناخوراد رد  رگید  دنا ، هدوب
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1005 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رظن زا  هاگ  چیه یهایگ  ياه  هدروآرف نینچ  یلو  تسین ، زیاج  زاسوراد  تیلوئـسم  هفرح و  رظن  زا  دنرادن ، يدربراک  صخـشم  روط  هب

.تسا هداتفا  دنرادن ، ار  یئوراد  روما  رد  تلاخد  تیحالص  هک  يدارفا  تسد  هب  اهنآ  تراجت  هکلب  دنا ، هدشن فقوتم  شورف  دیلوت و 
درومرد ییاعدا  هنوگ  چـیه اهنآ  بسچرب  يور  رب  دـنهد ، یم رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  يداوم  نینچ  هک  یماگنه  ناریا  زا  جراخ  رد 

دـیلوت و دـیآ و  یم باسح  هب  اهوراد  وزج  داوم  نیا  ددرگ ، نینچ  هک  یتروص  رد  دـنیامن و  یمن یـصاخ  يراـمیب  يور  رب  نآ  ریثأـت 
يراددوخ یـصاخ  يراـمیب  درومرد  اـهنآ  ندرک  هیـصوت زا  داوـم  نیا  ناگدنـشورف  .دـشاب  یـصاخ  طیارـش  تحت  دـیاب  اـهنآ  هضرع 

ینامرد تارثا  درومرد  یفاضا  تاعالطا  نتـشاد  هب  دنم  هقالع یـصخش  رگا  اذهعم ، .تسا  یئوراد  نیناوق  فالخرب  نوچ  دنیامن ، یم
عبانم نیا  زا  یـضعب  .دـنیامن  یم ییامنهار  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتالاقم  اـهباتک و  هب  ار  وا  دـشاب ، یـصاخ  يوراد  اـی  هاـیگ 

يدـنب هقبط درومرد  تسا  نکمم  دـشاب و  هایگ  کی  هرابرد  تسا  نکمم  هدوب و  یعیبط  ياهوراد  ای  یهایگ  داوم  درومرد  یتاعالطا 
نینچ تارثا  هک  تسا  هدومن  رابجا  نوناق  يدروم  نینچ  رد  دـشاب و  صاـخ  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  اـهنآ  دربراـک  اـهنآ و  یناـمرد 

هدش دوخ  هدننک  نامرد ینامرد و  رواشم  دوخ  يداع  مدرم  هک  ددرگ  یم ببـس  رما  نیا  دـشاب و  هدـش  تباث  الماک  دـیاب  يا  هدروآرف
.دشابن حیحص  تسا  نکمم  هعماج  کی  دارفا  یتمالس  رظن  زا  هک 

رد یتبثم  صخـشم و  تارثا  ياراد  دـنا  هدافتـسا دروم  هدیـسر و  شورف  هب  قیرط  نیدـب  هک  یعیبط  ءاشنم  اهوراد ، زا  یـضعب  لقادـح 
هداد میمعت  یئوراد  ناهایگ  یمامت  درومرد  رما  نیا  ارچ  تسا ، حیحـص  يزیچ  نینچ  رگا  .دنـشاب و  یم اـهیتحاران  زا  یـضعب  هجلاـعم 

ياهوراد دیلوت  هاگراک  ای  هناخراک  کی  .تشاد  دـنهاوخ  اه  یـسررب نیا  هک  تسا  یتفگنه  جراخم  رد  لاؤس  نیا  باوج  دوش ؟ یمن
قیقد و روط  هب ار  یهایگ  ياـهوراد  یفنم  تبثم و  تارثا  اـت  دـنک  يراذـگ  هیامرـس یتفگنه  جراـخم  دـیاب  هیرظن  نیا  قبطرب  یهاـیگ 

کی ندـیناسر  مامتا  هب  يارب  رالد  نویلیم  دودح 50  رد  یغلبم  یلو  هدوب ، بوانتم  جراخم  نیا  یبیرقت  نازیم  .دـیامن  مولعم  حـیحص 
، تسا لکـشم  اتبـسن  یئوراد  ناـهایگ  درومرد  عفنیذ  دارفا  قوقح  ظـفح  هکنیا  تلع  هب  رگید ، فرط  زا  .دوـش  یم هدز  نیمخت  وراد 

تسا  فسأت  ثعاب  هتبلا  .دشاب  یمن هنیمز  نیا  رد  يراذگ  هیامرس جرخ و  هب  يدایز  لیامت  نیاربانب ،
1006 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ناوت هب هک  دراد  ناکما  دنهد ، رارق  یسررب  دروم  دیدج  ياهشور  اب  ار  میدق  یئوراد  ناهایگ  زا  یـضعب  رگا  قوف  عناوم  رطاخ  هب  هک 
.دروآ تسد  هب  دوب ، دنهاوخ  یمهم  ینامرد  تارثا  ياراد  هک  يدیدج  دیفم  بیکرت  اهنآ  زا 

شورف ناهایگ و  زا  هدافتسا  اب  دایش  دارفا  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  فسأت  ثعاب  يداصتقا  يا و  هفرح یملع ، رظن  زا  هک  رگید  بلطم 
رامیب يدوبهب  ببس  اهنت  هن  دنروآ ، یم يور  اهنآ  هب  دوخ  یتمالس  نتفایزاب  دیما  هب  هک  ینارامیب  هب  تیحالـص  یب دارفا  هلیـسو  هب اهنآ 

يزورما هدرک  لیـصحت  زاسوراد  ور  نیا زا  .دندرگ  يریذپان  ناربج تراسخ  یتحاران و  دیدشت  ببـس  تسا  نکمم  هکلب  دندرگ  یمن
مدرم ندـش  هارمگ  زا  ات  هتـشاد  اهنآ  دربراک  رثا و  هوحن  تاـبیکرت و  یهاـیگ و  ياـهوراد  هراـبرد  یحیحـص  قیقد و  تاـعالطا  دـیاب 

دربراک رد  اهنآ  یئامنهار  رد  یعـس  مدرم ، داقتعا  زاین و  هب  هجوت  اب  ددرگ و  مدرم  لام  ناج و  ندـش ، عیاض  عنام  هدومن و  يریگولج 
هک دیامن  یعس  هدرک و  يراددوخ  فرصم » یب یمیدق و  «، » ندوب رثا  یب  » ریظن یتاحالطصا  ندرب  راک  هب  زا  هدومن و  یئوراد  ناهایگ 

.دهد رارق  نادنمزاین  رایتخا  رد  ار  قیقد  حیحص و  تاعالطا 

: یلآ داوم  یعیبط و  داوم 
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دربراـک هراـبرد  یهاـتوک  همدـقم  هب  دـیاب  میهد ، رارق  ثحب  دروـم  يدارفنا  روـط  هب ار  یئوراد  حالطـصا  هب  داوـم  نیا  هکنیا  زا  لـبق 
عبانم ار  اهنآ  عفنیذ  دارفا  هک  اه  نیماـتیو اهاذـغ و  زا  یـضعب  هراـبرد  ار  اـهنآ  هک  یماـگنه  یلآ  داوم  یعیبط و  داوم  هژاو  حیحـصریغ 

.درک يا  هراشا دنناد ، یم رت  حجرا
ترابع هب تسین  اهنآ  نایم  یقرف  هک  دـنوش  یم هجوتم  اروف  یمیـشویب  يژولویب و  مولع  رب  مزال  یهاگآ  هطاحا و  تلع  هب  نازاـسوراد 

هتخاس یعونصم  روط  هب هاگشیامزآ  رد  هک  نیماتیو ث  خرس و  لگ  هویم  رد  یعیبط  زتنسویب  ياهشنکاو  زا  لصاح  نیماتیو ث  رگید ،
.دنتسه ناسکی  الماک  ودره  هدش ،

لماش ار  یبیع  ای  ایازم  هنوگ  چـیه هدوب و  دـیلوت  عبنم  هناشن  طـقف  دوش ، قـالتا  داوم  نینچ  هب  یعیبط  داوم  هژاو  هک  یماـگنه  نیارباـنب 
.دشاب يزیچ  نینچ  يارب  یقیقح  تمیق  ربارب  ات 3  تخادرپ 2  هب  روبجم  رادیرخ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  نینچمه ، ددرگ ، یمن

ظفح يارب  صوصخم  یئاذغ  داوم  تهج  بلغا  ار  یلآ  داوم  هژاو 
1007 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

داوم زا  هدافتـسا  نودـب  یناویح  یعیبـط  ياـهدوک  زا  هدافتـسا  اـب  یـصوصخم  طیارـش  تحت  ار  اـهنآ  هک  دـنرب ، یم راـک  هب  یتمـالس 
.دنا هدومن دیلوت  شک  هرشح

فرصم هب  رداق  دنا و  هدوب یندعم  ای  یعیبط  عبانم  زا  میساتپ  ای  تزا  دننام  یفرصم  داوم  ایآ  دنیامن  صخشم  هک  دنتـسین  رداق  ناهایگ 
تسا نکمم  اه  هدروآرف رد  شک  هرـشح داوم  زا  یـضعب  هدنامیقاب  هک  تسا  ملـسم  .دنـشاب  یم عبنم  ودره  زا  يواسم  روط  هب داوم  نیا 

ادج هایگ  زا  یبوخ  هب  ناوت  یم یهایگ  داوم  زا  هدافتسا  زا  لبق  ار  داوم  نیا  مظعا  تمسق  یلو  ددرگ ، یتحاران  ای  يرامیب  داجیا  ببس 
دیرخ هب  دنم  هقالع هک  يدارفا  رگید ، فرط  زا  .تسا  هدیدرگ  نییعت  صخشم  روط  هب اه  هدروآرف رد  اهنآ  زاجم  نازیم  هزورما  دومن و 

صوصخم شور  هب  اتقیقح  ایآ  رظن  دروم  لوصحم  هکنیا  صیخـشت  تهج  یهاـگآ  هلیـسو و  هنوگ  چـیه دنتـسه ، یتـالوصحم  نینچ 
تخادرپ هب  روبجم  ار  يدایز  غلبم  هلیـسو  نیدـب  هدوب و  شوخلد  هدنـشورف  لوق  هب  طقف  دـنرادن و  هدـش ، هداـمآ  تشادرب و  تشک و 

.دنا هدننک هارمگ  یئاه  هژاو نینچ  تقیقح  رد  هک  ددرگ  یم هظحالم  ور  نیا زا  .دنشاب  یم

: یهایگ ياهوراد  ندوب  رثؤم  ندوب و  ملاس 

نینچ اـیآ  هک  تـسا  نـیا  دریگ  رارق  هجوـت  یـسررب و  دروـم  دـیاب  هـک  یهاـیگ  ياـه  هدروآرف اـهوراد و  دروـمرد  رگید  هـتکن  کـی 
رد مدرم  هکنیا  ارچ  دـنراد و  یمـس  رثا  داـیز ، رادـقم  هـب  فرـصم  تروـص  رد  اـیآ  دنـشاب و  یم یناـمرد  شزرا  ياراد  یتـالوصحم 
رد تسا  یهیدـب  .دنتـسه  یئاه  هدروآرف نینچ  يارب  لوپ  يا  هظحالم لباق  رادـقم  تخادرپ  هب  رـضاح  دـنراد و  رارـصا  اهنآ  فرـصم 

.داد تبسن  وبیسالپ  رثا  هب  تسا  نکمم  ار  نآ  هک  هدش  هظحالم  یهایگ  ياهوراد  فرصم  زا  یعفان  تارثا  زین  دراوم  زا  يرایسب 
یناور مسیناکم  قیرط  زا  وبیسالپ  رثا  .دراد  ینامرد  شور  اب  یمک  رایسب  هطبار  ای  هدوب  وراد  رثا  زا  لقتـسم  الومعم  ینامرد  رثا  نینچ 

.دریگ یم ماجنا 
هدوب رثا  ياراد  نامرد  دروم  نارامیب  دـصرد  زا 35  شیب دودـح  رد  وبیـسالپ  نامرد  طئارـش  بسحرب  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 

ای یلخاد  ددـغ  ریثأـت  تحت شنکاو  اـی  يدرف ، ساـسحا  راـتفر ، زرط  رد  تبثم  رییغت  تروص  هب  ـالومعم  یناـمرد  دـیفم  تارثا  .تسا 
لصاح  تسا  نکمم  يا  هزادنا ات  تبثم  رثا  نیاربانب ، تسا  ندش  بوخ  تلاح  رگید ، .دیامن  یم زورب  باصعا  هلسلس 
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بلغا زین  یهایگ  داوم  دربراک  باختنا و  دراد ، صخش  يدوبهب  رد  یمهم  رایسب  رثا  زین  هدش  فرـصم  یهایگ  داوم  هب  دامتعا  .ددرگ 
.دنیامن یم هیصوت  ار  نآ  سانشرس  مرتحم و  ناتسود  ای  دارفا و  الومعم  هتشاد و  یموق  یتح  یگداوناخ و  ینالوط  هقباس 

زا یـضعب  .دومن  علطم  نآ  زا  دـیاب  ار  هدـننک  فرـصم هک  ددرگ  یتارطخ  ببـس  تسا  نکمم  نینچمه  یهایگ  ياه  هدروآرف دربراـک 
یمس داوم  ای  ازناطرس  تابیکرت  يواح  تسا  نکمم  اه  هدروآرف نیا  .دنشاب  كانرطخ  تسا  نکمم  ناسنا  يارب  یهایگ  ياه  هدروآرف

زا رامیب  ددرگ و  يرامیب  ندش  رتینالوط  نداتفا و  ریخأت  هب  ببـس  تسا  نکمم  یئاه  هدروآرف نینچ  هنارـسدوخ  دربراک  .دنـشاب  رگید 
دیلوت هیهت و  رد  قیقد  درادناتسا  لرتنک و  متـسیس  کی  دوجو  مدع  تلع  هب  .دزاس  مورحم  حیحـص  ینامرد  داوم  شور و  زا  هدافتـسا 

روط هب داوم  نیا  رگا  یتح  .دیامن  یمن تقباطم  نآ  يور  هتشون  اب  هتـسب  لخاد  رد  دوجوم  تالوصحم  تیفیک  الومعم  اه  هدروارف نیا 
لماـک هـیزجت  هجیتـن  ور  نـیا زا  تـسا و  راوـشد  رایـسب  بـلغا  هلاـعف  داوـم  رظن  زا  اـهنآ  ندوـمن  درادناتـسا  دـندرگ ، صخـشم  یمک 

.تسین سرتسد  رد  بلغا  دراد ، يدایز  تیمها  وراد  فرصم  رادقم  ندومن  صخشم  يارب  هک  یهایگ  ياه  هدروآرف
هجیتن هکنیا  نودب  دراد ، هارمه  هب  ار  يدایز  جرخ  اهنآ  موادم  فرصم  دنـشاب و  یم تمیق  نارگ بلغا  یهایگ  ياه  هدروآرف هرخالاب ،

دننام یهایگ  ياهوراد  هیوریب  ندرب  راک  هب  زا  شوهاب  دارفا  لئالد ، نیا  مامت  اـب  لاـحره  هب .دـشاب  هتـشاد  هدـننک  فرـصم يارب  تبثم 
.دننک یم بانتجا  رگید  یئوراد  هدامره 

دروم یعیسو  روط  هب یتنس  بط  رد  هتشذگ  رد  هزورما و  دنراد و  دوجو  ناریا  رد  هک  یهایگ  ياه  هدروآرف داوم و  زا  ثحبم ، نیا  رد 
دربراک یملع و  تاعالطا  نیرخآ  ناـهایگ  نیا  زا  مادـکره  درومرد  هک  دـش  دـهاوخ  یعـس  .درک  میهاوخ  ثحب  دـنا ، هدوب هدافتـسا 

.میناسرب زیزع  ناگدنناوخ  رظن  هب  یسانش  نامرد رد  ار  اهنآ  زا  هدافتسا  ناکما  ینایزیب و  نازیم  حیحص و 
یعقاوریغ رثا  نداد  ناشن  يارب  هک  یبصعت  هنوگره  زا  يراع  تسا  هدـش  یعـس  دومرف ، دـیهاوخ  هظحالم  ثحبم  نیا  رد  هک  یبلاـطم 

هتـشذگ رد  یخیرات  رظن  زا  یتنـس و  بط  رد  یهایگ  داوم  دربراک  هک  درک  ناعذا  دـیاب  هرخالاب ، دـشاب و  تسا ، یهاـیگ  هداـم  کـی 
.تسا هدش  مک  يا  هزادنا ات  یعانص  یئایمیش  داوم  زا  هدافتسا  تلع  هب هزورما  هتشاد و  تیمها 
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یهایگ ءاشنم  اب  یتنس  ياهوراد  ]

(: هجنوی  ) تق

هدرکمد تروـص  هب اـهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) 1 (] اویتاس وگاکیدـم -  ) هجنوی هاـیگ  ياـه  هناد رادـلگ و  ياـه  هخاشرـس اـه و  گرب
فرصم ور  نیا زا  دراد و  اهتشا  شیازفا  تیرترآ و  ياه  یتحاران عفر  تهج  یصاخ  تیفورعم  هایگ  .دور  یم راک  هب  كرحم  ناونع  هب

.تسا هدش  هیصوت  ندش  هبرف  نزو و  شیازفا  تهج  نآ 

: ولآدرز هتسه  زغم 

رادقم هب  لیرتال  نیلادگیمآ و  یعیبط  عبنم  ناونع  هب ار  هسازور ) هداوناخ  زا  [ ) 2 (] اناینمرآ سونورپ   ) ولآدرز هتسه  فلتخم  عاونا  زغم 
، تسا دیزونوروکولگ  اتب - لیریتنول - دنام  لیرتال )-(  دنـشاب ، یمن رگیدکی  هباشم  الماک  نیلدـگیمآ  لیرتال و  .دـشاب  یم دـصرد   3

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 763 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


، تسا نیلادـگیمآ  نآ  یلـصا  هدام  دـنرب و  یم راـک  هب  ناطرـس  دـض  لـماع  کـی  ناونع  هب ار  ولآدرز  هتـسه  زغم  هکنیا  تلع  هب  یلو 
.درب راک  هب رگیدکی  ياج  هب  ناوت  یم ار  مان  ود  نیا  نیاربانب ،

رد صوصخب  ناطرـس ، دض  يوراد  کی  ناونع  هب لیرتال  ندوب  رثوم  رـس  رب  یگرزب  یـسایس  یفطاع و  ياهلاجنج  ریخا ، ياهلاس  رد 
لماش وراد  نیا  رثا  هوحن  درومرد  هدـش  هیـصوت  مسیناکم  .تسا  هدومن  زورب  هتـشاد ، يدایز  تفرـشیپ  اهنآ  رد  ناطرـس  هک  یناراـمیب 
هتشاد رثا  يداع  ياهلولس  يور  رب  هکنیا  نودب  یناطرس ، ياهلولس  رد  رونایـس  يواح  یمـس  هدام  ای  رونایـس  یـصاصتخا  ندرکدازآ 

هک تسین  تسد  رد  یلئالد  زین  اکیرما  ناطرـس  اب  هزرابم  زکرم  رظن  هب  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  زونه  مسیناکم  نیا  یلو  تسا ، دـشاب ،
.دشاب هتشاد  یناطرس  نارامیب  رد  يدیفم  رثا  لیرتال 

ار نآ  جالع  لباقریغ  يرامیب  نامرد  يارب  یناسنا  يوزرآ  رطاخ  هب  ناطرس  نامرد  ناونع  هب ار  وراد  نیا  مه  زونه  اهنیا  همه  دوجو  اب 
.دنرب یم راک  هب 

هک نآ رد  دوجوم  نیـسلوما  نیلدگیمآ ، رب  هوالع  نوچ ، كانرطخ  تسا  يراک  ولآدرز  هتـسه  زغم  زا  هدافتـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
نکمم  تسا ، رونایس  هدننکدازآ  دیزکولگ و  هدننکزیلوردیه  میزنآ  کی 

1010 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هچرگ .تسا  هدیدرگ  شرازگ  ولآدرز  هتسه  زغم  فرصم  رثا  رد  گرم  ددعتم  دراوم  نونکات  ددرگ و  دیدش  تیمومسم  ثعاب  تسا 

روط هب ناوتب  رگا  یتح  تسین و  رودـقم  المع  نآ  لماک  ندرب  نیب  زا  یلو  دومن ، لاعفریغ  ار  نیـسلوما  نداد  ترارح  اـب  تسا  نکمم 
دیاب ماداـب ، دـننام  رگید  راد  نیـسلوما تاـبیکرت  فرـصم  زا  هک  دـنرادن  یهاـگآ  ناگدـننک  فرـصم دومن  رثا  یب ار  نیـسلوما  لـماک 

هب نیلادـگیمآ  هک  تسا  هداد  ناشن  هدـش ، ماجنا  مادـنا  کچوک  تاناویح  يور  رب  اریخا  هک  یتاـشیامزآ  هوـالعب  .دـنیامن  يراددوخ 
.دشاب یم رونایس  اب  تیمومسم  هب  رداق  زین  یجراخ  زادیزکولگاتب  میزنآ  رثا  نودب  یئاهنت 

ولآدرز هتـسه  زغم  دربراـک  تسا ، داـیز  رایـسب  نآ  رطخ  داـجیا  لاـمتحا  هدوـب و  كوکـشم  هدروارف  نیا  یناـمرد  رثا  هکنیا  تلع  هـب 
.ددرگ عنم  دیاب  ناطرسدض  يوراد  کی  ناونع  هب

: یهوک راهب  هشیمه 

، دـیآ یم تسد  هب  هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) 3] اناتنوم اکینرآ  رادـلگ  ياه  هخاشرـس زا  هک  یهوک  راهب  هشیمه  روتنت  ای  یلکلا  هراصع 
.دور یم راک  هب  ندش  گر  هب گر اه و  یگتفوک یگدیشارخ ، نامرد  رد  یکیرحتدض  هدام  کی  ناونع  هب

نیا .دور  یم راک  هب  اهدردولگ  رد  وش  ناهد هرغرغ ، تروص  هب اه و  هزول مروت  نامرد  تهج  مک  رادقم  هب  نینچمه  هایگ  نیا  هراصع 
لوید و ینرآ  ياه  لکلا وردیه  يدرموزیا  ود  دوجو  هب  طوبرم  نآ  یعضوم  دربراک  یلو  تسا ، بورکیمدض  تابیکرت  يواح  هایگ 

.تسا یمس  ندش  هدروخ  تروص  رد  یهوک  راهب  هشیمه  هراصع  .دشاب  یم دنراد  یکیرحت  تیصاخ  هک  لویداراف 

: سدقم راخ 

هداوناخ  زا  [ ) سوتکیدنب 4 سوکنیس  هدش  کشخ  یئاوه  ياه  شخب
1011 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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روآاهتشا و خلت  کینوت  کی  ناونع  هب ار  نآ  یخلت  تلع  هب تسا ، هزم  خلت ینوتکال  نپرت  يد کی  هک  نیسینس  يواح  هک  هتیزوپمک )
ارفص هسیک  يدبک و  ياهیرامیب  هدننک  نامرد  يوراد  ناونع  هب هایگ  نیا  زا  میدق  رد  .دنرب  یم راک  هب  همـضاه  ءوس  خفن و  نامرد  رد 

.تسا هدیدرگن  هئارا  هایگ  نیا  ینامرد  دربراک  يارب  یملع  لیلد  هنوگ  چیه نونکات  یلو  هدش ، یم هدافتسا  یناوارف  هب 

: یبآ دنسپ  هاش

هدوـب و خـلت  معط  ياراد  هاـیگ  نیا  .دـشاب  یم هساـنبرو ) هداوناـخ  زا  [ ) 5] اتاتـسه انبرو  هدـش  کشخ  ياه  هخاشرـس زا  تسا  تراـبع 
هک تسا  نیلانبرودـیزکولگ  نآ  یلـصا  هداـم  .دور  یم راـک  هـب  شخبمارآ  يوـقم و  روآـطلخ ، روآ ، هدـعاق قرعم ، يوراد  ناوـنع  هـب

.دراد فیعض  کیتم  یموتاپمساراپ تیصاخ 
.ددرگ یم داجیا  عوهت  تلاح  دوش ، فرصم  هایگ  نیا  زا  يدایز  رادقم  هک  یتروص  رد 

: مدنگ سوبس 

هیذغت رد  يدایز  تیمها  مدنگ  سوبـس  .تسا  هنیمارگ ) هداوناخ  زا  [ ) مویتسآ 6 موکیتیرت  مدنگ  یجراخ  ربز  هتـسوپ  زا  تسا  ترابع 
تاناویح طسوت  فرـصم  زا  سپ  هدام  نیا  .دراد  یئاذـغ  میژر  زاـیندروم  فاـیلا  هظحـالم  لـباق  رادـقم  ندوب  يواـح  تلع  هب ناـسنا 

.دسریم دعقم  هدور و  تسار  هیحان  هب  رییغت  نودب  اه  هدور هدعم و  زا  روبع  زا  سپ  هدننکراوخشنریغ 
یلاح رد  تسا ، مدنگ  سوبـس  زا  ناسنا  یئاذغ  میژر  رد  دوجوم  فایلا  زا  دصرد  هک 7 ر 26  تسا  هداد  ناشن  یئایمیـش  ياه  هیزجت

.دراد فایلا  دصرد  وله 28 ر 2  دصرد و  هدش 70 ر 3  هتخپ  جیوه  دصرد ، هتخپ 27 ر 7  يایبول  هک 
هاگتـسد رد  هک  یفلتخم  تاـفالتخا  هـک  تـسا  هداد  ناـشن  یبرجت  یکینیلک و  يژولویمدـیپا ، تاـعلاطم  ساـسارب  يداـیز  تاـعالطا 

.دراد یئاذغ  میژر  رد  فایلا  دوبمک  اب  یکیدزن  رایسب  هطبار  دیآ ، دوجو  هب  تسا  نکمم  شراوگ 
1012 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ياهروموت داـجیا  يارب  دـعقم  نولوک و  ندومن  هداـمآ  تسوبی ، لـماش  دوش  یم دـیلوت  فاـیلا  فرـصم  دوبمک  یپرد  هک  یـضراوع 
تارثا .دـشاب  یم ارفـص  هسیک  ياـهیرامیب  یقورع و  یبلق و  تـالالتخا  دـننام  یئاـهیتحاران  اـب  یمیقتـسمریغ  هطبار  یتـح  یناـطرس و 

تبوطر و بذـج  تردـق  تلع  هب  اهنت  هن یئاذـغ  میژر  فاـیلا و  ریاـس  اـب  مدـنگ  سوبـس  یفاـک  رادـقم  فرـصم  رثا  رد  هک  يدـیفم 
بذج تیلباق  نیا  .دشاب  یم ار  يوارفـص  ياهدیـسا  هلمج  زا  یفلتخم  داوم  بذج  تردـق  ياراد  هکلب  تساهنآ ، رد  بآ  يرادـهگن 

.دراد تیمها  لورتسلک  مسیلوباتم  بذج و  رد  میقتسم  روط  هب يوارفص  ياهدیسا 
یشراوگ ياهیتحاران  زا  یضعب  نامرد  رد  لقادح  تسا  یهیدب  الماک  یئاذغ ) داوم  رد  دوجوم  فایلا   ) مدنگ سوبس  ینامرد  شزرا 

، دوش یم هدافتـسا  سوبـس  زا  نولوک  مخز  دـننام  یئاهیتحاران  نامرد  رد  هزورما  یتح  .تسا  نشور  یبوخ  هب ریـساوب  تسوبی ، دـننام 
.تسین حیحص  رظن  هب  یقورع  یبلق و  یشراوگ ، ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  تهج  مدنگ  سوبس  يدایز  رادقم  زا  هدافتسا  یلو 

.دندرگ دراو  یئاذغ  میژر  رد  دیاب  یفاک  رادقم  هب  فایلا  يواح  عبانم  رگید  اب  مدنگ  سوبـس  هک  دنراد  هدیقع  نیـصصختم  هزورما ،
.دوش یم نیمأت  مدنگ  سوبس  زا  يروخیاچ  قشاق  ات 4  تروص 2  هب هک  تسا  هدش  هیصوت  زور  رد  فایلا  زا  مرگ  هک 10  يروط  هب
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: مدآ اباب 

يا هرثوم هدام  دقاف  اه  هشیر نیا  .دشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) 7] اپال مویتکرآ  هایگ  لوا  لاس  هدـش  کشخ  ياه  هشیر زا  ترابع 
، قرعم باهتلادـض ، ردـم ، ناونع  هب ار  نآ  .دراد  يداـیز  فرـصم  یتنـس  بط  رد  یلو  دـشاب ، یم تسا ، کـیژولویزیف  رثا  ياراد  هک 

دشر کیرحت  تهج  هایگ  نیا  هشیر  زا  هدش  هیهت  تالوصحم  .دنرب  یم راک  هب  سیلفس  سرقن و  هجلاعم  رد  لمح و  عضو  رد  کمک 
هدومنن تابثا  ار  صاوخ  نیا  یملع  لیلد  هنوگ  چیه نونکات  .دور  یم راک  هب  سیزایروسپ  رس و  هروش  دننام  یتسوپ  ياهیتحاران  وم و 

1013 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنرب یم راک  هب  زین  یهایگ  ياچ  تروص  هب ار  مدآ  اباب  ياه  هشیر ریخا  ياهلاس  رد  .تسا 

: هبرگ فلع 

رطعم ياچ  کی  ناونع  هب هایگ  نیا  هزورما ، .دـشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) 8] ایراتاکاتپن هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرس گرب و  زا  ترابع 
وکابنت اـب  هارمه  اـی  یئاـهنت  هب  هبرگ  فلع  ندرکدود  هک  تسا  هدـش  عیاـش  ریخا  ياـهلاس  رد  .دوش  یم فرـصم  یناوارف  هب  عوبطم  و 

.ددرگ یم یشوخ  تلاح  داجیا  ببس 
تلع هب  ور  نیا زا  دندرگ و  یمن زین  نآ  هجوتم  دوخ  ناگدـننک  فرـصم یهاگ  هدوب و  فیفخ  هداعلا  قوف الومعم  یناور  تلاح  نیا  و 

.تفرگ يدج  ار  نآ  دیابن  كوکشم  رثا 

: هنوباب

زین اـیراکیرتام  ماـن  هب  هک  دـشاب  یم هتیزوـپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) 9] الیموماکایر اکیرتام  هایگ  رادـلگ  ياـه  هخاشرـس زا  تسا  تراـبع 
دربراک یئایمیش و  تابیکرت  رظن  زا  هک  تسا  [ 10 (] سیلیبون سیمتنآ   ) یمور هنوباب  مان  هب  هنوگ  نیا رگید  هباشم  هایگ  تسا  فورعم 

، نکـشداب ناونع  هب یتنـس  بط  رد  دـنیامن ، یم تشک  اپورا  رد  صوصخب  ایند ، فلتخم  طاقن  رد  یناوارف  هب  ار  هنوباب  .تسا  ناـسکی 
يواح تالوصحم  هراصع  یلو  دنرب ، یم راک  هب  ندرکمد  تروص  هب ار  هایگ  نیا  بلغا ، .دنرب  یم راک  هب  مروت  دـض  مساپـسا و  دـض 

مان هب  ار  نآ  تسا  نکمم  دراد ، هک  یعیـسو  دربراک  ناوارف و  فرـصم  تلع  هب  اپورا  رد  هنوباـب  .دـنرب  یم راـک  هب  زین  ار  نآ  سناـسا 
.دیمان اپورا  گنیسنج 

.دنروآ لمع  هب  دایز  طایتحا  هنوباب  فرصم  رد  دیاب  مدرم  زا  يا  هتسد
، يدـلج دـیدش  ياهتیـساسح  داـجیا  ببـس  تـسا ، هدرگ  ياـه  هـناد يداـیز  رادـقم  يواـح  هـک  هنوباـب  ياـهلگ  زا  هدـش  هـیهت  ياـچ 

تقیقح رد  .تسا  هدـش  دنـساسح ، هریغ  دـی و  گر و  رتریپ ، ياهلگ  هب  تبـسن  هک  يدارفا  رد  يژرلآ  تـالاح  رگید  یـسکالیفانآ و 
هتیزوپمک  هداوناخ  ناهایگ  هب  تبسن  هک  يدارفا 

1014 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنیامن يراددوخ  هداوناخ  نیا  هب  طوبرم  یهایگ  ياه  هدروآرف رگید  هنوباب و  فرصم  زا  دیاب  دنراد ، تیساسح 

یئایمیش و يزرواشک ، یسانشهایگ ، رظن  زا  یملع  عیسو  یسررب  دروم  هدرک ، ادیپ  هزورما  هک  یفرصم  تیمها و  تلع  هب  هنوباب  هایگ 
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هب طوبرم  رثا  نیا  دنک و  یم دـیئأت  ار  هنوباب  یمروت  دـض  رثا  قثوم  رایـسب  روط  هب اهیـسررب  نیا  هجیتن  .تسا  هتفرگ  رارق  يژولوکامراف 
.دشاب یم لولوبآ  سیب  افلآ  نیلوزاماک و -)-(  صوصخب  رارف  ياهسناسا  زا  ندرک ) هدامآ یط  رد  ای   ) هایگ رد  دوجوم  تابیکرت 

تـسا نکمم  وراد  تارثا  ریاس  .تسا  رثوم  نآ  مساپـسا  دض  رثا  رد  زین  هنوباب  رد  اه  نیراموک اهدـیئونوالف و  دـننام  یتابیکرت  دوجو 
.دشاب هایگ  رد  دوجوم  هتخانشان  تابیکرت  رگید  ای  قوف و  داوم  هب  طوبرم 

هدـنهد لیکـشت داوم  تسا و  هایگ  رد  دوجوم  رارف  سناسا  دـصرد  ات 15  يواح 10  اهنت  هنوباب  لـگ  زا  هدـش  هیهت  هدرکمد  هنافـساتم 
.دشاب یم يرتیوق  رثا  ياراد  املسم  رارف  سناسا  يواح  ياه  هدروارف ای  هایگ  مات  هراصع  .دراد  یمروت  دض  رثا  هک  تسا  رارف  سناسا 
هدرکمد هک  یتروص  رد  دـنراد ، هدـیقع  نارظنبحاص  هنوباـب  زا  لـصاح  هدرکمد  رد  یبرچ  رد  لولحم  داوم  تظلغ  ندوب  مک  مغریلع 

.ددرگ یم لصاح  نآ  زا  يدیفم  رثا  وراد  عمجت  تلع  هب  ددرگ ، فرصم  ینالوط  تدم  هب  هایگ  نیا 

: یئارحص هنوباب 

.ر دودح 5  رد  يواح  هک  دـشاب  یم نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) 11] اکیلگناخرآ اکیلجنآ  هایگ  هدـش  کشخ  ياه  هویم هشیر و  زا  ترابع 
روآ و هدعاق ردم ، قرعم ، نکشداب ، يویر ، ياه  هدروآرف رد  کینوت  رطعم ، كرحم  لماع  کی  ناونع  هب تسا و  رارف  سناسا  دصرد 

نونکات .تسناد  نآ  رد  رارف  سناسا  دوجو  هب  طوبرم  ناوت  یم ار  وراد  نیا  عونتم  تارثا  .تسا  هتفر  یم راک  هب  مسیتاـمر  هجلاـعم  رد 
نیا  ینامرد  رثا  ياهاعدا  هدیسرن و  توبث  هب  یئارحص  هنوباب  يارب  ینیعم  کیژولوکامراف  رثا  رثوم و  یئایمیش  بیکرت  هنوگ  چیه

1015 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دسر یم رظن  هب  كوکشم  هایگ 

: ینساک

یناوارف هب  ار  نآ  تسا و  هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) سوب 12 یتنیا مویروکیش - هایگ  هدش  کشخ  ياه  هشیر موزیر و  زا  تسا  ترابع 
، ارفـص هسیک  گنـس  نامرد  تهج  کینوت  نیلم ، ردم ، ناونع  هب ار  ینـساک  میدق  رد  .دـنیازفا  یم هوهق  هب  گنر  ندرک و  خـلت تهج 
نیـسوتکال و مان  هب  هزم  خـلت ياه  نوتکـال نیرت  یئوگزـس ياراد  ینـساک  .دـنا  هدرب یم راـک  هب  همـضاهءوس  دـبک و  راـک  تـالالتخا 

کی  ) نیرتسازگارات و  هداس ) نوریپ  کی   ) لوتلام تسا ،) ینیراموک  دـیزکولگ  کـی  هک   ) نیئروکیـش نینچمه  نیرکیپوکوتکـال و 
.دشاب یم نپرت ) يرت

دوجو ناهایگ  زا  يرگید  دادعت  هداد و  وب  تلام  رد  هک  نآ رد  دوجوم  لوتلام  یلو  درادـن ، يا  هدـش هتخانـش  ینامرد  شزرا  ینـساک 
.دشاب یم زراکاس  ینیریش  هدنهد  شیازفا تردق  ياراد  دراد ،

: يرخاپ

ادـتبا هک  تسا  بلاج  .دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) 13] ارافرافوگ الیـسوت  هایگ  ياهگرب  ای  رادـلگ و  ياه  هخاشرـس زا  ترابع 
تمـسق ودره  .دنوش  یم رهاظ  نآ  نهپ  ياهگرب  دـندومن ، ندـش  هدرمژپ  هب  عورـش  اهلگ  هک  نیا زا  سپ  دـنوش و  یم زاب  هایگ  ياهلگ 
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رد صوصخب  روآطلخ  هدـننک ، مرن ناونع  هب ار  نآ  تسا  هدـش  ببـس  هک  تسا  يژالیـسوم  داوم  يا  هظحالم لباق  رادـقم  يواح  هایگ 
تیـصاخ ناوج  ياـهلگ  هک  تسا  هداد  ناـشن  دـش ، ماـجنا  هاـیگ  نیا  يور  رب  ادـیدج  هک  یتاـعلاطم  .دور  یم راـک  هب  هفرـس  هجلاـعم 

.ددرگ یم شوم  هب  نآ  ندیناروخ  تروص  رد  يدبک  ياهلولس  لایلتودنآ و  متسیس  ياموکراس  داجیا  ببس  هتشاد و  یئازناطرس 
يرخاپ ياهلگ  رد  دیئولاکلآ  نیا  هچرگ  .دشاب  یم نیک  ریک  نس  مان  هب  نیدیزیلوریپ  هورگ  دـیئولاکلآ  کی  زا  ترابع  ازناطرـس  هدام 

هداد  ناشن 
1016 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زا .دراد  دوجو  زین  یئاکریک  ویـسنس  دـننام  نآ  هباشم  ياه  هنوگ دـننامه  هایگ  نیا  ياهگرب  رد  هک  دـسر  یم رظن  هب  یلو  تسا ، هدـش 
.تسین یتسرد  راک  یتنس  يوراد  کی  ناونع  هب هایگ  نیا  لگ  گرب و  زا  هدافتسا  ور  نیا

: نوتیفنس

مخز نامرد  تهج  هک  تسا  یمیدـق  رایـسب  یهایگ  ياهوراد  زا  یکی  هساـنیژاروب ) هداوناـخ  زا  [ ) لانیسیفا 14 موتیفمـس  ای  نوتیفنس 
.دور یم راک  هب  یلخاد  هار  زا  یعضوم و  تروص  هب یجراخ  ياهمخز  رد  رشع و  ینثا  هدعم و 

ياهتمـسق زا  دصرد  کی  ات  .ر  زا 6  نآ  رادـقم  هک  هدوب  نآ  نیئوتنـالآ  دوجو  هب  طوبرم  هاـیگ  نیا  هشیر  مزیر و  گرب ، یناـمرد  رثا 
يدادعت يواح  دنا  هتفرگ رارق  یـسررب  دروم  هک  یهایگ  ياه  هنومن زا  یـضعب  .دراد  دوجو  هایگ  گرب  رد  مک  رادـقم  هب  ینیمزریز و 

نیپراک ویزال  اهدیئولاکلآ  نیا  زا  یکی  .دنراد  دبک  يور  رب  دـیدش  رایـسب  یمـس  رثا  هک  دنـشاب  یم نیدـیزیلوریپ  ياهدـیئولاکلآ  زا 
.دشاب یم تسا ، دیئولاکلآ  نویلیم  رد  تمـسق  يواح 50  اهنآ  یئاذغ  میژر  هک  ناگدنوج  رد  دـبک  ناطرـس  دـیلوت  هب  رداق  هک  تسا 

ياهروموت داجیا  ببـس  تسا ، هایگ  گرب  دـصرد  .ر  يواح 5  هک  یئاذـغ  هک  داد  ناشن  هدـنوج  تاـناویح  يور  رب  رتشیب  تاـعلاطم 
.تسا هدش  هناثم  دبک و  میخدب 

تارثا ياراد  نآ  دربراک  تقیقح ، رد  درب و  راک  هب  ررـض  یب یهایگ  يوراد  کی  ناونع  هب ار  هایگ  نیا  دـیابن  تاعلاطم  نیا  ساـسارب 
.تسا یبولطمان 

: ودک مخت 

یناوارف هب  ینیچ  يودک  یئاولح و  يودک  و  [ 15] وپپاتیبروکوک لبنت  ودک  عون  صوصخب  هساتیب ) روکوک  هداوناخ   ) ودک عاونا  مخت 
تاـعفد هب  هک  دوش  یم هیهت  ودـک  مخت  مرگ  زا 60  یلولحم  یلومعم  روط  هب .دور  یم راـک  هب  يرثوم  روط  هب اـنیت  مرکدـض  ناوـنع  هب

.دنناد یم مرگ  دودح 600  رد  ار  وراد  فرصم  نازیم  نارظنبحاص  زا  یضعب  اذهعم ، دریگ ، یم رارق  هدافتسا  دروم 
1017 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مخت هرثوم  هداـم  هک  دراد  دوجو  نیتیبروکوک )  ) نیدـیلوریپ یـسکوبرک  - 3 ونیمآ - - 3 لومعمریغ ، هنیما  دیـسا  کی  ودـک  مخت  رد 
تلع .درب  راک  هب  دیاب  ار  ودک  مخت  زا  يدایز  رادقم  انیت  مرک  دـض  ناونع  هب بولطم  هجیتن  لوصح  يارب  .دـهد  یم لیکـشت  ار  ودـک 
لیلد نیدب  تسا و  اه  هنومن زا  يدایز  دادعت  رد  نآ  نادقف  یتح  ودـک و  مخت  رد  دوجوم  نتیبروکوک  رادـقم  ندوب  مک  رطاخ  هب  نآ 

ضراوع یمـس و  رثا  هب  طوبرم  یـشرازگ  نونکات  .تسا  هدـش  هداد  انیت  مرک  يور  رب  ودـک و  مخت  ندوب  رثا  یب درومرد  یتاـشرازگ 
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.تسا هدشن  رشتنم  وراد  نیا  فرصم  زا  رد  هیونات 

: رایخ مخت 

برچ زغم  زیت و  كوــن  ياراد  رتــمیلیم  ضرع 5  رتــمیلیم و  لوط 12  هب  لکـش  یـضیب  هساـتیبروکوک ) هداوناـخ   ) راـیخ عاونا  مخت 
.ددرگ یم زیوجت  ماوـت  روـط  هب یهاـیگ  ياـهوراد  ریاـس  اـب  هارمه  بلغا  هدـننک و  مرن يذـغم ، ناوـنع  هب راـیخ  مخت  .تسا  هزم  نیریش

.دنرب یم راک  هب  هبصح  بت  نامرد  رد  ار  رایخ  مخت  هدرکمد 

: هلیلبنش

یگدننک مک تیصاخ  هلیلبنـش  .دشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناخ  زا  [ ) 16 (] موکارگ مونئوفالنوگیرت   ) هدـش کشخ  ياه  هناد زا  ترابع 
تاحشرت شیازفا  نامرد  رد  هدرکمد  تروص  هب همـضاه و  ءوس  نامرد  رد  ظفاحم و  هدننک ، مرن ناونع  هب هوالعب ، دراد و  ار  نوخ  دنق 

امسر هلیلبنش  ياه  هناد هچرگ  تسا ، يژالیسوم  ياهدیئولک  وردیه  نیلنوگ و  يرت  يواح  هلیلبنش  ياه  هناد .دور  یم راک  هب  یگدعاق 
ناونع هب یجراـخ  لامعتـسا  رد  .دور  یم راـک  هب  روظنم  نیدـب  یناوارف  هب  یتنـس  بط  رد  یلو  هدـشن ، هتخانـش  تباـید  دـض  ناونع  هب

.دور یم راک  هب  یکشزپماد  رد  یعضوم  هدننک  مرن

: زایپ ریس و 

تسا  نیا  هناشن  یملع  لیلق  دهاوش  یتنس و  بط  زا  يدایز  تاعالطا 
1018 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یکیژولویزیف ياه  تیلاعف ببس  هسایلیل ) هداوناخ  زا  [ ) 18] اپس مویلآ - زایپ ، ای  مویتاس 17 ] مویلآ  ریس ، زا  يدایز  رادقم  فرـصم  هک 
رد عیرست  نوخ ، راشف  هدنروآ  نیئاپ نوخ ، یبرچ  نوخ و  دنق  هدننک  مک ارفص ، دیلوت  کیرحت  زا : دنترابع  هک  دندرگ  یم ینوگانوگ 
هک يدارفا  هک  تسا  هداد  ناشن  لرتنک  تحت  یناسنا  دارفا  رد  دیدج  تاعلاطم  .دشاب  یم یگدروخامرـس  نامرد  مخز و  ندش  بوخ 
ریس مرگ  زا 10  رتمک   ) تسا داوم  نیا  زا  یمک  رادقم  يواح  اهنآ  یئاذغ  میژر  ای  دنتـسه و  زایپ  ریـس و  زا  يراع  یئاذغ  میژر  تحت 
اهنآ یئاذغ  میژر  هک  يدارفا  زا  نوخ  مرس  رد  نیئتورپوپیلاتب  اهدیریسیلگ و  يرت - يرتالاب  رادقم  ياراد  هتفه ،) رد  زایپ  مرگ  و 200 

.دنشاب یم تسا ، هتفه  رد  ریس  مرگ  زایپ و 50  مرگ  زا 600  شیب
هدوب و موسوم  نیـس  یلآ ماـن  هب  داوم  نیا  .تسا  یبورکیمدـض  يوق  تاـبیکرت  يواـح  ریـس  هک  دـنا  هداد ناـشن  یئایمیـش  ياهیـسررب 

اوه بآ و  رواجم  رد  تسا و  ریس  عوبطمان  يوب  لوئسم  هدام  نیا  هنافساتم  .تسا  درگوگ  دیسکا  دیفلوس - يد لیلآ - يد  زا  ترابع 
.ددرگ یم رادوب  يدیفلوس  يد  تاقتشم  رگید  دیفلوس و  يد لیلآ  يد هب  لدب  هدش و  هیزجت  تعرس  هب 

نیا دنا و  هدش زایپ  زا  تسا ، نوخ  راشف  هدنروآ  نیئاپ تیـصاخ  ياراد  قیرزت  رثا  رد  هک  نیدنالگاتـسورپ  ندرکادـج  هب  قفوم  اریخا ،
رثا مسیناکم  كرد  هب  قفوم  ناوتب  قیرط  نیدب  تسا  نکمم  تسا و  یلاع  ناهایگ  رد  نیدنالگاتـسورپ  دوجو  هرابرد  شرازگ  نیلوا 

.دیدرگ یئوراد  ناهایگ  زا  هتسد  نیا 
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.دشاب یم نیمآ  لینف يد  زایپ  رد  دوجوم  نوخ  دنق  هدننک  مک  تابیکرت  زا  یکی  هک  تسا  هداد  ناشن  ( 1984  ) دیدج تاقیقحت 
، دـنهد یم تبـسن  ناهایگ  نیا  هب  هک  ینامرد  ددـعتم  صاوخ  هرابرد  یتسرد  هب ناوتب  ات  تسا  مزال  رتقیقد  یملع  ياه  یـسررب املـسم 

هایگ ود  نیا  ینامرد  تیمها  شزرا و  هدومن و  تیوقت  ار  هیرظن  نیا  زایپ  زا  نیدنالگاتسورپ  ندرکادج  هتبلا  دومن و  یعطق  رظنراهظا 
.دهد یم ناشن  یبوخ  هب ار  یبط 

یئازناطرس تیصاخ  ندرب  نیب  زا  هب  رداق  ریس  یکبآ  هراصع  هک  تسا  هداد  ناشن  رضاح  باتک  فلوم  طسوت  هدش  ماجنا  ياهیـسررب 
ياهلولس 

1019 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم یناطرس  لاعف 

KH. Zarrin and Y: Aynehchi
Destruction of Carcinogenisity of Tumor Cells Treated With extract of Garlic( Allium

 ) sativum )and Allicin. J. Tumor Res 4, 15- 55) 9691
.دنرب یم راک  هب  يا  هبصح ياهبت  رد  لهسم  ناونع  هب ار  نغور  رکش و  اب  زایپ  مخت  هدناشوج 

: انایتوج

یموـب هـک  هسانایــسناژ ) هداوناـخ  زا  [ ) 19] اـئتول نایـسناژ  هاـیگ  هدـش  کـشخ  ياـه  هـشیر مزیر و  زا  تراـبع  نایــسناژ  اـی  اـنایتوج 
زین رظاح  لاح  رد  هتفر و  یم راک  هب  ناریا  رد  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  یئوراد  هایگ  نیا  .دشاب  یم ناریا  یقرـش  یحاون  ياهناتـسهوک 

ای يا  هوهق درز و  نایـسناژ  زا  ترابع  هک  ءـالعا  نایـسناژ  .دور  یم راـک  هب  یئاهتـشا  یب همـضاه و  ءوس  رد  هزم  خـلت کـینوت  ناونع  هب
هب اه  هشیر یجیردت  ندش  کشخ  رثا  رد  .دشاب  یم تسا ، هزم  خلت دیزوکولگ  کی  هک  نیرکیپویـسناژ  يواح 02 ر 0  تسا  یجنران 

شزرا یئوراد  رظن  زا  لوصحم  نیا  هدـش و  لصاح  يا  هوهق زمرق  گـنر  هاـیگ  ياـهمیزنآ  هلیـسو  هب  نیرکیپویـسناژ  زیلوردـیه  تلع 
.دراد يرتمک 

: گنیسنیج

.دشاب یم هسایلارآ  هداوناخ  زا  گنیسینج  ودورپ  سکاناپ  و  سویلوف 20 ] یئوکنیئوک  سکاناپ  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع  گنیسنیج 
ياه هشیر الومعم  .تسا  یقرش  يایسآ  یناتـسهوک  ياهلگنج  یموب  یمود  اداناک و  اکیرما و  قرـش  هیحان  ياهلگنج  یموب  لوا  هایگ 

.دنیامن یم کشخ  زیمت و  تقد  هب  يروآ  عمج  زا  سپ  ار  هلاس  ات 6  هایگ 3 
هیـسور و نپاژ ، هرک ، رد  یناوارف  هب  هایگ  نیا  تشک  هدرک ، ادیپ  هزورما  گنیـسنیج  هک  یعیـسو  دربراک  يداصتقا و  تیمها  تلع  هب 

.دریگ یم ماجنا  اکیرما 
يدیئونپرت  يرت  ياه  نینوپاس زا  یضماغ  طولخم  يواح  گنیسنیج 

1020 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
زا يدادعت  ای  کی  .اه  نینوپاس وستسوکیچ  اهدیزونسنیج و  اهدیسوسکاناپ ، دننک : یم میسقت  هتسد  هس  هب  ار  اهدیزوکولگ  نیا  .تسا 
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.دنشاب وراد  یکیژولویزیف  تارثا  لوئسم  هک  دسر  یم رظن  هب  اهدیزوکولگ  نیا 
.دنتـسه لئاق  نکـشداب  ردم و  كرحم ، کینوت ، صاوخ  نآ  يارب  دور و  یم رامـش  هب نیچ  بط  رد  یمهم  رایـسب  يوراد  گنیـسنج 

تاحـشرت يزکرم و  باصعا  هلـسلس  ندب  یمومع  مسیلوباتم  يور  رب  نوخ و  دنق  شهاک  ببـس  گنیـسنج  هک  تسا  هدـش  شرازگ 
.دراد یئوکین  تارثا  یلخاد  ددغ 

رد صوصخب  همـضاهءوس  یبصع ، ياه  یتحاران یباوخیب ، دنق ، ضرم  ینوخ ، مک نامرد  تهج  قرـش  یتنـس  بط  رد  ار  گنیـسنیج 
ياـه هدروارف هتفاـی و  شیازفا  یعیرـس  روط  هب یبرغ  ياـهروشک  رد  گنیـسنیج  فرـصم  اریخا  .دـنرب  یم راـک  هب  یـسنج  ياـهیناوتان 

ات 6 دودـح 5  رد  اکیرمآ  رد  هداد  ناشن  رامآ  هک  يروط  هب تسا ، هتفرگ  رارق  نادـنم  هقالع رایتخا  رد  یناوارف  هب  هایگ  نیا  زا  لـصاح 
.دننک یم هدافتسا  هایگ  نیا  زا  رفن  نویلیم 

ناشن تاناویح  يور  رب  هدش  ماجنا  تاعلاطم  نوچ  دنسانش ، یم هدنهد  قیبطت هدام  کی  ناونع  هب ار  گنیـسنیج  يژولوکامراف ، رظن  زا 
ياهتیلاعف حیحـصت  میظنت و  ببـس  دهد و  قیبطت  یحور  ياهراشف  ربارب  رد  ار  دوخ  ندـب  هک  دوش  یم ببـس  وراد  نیا  هک  تسا  هداد 

نآ لوئـسم  هک  دـسر  یم رظن  هب  دـشاب و  قـیقد  رایـسب  دـیاب  دـشاب ، تسرد  یتارثا  نـینچ  رگا  .ددرگ  دـیئوریت  يوـیلک و  قوـف  ددـغ 
ياهیناوتان دـض  لماع  کی  ناونع  هب یناوارف  هب  نینچمه  گنیـسنیج  .تسا  هایگ  ياـه  هشیر رد  دوجوم  دیـسوسکاناپ  ياهدـیزکولگ 

.تسا هدش  فرصم  زین  یسنج 
نآ 3 طسوتم  فرـصم  رادقم  یلو  دـنرب ، یم راک  هب  زور  رد  هشیر  زا  مرگ  دـح 15  ات  ياچ  هراـصع و  ردوپ ، تروص  هب  ار  وراد  نیا 

.تسا مرگ 
، نآ رد  دوجوم  هرثوـم  داوـم  لرتـنک  متـسیس  کـی  دوـجو  مدـع  نآ و  زا  لـصاح  ياـه  هدروارف گنیـسنیج و  تمیق  ینارگ  تلع  هب 

ریغتم رایـسب  گنیـسنیج  اه  هدروارف عاونا  رد  دوجوم  دیـسوسکاناپ  ياهدـیزکولگ  رادـقم  هک  تسا  هداد  ناشن  هدـش  ماجنا  تاـعلاطم 
.دنا هدوب گنیسنیج  دقاف  یلک  هب  اهنآ  دصرد  و 25  شزرا » یب  » ناوت یم ار  هدش  شیامزآ  ياه  هنومن دصرد  تقیقح 60  رد  تسا و 

هک تسا  هداد  ناـشن  هدـش  ماـجنا  هیلوا  ياـه  یـسررب هک  تسا  نیا  ددرگ  یتحاراـن  ببـس  رتـشیب  تسا  نکمم  هک  یعوـضوم  دـیاش 
، دنیامن یم فرصم  ار  نآ  هک  يدارفا  رد  یتالالتخا  داجیا  ببس  گنیسنیج  حیحصریغ  فرصم 

1021 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هورگ رد  دارفا و  يدادعت  رد  یباوخیب  یبصع و  تاکیرحت  نوخ ، راشف  شیازفا  ببـس  وراد  نیا  ینالوط  تدم  فرـصم  .تسا  هدـش 
یئاه هدروارف فرـصم  تلع  هب  تسا  نکمم  داضتم  جـیاتن  نیا  .تسا  هدوب  یگدومخ  نوخ ، راشف  شهاـک  ینعی  سکع  تارثا  رگید 

.دشاب دنتسه ، لاعف  ياهدیزکولگ  زا  یتوافتم  ریداقم  يواح  هک 
اب تیمومسم  تلاح  زا  يدیلقت  هک  دسر  یم رظن  هب  ددرگ ، یم لصاح  گنیـسنیج  هیوریب  فرـصم  رثا  رد  هک  یـضراوع  یلک ، روط  هب

تارثا هچرگ  .دشاب  یم زیفوپیه  هدغ  ای  هیلک  قوف  ددـغ  قیرط  زا  اهدـیئورتسا  هباشم  نآ  رثا  مزیناکم  دـشاب و  اهدـیئورتسا  وکیتروک -
دایز رادـقم  ینالوط  فرـصم  زا  ور ، نیا زا  دـشاب ، یمن ینیب  شیپ لـباق  ـالماک  نینچمه  هدوبن و  یفنم  لـماک  روط  هب زگره  وراد  نیا 

تفای یـسنج  ياهیناوتان  داوم  رد  وراد  یتیوقت  رثا  يارب  یلیلد  هنوگ  چـیه هدـش  ماجنا  تاعلاطم  رد  هوالعب ، .درک  بانتجا  دـیاب  وراد 
.تسا هدشن 

[21 :] نایب نیریش
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هدش ببس  اهدربراک  نیا  زا  یضعب  .دراد  ینوگانوگ  ياه  نامرد يارب  یتنس  بط  رد  يراد  هشیر یخیرات  هقباس  نایب  نیریش فرـصم 
اهدربراک ریاس  .دوش  هدافتسا  یگدروخامرس  هفرس و  نامرد  تهج  یئوراد  ياه  هدروآرف رد  نایب  نیریـش هراصع  زا  هزورما  هک  تسا 

نایب نیریش .دیامن  یم دیئات  هدعم  مخز  یمروت ، تالاح  زا  یـضعب  نامرد  رد  ار  نایب  نیریـش زا  هدافتـسا  هدوب و  هارمه  یملع  لئالد  اب 
.تسا زیامتم  دنراد ، نآ  هباشم  یمعط  هک  راد  لوتنا ناهایگ  ریاس  سینا و  هایگ  زا  الماک 

لصاح تاج  هویم فرصم  رثا  رد  هک  دیدش  همضاهءوس  يویر ، ياه  یتحاران هفرس و  نامرد  رد  ار  نایب  نیریـش ناریا  یتنـس  بط  رد 
.تسا رثوم  زین  یسنج  ياهیناوتان  رد  نایب  نیریش هک  تسا  هدش  اعدا  نینچمه  .دنرب  یم راک  هب  تسا ، هدش 

1022 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: کیلو خرس 

هایگ نیا  .دشاب  یم هسازور ) هداوناخ  زا   ) نآ هب  هتسباو  ياه  هنوگ رگید  و  [ 22] ان يژونوم سوگاتارک  ياه  هخاشرس هویم و  زا  ترابع 
رد یناوارف  هب  ار  هایگ  نیا  ياه  هویم ردوپ  ای  اهلگ  زا  هدـش  هیهت  هراـصع  هزورما  .تسا  هدوب  هدافتـسا  دروم  یتنـس  بط  رد  زاـبرید  زا 

.دنرب یم راک  هب  ناریا  اپورا و 
ثعاب هجیتنرد ، هدرک و  رثا  نوخ  نایرج  متـسیس  ای  بلق  يور  رب  هدوب و  هتـسهآ  ناـشرثا  عورـش  هاـیگ  نیا  زا  لـصاح  ياـه  هدروآرف

تهج ار  وراد  نیا  .ددرگ  یم نوخ  راـشف  ندـمآ  نیئاـپ  ببـس  زین  يا  هزادـنا اـت  هدـش و  یبـلق  ياهنایرـش  صوـصخب  قورع و  عاـستا 
بلق هدـننک  تیوقت ياهوراد  ریاس  ای  لاتیژید  تابیکرت  اب  وراد  رثا  تهباشم  ياـعدا  .دـنرب  یم راـک  هب  يردـص  نیژنآ  رد  يریگـشیپ 
دایز رادقم  فرـصم  تروص  رد  یـضراوع  تسا  نکمم  هدشن و  هدید  نونکات  کیلو  خرـس  فرـصم  رثا  رد  تیمـس  .تسین  حیحص 

.دیآ دوجو  هب  وراد 
.دشاب یم دیئولاکلآ  بلق و  يوقم  ياهدیزکولگ  دقاف  کیلو  خرس

لباق رادـقم  يواح  هوالعب ، دنـشاب و  یم ینپرت  يرت ياهدیـسا  هتـسد  زا  اهنآ  نوکیلگآ  هک  هدوب  نینوپاـس  يدادـعت  يواـح  وراد  نیا 
هب .دنـشاب  نآ  رد  دوجوم  ینوالف  ياهدیزکولگ  وراد  نیا  رثوم  لماع  هک  دـسر  یم رظن  هب  .تسا  ینوالف  ياهدـیزکولگ  يا  هظحالم
هک دوـش  یم هیـصوت  يردـص  نیژنآ  يریگـشیپ  رد  نآ  دربراـک  نوخراـشف و  یگدـننک  مک تیـصاخ  رظن  زا  وراد  نیا  تیمها  تـلع 

.دریگ تروص  کشزپ  رظن  تحت  نآ  فرصم 

: كزار

یناوارف يا  هدـغ ياهکرک  يواـح  هک  تسا  هساروم ) هداوناـخ  زا  [ ) سولوپول 23 سولوموه  هایگ  هدـش  کشخ  ياـهلگ  زا  تراـبع 
.تسا

زا كزار  هایگ  یلـصا  ءاشنم  .تسا  وراد  رد  دوجوم  خـلت  تابیکرت  مظعا  تمـسق  يواـح  دـنمان و  یم نیلوپول  ماـن  هب  ار  اـهکرک  نیا 
اکیرما یئاپورا ، ياهروشک  بلغا  رد  یناوارف  هب  هزورما  یلو  هدوب ، زیربت  رد  ناریا و 

1023 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار هدـمآ  تسد  هب  لوصحم  هدـش و  ماجنا  اهلگ  لماک  دـشر  زا  سپ  زیئاپ  لصف  رد  لوصحم  يروآ  عمج .ددرگ  یم تشک  ایلارتسا  و 
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.دنیامن یم يدنب  هتسب کشخ و  تقد  هب سپس 
معط هک  دصرد )  30  ) ینیزر نویـسکارف  کی  و  دصرد ) ات 1  ر 0   1  ) رارف سناسا  زا  تسا  تراـبع  كزار  هلکـشتم  داوم  نیرتمهم 

لولانیل و لونسریم ، ياهرتسا  دصرد ) ات 25  - 15  ) نلوموه دصرد ،) ات 50   30  ) نسریماتب .تسا  نآ  هب  طوبرم  وراد  هزم  صخشم و 
نولوپول نولوموه و  دننام  تباث  لونیسولگورولف  تاقتشم  .دنشاب  یم كزار  سناسا  هدنهد  لیکشت لماوع  تابیکرت  زا  يدایز  دادعت 

ياراد هک  دندرگ  یم يداوم  ندمآ  دوجو  هب  ببس  ندش  هزیرموزیا  رثا  رد  تابیکرت  نیا  .دنراد  دوجو  كزار  ینیزر  نویـسکارف  رد 
زا رتعیرس  یلیخ  كزار  ناگدننک  عمج هک  دندوب  هدش  هجوتم  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  .دنـشاب  یم يرتکاب  دض  تیـصاخ  خلت و  معط 

هداـم .دـنا  هدرب راـک  هب  نکـسم  يوراد  کـی  ناونع  هب ار  وراد  نیا  ور  نیا زا  دوـش و  یم رهاـظ  یگتـسخ  تلاـح  اـهنآ  رد  دارفا  رگید 
هتفایرییغت تابیکرت  ای  نولوپول  نولوموه و  دننام  يدیـسا  خلت  تابیکرت  هک  دسر  یم رظن  هب  تسا ، تیـصاخ  نیا  لؤسم  هک  يا  هرثوم

رد كزار  ندوب  نکـسم  تیـصاخ  نینچمه  .دنک  قرف  تسا  نکمم  اوه  رون و  ریثات  تحت  هدوب و  ریغتم  داوم  نیا  رثا  اما  دـشاب ، اهنآ 
.دیامن توافت  دایز  رادقم  هب  تسا  نکمم  زین  نآ  نوگانوگ  عاونا 

یناوارف هب  كزار  هراصع  ناسنا ، رد  يزکرم  باصعا  متـسیس  يور  رب  كزار  نیکـست  رثا  رب  رئاد  یفاک  یملع  لئالد  ندوبن  مغریلع 
رظن زا  كزار  نوچ  دـنرب ، یم راک  هب  ینوناق »  » نادرگ ناور هایگ  کـی  ناونع  هب ار  كزار  نینچمه  .دور  یم راـک  هب  روظنم  نیا  يارب 

.ددرگ یم ایروفا  تلاح  داجیا  ببس  راگیس  تروص  هب  نآ  فرصم  هک  دندقتعم  تسا و  شیـشح  هب  کیدزن  رایـسب  یهایگ  هداوناخ 
تیمومـسم و یجیگ ، دننام  یبولطمان  ضراوع  داجیا  ببـس  ینالوط  تدم  هب  روظنم  نیدـب  كزار  فرـصم  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 

.ددرگ یم ناقری 
1024 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: یهوکان دنک 

رواطلخ و ناونع  هب یناوارف  هب  ار  هایگ  نیا  .دـشاب  یم هیبـال ) هداوناـخ  زا  [ ) 24] راگلو مویبورام  هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرـس زا  ترابع 
هرثوم هداـم  .تسا  یهاـیگ  هفرـسدض  ياـهوراد  نیرت  فرـصمرپ زا  یکی  دـنرب و  یم راـک  هب  هنیـس  ياهتبرـش  هیهت  رد  هدـنهد و  معط 

.دشاب یم هزم  خلت هدوب و  دیئونپرت  یسکوردیه  يد نوتکال  کی  هک  نیا یبورام  رارف ، سناسا  لماش  یهوک  اندنگ  هدنهد  لیکشت

: افوز

نیا .راد  سناسا تسا  یهایگ  هک  دـشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) لانیسیفا 25 سوپوزیه  هایگ  ناوج  ياه  هخاشرـس گرب و  زا  ترابع 
ياهیرامیب نمزم ، ماکز  هلزن ، دننام  ددعتم  دراوم  رد  یتنـس  بط  رد  ار  نآ  هدرکمد  هدـنهد و  معط لماع  کی  ناونع  هب بلغا  ار  هایگ 

هک تسا  رداق  هایگ  نیا  زا  لـصاح  دامـض  هک  تسا  فورعم  .دـنرب  یم راـک  هب  قرعم  نکـشداب و  ناونع  هب مسیتاـمور و  بت و  هنیس ،
ونیپ نن -)-( ، یپ  اـفلآ - نن ، يداـک دـننام  یتاـبیکرت  يواـح  اـفوزرارف  سناـسا  .دـنک  لـئاز  ار  مشچ  فارطا  گـنر  هایـس  ياـه  هکل

، دنک هیجوت  ار  هایگ  نیا  هب  هدـش  هداد  تبـسن  یکیژولوکامراف  تارثا  هک  يا  هدام هنوگ  چـیه نونکات  .تسا  نوفماک  ونیپ  لوئفماک و 
.تسا هدیدرگن  تفای 
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(: رادمن  ) نوفریز

، دردرس یگدروخامرس ، نامرد  رد  یناوارف  هب  یتنـس  بط  رد  هسایلیت ) هداوناخ  زا  [ ) لویت 26 ياه  هنوگ فلتخم  عاونا  لـگ  گرب و 
تاقتـشم زا  يراع  یلو  تسا ، يدـیئونو  الف - ياهدـیزکولگ  يواح  نوفریز  .دور  یم راک  هب  یبصع  ياه  یتحاراـن همـضاهءوس و -

زا يراع  یندیشون  کی  ناونع  هب ار  نآ  هدرکمد  ناوت  یم یلو  درادن ، یفرصم  نردم  یکشزپ  رظن  زا  هایگ  نیا  هچرگ  .تسا  نیتنازگ 
.درب راک  هب  نیئفاک 

1025 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: یمور نادجنا 

تابیکرت يدادـعت  يواح  هایگ  نیا  .تسا  نایرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) لانیـسیفا 27 موکیتسیول  هدـش  کشخ ياه  هشیر مزیر و  زا  ترابع 
راک هب  ردم  يوراد  ناونع  هب یناوارف  هب  هدـعم و  يوقم  ناونع  هب ار  نادـجنا  .تسا  رارف  سناسا  دـصرد  کی  دودـح  رد  ینیراموک و 

تیـصاخ تلع  هب  رثا  نیا  مسیناکم  دنـشاب و  یم ردم  فیعـض  روط  هب هک  تسا  رطعم  یئوراد  ناهایگ  زا  يا  هنومن هایگ  نیا  .دـنرب  یم
یهایگ نینچ  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـنک  یم يریگولج  بآ  ددـجم  بذـج  زا  هک  تسا  يویلک  ياه  هلول يور  رب  نآ  میـالم  یکیرحت 

.دشاب دنور ، یم راک  هب  نوخراشف  بلق و  یئاسران  فعض و  دراوم  رد  هک  یئایمیش  يوق  رایسب  ياهوراد  نیشناج  دناوت  یمن

: راهب هشیمه

يواح اهگربلگ  نیا  .دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) لانیـسیفا 28 الودنلاک - هایگ  هدش  کشخ ياهگربلگ  زا  ترابع  راهب  هشیمه
مایتلا رد  عیرـست  تهج  یعـضوم  روط  هب ار  هایگ  نیا  زا  لـصاح  هدرکمد  .دنـشاب  یم نینوپاـس  دـیئونوالف و  دـیئونتوراک ، خـلت ، داوم 

نینچمه ار  یئوراد  هایگ  نیا  .دـنرب  یم راک  هب  لیگز  لـصافم و  یگدروخ  چـیپ یگتفررد و  ریـساوب ، اهیگدـیرب ، يدـلج ، ياـهمخز 
طقف دیدج  بط  رظن  زا  هایگ  نیا  .دنرب  یم راک  هب  قرعم  ناونع  هب مامح و  رد  رس و  يوم  نتـسش  تهج  خلت  رطعم  هدام  کی  ناونع  هب
دیلوت رظن  زا  ار  راهب  هشیمه دـیاب  هدرگ  ياه  هناد يدایز  رادـقم  دوجو  تلع  هب  تسا و  هدافتـسا  دروم  خـلت  رطعم  هدام  کـی  ناونع  هب

.تشادن رود  رظن  زا  کیژرلآ  ياهشنکاو 

: یشحو شوگنزرم  ای  یهوک  نشیوآ 

نـشیوآ .دـشاب  یم هیبال ) هداوناـخ  زا  [ ) 29] راگلو موناگ يروا - هاـیگ  ياـهگرب  رادـلگ و  ياـه  هخاشرـس زا  تراـبع  یهوک  نشیوآ 
یناوارف  هب  یهوک 

1026 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نامرد تهج  هلمج  زا  دراد  يددعتم  هدافتسا  دروم  یتنس  بط  رد  یهوک  نشیوآ  .دور  یم راک  هب  اذغ  خبط  رد  رطعم  هیودا  ناونع  هب

راـک هب  لـصافم  تیرترآ  یبـصع و  ياهدردرـس  رد  نینچمه  کـینوت و  روآ ، هدـعاق قرعم ، نکـشداب ، اـه ، هزول مروـت  نادـند ، درد 
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.دور یم
هب ار  وراد  دیفم  تارثا  زا  یضعب  تسا  نکمم  .تسا  لورکا  وراک - نآ  هلکشتم  هدام  نیرتمهم  رارف و  سناسا  ياراد  یهوک  نشیوآ 

.درادن يدربراک  نردم  بط  رد  یهوک  نشیوآ  یلو  داد ، تبسن  یلنف  نپرت نیا 

: يرفعج

کی ناونع  هب یتنـس  بط  رد  هک  تساـهنرق  ناـیرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) موپـسیرک 30 مونیلـس  ورتپ  ای  يرفعج  ياـه  هویم هشیر و  گرب ،
يرفعج .دور  یم راک  هب  یناوارف  هب  اهاذـغ  عاونا  هیهت  رد  یکاروخ  يزبس  نیا  ياهگرب  .دور  یم راک  هب  هدـعم  يوقم  ردـم و  يوراد 

.دشاب یم یندعم  داوم  ریاس  نهآ و  کیبروکسا  دیسا  نتوراک ، یعیبط  ینغ و  عبنم 
رد دصرد و  اه 1 ر 0  هشیر رد  نآ  رادقم  تسا و  نآ  رد  دوجوم  رارف  سناسا  هطـساو  هب ردم  ناونع  هب یئوراد  هایگ  نیا  یبط  دربراک 

.تسا دصرد  ات 7  هویم 2  رد  دصرد و  گرب 3 ر 0 
ات  60  ) سناسا يدایز  رادقم  يواح  اه  هنوگ نیا زا  یـضعب  .تسا  دوجوم  يرفعج  زا  یفلتخم  ياه  هنوگ یئایمیـش  يدـنب  هقبط رظن  زا 

تیـصاخ نیـس  یتـسیریم لویپآ و  .دراد  دوجو  نیـس  یتـسیریم لویپآ ، ياـج  هب  رگید  ياـه  هنوـگ رد  .دـشاب  یم لوـیپآ  دـصرد )  80
هدام ناونع  هب تسا  نکمم  هتـشاد و  روآ  هدـعاق تیـصاخ  يرفعج  سناسا  هک  تسور  نیا زا  دراد و  ار  محر  هلـضع  هدـننک  کـیرحت

.درادن يدربراک  هزورما  دیدج  بط  رد  يرفعج  یلک ، روط  هب .دور  راک  هب  نینج  هدننکطقس 

: یتعاس لگ 

- ارولفیساپ یتعاس ، لگ  راد  هویم ياه  هخاشرس کشخ و  ياهلگ  دربراک 
1027 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

بط رد  نکسم  یبصع و  ياه  یتحاران رد  شخب  مارآ يوراد  ناونع  هب یمیدق  رایسب  هقباس  هسارولفیساپ ) هداوناخ  زا  [ ) 31] اتانراکنیا
.دراد یتنس 

نیا شخبمارآ  لماع  .دور  یم راک  هب  یئوراد  ياه  هدروارف زا  يدایز  دادعت  رد  هراصع  هدرکمد و  ياچ  ناونع  هب ار  یئوراد  هایگ  نیا 
.دنا هدش هایگ  نیا  زا  نامراه  دیئولاکلآ  ندرکادج  هب  قفوم  اریخا  هچرگ  هدشن ، هتخانش  زونه  هایگ 

: هندوپ

نامرد يارب  یناوارف  هب  ار  هایگ  نیا  .دشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) سدیئویج 32 هلوپاموده  هندوپ ، ياه  هخاشرس اهگرب و  زا  ترابع 
لماش دشاب  یم هایگ  نیا  ینامرد  رثا  لؤسم  هک  يا  هرثوم هدام  .دنرب  یم راک  هب  روآ  هدعاق قرعم و  نکـشداب ، رطعم ، كرحم  دردرس ،

.دشاب یم نوگلوپ  نوتنموزیا و  نوتنم )+( ، نآ )-(  هکشتم  لماع  نیرتمهم  هک  تسا  رارف  سناسا 
رد دردرـسدض  روآ و  هدعاق ناونع  هب نآ  ندوب  رثوم  تهج  یهجوم  لیلد  نونکات  درادن و  یفرـصم  دیدج  بط  رد  هزورما  هایگ  نیا 

.تسین سرتسد 
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: یلوک باخرس 

بعـشنم و گرزب ، تسا  یهایگ  .دشاب  یم هساکالوتیف ) هداوناخ  زا - [ ) 33] اناکیرمآاکالوتیف هایگ  هدـش  کشخ ياه  هشیر زا  ترابع 
هایس دننام  روگنا  ياه  هویم هب  لدب  هدوب و  يا  هشوخ ياهلگ  ياراد  هایگ  نیا  .دیور  یم رزخ  يایرد  لحاوس  رد  یناوارف  هب  هک  یمئاد 

.دوش یم یگنر 
مـسیتامر صوصخب  همـضاهءوس و  نامرد  رد  ار  نآ  نینچمه  هدرب و  راک  هب  لهـسم  روآ و  یق هدام  ناونع  هب ار  هاـیگ  نیا  ياـه  هشیر

هرونم سید مرک و  دـض  تیـصاخ  اـهنآ  نیرتـمهم  هک  دراد  دوـجو  نآ  يارب  يددـعتم  ياـهدربراک  هوـالعب  .دـنرب  یم راـک  هب  نمزم 
.دشاب یم

رگید ای  هشیر  فرصم  .تسا  یمس  رایسب  هایگ  نیا  تقیقح ، رد 
1028 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا هدـش  هظحالم  سفنت  ندـش  مک  یـشراوگ و  ضراوع  غلاب ، دارفا  تیمومـسم  هدـش و  لافطا  گرم  ثعاب  هایگ  نیا  ياهتمـسق 
دربراک ور  نیا زا  .دومن  هدافتسا  شکتسد  زا  دیاب  هایگ  نیا  اب  ندرکراک  ماگنه  ورنیا  زا  دراد  یئاز  ناطرس تیصاخ  هایگ  نیا  هراصع 

.دومن عونمم  دیاب  یئوراد  هایگ  ناونع  هب ار  نآ  فرصم  نادلگ و  رد  یتنیز  هایگ  ناونع  هب یتح  ار  هایگ  نیا 

: خرس لگ  هویم 

، دشاب یم دصرد  ات 7 ر 1  ر 0  ریداقم 5  هب  کیبروکسا  دیـسا  يواح  هسازور ) هداوناخ  زا  [ ) 34] ان یناکازور خرس  لگ  هویم  هچرگ 
هقیرط يروآ و  عمج نامز  هقطنم ، ياوه  بآ و  تشک و  لحم  یهاـیگ ، ءاـشنم  هب  ماـت  یگیـسب  نآ  رد  دوجوم  نیماـتیو  رادـقم  یلو 

هک مینک  لوبق  رگا  یتح  .دنـشاب  یم نیماتیو ث  دـقاف  بلغا  رازاب  رد  دوجوم  خرـس  لگ  ياه  هویم تقیقح ، رد  .دراد  ندـش  کـشخ 
الماک رادـقم  نیا  مامت  هک  دوش  روصت  دـشاب و  دـصرد  کی  دودـح  رد  الاب و  خرـس  لگ  هویم  رد  دوجوم  کیبروکـسا  دیـسا  نازیم 
تمیق ربارب  دودح 25  رد  هدروارف  نیا  نیماتیو ث  تمیق  دوش ، فرـصم  هریغ  ابرم و  پوس ، هدرکمد ، دننام  هدـش  هیهت  هدروارف  دراو 
نیماتیو مسیلوباتم  بذج و  رظن  زا  نوچ  دشابن و  حیحـص  تسا  نکمم  قوف  تایـضرف  بلغا  نوچ  .دوب  دهاوخ  یعانـص  نیماتیو ث 

نیماتیو ث يارب  يداصتقا  عبنم  کی  ناونع  هب دـناوت  یمن خرـس  لگ  هویم  ور  نیا زا  دـنرادن ، رگیدـکی  اب  یقرف  یعانـص  یعیبط و  ث 
نیماتیو نازیم  زا  يرکذ  بلغا  تسا ، یعانـص  نیماتیو ث  خرـس و  لگ  هویم  يوتحم  هک  نیماـتیو ث  ياهـصرق  رد  دوش و  بوسحم 

.تسا زیچان  رایسب  زین  یعیبط  نیماتیو ث  رادقم  دراوم  رثکا  رد  دوش و  یمن یعیبط  ث 
بالگ خرـس و  لگ  سناسا  هیهت  تهج  هدـننک و  گنر ضباق و  ناونع  هب ار  نآ  ور  نیا زا  هدوب و  ضباق  یمک  خرـس  لگ  ياهگربلگ 

.دنرب یم راک  هب 

: هبشع

سکالیمـسا [، 35] اژوـیف يریف  سکالیمـسا  هساـیلیل ،) هداوناـخ  زا   ) سکالیمــسا عاوـنا  هدـش  کـشخ ياـه  هوـیم زا  تراـبع  هبــشع 
[36] ایلوف یشولوتسیرآ 
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1029 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تـسا فورعم  روداوکا  و  سارودـنه ، کـیزکم ، لیراپـس  راـس - ياـهمان  هب  تراـجت  رد  هک  .دـشاب  یم یلاگر 37 ] سکالیمـسا  و 

.تسا هدش  هظحالم  رهشون ) سولاچ -  ) رزخ هرانک  ياهلگنج  رد  ناریا  رد  هایگ  نیا  .دنشاب  یم
نوخ هدننک  هیفصت هایگ  ناونع  هب نینچمه  .دنرب  یم راک  هب  هنیس  ياه  تبرش رد  کینوت  مسیتامور  دض  يوراد  کی  ناونع  هب ار  هبشع 

يدـیئورتسا ياه  نینوپاس هدـنهد و  معط  لماع  کـی  ناونع  هب هاـیگ  نیا  مهم  دربراـک  هزورما  .دراد  ترهـش  سیلفـس  دـض  يوراد  و 
راک هب  يدـیئورتسا  ياهوراد  رگید  نوزیتروک و  هیهت  تهج  هیلوا  هدام  ناونع  هب نینژالیمـسا  نینژوپاـسراس و  دـننام  نآ  رد  دوجوم 

.دور یم

: موینلس

رد دوجوم  موینلـس  نازیم  نیب  یـسوکعم  تبـسن  .دراد  یناطرـسدض  تیـصاخ  هک  تسا  هدـش  اـعدا  موینلـس  مک  هداـعلا  قوف ریداـقم 
تاتسورپ و نادمخت ، هیر ، گرزب ، هدور  ناطرس  ناتسپ ، ناطرس  نوخ ، ناطرس  هب  التبم  دارفا  رمع  لوط  شیازفا  یفرصم و  ياهاذغ 

.تسا هدش  هظحالم  دعقم  ناطرس 
ار موینلـس  فرـصم  هک  یلیلد  هنوگ  چـیه یلو  تسا ، يرورـض  تاناویح  تمالـس  ظفح  يارب  موینلـس  مک  هداعلا  قوف  ریداقم  هچرگ 

.تسین تسد  رد  دشاب  هدرک  دیئأت  یئاذغ  میژر  رد  ناطرس ) هب  التبا  هب  تبسن  نتساک   ) هدننک يریگشیپ  لماع  ناونع  هب
يارب مرگورکیم  زا 200  دیابن  تسا ، دوجوم  اذغ  رد  هک  يرادقم  اب  هارمه  نآ  هنازور  فرـصم  رادـقم  .یمـس  تسا  يا  هدام موینلس 

نآ هیور  یب فرـصم  زا  دشابن ، رایتخا  رد  یئاذغ  میژر  هب  نآ  رترایز  رادقم  ندوزفا  يارب  یفاک  لئالد  ات  دنک و  زواجت  غلاب  درف  کی 
.دومن يراددوخ  دیاب  ادج 

: الاگ یلوپ 

ینپرت يرت ياه  نینوپاس يواح  هایگ  نیا  .دـشاب  یم هسالاگ ) یلوپ  هداوناـخ  زا  [ ) لاگنـسالاگ 38 یلوپ  کشخ  ياه  هشیر زا  ترابع 
هب  هک  تسا 

1030 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دوش یم لاهسا  غارفتسا و  ببس  مرگ  کی  زا  رتشیب  نآ  فرصم  رادقم  .دوش  یم فرصم  مرگ ) کی  فرصم  نازیم   ) روآطلخ ناونع 

: انس

يد ياهدـیزکولگ  يواح  اهگرب  نیا  .دـنرب  یم راک  هب  هدرکمد  ياچ  تروص  هب هک  هدوب  انـس  عاونا  ياـه  هچگرب گرب و  زا  تراـبع 
ندش بآ  یب لاهسا ، ببس  تسا  نکمم  انس  گرب  هدرکمد  زا  هدافتسا  .دور  یم راک  هب  دنـشاب ، یم يوق  رایـسب  لهـسم  هک  نورتنآرم 

.درک بانتجا  دیاب  هدوبن و  يرورض  هدرکمد  تروص  هب  انس  گرب  دربراک  ور  نیا زا  ددرگ  هطوبرم  ضراوع  رگید  ندب و 
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: يدنه ربمت 

دـشاب و یم اهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) 39] اکیدـنیا سودـنی  رامات - هایگ  هدـش  کشخ  هدیـسر و  ياه  هویم زا  تراـبع  يدـنه  ربمت 
کیرترات دیـسا  کیرتیـس و  دیـسا  يدایز  رادقم  يواح  يدنه  ربمت  .دنا  هدومن طولخم  دـنق  اب  هدرک و  ادـج  ار  اهنآ  یجراخ  تسوپ 

یلو دور ، یم راـک  هب  لهـسم  ناونع  هب يدـنه  ربمت  مرگ  رادـقم 15  .تسا  هدـش  هیـصوت  بت  ینوخ و  لاهـسا  رد  نآ  دربراـک  .تسا 
.دوش یم فرصم  زین  نوخ  راشف  هدننک  مک يوراد  ناونع  هب يدنه  ربمت  لگ  هدرکمد  .تسین  لوادتم  دایز  روظنم  نیدب  نآ  دربراک 

: نوخرت

ناریا رد  بلغا  ار  نوخرت  .دشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) سولوک 40 نوکاردایزیمترآ  رادلگ  ياه  هخاشرـس اهگرب و  زا  ترابع 
روآ هدعاق قرعم ، خلت ، کینوت  کی  ناونع  هب نوخرت  یتنس  بط  رد  .دنرب  یم راک  هب  هدنهد  معط ناونع  هب یکاروخ و  يزبس  ناونع  هب

.دنرب یم راک  هب  ردم  فیعض و  نکسم  و 
یفرـصم دیدج  بط  رد  نوخرت  .تسا  نیراینره  رتا و  لیتم  يد  نیتلوکـسآ  دننام  ینیراموک  تابیکرت  رارف و  سناسا  ياراد  نوخرت 

یلیلد  هنوگ  چیه درادن و 
1031 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسین سرتسد  رد  دهد ، ناشن  ار  نآ  ندوب  رثوم  هک 

: هبوچدرز

تسوپ زا  سپ  ار  هزات  ياه  موزیر .دنروآ  یم تسد  هب  هساربیجنز ) هداوناخ  زا  [ ) 41] اگنولاموکروک هایگ  ياه  موزیر زا  ار  هبوچدرز 
ندوزفا تهج  یگنر و  هدام  هیودا و  ناونع  هب  هبوچدرز  یلصا  لامعتـسا  دروم  .دننک  یم کشخ  سپـس  هدیناشوج و  بآ  رد  ندنک 

يوارفـص و تاحـشرت  كرحم  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  ار  هبوچدرز  .تسا  تاجیـشرت  عاوـنا  هیهت  رد  لدرخ و  يراـک ، ردوـپ  هب  نآ 
.دـشاب یم رارف  سناسا  و  درز ) نامگیپ   ) نیموکروک مان  هب  خـلت  هدام  کی  يواح  هبوچدرز  .دـنرب  یم راـک  هب  ارفـص  گنـس  ناـمرد 

.درادن یفرصم  دیدج  بط  رد  هدام  نیا  اذهعم ، دشاب ، یم زین  یبورکیمدض  عیسو  فیط  ياراد  هبوچدرز 

: سرخ فلع 

هدننک ینوفعدض ردم و  تیصاخ  ياراد  هایگ  نیا  .دنرب  یم راک  هب  هدرکمد  تروص  هب  یتنس  بط  رد  بلغا  ار  سرخ  فلع  ياهگرب 
.دنا هدومن دودحم  ار  نآ  دربراک  هک  دنسرتسد  رد  نآ  زا  يرترثوم  ياهوراد  هزورما  یلو  تسا ، یفیعض 

: بیطلا لبنس
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ریاس هچرگ  دشاب ، یم هسانایرلاو ) هداوناخ  زا  [ ) سیلانیسیفا 42 انایرلاو - هایگ  هدش  کشخ ياه  هشیر موزیر و  زا  ترابع  بیطلا  لبنس
تسا لاس  زا 1000  شیب ار  بیطلا  لبنـس .دشاب  هرثوم  داوم  يواح  تسا  نکمم  زین  اناکیزکمانایرلاو  دننام  هایگ  نیا  هباشم  ياه  هنوگ

.دنرب یم راک  هب  يرتسیه  یبصع و  تاناجیه  رد  هدننک  مارآ ناونع  هب هک 
رد لولحمریغ  تابیکرت  زا  يدادعت  ندش  ادج  هب  رجنم  هدش ، ماجنا  نایرلاو  يور  رب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  یئایمیش  قیقد  ياه  یـسررب

تیرتوپلاو 43] مان  تحت  اعومجم  هک  تایئایلق  اهدیسا و  ربارب  رد  ساسح  رثوم  داوم  اب  بآ 
1032 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اب ینامرد  رثا  نیا  .دنـشاب  یم ناسنا  هبرگ و  شوم ، يور  رب  یـشخبمارآ  هدش  تباث  یلو  میالم  رثا  ياراد  داوم  نیا  .دنوش  یم هدـیمان 
اب لـماوع  نیا  رثا  لخادـت  رظن  زا  يداـیز  تیمها  تیـصاخ  نـیا  دـشاب و  یمن تـسیژرن  یـساهکی  روتیبراـب - لـکلا و  دـننام  يداوـم 

.دراد یعانص  ياهیشخبمارآ 
.دنرب راک  هب  دنراد  یشخبمارآ  تیصاخ  هک  یهایگ  ياهوراد  ریاس  اب  هارمه  ای  یئاهنت و  هب  تسا  نکمم  ار  نایرلاو 

: یشحو يوهاک 

میدق رایسب  ياهنامز  زا  هدوب و  رگید  هباشم  عاونا  و  هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) 44] ازوریواک وتکال  هایگ  هدش  کشخ هباریش  زا  ترابع 
يارب یـشحو  يوهاک  هایگ  هباریـش  ندوب  روآ  باوخ هب  داقتعا  نیا  هک  دسر  یم رظن  هب  .دـنا  هدوب لئاق  روآ  باوخ تیـصاخ  نآ  يارب 
هباریـش رد  هک  هدـش  اعدا  .ددرگ  یم جراخ  نآ  زا  شاخـشخ  هباریـش  هباشم  يدیفـس  هباریـش  نآ ، نداد  فاکـش  رثا  رد  هک  تسا  نیا 

نیا زا  دعب  هب  ياهلاس 1920  زا  تسا و  هدـشن  تابثا  هیرظن  نیا  هک  دراد  دوجو  نیمایـسویه  نیفرم و  دـننام  يداوم  یـشحو  يوهاک 
.دوش یمن هدافتسا  دیدج  بط  رد  هایگ 

.تسا هدـیدرگ  ماجنا  نآ  رد  نادرگ  ناور تابیکرت  نتفای  رطاـخ  هب  هاـیگ  نیا  يور  رب  يرتقیمع  ياـه  یـسررب هتـشذگ ، ياـهلاس  رد 
رثا نیا  دـقاف  هایگ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاـیبرجت  یلو  دـنا ، هدرب راـک  هب نادرگ  ناور يوراد  کـی  ناونع  هب ارنآ  زین  دارفا  زا  يدادـعت 

.دوش یمن هیصوت  نآ  فرصم  هدوب و 

: نیتنسفا

کی ناونع  هب هک  .دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) موتنیـسبا 45 ایزیمترآ - هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرـس گرب و  زا  ترابع  نیتنـسفا 
.دور یم راک  هب  یتنـس  بط  رد  میدق  ياهنامز  زا  هدنهد  معط لماع  قرعم و  ناونع  هب همـضاهءوس و  خفن و  نامرد  رد  خلت  رطعم  هدام 
دننام خلت  داوم  رارف و  سناسا  دـصرد  ر 0  يواح 5  هایگ  نیا  .دوش  یمن بوسحم  ردـخم  هایگ  کی  نیتنـسفا  يژولوکاـمراف  رظن  زا 

.دشاب یم نیلوزآ  تاقتشم  زا  نپرت  يد نوتکال  کی  نیتنسبآ و 
1033 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دشاب یم ینپرت  تابیکرت  ریاس  لکلا و  لیجوت  ياهرتسا  لکلا ، لیجوت  نوجوت ، يواح )+(  نیتنسفا  رارف  سناسا 
مئالع .تسا  نآ  رد  نوجوت  يا  هظحالم لباق  رادـقم  دوجو  نآ  تلع  ددرگ و  یم نمزم  داح و  تیمـس  ببـس  هایگ  نیا  رارف  سناـسا 

.ددرگ یم یهتنم  گرم  ای  ساوح  لالتخا  هب  هدش و  عورش  جنشت  ءاضعا و  سح  نتفر  نیب  زا  شزرل ، اب - تیمومسم 
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ار هایگ  نیا  ور  نیا زا  .تسا  هدش  عونمم  ناسنا  فرصم  يارب  نیتنسفا  سناسا  ای  نیتنسفا  زا  هدافتسا  اهروشک  زا  یضعب  رد  ور ، نیا زا 
.درک بانتجا  نآ  فرصم  زا  تسناد و  یمس  ناهایگ  وزج  دیاب 

: نارداموب

نیا ياهلگ  گرب و  .ناریا  یموب  تسا  یهایگ  دـشاب ، یم هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) مویلوف 46 یلم  ایل  یکآ هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرس
زا دـشاب و  یم تسا ، نیلوزاماک  دوجو  هب  طوبرم  نآ  ندوب  گنر  یبآ تلع  هدوب و  هنوباب  هباشم  هک  رارف  سناسا  کـی  يواـح  هاـیگ 
زین ضباق  خلت و  تابیکرت  يواح  هایگ  نیا  هوالع ، هب  .درب  راک  هب  هدرکمد  تروص  هب  هنوباب  ياج  هب  تسا  نکمم  ار  هایگ  نیا  ور  نیا

هنوباب زا  هک  يدراوم  مامت  رد  .دـنرب  یم راک  هب  هنیـس  ياهیرامیب  رد  کینوت و  نکـش ، داـب  ناونع  هب ار  نارداـموب  هدرکمد  .دـشاب  یم
هداوناخ ناهایگ  هب  تبـسن  هک  يدارفا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  درک ، هدافتـسا  نارداموب  زا  نآ  ياج  هب  ناوت  یم دوش ، یم هدافتـسا 

رارف رد  يرثوم  رایـسب  لماع  هایگ  نیا  يوق  يوب  .دنیامن  طایتحا  هایگ  نیا  فرـصم  رد  دیاب  رظن ، نیا  زا  دنراد ، تیـساسح  هتیزوپمک 
.دشاب یم محازم  تارشح  سگم و  نداد 

: نیبمهوی

یموـب تسا  یهاـیگ  هـک  دـشاب  یم هساـیبور ) هداوناـخ  زا  [ ) بمهوی 47 ایلاتـسیم  یـسوپ  هاـیگ  کـشخ  تسوپ  زا  تراـبع  بمهوـی 
نیرتمهم  هک  هدوب  دیئولاکلآ  دصرد  يواح 1 ر 6  هایگ  نیا  تسوپ  .یبرغ  ياقیرفآ  ياهلگنج 

1034 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا نیبمهوی  دیئولاکلآ  اهنآ 

ياهتمـسق ردوپ  ندرک  مد زا  .دـنور  یم راـک  هب  یـسنج  ياـهیناوتان  رد  یتنـس  بط  رد  ودره  بمهوی  تسوپ  نیبـمهوی و  دـیئولاکلآ 
نیبـمهوی تاردـیهرلک  دـیئول  اـکلآ - .دـنیامن  یم فرـصم  ار  نآ  هک  دوش  یم لـصاح  یلولحم  تعاـس  مین تدـم  هب  تسوـپ  لـخاد 

لیتـم اـی  دـیئوریت و  ردوپ  نینکیرتـسا ، دـننام  رگید  ياـهوراد  اـب  طولخم  ار  نآ  بلغا  تسا و  دوـجوم  هناـخوراد  رد  وراد  ناوـنع  هب
تلاـح داـجیا  يارب  هیفنا  تروـص  هب  ینیب  هار  زا  ار  وراد  ناوـت  یم هک  دـندقتعم  نـیققحم  زا  یـضعب  .دـنرب  یم راـک  هـب  نورتسوتـست 

.دومن فرصم  فیعض  ردخم  رثا  کیرحت و 
تسا یئوراد  بمهوی  .دشاب  یم یکوش  عاخن  رد  يریذپ  کیرحت ياه  سکلفر شیازفا  هدش و  یحطس  قورع  عاستا  ببس  وراد  نیا 

هدافتـسا صوصخم  ياهوراد  صاخ و  یئاذغ  میژر  زا  دیاب  وراد  نیا  فرـصم  تروص  رد  اه و  نیمآونوم نویـسادیسکا  هدنوش  عنام 
، دنتـسه يدـبک  ای  يویلک  یبلق ، ياه  یتحاران هب  التبم  هکیناسک  ای  تباید  نوخ ، راشف  هب  التبم  دارفا  رد  نآ  فرـصم  نیاربانب ، دومن ،

.تسا عونمم 

: سورخ مشچ 

یناوغرا زمرق  گنر  هب  هایگ  نیا  ياه  هناد .دـشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناخ  زا  [ ) سویروتاکیرپ 48 سوربآ  هایگ  ياه  هناد زا  تراـبع 
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.دنرب یم راک  هب  حیبست  دنب و  ندرک  هیهت تهج  ار  نآ  بلغا  .دشاب  یم اهتنا  رد  یهایس  هکل  ياراد  هدوب و 
.تسا نیموبلاسگوت  يواح  هدوب و  یمس  تابیکرت  ياراد  اه  هناد نیا 

: یبرع غمص  ای  نژرا  غمص 

.ددرگ یم دراو  جراخ  زا  ناریا  رازاب  رد  دوجوم  نژرا  غمص 

: کبوچ

ياه هشیر .دـشاب  یم هسالیفویراک ) هداوناـخ  زا  [ ) موز 49 وراوکـسا - مولیفوتناکآ  هایگ  ياه  هشیر زا  تراـبع  نلک  ریـش  اـی  کـبوچ 
ياراد  کبوچ 

1035 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دننام یئاذـغ  ياه  هدروارف زا  یـضعب  هیهت  رد  نوباص و  ناونع  هب ار  نآ  .تسا  يدـیئونپرت  يرت ياـه  نینوپاـس يواـح  خـلت و  مک  هزم 

.دنرب یم راک  هب  هدرا  اولح 

: یکرت ریگا 

هدام کی  ناونع  هب ار  یکرت  ریگا  .دـشاب  یم هساکرآ ) هداوناخ  زا  [ ) سومالاک 50 سورکآ  هایگ  هدـش  کشخ ياه  موزیر زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  مسیتامر  رد  نکشداب و  کینوت ، خلت ، رطعم 

: هتفتف

هدوب و اقیرفا  هراح  یحاون  یموب  هایگ  نیا  .دـشاب  یم هساکابموب ) هداوناـخ  زا  [ ) 51] اتات يژید اینوسنادآ  تخرد  ياه  هویم زا  تراـبع 
هدوب و ضباق  يدیـسا و  شرت  معط  ياراد  هتفتف  هویم  .تسا  هدـش  یم دراو  ناریا  یئوراد  رازاب  رد  هتفتف  مان  هب  نآ  هدـش  کشخ  هویم 

.تسا هدش  یم هدافتسا  ینوخ  لاهسا  نامرد  تهج  نآ  زا  یتنس  بط  رد 

: شوایس رپ 

ار هایگ  نیا  موزیرو  گرب  بلغا  .دـشاب  یم هساـیدوپ ) یلوپ  هداوناـخ  زا  [ ) سیرن 52 سولیپاک و  موتنایدآ  هایگ  ياـهگرب  زا  تراـبع 
هدرکمد اهناتسبات  رد  .دنرب  یم راک  هب  هفرس  هایس رد  مساپسا  نتساک  رد  صوصخب  سفنت و  هاگتـسد  ياهیرامیب  رد  روآطلخ  ناونع  هب

.دنرب یم راک  هب  هدننک  کنخ ناونع  هب ار  شوایس  رپ 
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: نیبجنرت

نیبجنرت .دـیآ  یم تسد  هب  اـهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) مور 53 ولماک - یجاحلا   ) رتشراـخ هاـیگ  طـسوت  هک  تسا  یناـم  زا  تراـبع 
يواح 

1036 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
راک هب  کخرـس  لافطا و  ینوفع  ياهبت  رد  صوصخب  روآطلخ  نیلم و  ناونع  هب تسا و  دیراکاس  یلپ  زراکاس و  زوتکورف ، ياهدـنق 

.دنرب یم

: کلاو

ریـس هباشم  يدرگوگ  تابیکرت  يواح  کلاو  .دشاب  یم هسایلیل ) هداوناخ  زا  [ ) 54] اکاکآ مویلآ  هایگ  هزات  نهپ و  ياهگرب  زا  تراـبع 
.دنشاب یم زین  نینوپاس  يواح  هایگ  نیا  زایپ  گرب و  هوالعب ، .دور  یم راک  هب  اذغ  خبط  رد  يزبس  ناونع  هب تسا و  زایپ  و 

: درزربص

هب لهسم  ناونع  هب ناریا  یتنس  بط  رد  .دشاب  یم هسایلیل ) هداوناخ  زا  [ ) يرپ 55 هئولآ هایگ  زا  هدش  کشخ  هباریش  زا  ترابع  درزربص 
.دور یم راک 

: یمتخ هشیر 

یتنیز هایگ  کی  ناونع  هب ار  هایگ  نیا  هکنیا  رب  هوالع .دشاب  یم هساولام ) هداوناخ  زا  [ ) 56] ایلوف ارتاول  ائتلآ  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
ناوـنع هب نآ  ژالیـسوم  ندوـب  اراد  رطاـخ  هب  ار  یمتخ  لـگ  هـشیر و  .تـسا  فورعم  یمتخ  لـگ  ماـن  هـب  زین  نآ  ياـهلگ  دـنراک ، یم

.دنرب یم راک  هب  هدننک  مرن
ياه یتحاران هفرـس و  رد  یمتخ  هناد  هدرکمد  دـنرب و  یم راـک  هب  عمـشم  ناونع  هب هدـیناشوج و  هاـیگ  هناد  اـب  طولخم  ار  یمتخ  لـگ 

.دوشیم فرصم  يویر 

: يرهش همادق 

نآ .دنشاب  یم ردک  يژالیـسوم  هیال  کی  ياراد  اه  هناد نیا  نایجاخ ) هداوناخ  زا  [ ) 57] رتسپموک مویس  یلآ هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
راک هب  هنیـس  ياـه  یتحاراـن رد  هدرکمد  تروص  هب  همخت  راـهچ  ماـن  هب  يزاریـش  يوگنلاـب  گـنهراب و  مخت  هنادـهب ، اـب  ـالومعم  ار 

.دنرب یم
1037 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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: سورخ جات 

نیا ياه  هناد .دـشاب  یم هساتنارامآ ) هداوناـخ  زا  [ ) سوت 58 الوک - یناپ  سوتنارامآ  هایگ  زمرق  گنرب  دـننام  جاـت ياـهلگ  زا  تراـبع 
یکاروخ و زبس  ناونع  هب تسا  نکمم  ار  سورخ  جات  گرب  .تسا  ینامرد  تیصاخ  ياراد  هدوب و  لکش  یسدع  هایـس و  زیر و  هایگ 

.دنرب یم راک  هب  هنیس  درد  عفر  تهج  ار  نآ  هدرکمد 

: بارق له 

هاـیگ زا  يا  هوهق گـنر  هب  راد  هیواز اـی  درگ  هناد  يداـیز  دادـعت  يواـح  هک  راد  هیواز لکـش  یـضیب یلوسپک و  ياـه  هویم زا  تراـبع 
یلـصا له  ياج  هب  ار  له  عون  نیا  .تسا  عوبطم  يروفاک و  هناد  يوب  .دشاب  یم هساربیجنز ) هداوناخ  زا  [ ) موتن 59 الوبوس - مومومآ 

، كرحم نکـشداب ، ناونع  هب ینامرد  رظن  زا  هدرب و  راک  هب  هیودا  ناونع  هب ار  لـه  عون  ودره  .دـنرب  یم راـک  هب  مومادراک 60 ] ایرتالا 
.دنرب یم راک  هب  رگید  ياهوراد  اب  طولخم  یمومع  يوقم 

: اهرقرقاع

ثعاب هدوب و  عوبطماـن  هزم  ياراد  وراد  نیا  .دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) مورتریپ 61 سولکیـسانآ  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  درد  نادند نامرد  يارب  ار  نآ  یتنس  بط  رد  .ددرگ  یم قازب  حشرت  شیازفا 

: یهام گرم 

هداوناخ  زا  [ ) سوکیدنا 62 سولوکوک  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
1038 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا يزلام  نالیس و  دنه و  یموب  هایگ  نیا  .دشاب  یم هسامرپ ) سینم 
تسا نیسکوتورکیپ  اه  هویم نیا  یمس  هدام  .دشاب  یم هزم  خلت  ینغور و  نا  یلخاد  تمـسق  هدوب و  درگ  يا  هوهق هایـس  گنرب  اه  هویم

.دنرب یم راک  هب  شپش  ندرب  نیب  زا  يارب  دامپ  تروص  هب ار  نآ  نینچمه  .دریگ  یم رارق  هدافتسا  دروم  یهام  گرم  ناونع  هب هک 

: سفرک مخت 

مخت .دور  یم راک  هب  یناوارف  هب  یکاروخ  يزبس  ناونع  هب هک  نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) سنلوئوارگ 63 مویپآ  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
یتنـس بط  رد  سفرک  مخت  .تسا  هدـننز  خـلت و  معط  عانعن و  هباشم  رطعم  يوب  ياراد  يا و  هوهق ات  درز  هب  لیام  زبس  گنرب  سفرک 

هدـش هیـصوت  دردرـس  عفر  تهج  سفرک  مخت  هدرکمد  زا  لصاح  روخب  سفنت  .دور  یم راـک  هب  يوقم  رطعم و  نکـش ، داـب  ناونع  هب
.تسا
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: لیوط دنوآدرز 

هزم ياراد  لیوط  دنوآدرز  ياه  هشیر .دشاب  یم هسایـشولوتسیرآ )  ) هداوناخ زا  [ ) 64] اگنول ایشول  وتـسیرآ  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
ندرک مک يارب  یگدـیزگرام و  رد  هدـعم ، يوـقم  روآـطلخ  كرحم ، ناوـنع  هب ار  نآ  یتنـس  بط  رد  .تسا  یعوبطماـن  معط  خـلت و 

.دنرب یم راک  هب  یگنانز  تاحشرت 

: دنولا دوخن 

يوب و ياراد  تخـس و  اه  هشیر نیا  .دـشاب  یم هسایـشولوشیرآ ) هداوناـخ  زا  [ ) 65] ادـنوتور ایـشولوتسیرآ  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
.دنا هدرب راک  هب  مرک  دض  روآ و  هدعاق ردم ، کینوت  ناونع  هب ار  دنولا  دوخن  .تسا  هدننز  معط 
1039 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: هنمرد

.ناریا یموب  تسا  یهایگ  هک  دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) 66] ام یت يرام ای  زیمترآ  هدشنزاب  رادـلگ  ياه  هخاشرـس زا  ترابع 
.دور یم راک  هب  سیراکسآ  مرک  دض  ناونع  هب هدوب ، نوتکال  نپرت  یئوگزس کی  هک  نینوتنس  هنمرد ، هرثوم  هدام 

: نوراسا

معط درز ، گنرب  اه  مزیر نیا  .دشاب  یم هسایشول ) وتـسیرآ  هداوناخ  زا  [ ) موا 67 هپورا موراسا  هایگ  هدـش  کشخ ياه  مزیر زا  ترابع 
هتکـس مسیتامر و  رد  نینچمه  لهـسم و  ردم و  قرعم ، روآ ، یق يوراد  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  ار  نوراسا  .تسا  رطعم  اتبـسن  خلت و 

.دنرب یم راک  هب  صقان 

: هبوچرام

زارد ياه  هتـشر تروص  هب هایگ  نیا  ياه  هشیر .دـشاب  یم هسایلیل ) هداوناـخ  زا   ) سنادنـسا سوگاراپـسا  هاـیگ  ياـه  هشیر زا  تراـبع 
دیلوت يدایز  ژالیـسوم  هدـش و  مروتم  بآ  رد  .دـشاب  یم هدروخ  چـیپ تخـس و  یجاع  دیفـس  گنر  هب  رتمیلیم  ات 3  رطق 2  هب  كزاـن 

.دنلام یم هنیس  يور  رب  هدرک و  طولخم  هبند  اب  ار  نآ  قرعم  كرحم و  ناونع  هب  یتنس  بط  رد  ار  هبوچرام  هشیر  .دنک  یم

: نومیله خیب  نویله و 

نویله هویم  .دـشاب  یم هسایلیل ) هداوناـخ  زا  [ ) سیلانیـسیفا 68 سوگاراپـسآ  هایگ  ياه  هشیر هویم و  زا  تراـبع  نومیله  خـیب  نویله و 
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نغور و یگنر ، داوم  نینژوپاـس ، دـنق ، ياراد  نویله  هوـیم  .تسا  هناد  ود  ياراد  شخبره  رد  هک  دوـخن  کـی  هزادـنا  هب  گـنرزمرق 
.تسا نیزروئلوا 

ياه هشیر تسا و  تخـس  دیفـس  نآ  یلخاد  تمـسق  گنر  هایـس و  نآ  یجراخ  گنر  هک  هدروخ  چیپ ياه  هشیر لماش  نومیله  خـیب 
ياراد 

1040 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنرب یم راک  هب  نادند  درد  نیکست  يارب  ار  نومیله  خیب  ياه  هشیر زا  لصاح  دود  .دشاب  یم هزم  نیریش يژالیسوم و  معط 

: تورزنا ای  دیفس  خرس و  هدجنک 

گنر هب  هدننکش  ياه  هکت تروص  هب  هتیزوپمک ،) هداوناخ  زا  [ ) سدوتناکآ 69 ائنول  هایگ  زا  لصاح  هزم  نیریش تاحشرت  زا  ترابع 
.دشاب یم نیریش  معط  اب  وب و  یب لکلا ، بآ و  رد  لولحم  زمرق ، ات  نشور  درز 

هدنهد لیکشت یلصا  هدام  هک  تسا  هداد  ناشن  فلوم  ياهیسررب  یلو  تسا ، نیریسیلگ  هباشم  نآ  رثوم  هدام  هک  دش  یم روصت  اقباس 
یعضوم تروص  هب  يدنب و  هتسکش رد  ناریا  یتنـس  بط  رد  عمـشم  تروص  هب  تورزنا  .دنـشاب  یم ینپرت  يرت ياه  نینوپاس تورزنا 

هلیـسو هب تروص  تسوپ  ندرک  فافـش مرن و  تهج  هدام  نیا  زا  نینچمه  .دور  یم راک  هب  تروص  شوگ و  ياـهدرد  نیکـست  يارب 
.دریگ یم رارق  هدافتسا  دروم  نانز 

: اریتک

زا یکی  غمـــص  نــیا  .دــشاب  یم اــهزونیموگل ) هداوناــخ  زا  [ ) 70] ارف یموـگ سولاـگارتسآ  هاــیگ  زا  هحــشرتم  غمــص  زا  تراــبع 
.دور یم راک  هب  يزاسوراد  بط و  رد  یناوارف  هب  تسا و  یعیبط  ياهدیئولکوردیه 

: کلملا لیلکا 

تـسد هب اهزونیموگل ) هداوناخ  زا  [ ) سوزومه 71 سولاگ  ارتسآ - هاـیگ  زا  هدوب و  فورعم  زین  کـنخان  ماـن  هب  هاـیگ  نیا  ياـه  هویم
.دیآ یم

دامپ تروص  هب كروک و  ندیسر  يارب  ضباق و  ناونع  هب هلمج  زا  دنرب  یم راک  هب  فلتخم  دراوم  رد  یتنس  بط  رد  ار  کلملا  لیلکا
.دور یم راک  هب  لهسم  فرصم  زا  لبق  نینچمه  هشفنب و  اب  طولخم  روط  هب كاندرد  ياهدوموت  اهلمد و  ندرک  کچوک يارب 

1041 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: یملق ریشابت 

الوـمعم و  هـنیمارگ ) هداوناــخ  زا  [ ) آ[72 هسان يدـنورآ  ازوبماب  هاـیگ  هقاـس  لـخاد  رد  هدـش  تفاـی یـسیلیس  داوم  زا  تراـبع  ریـشابت 
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.تسا دوجوم  فلتخم  ياه  هزادنا رد  دیفس  گنر  هب  یندعم  تخس  ياه  هکت تروص  هب
ار ریـشابت  .دومنن  بوسحم  بلقت  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دـنرب  یم راـک  هب  نآ  ياـج  هب  ار  ناوختـسا  رتسکاـخ  بلقت ، ناونع  هب بلغا 

.دنرب یم راک  هب  نادند  يوشتسش  يارب  بلغا 

: کشرز

هب يروآ  عمج زا  سپ  ار  هایگ  نیا  رادبآ  ياه  هویم .دیور  یم یناوارف  هب  یناتسهوک  یحاون  رد  هک  ناریا  یموب  تسا  یهایگ  کشرز 
.دنناسریم فرصم 

يارب هدرکمد  تروـص  هـب  نـینچمه  یتـسوپ و  ضراوـع  ریاـس  شراـخ و  عـفر  يارب  ناریا  یتنــس  بـط  رد  کـشرز  هزم  شرت هوـیم 
.دوش یم فرصم  نوخ  هدننک  هیفصت ناونع  هب سفن و  ندرکوبشوخ 

: ردنک

هب ردنک  .دـیآ  یم تسدـب  هسارـسروب ) هداوناخ  زا  [ ) یئ 73 رتراـک - اـیلوسوب  هاـیگ  زا  هک  تسا  ینیرز  مگ وـئلوا  زا  تراـبع  ردـنک 
رطعم و هدام  کی  ناونع  هب ردنک  .تسا  دوجوم  رازاب  رد  هدننکش  دیفس و  هب  لیام  درز  ات  هریت  درز  ای  زمرق  گنر  هب  یتارطق  تروص 

.دور یم راک  هب  اه  عمشم هیهت  رد 

: لدرخ

رد هیودا و  هیهت  تهج  لدرخ  هناد  ردوپ  .دشاب  یم دیفس  لدرخ  هایـس و  لدرخ  ای  [ 74] ارگیناکیسارب عاونا  هدیسر  ياه  هناد زا  ترابع 
هب غارفتـسا  داجیا  تهج  ردـخم  داوم  اب  تیمومـسم  دراوم  رد  ار  لدرخ  هناد  ردوپ  یبط ، رظن  زا  .دور  یم راک  هب  اه  عمـشم عاونا  هیهت 

.دنرب یم راک 
1042 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: ناریا دنه  گرب 

ناـمرد تهج  ار  هاـیگ  نیا  ياـه  هناد .تـسا  اـهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) 75] ازودـنورفائتوب هاـیگ  زمرق  نهپ و  ياـه  هناد زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  يراون  ياهمرک 

: سیلبا مخت 

هلیـسو هب  دنتـسه  ینغور  ياراد  اه  هناد نیا  .دـشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) 76] الـسودنوبانیپ لزاک  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
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.دنرب یم راک  هب  یتنیز  دنبندرگ  ناونع  هب بلغا  ار  اه  هناد .دوش  یم ادج  نآ  زا  راشف 
.دور یم راک  هب  يرامیب  تشگرب  هیلع  رب  ظفاحم  مرکدض و  ناونع  هب تسا  يوقم  خلت  معط  ياراد  هناد  زغم 

: کشمجنرف

، نشور يا  هوـهق گـنر  هب  هاـیگ  نـیا  ياـه  هـناد هیبـال .) هداوناـخ  زا  [ ) سنلوـئوارگ 77 اـتنیمالاک  رطعم  تـسا  یهاـیگ  کـشمجنرف 
داوم زا  یفافـش  هیال  کی  ياراد  هتـشاد و  يا  هدـننز فیعـض  يوب  کشمجنرف  هناد  .تسا  رتمیلیم  ود  اـی  کـی  لوط  هب  لکـش  یـضیب

.دنرب یم راک  هب  یسنج  ياهیناوتان  رد  كرحم و  ناونع  هب یتنس  بط  رد  ار  کشمجنرف  ياه  هناد .تسا  يژالیسوم 

: رابک هشیر 

رد صوصخب  یناوارف و  هب  هاـیگ  نیا  .دـشاب  یم هسادـیراپاک ) هداوناـخ  زا  [ ) 78] ازونیپسا سیراپاک  هایگ  ياه  هشیر زا  تراـبع  راـبک 
.دوش یم هدرتسگ  نیمز  يور  رب  يرتچ  تروص  هب دیور و  یم ناریا  یبونج  يزکرم و  ياهتمسق 

.دراد یبط  فرصم  میخض  ياه  هشیر تسوپ  نشور و  گنر  هب  رابک  ياه  هشیر
ياه هشیر يور  رب  فلوم  ياه  یـسررب .دـنرب  یم راک  هب  مسیتامور  هعجار و  بت  رد  ار  نآ  عوبطمان و  خـلت و  راـبک  هشیر  تسوپ  هزم 

هداد  ناشن  هایگ  نیا 
1043 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نینچمه ار  هایگ  نیا  ياه  هویم .دـهد  یم ناشن  دوخ  زا  یهجوت  لباق  یبورکیمدـض  تیـصاخ  روک  هشیر  زا  لصاح  هراصع  هک  تسا 
.دنرب یم راک  هب  تاجیشرت  هیهت  رد 

: هیوم لفلف 

ایند طاـقن  بلغا  رد  هاـیگ  نیا  تشک  .دـشاب  یم هساـنالوس ) هداوناـخ  زا  [ ) سنـس 79 یتورف موک  یـسپاک  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
ددـغ تاحـشرت  شیازفا  تهج  همـضاهءوس  رد  ار  نآ  كرحم ، رایـسب  تسا  یئوراد  هیوـم  لـفلف  .دریگ  یم ماـجنا  هیودا  هیهت  تهج 

.دنرب یم راک  هب  مضه  لمع  هب  کمک  اهتشا و  ندوزفا  يارب  یشراوگ 

: هشفاک

لامعتـسا دروم  هشفاک  ياـهگربلگ  .دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) سویروتکنت 80 سوماتراک  ياـهگربلگ  زا  تراـبع  هشفاـک 
.دنیازفیب نارفعز  هب  بلقت  ناونع  هب ار  نآ  تسا  نکمم  دراد و  یشیارآ  داوم  گنر و  هیهت  رد  يدایز 

راک هب  مسیتامور  یگدروخ و  چیپ رد  مهرم  ناونع  هب هک  دیامن  یم ینغور  دیلوت  دنمان و  یم زین  یطوط  هناد  مان  هب  ار  هشفاک  ياه  هناد
.دور یم
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: ینامرک هایس  هریز 

تشک نامرک  یحاون  رد  ناریا و  یموب  هایگ  نیا  .دشاب  یم نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) موناتساک 81 ولوب  موراک  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
.دراد فرصم  نکشداب  رطعم و  ناونع  هب یتنس  بط  رد  دربراک  رظن  زا  دوش و  یم

: ناینز

میدق رایـسب  ياهنامز  زا  هایگ  نیا  رطعم  ياه  هویم .تسا  نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) موکیتپوک 82 موراک  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع  ناینز 
هتخانش 

1044 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دور یم راک  هب  ابو  نامرد  رد  لافطا و  رد  نکشداب  ناونع  هب هک  تسا  نآ  رطعم  سناسا  ناینز  هرثوم  هدام  .تسا  هدش 

: مشچ

زا مشچ  ياه  هناد .تسا  اهزونیموگل ) هداوناخ  زا  [ ) سوسبآ 83 ایساک - هایگ  لکش  یسدع گنرهایـس  کچوک  ياه  هناد زا  ترابع 
ياه هناد زا  لصاح  عمشم  یحاون  یضعب  رد  تسا و  هتفر  یم راک  هب  یمشچ  ياهیرامیب  نامرد  تهج  قرش  رد  میدق  رایـسب  ياهنامز 

.دنرب یم راک  هب  يرادرابدض  يوراد  کی  ناونع  هب ار  نآ  نینچمه  دنیامن و  یم هیصوت  كاندرد  طاقن  ای  مخز  يور  رب  ار  مشچ 

: سولف

نیا یلخاد  تمسق  .دشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناخ  زا  [ ) 84] الوتسیف ایساک - هایگ  لکش  يا هناوتسا هدیسر  ياه  هویم زا  ترابع  سولف 
.ددرگ یم فرصم  وراد  ناونع  هب تسا  نیریش  یمک  معط  ياراد  هک  هویم 

هدیناشوج و ار  هویم  زغم  روظنم ، نیا  يارب  .دـنرب  یم راک  هب  شراوگ  هاگتـسد  شزوسدـض  يوراد  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  ار  سولف 
نان فرـصم  زا  دـیاب  راـمیب  ناـمرد  هرود  یط  رد  .دـنرب  یم راـک  هب  زور  رد  تاـعفد  هب  اتـشان و  حبـص  ماداـب  نغور  دـنق و  اـب  هارمه 

.تسا هداد  ناشن  هایگ  نیا  رد  ار  نورف  رتنادوج  دیدج و  ياهیسررب  لهسم و  تسا  یئوراد  سولف  .دنک  يراددوخ 

: اولح لگ 

دروم هک  دـشاب  یم هساتنارامآ ) هداوناخ  زا  [ ) 85] اتناژرآ ایـسولس  هایگ  ياه  هشیر هناد و  یتروص ، درز و  رادلگ  ياه  هخاشرـس لماش 
يارب یبـصع و  کـینوت  ناونع  هب ار  راد  هناد رادـلگ و  ياـه  هخاشرـس دامـض و  ناوـنع  هب ار  اوـلح  لـگ  گرب  .دـنراد  یبـط  فرـصم 

ار ریـش  اب  هارمه  رکـش  اه و  هناد طولخم  هک  تسا  هدمآ  يریـصن » یکـشزپ  تادرفم   » باتک رد  .دـنرب  یم راک  هب  لاهـسا  ندروآدـنب 
.دنرب یم راک  هب  یسنج  ياه  یناوتان رد  يرثوم  روط  هب
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1045 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: انامدرق

رتمیلیم و لوط 10  هب  هریت  زبس  گنر  انامدرق  هویم  .دـشاب  یم ناـیرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) مولیفورئاک 86 عاونا  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  نکشداب  ناونع  هب یتنس  بط  رد  ار  هایگ  نیا  .تسا  هریز  يوب  هباشم  مک  يوب  اب  رتمیلیم  کی  رطق 

: همختراهچ

سوریپ  ) هـناد هـب  و  [ 88 (] اسکیم اـیدروک   ) ناتـسپ هس همودـق و  [، 87 (] روجاـموگاتنالپ  ) گـنهراب ياـه  هناد زا  یطولخم  زا  تراـبع 
یتنـس بط  رد  ار  همختراهچ  .دنـشاب  یم يژالیـسوم  داوم  يدایز  رادـقم  ياراد  یگمه  هناد  عون  راـهچ  نیا  .تسا  [ 89 (] این ودنیس -

.دنربیم راک  هب  هدرکمد  تروص  هب نشخ  ياه  هفرس رد  هنیس  هدننک  مرن لاهسا و  دض  ناونع  هب ناریا 

: نارطیق گرب 

بط رد  وراد  نیا  .دشاب  یم هسایبروفا ) هداوناخ  زا  [ ) 90] ایلوف یسابرواروفوزورک - هدش  کشخ ياه  هویم هقاس و  گرب و  زا  ترابع 
ياـج هب  تسا  نکمم  هک  تسا  ینغور  دـصرد  يواح 35  هایگ  نیا  ياـه  هناد .دور  یم راـک  هب  ماذـج  هفرـس و  هایـس دراوم  رد  یتنس 

لامعتـسا دروم  فرعم  ناونع  هب تسا و  لسنروت  یگنر  هدام  هباشم  هایگ  نیا  ياهگرب  زا  لصاح  گنر  .دور  راک  هب  یکاروخ  نغور 
.دراد

: نیچراد

رد هیودا و  ناونع  هب نیچراد  فرـصم  .دشاب  یم هسارول ) هداوناخ  زا  [ ) 91] ایساک مومومانیـس  هایگ  ناوج  ياه  هقاس تسوپ  زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  قازب  حشرت  شیازفا  دراوم  رد  ار  نیچراد  تسوپ  هدرکمد  .تسا  یئوراد  ياه  هدروآرف

: جذاس گرب 

نکشداب  مسیتاموردض ، ناونع  هب هک  تسا  نیچراد  ياهگرب  زا  ترابع 
1046 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دور یم راک  هب  كرحم  و 

: لظنح
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تـسا یهایگ  لظنح  .دشاب  یم هساتیبروکوک ) هداوناخ  زا  [ ) سیتنـس 92 یلوک - سول  ورتیـس  هایگ  هدش  کشخ ياه  هویم زا  ترابع 
.دیور یم یناوارف  هب  ناریا  یبونج  يزکرم و  یحاون  رد  ناریا و  یموب 

هرثوم هدام  دیدش و  لهـسم  تسا  یئوراد  لظنح  .تسا  خلت  ادیدش  نآ  هزم  هدوب و  گرزب  جنران  کی  هزادـنا  هب  درگ و  لظنح  هویم 
.دنراد دوجو  دیزکولگ  تروص  هب هک  تسا  نیساتیبروکوک  مان  هب  يدیئورتسا  ياه  نپرت لماش  نآ 

: کمرگ مخت 

یناوارف هب  هدوب و  ناریا  یموب  ناهایگ  زا  کمرگ  .تسا  هساتیبروکوک ) هداوناخ  زا  [ ) سیراگلو 93 سولورتیس  هایگ  مخت  زا  ترابع 
ردـم و یکنخ و  ناونع  هب کـمرگ  مخت  .دوش  یم فرـصم  بآ  ياـج  هب  مرگ  یحاون  رد  صوصخب  یناتـسبات ، هوـیم  کـی  ناوـنع  هب

.دور یم راک  هب  يوقم 

: جنرانراهب

يرامیب زا  هدـننک  يریگولج كرحم و  ناونع  هب هک  تسا  جـنران  لاقترپ و  تخرد  هدـش  تشک عاونا  هدـش  کشخ ياهلگ  زا  تراـبع 
نآ هب  طوبرم  وراد  صخـشم  يوب  هک  هدوب  کیلینارتنآ  دیـسا  کیلیتمرتسا  قتـشم  ياراد  جـنران  راهب  .دور  یم راـک  هب  ینوخ  لاهـسا 

.دنرب یم راک  هب  جنران  راهب  رطقم  بآ  هیهت  تهج  ار  جنران  راهب  .تسا 
.دنلئاق اپ  مرو  ندرب  نیب  زا  تیصاخ  زین  جنرانراهب  گرب  يارب 

.دنرب یم راک  هب  هدننکوبشوخ  رطعم و  ناونع  هب زین  ار  جنران  تسوپ 
.دنرب یم راک  هب  كرحم  ناونع  هب ار  نآ  تسوپ  ندرکادج  ندادوب و  زا  سپ  الومعم  تسا ، خلت  هزم  ياراد  هک  جنران  هتسه 

: ینامرک ناجنروس 

( هسایلیل هداوناخ  زا  [ ) موئتول 94 موکیشلک  هایگ  زایپ  زا  ترابع 
1047 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا یخاش  تخس  دیفـس و  گنر  هب  رتمیتناس  ات 7  لوط 5 ر 3 - هب  لکش  یضیب  کیـشلک  زایپ  .تسا  کیـشلک  زایپ  عاونا  رگید  و 
هدرکمد مسیتامور و  سرقن و  يرامیب  رد  یتنس  بط  رد  ار  نآ  .تسا  نیس  یشلک دیئولاکلآ  يواح  کیـشلک  زایپ  هتـساشن  رب  هوالع 

.دنرب یم راک  هب  لس  يرامیب  رد  ار  نآ  ردوپ 

: لقم كاخ 

.تسا فورعم  ریم  مان  هب هک  تسا  يرطعم  نیزر  مگوئلوا  کی  زا  ترابع 
تروص هب هدعم  يوقم  ناونع  هب ار  وراد  نیا  .دـیآ  یم تسد  هب  هسارـسروب ) هداوناخ  زا  [ ) لوم 95 لوم اروف  یموک  هایگ  زا  هداـم  نیا 
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.دنرب یم راک  هب  وگابمل  نامرد  رد  بح و 

(: لگوگ  ) قرزا لقم 

رد یتنس  بط  رد  ار  وراد  نیا  .دشاب  یم هسارسروب ) هداوناخ  زا  [ ) لوکوم 96 اروف  یموک  هایگ  طسوت  هحشرتم  نیزر  مگ  زا  ترابع 
روط هب نینچمه  .دـنهد  یم رارق  ندـب  كاـندرد  ياهتمـسق  يور  رب  عمـشم  تروـص  هب ار  نآ  راـک و  هب  ینالـضع  مسیتاـمور  ناـمرد 

.دوش یم فرصم  زین  یباوخیب  عفر  يارب  یکاروخ 

: ناسلب بح 

چیپ راد و  كون لکش  یضیب اه  هویم نیا  .دشاب  یم هسارسروب ) هداوناخ  زا  [ ) موماسلاب 97 وپوااروف  یموک  تخرد  ياه  هویم زا  ترابع 
، نکـشداب ناونع  هب ار  ناسلب  بح  .تسا  نیتنابرت  هباـشم  نآ  يوب  رطعم و  نآ  هزم  .دـشاب  یم يا  هوهق زمرق  نآ  گـنر  هدوب و  هدروخ 

.دنرب یم راک  هب  یگدروخامرس  زرل و  رد  نینچمه  كرحم و  روآطلخ  هدعم ، يوقم 

: ناسلب دوع 

هباـشم هاـیگ  نیا  بوچ  تیـصاخ  .دـشاب  یم تخـس  رایـسب  یناوـغرا و  گـنر  هب  هک  موماـسلابولیاز 98 ] تخرد  بوـچ  زا  تراـبع 
.تسا نآ  ياه  هویم

1048 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: نارکوش خیب 

نیا ینوک  یمـس  دیئولاکلآ  يواح  هایگ  نیا  .تسا  نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) موتالوکام 99 موینوک  هایگ  ياه  هویم گرب و  زا  تراـبع 
هب درد  نیکـست  يارب  یندیلام  تروص  هب ار  هایگ  نیا  ياه  هویم زا  لصاح  لولحم  .تسا  باصعا  هلـسلس  ندرک  جـلف هب  رداق  هک  هدوب 

.دنرب یم راک 

: ناریمام

یلخاد تمـسق  راد و  هطقن كزان ، الومعم  اه  هشیر .دشاب  یم هسال ) وکنر - هداوناخ  زا  [ ) 100] اتت سیتپاک  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
.دنوش یم فرصم  کینوت  یمشچ و  ریلوک  ناونع  هب تسا و  نیربرب  دیئولاکلآ  يواح  ناریمام  هشیر  .تسا  گنر  درز  نآ 

: هیغولم
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هب یحارج  رد  بذاج  ناونع  هب ار  هایگ  نیا  فایلا  .دـشاب  یم هسالیت ) هداوناـخ  زا  [ ) سوروت 101 یلوا سوروکروک  هایگ  زا  تراـبع 
.تسا رتمیلیم  لوط 2  هب  راد  هیواز هریت و  یبآ  گنر  هب  هزم  خلت نآ  ياه  هناد دنرب و  یم راک 

.دنرب یم راک  هب  يدبک  ياهیئاسران  بت و  دراوم  رد  ار  هیغولم  ياه  هناد هدرکمد 

: ناتسپس

ژالیـسوم يدایز  رادـقم  يواح  درگ و  هزادـنا  هب  اه  هویم .دـشاب  یم هسانیژاروب ) هداوناخ  زا   ) اسکیمایدروک هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
.تسا

.دنرب یم راک  هب  هنیس  ياهیرامیب  رد  هدننک  مرن ناونع  هب ار  ناتسپس 

: زینشگ مخت 

هدوب و هدافتـسا  دروم  يزبس  ناونع  هب هایگ  نیا  ياهگرب  .تسا  نایرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) مویتاس 102 موردـنایروک  ياه  هناد زا  ترابع 
زا تهج  ار  زینـشگ  هویم  دود  دردرـس و  عفر  تهج  ار  زینـشگ  گرب  هدرکمد  .دنرب  یم راک  هب  رطعم  هدام  هیودا و  ناونع  هب ار  اه  هویم

.دنرب یم راک  هب  نادند  درد  ندرب  نیب 
1049 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: تشخریش

عاـفترا رد  هوک  هایـس یحاوـن  رد  هک  تسا  هسازور ) هداوناـخ  زا  [ ) 103] ایرالومون رتسونوتوک  هایگ  زا  لـصاح  تاحـشرت  زا  تراـبع 
میالم و نیلم  ناونع  هب هک  تسا  يا  هزم نیریـش نام  حـشرت  هب  رداق  هایگ  نیا  کچوک  هخاـش  .دـیور  یم یناوارف  هب  ـالاب  هب  رتم   1500

.دور یم راک  هب  هدعم  يوقم 
زراکاس و زکولگ ، زوتکورف ، زا : ترابع  تشخ  ریـش  رد  دوجوم  ياهدـنق  .دـنرب  یم راـک  هب  هبـصح  ناـمرد  رد  ار  نآ  یکبآ  لولحم 

.دنشاب یم دیراکاس  یلپ

: شاو کیک

دـننام و بیـس کچوک و  هایگ  نیا  ياه  هویم .دـشاب  یم هسازور ) هداوناـخ  زا  [ ) سیلاتنایروا 104 سوگاتارک  هاـیگ  هویم  زا  تراـبع 
ناـمرد تهج  ار  اـه  هناد تسا و  هدـش  فرـصم  ردـخم  ناونع  هب تسا و  دـنق  ياراد  هویم  نیا  .تسا  گـنر  زمرق  نآ  یلخاد  تمـسق 

.دنرب یم راک  هب  يروتامرپسا 

: نیطالسلا بح 
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ایند طاقن  بلغا  رد  هک  تسا  یکچوک  تخرد  .دـشاب  یم هسایبروفا ) هداوناخ  زا  [ ) مویلگ 105 یت نوتورک  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
.دراد یمس  تیصاخ  تسا و  يوق  رایسب  لهسم  کی  نیطالسلا  بح  .ددرگ  یم تشک 

: زبس هریز 

دیفس ای  زبس  هریز  مان  هب  احالطصا  ار  نآ  .تسا  نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) مون 106 یم یس مون  یموک هایگ  ياه  هویم زا  ترابع  زبس  هریز 
هب رطعم  ناونع  هب لمح و  عضو  زا  سپ  درد  نیکـست  نکـشداب و  ناونع  هب ار  زبس  هریز  هویم  .دوشن  هابتـشا  هایـس  هریز  اب  هک  دـنمان  یم

.دنرب یم راک 

: ورس لگ 

، دنتسه يا  هوهق زمرق  گنر  هب  ورـس  ياه  هویم .دشاب  یم جاک ) هداوناخ  زا  [ ) سنریورپمس 107 سوسرپوک  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
يوب 

1050 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنرب یم راک  هب  مرکدض  ناونع  هب هفرس و  هایس رد  ار  نآ  هدوب و  رارف  سناسا  يواح  دراد و  خلت  معط  رطعم و 

: دابنرق

ردوپ هب  هتشغآ  درز  گنر  هب  دابنرق  هشیر  .دشاب  یم هسارب ) یجنز  هداوناخ  زا  [ ) 108] اکیتامورآ اموکروک  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
خفن رد  ار  دابنرق  هشیر  .تسا  رطعم  يروفاک  نآ  يوب  .دشاب  یم يا  هوهق یجنران  نآ  یلخاد  تمسق  گنر  تخس و  رایسب  گنر  درز 

.دنربیم راک  هب  نکشداب  ناونع  هب

: مکرک

اه هشیر نیا  ردوپ  .دشاب  یم هسارب ) یجنز  هداوناخ  زا  [ ) 110] اگنول اموکروک  و  [ 109] اکیتسمد اموکروک  عاونا  ياه  هشیر زا  ترابع 
.تسا فورعم  هبوچدرز  مان  هب  ناریا  رد  دنمان و  یم زین  يدنه  نارفعز  مان  هب  ار 

.دـنرب یم راـک  هب  همحتلم  مرو  رد  مشچ  يوشتـسش  يارب  هدرکمد  تروص  هب ار  نآ  رطعم  يوقم و  كرحم ، تسا  یئوراد  هبوـچدرز 
.دراد يدایز  یگدننک  گنر یبورکیمدض و  تیصاخ  هبوچدرز 

: دابمرز

ياـه هشیر .دـشاب  یم هسارب ) یجنز  هداوناـخ  زا  [ ) تـبمورز 112 اـموکروک - و  [ 111] ایرودز اموکروک  هایگ  ياـه  هشیر زا  تراـبع 
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.دشاب یم خلت  هزم  هدننز و  معط  يروفاک ، يوب  اب  نشور  يا  هوهق گنر  هب  رتم  یتناس ات 5  لوط 3  هب  كزان  هدروخ  چیپ بلغا  دابمرز 
.دور یم راک  هب  خفندض  كرحم و  نکشداب ، هیودا ، ناونع  هب دابمرز 

: توشک مخت 

هداوناخ  زا  [ ) 113] ایلوف ینالپ  اتوکسوک  هایگ  لگ  مخت و  زا  ترابع 
1051 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنشاب یم هزم  خلت نشور و  يا  هوهق گنر  هب  اه  هناد .دشاب  یم هسالولونک )
ناونع هب ار  وراد  نیا  .دنرب  یم راک  هب  یقاچ  نینچمه  یگدروخامرـس و  هلزن و  رد  هدرکمد و  تروص  هب مسآ  رد  ار  هایگ  نیا  ياهلگ 

.دنرب یم راک  هب  تسوبی  خفن و  رد  مضه ، لمع  هب  کمک  نوخ ، هدننک  هیفصت

: یکم رفصا 

دـشاب یم ومیل  هیبش  يوب  ياراد  .دشاب  یم هنیمارگ ) هداوناخ  زا  [ ) سوتنانوش 114 نوگوپ  وبمیـس  رطعم  هایگ  هقاس  هشیر و  زا  ترابع 
.دور یم راک  هب  ندب  فعض  نامرد  رد  یتنس  بط  رد  رارف و  سناسا  هیهت  تهج  هک 

: يرهد رگنک 

مـس دـض  ناونع  هب ار  يرهد  رگنک  هویم  .دـشاب  یم هتیزوـپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) سوم 115 یلوکـسا اران  یـس هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  كایرت 

: قلاپات

رطعم يوب  ياراد  ینیمزریز  ياه  هدغ نیا  .دشاب  یم هسارپیس ) هداوناخ  زا  [ ) 116] ادنتور سورپیس  هایگ  ینیمزریز  ياه  هدغ زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  تارشح  رثا  زا  هچراپ  سابل و  ظفح  نادند و  ندرکزیمت  تهج  ار  نآ  .دشاب  یم له  ومیل و  هباشم 

: هروتات مخت 

هزره فلع  یمس و  هایگ  کی  ناونع  هب هایگ  نیا  .دشاب  یم هسانالوس ) هداوناخ  زا  [ ) موینومارتسا 117 اروتاد  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
هب نینچمه  هروتات  مخت  .دنرب  یم راک  هب  ءاضعا  درد  نتـساک  تهج  دامـض  تروص  هب ار  هروتات  گرب  .دیور  یم یناوارف  هب  ناریا  رد 

.دور یم راک  هب  دوش ، یم هتفگ  زین  کیماون  هناد  هب  هک  هلوچک  مان 
1052 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


: جیوه مخت 

جیوه مخت  .دور  یم راک  هب  یکاروخ  يزبس  ناونع  هب هک  تسا  نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) 118] اتوراک سوکاد  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
راـک هب  روآ  هدـعاق ردـم و  هدـننک ، مرن نیلم ، كرحم ، ناوـنع  هب ار  نآ  یتنـس  بـط  رد  .تـسا  ینغور  هزم  خـلت و  رطعم  مـعط  ياراد 

.دنرب یم

[119 :] كرپسا

ص1052 ج6 ؛  یسراف ؛ )  ) یعازتنا یبط  بتک 
هایگ نیا  ياهگربلگ  زا  .ناریا  یموب  یمئاد  تسا  یهایگ  هک  هسالوکن ) ونر - هداوناخ  زا  [ ) لیلاز 120 موینیفلد  هایگ  ياهلگ  زا  ترا 

.دور یم راک  هب  مشپ  مشیربا و  يزیمآ  گنر تهج  هک  دیآ  یم تسد  هب  یلاع  رایسب  درز  گنر 

: اشو

.دـیآ یم تـسد  هـب  ناـیرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) موـک 121 اـینومآ - اـمرود  هاـیگ  زا  هـک  تـسا  یلکـش  یغمــص  تاحــشرت  زا  تراـبع 
يوب .دیامن  یم یگنر  يریـش  لولحم  دیلوت  بآ  اب  .دشاب  یم هدیبسچ  مه  هب  هدوت  ای  تارطق  تروص  هب نشور  گنر  هب  كاینومآ  مگ

راـک هب  نیلم  روآـطلخ و  كرحم ، ناوـنع  هب یتنـس  بط  رد  ار  اـشو  .تسا  عوـهم  يا  هزم خـلت و  معط  ياراد  صوـصخم و  مک و  نآ 
.دنرب یم راک  هب  درد  نودب  ياهروموت  اه و  هدغ مرو  مسآ ، دراوم  رد  عمشم  تروص  هب .دنرب  یم

: یبرقا جنرود 

موکینرود هایگ  زا  نینچمه  ار  اه  هشیر نیا  .تسا  هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) سچنایلادراپ 122 موکینورود  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
.دنروآ یم تسد  هب  يرنوکلاف 124 ] موکینرود  و  سدیئویپوکسا 123 ]

.دنشاب یم دیفس  گنر  هب  برقع  مد  هیبش  راد و  هطقن الومعم  اه  هشیر
1053 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هب نآ  تهابـش  تلع  هب  شخب و  مارآ ناونع  هب یتنـس  بط  رد  تسا و  هدـننز  خـلت  نآ  هزم  تسا ، نیلونیا  يواح  یبرقا  جـنرود  هشیر 
.دنرب یم راک  هب  برقع  تارشح و  هلیسو  هب  یگدیزگ  رد  ار  نآ  برقع 

: شوایس نوخ 

زا دوخ  هب  دوخ  روط  هب نیزر  .دـیآ  یم تسد  هب  هساـیلیل ) هداوناـخ  زا  [ ) يرابانـس 125 انراکارد  هایگ  زا  هک  تسا  ینیزر  زا  تراـبع 
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یناشخرد گنر  فافـش و  يا  هشیـش حطـس  ياراد  ندش  هتـسکش  تروص  رد  دوش و  یم جراخ  یتارطق  تروص  هب هدیـسر  ياه  هویم
ياراد وراد  نیا  یبـط  رظن  زا  .دور  یم راـک  هـب  شینراو  ندرک  گـنر يارب  تـسا و  لوـلحم  لـکلا  رد  شوایـس  نوـخ  نـیزر  .تـسا 

راـک هب  اـپ  قاـس  نار و  ياهتمـسق  رد  درد  نیکـست  يارب  عمـشم  تروص  هب اـهیزیرنوخ و  ندروآدـنب  يارب  هدوـب و  ضباـق  تیـصاخ 
.دور یم

: لاغیت رکش 

عاونا ياه  هخاشرـس گرب و  يور  رب  سوتالوکام 126 ] سونیرول  هرشح  لمع  رثا  رد  هک  تسا  يا  هزم نیریـش تاحـشرت  لاغیت  رکش 
نآ فارطا  رد  رتمیلیم  ات 20  لوط 18  هب  درز  هب  لیام  دیفس  ششوپ  کی  هرـشح ، تیلاعف  رثا  رد  .دوش  یم لصاح  لاغیت  رکـش  هایگ 
نآ .تسا  هدوب  هدافتسا  دروم  هدش و  هتخانش  انیـس  نبا نامز  زا  لاغیت  رکـش  .دشاب  یم دنق  دصرد  ات 23  يواح 15  هک  دوش  یم داجیا 

داوم هتـساشن و  ژالیـسوم ، يزلولـس ، داوم  زولاـهرت ، دـنق  ياراد  لاـغیت  رکـش  .دـنرب  یم راـک  هب  يویر  ياـه  یتحاراـن هفرـس و  رد  ار 
.دشاب یم يدیئونیموبلآ 

.دراد يریگدای  تردق  هظفاح و  تیوقت  يور  رب  یتبثم  رثا  هک  تسا  نیسپون  یکا  دیئولاکلآ  ياراد  لاغیت  رکش  هویم 

: نابزواگ لگ 

ياه  هنوگ رگید  و  مونئومآ 127 ] مویکا  هایگ  ياهلگ  زا  ترابع 
1054 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لگ .دشاب  یم لکـش  یفیق  تروص  هب رتمیلیم و  يانهپ 12  رتمیتناس و  لوط 3  هب  اهلگ  نیا  .دـشاب  یم هسانیژاروب ) هداوناخ  زا   ) هباشم
.دنرب یم راک  هب  ردم  هدننک و  مرن کینوت و  بلق ، يوقم  ناونع  هب یتنس  بط  رد  ار  نابزواگ 

: نابزواگ لگ  گرب 

تروص هب ار  نآ  .دـشاب  یم هسانیژاروب ) هداوناـخ  زا  [ ) 128 -] سیلانیـسیفاوگاروب عاونا  لگ  هقاـس و  گرب و  زا  یطولخم  زا  تراـبع 
زا لصاح  هزات  ریمخ  .دور  یم راک  هب  ردـم  هدـننک و  مرن قرعم ، هدـننک ، تیوقت ناونع  هب مسیتامور و  رد  کـینوت و  ناونع  هب هدرکمد 

.دنرب یم راک  هب  ءاضعا  مروت  نامرد  تهج  ار  هایگ  نیا  هزات  ياهگرب 

: له

رد هدـننکرطعم  ناوـنع  هـب بـلغا  ار  لـه  .دـشاب  یم هـسارب ) یجنز  هداوناـخ  زا  [ ) مومادراک 129 اـیرتالا  هاـیگ  ياـه  هویم زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  یئوراد  یئاذغ و  ياه  هدروارف
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: یلباک گنرب 

يوراد کی  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  ار  یلباک  گنرب  .دشاب  یم هسانیـسریم ) هداوناخ  زا  [ ) سبیرایلبما 130 هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
کی هک  تسا  کیلبما  دیـسا  نآ  هرثوم  هدام  .دـنرب  یم راک  هب  غلاب  دارفا  لاـفطا و  رد  اـنیت  دـننام  نهپ  ياـهمرک  عفد  يارب  مرک  دـض 

.دشاب یم نونیک  یسک  وا  قتشم 

: رمک صرق 

رتمیتناس و رطق 5  هب  حطـسم  شیبو  مک اه  هناد .دـشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناخ  زا  [ ) ساگ 131 یگ  اداتنا  هایگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
رطاخ هب  نآ  تلع  دننک و  یم هدافتـسا  رـس  يوم  نتـسش  يارب  اه  هناد نیا  هدش  درخ  زا  دارفا  یـضعب  .دشاب  یم فافـش  يا  هوهق حطس 

نینچمه  .تسا  اه  هناد رد  دوجوم  نینوپاس 
1055 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنرب یم راک  هب  درد  نیکست  رد  عمشم  تروص  هب ار  غرم  مخت هدرز  اب  رمک  صرق  هناد  ردوپ  طولخم 

: دیفس شیرس 

گنر هب  الومعم  اه  هشیر .دشاب  یم رگید  ياه  هنوگ و  هسایلیل ) هداوناخ  زا  [ ) سونایرچوا 132 سورم  يرا  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
بسچ .دیامن  یم ار  یتفس  ژالیـسوم  کی  دیلوت  لح و  نآ  زا  یتمـسق  هدش و  مرن مروتم و  بآ  رد  هدوب ، تخـس  هدروخ و  چیپ دیفس ،

.دنرب یم راک  هب  فلتخم  دراوم  رد  ندینابسچ  تهج  ار  شیرس  ردوپ  هب  بآ  ندوزفا  نآ  زا  لصاح 
.دومن فرصم  ناوت  یم یکاروخ  يزبس  ناونع  هب ار  هایگ  زبس  یئاوه و  تمسق 

: ریشکاخ

ياراد هلاـسکی ، تسا  یهاـیگ  ریـشکاخ  .دـشاب  یم ناـیجاخ ) هداوناـخ  زا  [ ) مودـناپرا 133 موـم  يز  يرا هاـیگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
اماوت [ 135] ویریا و  [ 134] ایفوس مویربنز  یـس - ياه  هناد اب  هارمه  ـالومعم  اـه  هناد نیا  .يا  هوهق درز  اـی  زمرق  گـنر  هب  زیر  ياـه  هناد

.دوش یم فرصم  يروآ و  عمج
هناد هباشم  نآ  معط  ینغور و  هزم  درز و  گنر  هب  اه  هناد زغم  .دیامن  یم یمرن  رایسب  ژالیسوم  هیال  کی  دیلوت  بآ  رد  ریـشکاخ  هناد 

نامرد يارب  دود  تروص  هب هدعم و  درد  نیکـست  يارب  دامـض  تروص  هب دـنرب و  یم راک  هب  بت  دراوم  رد  ار  ریـشکاخ  .تسا  لدرخ 
.دور یم راک  هب  یمشچ  ياهیرامیب 

(: کخیم  ) لفنرق
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ار نآ  .تسا  یفورعم  رایـسب  هیودا  کی  لفنرق  .دـشاب  یم هساتـسیریم ) هداوناخ  زا  [ ) 136] اکیتامورا ای  ینژوا هایگ  ياهلگ  زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  نادند  بصع  نتشک  يارب  ار  نآ  سناسا  ولگ و  هیحان  تاکیرحت  عفد  يارب  كرحم و  نکشداب و  ناونع  هب

1056 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: هجیراب

رثا رد  تسا و  ناریا  یموب  هایگ  نیا  .دـشاب  یم ناـیرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) 137] آولف ینابلاگالورف  هایگ  زا  لصاح  تاحـشرت  زا  تراـبع 
رد دـماج  یتارطق  تروص  هب یتدـم  زا  سپ  هک  دـنک  یم شوارت  جراـخ  هب  یگنر  یجنراـن درز  عیاـم  هقاـس ، يور  رب  فاکـش  داـجیا 
رد .دـنرب  یم راـک  هب  هدـعم  يوقم  ناونع  هب یکاروخ  روط  هب ار  هجیراـب  .تسا  سفرک  يوب  هیبـش  يوـق و  رایـسب  نآ  يوـب  دـیآ و  یم

دصرد ات 20  غمص و 10  دصرد   20 نیزر ، دصرد  يواح 65  هجیراب  .دوش  یم فرصم  اهمخز  یگتفوک و  يارب  یجراخ  لامعتـسا 
.تسا رارف  سناسا 

: جنیبکس

.دـیآ یم تسد  هب  ناـیرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) 138] اکیـسرپالورف هاـیگ - زا  ناـمرک  ناتـسرال و  یحاوـن  رد  هک  تسا  يرطعم  نیزر  مـگ
رثا رد  .دـشاب  یم عوبطمان  معط  ریـس و  يوب  اب  درز  هب  لیام  يا  هوهق گنر  هب  يا  هدـیبسچ مه  هب  هدوت  اـی  تارطق  تروص  هب  جـنیبکس 

مسیتامور و هجلاعم  رد  ار  نیزر  مگ نیا  زا  لصاح  عمـشم  .دـیامن  یم تسا ، درگوگ  يواح  هک  یـسناسا  دـیلوت  بآ  راـخب  اـب  ریطقت 
.دوش یم فرصم  تشپ  هیحان  درد  نیکست  تهج  ناتک  نغور  اب  طولخم  تروص  هب دنرب و  یم راک  هب  وگابمل 

: سلفک هشیر 

یجنفـسا کبـس و  نآ  هشیر  ایاپ ، تسا  یهایگ  سلفک  .تسا  ناـیرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) لبمـس 139 الورف  هایگ  ياه  هشیر زا  تراـبع 
.دراد رطعم  خـلت و  معط  تسا و  کشم  هباشم  يوق و  نآ  يوب  .دوش  یم هظحالم  راد  نیزر ياهلولـس  لـخاد  رد  تسا و  هدروخ  چـیپ

.دنرب یم راک  هب  یبصع  ياه  یتحاران يرتسیه و  رد  صوصخب  مساپسا و  دض  باصعا  تیوقت  كرحم ، ناونع  هب ار  نآ 
1057 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: زبس نایداب 

ات ياراد 3  اه  هویم ینیریـش ، معط  رطعم و  يوب  ياراد  .تسا  نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) 140] راگلو مولوکینوف  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
ینوخ لاهسا  تهج  یئوراد  ياه  هدروارف رد  هیودا و  ناونع  هب ار  هنایزار  .تسا  لوتنآ  نآ  یلصا  هدام  هک  دشاب  یم سناسا  دصرد   5

.دنرب یم راک  هب  نکشداب  ناونع  هب یگدروخامرس و  و 
، هبوچراـم سفرک ، يرفعج ، یلـصا  هشیر  جـنپ  زا  یکی  تقیقح ، رد  تسا و  ناریا  یتنـس  بط  ياـهوراد  زا  یکی  زین  هناـیزار  هـشیر 
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نادـند و درد  يارب  یئاهنت  هب  ار  نآ  هدرکمد  نکـشداب و  ناونع  هب ناینز  اب  هارمه  ار  هنایزار  هشیر  .دـشاب  یم هناـیزار  صاـخ و  هلوک 
.دنرب یم راک  هب  نامیاز  زا  دعب  ياهدرد  نیکست 

: نوگنرس لگ 

رد یناوارف  هب  تسا و  ناریا  یموب  هایگ  نیا  .دـشاب  یم هسایلیل ) هداوناـخ  زا  [ ) سیلایرپما 141 ایرال  یت  يرف هایگ  ياهزایپ  زا  تراـبع 
زایپ .تسا  هزم  وب و  دقاف  هک  دشاب  یم نآ  زایپ  زا  ترابع  نآ  هدافتـسا  دروم  تمـسق  .دیوریم  سراف  ناتـسدرک و  یناتـسهوک  یحاون 
یتنس بط  رد  ار  نوگنرس  لگ - زایپ  .دشاب  یم دیئولاکلآ  نیدنچ  ياراد  هوالعب  تسا و  هتساشن  يدایز  رادقم  يواح  نوگنرـس  لگ 

.دنهدیم رارق  مکش  يور  رب  ار  نآ  ریمخ  نامیاز  درد  نیکست  يارب  نینچمه  دنرب و  یم راک  هب  نادند  درد  يویر و  ياهیرامیب  رد 

: هرتهاش

هرتهاش ياه  هویم هقاس و  گرب و  طولخم  .دـشاب  یم هسایرامروف ) هداوناـخ  زا  [ ) 142] ارولف يوراپ  ایرامروف  هایگ  زا  ترابع  هرتهاـش 
.تسا ضباق  يدیسا  یمک  معط  ياراد  طولخم  نیا  .دراد  ینامرد  لامعتسا  دروم 

ناوـنع هـب یتنــس  بـط  رد  هرتهاـش  .تـسا  نیراـموف  هـلمج  زا  ددـعتم  ياهدــیئولاکلآ  ياراد  کـیرامروف  دیــسا  رب  هوـالع  هرتهاـش 
نیلم و نوخ ، هدننک  هیفصت

1058 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دور یم راک  هب  دردرمک  عفر  تهج  رادراب  نانز  رد  هدرکمد  تروص  هب ردم و 

: قانقوب

ياراد ملک ، هیبش  گرزب  یهایگ  قانقوب  .دـشاب  یم هسایلوکارتسا ) هداوناـخ  زا  [ ) يری 143 یئوگورب  نومتـسوسولگ  هایگ  زا  ترابع 
ياهیناوتان دراوم  رد  ندـب و  تردـق  هدـنهد  شیازفا ناونع  هب ار  قانقوب  هشیر  .تسا  يا  هوهق زمرق  ياهلگ  کچوک و  نهپ و  ياهگرب 

.دنرب یم راک  هب  یگدروخامرس  عفر  رد  ار  نآ  هدرکمد  یسنج و 

: چیپ نمهب

.دشاب یم رتم  یتناس ات 5  ر 3  لوط 5  هب  هسایلوکارتسا ) هداوناـخ  زا  [ ) 144] اروزیا سرتک  یله هایگ  هدروخ  چـیپ ياه  هویم زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  هچیپ  لد لافطا و  خفن  ینوخ ، لاهسا  نامرد  رد  ار  نآ هک  تسا  ضباق  مک هدننک و  مرن تیصاخ  ياراد  چیپ  نمهب

: لج لج
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هریت و يا  هوـهق گـنر  هب  اـه  هـناد .دـشاب  یم هساولاـم ) هداوناـخ  زا  [ ) سون 145 یباـناک  سوکـسیب  یه  هاـیگ  ياـه  هوـیم زا  تراـبع 
راک هب  ماد  كاروخ  هدـننک و  مرن ناونع  هب  ار  لج  لج ياـه  هناد زا  لـصاح  نغور  .دنـشاب  یم رتمیتناـس  ات 5  لوط 3  هب  لکش  یـضیب

.دنرب یم

: کشجنگ نابز  هویم 

گنر هب  کشجنگ  ناـبز  ياـه  هناد .دـشاب  یم هسانیـسوپآ ) هداوناـخ  زا  [ ) 146] اکیرتناسید یتنآ  اینرالاه  هاـیگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
ياـهیناوتان رد  کـینوت و  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  وراد  نیا  .دـشاب  یم نیتما  هباـشم  هک  تسا  نیـسنوک  دـیئولاکلآ  يواـح  يا و  هوهق

.دور یم راک  هب  یسنج 
1059 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: جنبلارذب

( هساـنالوس هداوناـخ  زا   ) هریغ و  سوتـالوک 148 ] یتر  سومایـس  ویه - و  سوکیتوم 147 ] سومایـسویه  عاونا  ياـه  هناد زا  تراـبع 
.دشاب یم

يواـح هدـننز و  ینغور و  معط  خـلت ، هزم  ياراد  جـنبلارذب  .تسا  كاـیرت  هباـشم  اـهنآ  تیمـس  یمـس و  رایـسب  هاـیگ  نیا  ياـه  هـناد
.دنرب یم راک  هب  نادند  درد  نیکست  يارب  ار  جنبلارذب  هناد  ندنازوس  زا  لصاح  دود  .دشاب  یم نیمایسویه  دیئولاکلآ 

: یئاطخ نایداب 

دنتسه نآ  ياه  هویم هدافتسا  دروم  تمسق  .دشاب  یم هسایلونگام ) هداوناخ  زا  [ ) مورو 149 مویس  یلیا  هایگ  زا  ترابع  یئاطخ  نایداب 
سناسا هویم و  .تسا  لوتنآ  نآ  یلصا  هدام  هک  هدوب  دصرد  رادقم 5  هب  رارف  سناسا  ياراد  اه  هویم نیا  .دنشاب  یم لکش  يا هراتس هک 

.دنرب یم راک  هب  یئاذغ  ياه  هدروارف يویر و  ياه  یتحاران رد  هدعم و  يوقم  نکشداب ، ناونع  هب ار  یئاطخ  نایداب  زا  لصاح 

: خلت سدع 

ياراد هدوب ، زمرق  گنر  هب  اه  هناد نیا  .دـشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) یگربسگور 150 ارفوگیدـنیا  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
يارب یتنـس  بط  رد  خلت  سدع  دربراک  .دنـشاب  یم خـلت  معط  تخـس و  یلیخ  رتمیلیم ، ات 3  لوط 2  هب  لکـش  یـضیب  فاص و  حطس 

.تسا هدعم  درد  نیکست 

: ینامرک گنر 
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همـسو دراد ، دوجو  نآ  يارب  هک  يرگید  مان  .دـشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) 151] ایروتکنت ارفوگیدـنا  هایگ  گرب  زا  ترابع 
.دشاب یم

راک هب  ایروتکنت  سیتازیا  هایگ  زا  لصاح  گنر  يارب  نینچمه  ار  همسو  مسا 
1060 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ای ملاس  تروص  هب دنتسه و  انح  گرب  هباشم  ینامرک  گنر  ياهگرب  .تسا  هتفر  یم راک  هب  انیـس  نبا نامز  زا  ینامرک  گنر  .دنرب  یم
.دنور یم راک  هب  تسوپ  ندرک  گنر تهج  هدشردوپ 

: یسدنه سار 

و دنتسه ، یخاش  تخـس و  اتبـسن  یـسدنه  سار  ياه  هشیر .تسا  هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) موینله 152 الونیا  هایگ  هشیر  زا  تراـبع 
اه هشیر نیا  .ددرگ  یم هظحالم  يرولبتم  تارذ  اه  هشیر عطقم  رد  .تسا  گـنریب  لـخاد  تمـسق  هریت و  يا  هوهق گـنر  هب  نآ  حـطس 

رطعم و کـینوت  کـی  ناوـنع  هب لـس و  تیـشنورب ، رد  یتنـس  بط  رد  دنتـسه و  خـلت  هزم  مرگ و  عوـبطم  مـعط  رطعم و  يوـب  ياراد 
.دنور یم راک  هب  يدرس  دراوم  رد  کچوک  ياه  هکت تروص  هب

: رفولین مخت 

اه هـناد یبآ و  گـنر  هـب  هاـیگ  نـیا  ياـهلگ  .دـشاب  یم هسـالولونک ) هداوناـخ  زا  [ ) آ[153 هساردـه اموپیا  هاـیگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
راـک هب  نآ  رد  دوجوم  هدـننز  نیزر  رطاـخ  هب  نیلم  ناونع  هب ار  رفوـلین  مخت  .دنـشاب  یم رتـمیلیم  لوط 5  هب  شوگراهچ  گـنر و  هاـیس

.دنرب یم

: دبرت

رطق رتمیتناس و  ات 20  لوط 10  هب  دبرت  ياه  هشیر .دشاب  یم هسالولونک ) هداوناخ  زا  [ ) موتپروت 154 اموپیا  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
هدش و رهاظ  یگتـسهآ  هب  نآ  معط  مک ، نآ  يوب  .دنـشاب  یم دوجوم  هریت  يا  هوهق گنر  هب  هدروخ  چیپ تروص  هب رتمیتناس  ات 2  کی 

.تسا عوهم 
ای یئاهنت  هب  يویلک  ياه  یتحاران وگابمل و  رد  نیلم و  ناونع  هب ار  نآ  دنتـسه و  رتا  رد  لولحم  نیزر  دصرد  ات 10  ياراد 5  اه  هشیر

.دنرب یم راک  هب لهسم  ياهوراد  رگید  اب  هارمه 
1061 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: هشفنب خیب 

هب تایرطع  هیهت  رد  وراد  ناونع  هب ار  اه  هشیر نیا  .دشاب  یم هسادـیاریا ) هداوناخ  زا  [ ) 155] ایروپسا سیریا  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
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.دنرب یم راک  هب لمح  عضو  ماگنه  رد  درد  نتساک  يارب  دردرس و  عفر  ناونع  هب ار  هشفنب  خیب  هدرکمد  .دنرب  یم راک 

: ابمولاک

رطعم خلت ، رایسب  معط  ياراد  اه  هشیر نیا  .دشاب  یم هسامرپ ) سینم  هداوناخ  زا  [ ) 156] ابمولوک ازیرورتاج  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
ور نیا زا  تسا ، ننات  دقاف  وراد  نیا  نوچ  .دنرب  یم راک  هب  خـلت  کینوت  هدـعم و  يوقم  ناونع  هب ار  ابمولاک  .دنـشاب  یم يژالیـسوم  و 

.دومن زیوجت  راد  نهآ ياه  هدروارف اب  اماوت  ار  نآ  ناوت  یم

: لهبا

رطق 8 هب  هریت و  يا  هوهق گنر  هب  لهبا  هویم  .دـشاب  یم اهرفینوک ) هداوناـخ  زا  [ ) 157] اسلسکا سورپ  ینوج هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
.تسا گنردرز  نیزر  گرزب و  یسناسا  ددغ  لکش و  یثلثم هتسه  هس  ياراد  رتمیلیم و 

تاحـشرت تالالتخا  رد  دنتـسه و  ردـم  تیـصاخ  ياراد  نآ  سناسا  اه و  هویم نیا  .تسا  هزم  نیریـش نیتنابرت و  يوب  هباشم  نآ  يوب 
.دنور یم راک  هب  همضاه  ءوس - یگنانز و 

: وهاک مخت 

کی رطق  لوط 4 و  هب  يرتسکاخ  گنر  هب  وهاک  مخت  .تسا  هتیزوپمک ) هداوناخ  زا  [ ) 158] اویتاساک یتکال  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  هبصح  بت  رد  ار  وهاک  مخت  هدرکمد  .تسا  خلت  معط  رطعم و  یمک  يوب  ياراد  رتمیلیم 

1062 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: يرهش وگنلاب 

گنر هب  رتـمیلیم  رطق 15  و  لوط 5  هب  اـه  هناد نیا  .دـشاب  یم هیبـال ) هداوناـخ  زا  [ ) 159] اکیربیا ایتناملال  هایگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
.دندرگ یم هدیشوپ  يژالیسوم  عیام  کی  زا  بآ  اب  ترواجم  رثا  رد  دنتسه و  يا  هوهق

.دراد فرصم  یکاروخ  يزبس  ناونع  هب هایگ  دوخ  دنور و  یم راک  هب  دنراد  هک  يژالیسوم  رطاخ  هب  اه  هناد نیا 

: يزاریش وگنلاب 

، رتمیلیم کی  رطق  لوط 3 و  هب  هایـس ، گنر  هب  اه  هناد .دشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) 160] انایل يور  ایتناملال  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
ردک ژالیسوم  کی  دیلوت  اعیرس  نآ  اب  ترواجم  رثا  رد  اه  هناد نیا  .دنشاب  یم دیفس  هطقن  کی  ياراد  اهتنا  رد  فاص و  حطـس  ياراد 

.دنرب یم راک  هب  هفرس  نامرد  رد  ار  نآ  بلغا  دنیامن و  یم ار  يا  هزمیب و 
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: ناجنلوخ

رطق رتمیتناس و  لوط 5  هب  اه  هشیر .دـشاب  یم هسارب ) یجنز هداوناـخ  زا  [ ) مورانیـسیفا 161 سآوگنال  هایگ  هشیر  موزیر و  زا  تراـبع 
ار ناـجنلوخ  .دراد  يا  هیودا مرگ و  معط  رطعم و  نآ  يوب  .دنـشاب  یم يا  هوهق گـنر  هب  راد ، هخاـش بلغا  رتمیتناـس ، ر 0  زا 3  رتمک 

.دنرب یم راک  هب  مسیتامور  رد  هدعم و  يوقم  هیودا و  ناونع  هب

: سودوخوطسا

يوب ياراد  هایگ  نیا  رادلگ  ياه  هخاشرـس .دـشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) 162] اتاتندال ودناوال  هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرـس زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  مخز  نتسش  تهج  ایرالام و  هلزن و  تلاح  رد  ار  سودوخوطسا  هدرکمد  .دنشاب  یم رفماک  هباشم  رطعم 

1063 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: انح گرب 

تهج ددرگ و  یم تشک  ناریا  رد  یناوارف  هب  هایگ  نیا  .دـشاب  یم هسارتیل ) هداوناخ  زا  [ ) 163] ابلآ اینوسوال  هایگ  ياهگرب  زا  ترابع 
دروم .دور  یم راک  هب  ریجنادـیب )  ) کچرک نغور  یمک  رادـقم  اـب  هارمه  اـی  یئاـهنت  هب  هدـشردوپ  گرب  تروص  هب اـنح  گـنر  هیهت 
نتـسب قدـنف  احالطـصا  ار  انح  هلیـسو  هب  اهنخان  ندرک  گنر هدوب و  لومعم  میدـق  ياـهنامز  زا  گـنر  ناونع  هب رتشیب  اـنح  لامعتـسا 

.دنرب یم راک  هب  كروک  ماذج و  دننام  يدلج  ياهیرامیب  زا  یضعب  نامرد  يارب  ار  انح  یجراخ  لامعتسا  رد  .دنمان  یم

: دازریش

کی یگرزب  هب  نآ  هزادنا  .دـیآ  یم تسد  هب  هسایلمراپ ) هداوناخ  زا  [ ) 164] اتنالوکـسا اروناکل  هایگ  طسوت  هک  تسا  ینام  زا  ترابع 
.دشاب یم میـسلک  تالاسگا  ياهلاتـسیرک  يواح  مرن و  نآ  لخاد  دیفـس و  ات  نشور  يا  هوهق نآ  گنر  .دسر  یم قدنف  کی  ات  دوخن 

.دنرب یم راک  هب  نانز  رد  ریش  تاحشرت  شیازفا  تهج  ار  نآ  تسا و  مک  رایسب  هدام  نیا  یئاذغ  شزرا 

: هچم

.دشاب یم نایجاخ ) هداوناخ  زا  [ ) 165] ابارد مویدیپل  هایگ  زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  یکاروخ  يزبس  ناونع  هب ار  هایگ  نیا  ناوج  ياه  هقاس

.دنرب یم راک  هب  خفندض  ناونع  هب ار  نآ  ياه  هناد

: یهاش مخت 
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.ددرگ یم تشک  یناوارف  هب  هدوب و  ناریا  یموب  هایگ  نیا  .دـشاب  یم ناـیجاخ -) هداوناـخ  زا  [ ) مویتاس 166 مدـیدیپل  هایگ  زا  ترابع 
رد صوصخم ، معط  ياراد  .تسا  رتمیلیم  رطق 3 ر 0  لوط 3 و  هب  لکش  یـضیب يا ، هوهق زمرق  ات  نشور  يا  هوهق گنر  هب  یهاش  مخت 

دیلوت هدش و  مروتم  بآ 
1064 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنرب یم راک  هب  ردم  یسنج و  ياوق  يوقم  کینوت ، ناونع  هب ار  نآ  .دیامن  یم يژالیسوم  هیال 

: یلوک شمشک 

ناـهایگ يور  رب  یلگنا  تروـص  هب بـلغا  هـک  .دـشاب  یم هساـتنارول ) هداوناـخ  زا  [ ) موبلآ 167 موکـسیو  هاـیگ  ياـه  هویم زا  تراـبع 
ياه هویم .دـیور  یم طولب  ناتخرد  يور  رب  سرگاز  ياـههوک  ياـهلگنج  رد  یناوارف  هب  یلوک  شمـشک  .دـنیامن  یم دـشر  گربنهپ 

ار یلوک  شمـشک  .دنـشاب  یم صوصخم  هزم  هناد و  کی  يواح  هریت ، يا  هوهق گنر  هب  مرن و  رتمیلیم ، رطق 8  هب  درگ و  هدش  کشخ
.دنرب یم راک  هب  ندب  دئاز  ياهوم  ندرک  لئاز  تهج  نیلم و  ناونع  هب ناریا  یتنس  بط  رد 

.تسا هتفر  راـک  هـب  شخب  مارآ جنـشتدض و  نوـخ ، راـشف  هدـنروآ  نیئاـپ يوراد  ناوـنع  هـب ناـهج  طاـقن  رگید  رد  یلوـک  شمـشک 
تسا نیسکوتوکسیو  نیـسکوت و  اروف - مان  هب  یمـس  ینیئتورپ  تابیکرت  دوجو  هدش ، ماجنا  هایگ  نیا  يور  رب  هک  دیدج  ياهیـسررب 

شش .دنشاب  یم هنیمآ 46  دیـسا  يواسم  دادعت  و  دودـح 5000 ) رد   ) هباشم یلوکلم  نزو  اب  کیزاب و  ياهنیئتورپ  زا  اـهنآ  ودره  هک 
نیـسکوتاروف نیـسکوت و  وکـسیو  نیب  هک  یفالتخا  نیرتمهم  هدرک و  لاغـشا  لوکلم  رد  ار  یهباـشم  ياـهلحم  نیئتسیـس  هنیما  دیـسا 

.دشاب یم نیدیتسیه  نافوتپیرت و  نیسکوتاروف  رد  هک  تسا  یئاهتنا  ریجنز  رد  دراد ، دوجو 
رثا يدراک ، يدارب  نوخ ، راشف  ندروا  نیئاپ  دننام  یهباشم  تارثا  تاناویح  هب  نیسکوتوکسیو  نیسکوتاروف و  يدیرو  لخاد  قیرزت 

.دشاب یم تالضع  یتسوپ و  قورع  ضابقنا  بلق و  هلضع  يور  رب  یفنم  کیپورت  ونیا -
.تسا ناویح  نزو  وـلیکره  يارب  مرگیلیم  ر 0  ر 0 57  ربارب 05  شوم  رد  یقافـص  لخاد  قیرزت  تروص  رد  نیـسکوتاروف  د 50  .لا 
.تسا هدشن  یسررب  ناسنا  رد  یکاروخ  هار  زا  اهنآ  رثا  و  دنشاب ، یم اهیرتکاب  اهبورکیم و  هیلع  رب  یکیتویب  یتنآ رثا  دقاف  اهدیتیپ  نیا 

.دنرب یم راک  هب  ناطرس  ینارگن و  شیوشت و  تالاح  هلمج  زا  يددعتم  ياهیرامیب  رد  ار  یلوک  شمشک  گرب  هدرکمد  فرصم 
1065 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

(: فیل  ) يروط

مکحم و اتبـسن  فایلا  زا  يروط  هویم  .دـشاب  یم هساتیبروکوک ) هداوناخ  زا  [ ) 168] الولگناتوکآافول هایگ  ياه  هناد هویم و  زا  تراـبع 
.دنراد رارق  تخس  حطس  ياراد  هایس  هب  لیام  يا  هوهق گنر  هب  لکش  یضیب ياه  هناد نآ  لخاد  رد  هدش و  لیکشت  يا  هکبش

.دنرب یم راک  هب  نغور  هیهت  تهج  ار  نآ  دشاب و  یم روآ  یق نیلم و  ناونع  هب یتنس  بط  رد  يروط  هایگ  هناد  فرصم 

(: يزابخ  ) كرینپ لگ 
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رادـقم ياراد  ودره  كرینپ  هناد  لگ و  .دـشاب  یم هساولام ) هداوناـخ  زا  [ ) سیرتس 169 ولیـسااولام  هایگ  ياه  هناد لـگ و  زا  تراـبع 
.دـنرب یم راک  هب  نیبجنرت  بانع و  رفولین ، لگ  هشفنب ، لگ  اب  طولخم  هنیـس  هدـننک  مرن ناونع  هب ار  اهنآ  دنـشاب و  یم ژالیـسوم  يدایز 

.دنرب یم راک  هب  زین  نیلم  ناونع  هب نینچمه  ار  كرینپ 

(: جندوف  ) هنوپ

.دشاب یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) سیرتسولیساتنم 170 هایگ  زا  ترابع 
يدلج و ياهتیساسح  عفر  يارب  ناریا  یتنـس  بط  رد  هایگ  نیا  .دیور  یم یناوارف  هب  بوطرم  یحاون  رد  هدوب و  ناریا  یموب  هایگ  نیا 

.دور یم راک  هب  زین  نکشداب  كرحم و  ناونع  هب يرتناسید و  مسیتامور ، رد  هدرکمد  تروص  هب

: توتهاش هشیر 

تهج یناوارف  هب  هدوـب و  ناریا  یموـب  هاـیگ  نـیا  .دـشاب  یم هساروـم ) هداوناـخ  زا  [ ) 171] ارگین سوروم  هایگ  ياـه  هشیر زا  تراـبع 
.دور یم راک  هب  یگنانز  ياه  یتحاران رد  هدرکمد  تروص  هب زمرق  گنر  هب  توتهاش  هشیر  .دوش  یم تشک  نآ  ياه  هویم زا  هدافتسا 

1066 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: دروم مخت 

اه هویم نیا  .دـشاب  یم هساتریم ) هداوناـخ  زا  [ ) سینوموک 172 سوتریم  هایگ  رطعم  لکـش و  يدوخن گنرهایـس  ياه  هویم زا  تراـبع 
رطعم يوب  ياراد  زیت  كون لکش  یضیب  کچوک و  دروم  گرب  .دنشاب  یم تخس  دیفس و  ياه  هتـسه يدادعت  نیریـش و  معط  ياراد 

دـض نآ  سناـسا  ضباـق و  كرحم و  تیـصاخ  ياراد  دروم  .دنـشاب  یم رارف  سناـسا  ياراد  دروم  هاـیگ  ياهتمـسق  ماـمت  .دـشاب  یم
.تسا هدننک  مرگ لگنا و  دض  برکیم ،

.دنرب یم راک  هب  عضوم  ندرک  مرگ تهج  دامپ  تروص  هب ار  نآ 

: همخت هایس

رارف سناسا  يواح  همخت  هایـس  ياه  هناد .دـشاب  یم هسالوکنونر ) هداوناخ  زا  [ ) 173] اویتاسالژین هایگ  گنرهایـس  ياه  هناد زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  یئاونان  رد  هیودا و  تروص  هب ار  اه  هناد نیا  .دنشاب  یم راد  نینوپاس تابیکرت  تباث و  نغور  رطعم و 

: رفولین لگ 

طاقن بلغا  رد  رختـسا و  هکرب و  رد  هایگ  نیا  .دشاب  یم هسافمن ) هداوناخ  زا  [ ) 174] ابلآافمن هایگ  ياه  هقاس گرب و  لگ ، زا  ترابع 
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قالتا دنتـسه ، یگنر  یبآ ياهلگ  ياراد  هک  امویپا  ناهایگ  عاونا  زا  یـضعب  هب  تسا  نکمم  زین  رفولین  لگ  مسا  .دـیور  یم یناوارف  هب 
اب طولخم  ار  نآ  هنیس  لس  لافطا و  رد  بت  تلاح  رد  صوصخب  تسا و  ضباق  هدننک و  کنخ تیصاخ  ياراد  رفولین  لگ  .ددرگ  یم

.دنرب یم راک  هب  رکش  نابزواگ و  لگ  هشفنب ، لگ  بانع ، شوایسرپ ،

: ناحیر مخت 

هب ناریا  رد  یکاروخ  يزبس  ناونع  هب ار  ناحیر  .دـشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) موکیل 175 یس  اب  موم یسوا  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
راک

1067 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار نآ  دـیامن و  یم يژالیـسوم  هیال  دـیلوت  بآ  رد  ناحیر  مخت  .تسا  فورعم  انیـس  نبا جـنرداب  مان  هب  ناـحیر  ياـه  هناد دـنرب و  یم

.دنرب یم راک  هب  ازنآولفنا  نامرد  رد  بآ  اب  طولخم 

: یتبرش مخت

هب تبرـش  اب  هارمه  ناتـسبات  رد  بلغا  ار  یتبرـش  مخت  .دشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) موناک 176 موم  یـسوا هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
.دنرب یم راک 

ناونع هب هیر و  هنیـس و  ياـهیرامیب  ناـمرد  رد  ار  نآ  یتنـس  بط  رد  دـنیامن و  یم يژالیـسوم  هیـال  کـی  دـیلوت  بآ  رد  اـه  هناد نیا 
.دنرب یم راک  هب  یبلق  کینوت 

: نوتیز گرب 

دـنرب و یم راک  هب  نوتیز  نغور  هیهت  تهج  ار  نوتیز  هویم  .دـشاب  یم هسائلوا ) هداوناـخ  زا  [ ) آ[177 هپوراائلوا هایگ  گرب  زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  نوخ  دنق  راشف و  هدنروآ  نیئاپ ناونع  هب هفرس و  عفر  يارب  هدرکمد  تروص  هب ار  نآ  گرب 

: بلعث

ادـج و الومعم  ار  اه  هشیر تسوپ  .دـشاب  یم هسادـیکروا ) هداوناخ  زا  [ ) 178] ایلوف یتال سیکروا  هایگ  يا  هدـغ ياه  هشیر زا  تراـبع 
دیلوت بآ  اب  ترواجم  رثا  رد  دنتـسه و  يژالیـسوم  معط  اب  یخاـش  تخـس و  دیفـس ، گـنر  هب  اـه  هشیر .دـنیامن  یم کـشخ  سپس 

.دنیامن یم یناوارف  ژالیسوم 
ادص یگتفرگ  عفر  يارب  ار  نآ  هدرکمد  يوقم و  هدننک و  مرن باصعا ، هدننک  تیوقت ناونع  هب ار  بلعث  هشیر  زا  هدـش  هیهت ياهلولحم 

.دننک یم فرصم  هنیس  هدننک  مرن و 
1068 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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: دنفسا مخت 

لوط 2- هب  يرتسکاخ  گنر  هب  دنفسا  ياه  هناد .دشاب  یم هسالیف ) وگیز  هداوناخ  زا  [ ) 179] الامراه موناگپ  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
ار دنفـسا  هناد  .تسا  نیمراه  نیلامراه و  ياهدیئولاکلا  نآ  هرثوم  هدام  .دـشاب  یم ردـخم  يوب  خـلت و  هزم  ياراد  راد و  هیواز رتمیلیم 
هب زین  یـسنج  ياهیناوتان  رد  مرکدض و  گنر ، دیلون  ناونع  هب نینچمه  دنزیر و  یم شتا  رد  ناطیـش  مشچ  ندرکرود  يارب  ناریا  رد 

.دور یم راک 

: دیوش مخت 

يزبس ناونع  هب ار  نآ  رطعم  تسا  یهایگ  دـیوش  .دـشاب  یم نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) سنلوئوارگ 180 موتنآ  هایگ  ياه  هناد زا  تراـبع 
.دننک یم فرـصم  رطقم  بآ  هیهت  تهج  فرـصم و  نکـشداب  ناونع  هب هیودا و  هیهت  تهج  ار  دیوش  مخت  .دنرب  یم راک  هب  یکاروخ 

رثا هایگ  نیا  زا  هدافتـسا  .دنرب  یم راک  هب  نداد  ریـش  هرود  یط  رد  يریـش  هدـغ  صوصخب  ددـغ ، تاحـشرت  شیازفا  تهج  ار  دـیوش 
.دراد نوخ  لورتسلک  اه و  یبرچ ندرک  مک رد  یبولطم  رایسب 

: هتفس هلمآ 

دوجوم و هدش  درخ  تروص  هب بلغا  اه  هویم نیا  .دـشاب  یم هسایبروفا ) هداوناخ  زا  [ ) موتالبما 181 موتنالیف  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
تروص هب هدـننک و  کنخ هدـعم  يوقم  ناونع  هب  هدوب و  ضباـق  هتفـس  هلمآ  .دنـشاب  یم نناـت  يواـح  يدیـسا و  تدـش  هب  اـهنآ  معط 

.دور یم راک  هب  لاهسا  بت و  رد  روگنا  بآ  اب  طولخم 

: جنکاک

سالیگ هیبش  هایگ  نیا  هدش  کشخ ياه  هویم .دشاب  یم هسانالوس ) هداوناخ  زا  [ ) یجنک 182 اکلآ  سیلازیف  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
دنتسه

1069 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
طقـس سیلفـس و  رد  مرکدض  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  جنکاک  .دـنراد  دوجو  گنردرز  هناد  يدایز  دادـعت  اهنآ  لخاد  تمـسق  رد  و 

.دور یم راک  هب  نینج 
.تسا هدنشک  نآ  دایز  فرصم  یمس و  تسا  یهایگ  جنکاک  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

: نوسینا

یئوراد فرـصم  رد  هیودا و  ناونع  هب ار  سینا  هویم  .تسا  نایرتچ ) هداوناـخ  زا  [ ) موسیناالن 183 یپم  یپ  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
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.دشاب یم لوکیواک  لوتنآ و  نآ  هرثوم  هدام  .دنرب  یم راک  هب  نکشداب  رطعم و  ناونع  هب هفرسدض و  ياهتبرش  هیهت  رد 

: ینیچ هبابک 

معط هدوب و  يا  هیودا صخـشم  يوب  ياراد  اه  هویم نیا  .دشاب  یم هسارپ ) یپ  هداوناخ  زا  [ ) 184] اببوک رپ  یپ هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  ردم  يراردا و  هاگتسد  اهطاخم ، هدننک  ینوفعدض كرحم ، ناونع  هب ار  ببوک  هویم  .دنراد  یخلت 

: دیفس زقس 

.دوش یم لصاح  هسایدراکانآ ) هداوناخ  زا  [ ) سوتناب 185 رتایش  اتسیپ - تخرد  يور  رب  لصاح  فاکش  رثا  رد  هک  تسا  ینیزروئلوا 
دوخ هب  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  یفرظ  لکـش  یتدـم  زا  سپ  هک  تسا  يا  هدنبـسچ لکـشیب و  دیفـس ، هدوت  تروـص  هب نیزروـئلوا  نیا 

دـنرب و یم راک  هب  ندـیوج  يارب  ار  دیفـس  زقـس  .دراد  ار  نیتنابرت  عوبطم  صخـشم و  يوب  هدـش و  مرن  ندـش ، مرگ  رثا  رد  .دریگ  یم
.دنور یم راک  هب  يزرگنر  رد  یننات  داوم  ندوب  اراد  تلع  هب  نآ  ياه  گرب

: گنهراب

- اتنالپ هداوناخ  زا  [ ) 186] روجاموگ اتنالپ  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
1070 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هیال کی  دـیلوت  دـنریگ  یم رارق  بآ  رد  هکیماگنه  رتمیلیم و  کی  لوط  هب  يوضیب  کچوک  گـنهراب  ياـه  هناد .دـشاب  یم هساـنیژ )
.دور یم راک  هب  ینوخ  لاهسا  یشراوگ و  ياه  یتحاران رد  ور  نیا زا  دنیامن ، یم يژالیسوم 

: هزرفسا

نارود زا  هزرفـسا  .ناریا  یموـب  تسا  یهاـیگ  هک  تسا  هساـنیژ ) اـتنالپ  هداوناـخ  زا  [ ) 187] اتاوواوگاتنالپ هایگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
هتسوپ .دنرتمیلیم  لوط 2  هب  لکش  یـضیب نشور  گنر  هب  اه  هناد .تسا  هدوب  قرـش  بط  رد  هدش  هتخانـش  يوراد  کی  دیروکـسوید 

زا دـنیامن و  یم يژالیـسوم  هیال  کـی  دـیلوت  بآ  رد  نتفرگ  رارق  تروص  رد  هتفاـی و  لیکـشت  يژالیـسوم  داوم  زا  اـه  هناد یجراـخ 
.دنیامن یم فرصم  ردم  يوراد  ناونع  هب نینچمه  ار  هزرفسا  .دنرب  یم راک  هب  ینوخ  لاهسا  نامرد  رد  ار  نآ  ور  نیا

: جیافسب

تمسق رد  جراخ و  رد  هایـس  گنر  هب  اه  هشیر .دشاب  یم هسایدوپ ) هداوناخ  زا  [ ) 188] راگلو مویدوپ  یلوپ  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
رد ار  جیافـسب  هشیر  یتنـس  بـط  رد  .تـسا  هدـننز  مـعط  عوبطماـن و  يوـب  ياراد  .دنـشاب  یم ینیزر  زمرق و  اـت  هریت  يا  هوـهق یلخاد 
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.دنرب یم راک  هب  یمسیتامور  ياهدرد  همضاهءوس ،

: نوقیراغ

نزو .دیور  یم رتتشرد  یتح  هتسب و  تشم  یگرزب  هب  طولب  ناتخرد  يور  رب  هک  سیلانیسیفا 189 ] سوروپ  یلوپ  مان  هب  تسا  یچراق 
.تسا هتفر  یم راک  هب  یتنـس  بط  رد  میدـق  رایـسب  ياهنامز  زا  چراـق  نیا  .دوش  یمن ردوپ  تلوهـس  هب  تسا و  یجنفـسا  کبـس ، نآ 

ءاعما و رد  هدش  دودسم  يراجم  ندرکزاب  هب  رداق  چراق  نیا  هک  دنتـشاد  داقتعا  میدق  ءابطا  هدرب و  مان  قایرت  ناونع  هب نآ  زا  انیـس  نبا
يزکرم  تمسق  .دشاب  یم اهیرامیب  عفاد 

1071 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دور یم راک  هب  اهمخز  تاحشرت  نوخ و  بذج  تهج  الومعم  تسا ، یجنفسا  نزو و  کبس هک  چراق  نیا 

: نابونرخ

لوط 4 و هب  يا  هوهق گنر  هب  اه  هویم نیا  .دـشاب  یم اهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) 190] اناینافتـسا سیپوزورپ  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
هویم و .دنـشاب  یم دراد ، دوجو  لکـش  یـضیب هناد  يدایز  دادـعت  نآ  لخاد  رد  هک  هدـش  مروتم  لاگ  تروص  هب  رتمیتناس ، ضرع 15 

.دنربیم راک  هب  ینوخ  لاهسا  رد  ضباق  ناونع  هب ور  نیا زا  تسا ، ننات  يدایز  رادقم  ياراد  نابونرخ  هشیر 

: یسراف رانلگ 

نیا هشیر  هقاس و  تسوپ  هویم و  تسوپ  لـگ ، .دـشاب  یم هسارتیل ) هداوناـخ  زا  [ ) موتانارگ 191 اکینوپ  رانا  ياـبیز  تخرد  زا  تراـبع 
ناـمرد يزرگنر و  رد  تسا و  ضباـق  زین  اـه  هوـیم تسوـپ  هدـعم ، يوـقم  ضباـق و  راـنا  لـگ  .تسا  یناـمرد  تیـصاخ  ياراد  هاـیگ 

دیئولاکلآ نآ  هرثوم  هدام  دوش و  یم فرـصم  نهپ  ياهمرک  عفد  يارب  و  هدوب ، مرکدـض  اه  هشیر تسوپ  دور و  یم راک  هب  يرتناسید 
.تسا نیریتلپ 

: هنادهب

هویم زا  هدافتـسا  تهج  تسا و  ناریا  یموب  هایگ  نیا  .دشاب  یم هسازور ) هداوناخ  زا  [ ) 192] اینودیس سوریپ  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
هدرکمد تروص  هب يرتناسید  هفرس و  رد  هدننک  مرن ناونع  هب  هک  تسا  ژالیسوم  هیال  کی  ياراد  هب  هناد  .ددرگ  یم تشک  نآ  هناد  و 

.دور یم راک  هب 

: وزام
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سپین یس هرـشح  مخت  تیلاعف  رثا  رد  هک  هساگاف ) هداوناخ  زا  [ ) 193] ایروتکفنا سوکروک  هایگ  هتفای  لکشرییغت  ياهگرب  زا  ترابع 
- الاگ

1072 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
هب لیام  یبآ  گـنر  هب  رتمیلیم  ات 20  رطق 12  هب  لکـش  يورک  الومعم  وزام  .دوش  یم لـصاح  طولب  تخرد  يور  رب  [ 194] ایروتکنت

ناونع هب یبط  رظن  زا  تسا و  کـیناتولاگ  دیـسا  دـصرد  ات 70  ياراد 50  وزام  .تسا  درز  هب  لـیام  دیفـس  لـخاد  تمـسق  رد  زبس و 
راک هب  يزاسگنر  يزاسمرچ و  تعنص  رد  یناوارف  هب  ار  وزام  هوالعب ، .دوش  یم هدیشاپ  اهمخز  يور  ردوپ  تروص  هب یعضوم  ضباق 

.دنزیوآ یم ندرگ  هب  ناطیش  مشچ  عفد  تهج  دنبندرگ  ناونع  هب ندرک  خاروس  زا  سپ  ار  وزام  ياه  هناد ناتسدرک  رد  .دنرب  یم

: طولب

ناریا برغ  تمـسق  رد  یناوارف  هب  طولب  ياهلگنج  .دشاب  یم هساگاف ) لیماف  زا  [ ) 195] اکیـسرپ سوکروک  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
يارب هرغرغ  ناونع  هب ناکدوک و  رد  كاندرد  ياه  هچیپ لد  رد  ور ، نیا زا  هدوب و  نتات  يواح  طولب  .دراد  دوجو  ناتسدرک  هیحان  رد 

زا سپ  الومعم  یلو  داد ، رارق  یئاذغ  هدافتسا  دروم  ماخ  روط  هب ار  طولب  تسا  نکمم  .دور  یم راک  هب  ولگ  ناهد و  ندرک  ینوفعدض
.دننک یم فرصم  هتخپ و  ار  نآ  ریمخ  هیهت  ندادوب و 

: هچبرت مخت 

هدافتـسا دروم  یکاروخ  يزبس  کی  ناونع  هب هچبرت  .دـشاب  یم نایجاخ ) هداوناخ  زا  [ ) 196] اویتاس سونفار  هایگ  ياه  هناد زا  تراـبع 
راک هب  يوارفص  ياهگنس  هدننک  لح نیلم و  ردم ، ناونع  هب ار  لدرخ  يوب  معط و  ياراد  يا  هوهق زمرق  گنر  هب  نآ  ياه  هناد تسا و 

.دنرب یم

: ینیچ دنویر 

، هدـعم يوقم  ناونع  هب ار  ینیچ  دـنویر  .دـشاب  یم هسانوگ ) یلوپ  هداوناـخ  زا  [ ) موتاـملاپ 197 موئر  هاـیگ  موزیر  هشیر و  زا  تراـبع 
ياهلولس  تیلاعف  شیازفا  تهج  ار  وراد  نیا  .دنرب  یم راک  هب  فیعض  ضباق  کینوت و 

1073 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنرب یم راک  هب  سیلفیس  ياهمخز  نامرد  يارب  ریمخ  تروص  هب نینچمه  نیلم و  تلاح  داجیا  نودب  يدبک 

: ساویر لگ 

عفترم و ياهتمـسق  رد  یناوارف  هب  هاـیگ  نیا  .دـشاب  یم هساـنوگ ) یلوـپ - هداوناـخ  زا  [ ) سب 198 ير موئر  هاـیگ  ياـهلگ  زا  تراـبع 
دض يوق ، نیلم  ناونع  هب یتنـس  بط  رد  هدرکمد  تروص  هب ار  ساویر  ياه  هویم .دیور  یم ناسارخ  رد  صوصخب  ناریا ، یناتـسهوک 
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ناـمرد تـهج  براـبور  گرب  هدرکمد  زا  .دـنرب  یم راـک  هـب  دردرــس  ناـمرد  يارب  ار  نآ ریمخ  یکــشزپماد و  رد  بـسا  يارب  مرک 
.دنرب یم راک  هب  وم  ندرک  گنر  تهج  ار  ساویر  لگ  .تسا  هدش  یم هدافتسا  كازوس 

: قامس

يزیمآ گنر تهج  ار  هایگ  نیا  ياهگرب  .دشاب  یم هسایدراکانآ ) هداوناخ  زا  [ ) 199] ایرایروک سور  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع  قامس 
.دنشاب یم ننات  دصرد  ات 40  ياراد 25  نوچ  دنرب ، یم راک  هب  يزاسمرچ  رد  مشیربا و 

اذغ ندرک  شرت يارب  ار  قامس  هویم  هدرکمد  .دشاب  یم ضباق  شرت و  معط  اب  زبس  ای  زمرق  گنر  هب  سدع  هزادنا  هب  قامـس  ياه  هویم
.دنرب یم راک  هب  كاندرد  ياهلمد  درد  نیکست  تهج  ار  رانا  قامس و  طولخم  و 

: یگنرف کچرک 

دنلب ناتخرد  تروص  هب يریسمرگ  یحاون  رد  کچرک  .دشاب  یم هسایبروفا ) هداوناخ  زا  [ ) سینوموک 200 سونیسیر  هایگ  زا  ترابع 
دصرد دودـح 50  رد  يواح  کچرک  ياه  هناد .دوش  یم هدـید  کـچوک  هلاـس و  کـی هاـیگ  تروص  هب درـس  یحاون  رد  یمئاد و  و 

یمس داوم  يواح  نغور  جارختـسا  زا  لصاح  ياه  هلافت .دنرب  یم راک  هب  نیلم  هدننک و  مرن ناونع  هب ار  نآ  هک  دنـشاب  یم تباث  نغور 
تسین  تاناویح  ياذغ  يارب  هدافتسا  لباق  ور  نیا زا  هدوب و 

1074 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دومن هدافتسا  دوک  تخوس و  ناونع  هب نآ  زا  ناوت  یم یلو 

: درز لگ 

ار هایگ  نیا  ياهگربلگ  .دوش  یم تشک  هچغاب  رد  هسازور ) هداوناـخ  زا  [ ) 201] ادـیتوئفازور یتنیز  هایگ  ناونع  هب ار  یناریا  درز  لگ 
.دنرب یم راک  هب  لاهسا  هچیپ و  لد نامرد  رد  ندرک  کشخ يروآ و  عمج زا  سپ 

: سانور

ياهتمسق رد  هایگ  نیا  .دشاب  یم هسایبور ) هداوناخ  زا  [ ) 203] ایلوف يدروک - ایبور  و  [ 202] ایروتکنتایبور هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
وراد گنر و  ناونع  هب ار  سانور  هشیر  .ددرگ  یم هدافتـسا  لباق  نآ  ياه  هشیر لاس  هس  زا  سپ  دـیور و  یم یناوارف  هب  ناریا  ياـه  هپت

.دنرب یم راک  هب 

: بادس
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خلت هدننز و  هزم  عانعن ، هیبش  صوصخم  يوب  ياراد  هایگ  نیا  .دشاب  یم هساتور ) هداوناخ  زا  [ ) سنلوئوارگاتور 204 هایگ  زا  ترابع 
یکیرحت رثا  هزات  هایگ  .تسا  یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت مضه و  لمع  كرحم  کینوت ، تیصاخ  ياراد  مک  رادقم  هب  بادس  .تسا 

.دراد يدیدش 
.تسا نیتور  مان  هب  يا  هزم خلت درز  دیزکولگ  رارف و  سناسا  ياراد  بادس 

.دنرب یم راک  هب  شراخ  عفر  تهج  تسام  اب  ار  هایگ  نیا  طولخم 

خرس رکش 

(: دوش هعجرم  اهنام  هب  )
: تشخ دیب 

زا [ ) سیل 205 يژارف  سکیلاس  هایگ  زا  هحشرتم  نام  زا  ترابع 
1075 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

داوم اب  بلغا  هک  تسا  یگنردیفس  کچوک و  ياه  هکت تروص  هب نیریـش و  هزم  ياراد  هحـشرتم  نام  .دشاب  یم هساکیلاس ) هداوناخ 
.تسا هدولآ  یجراخ 

.دنرب یم راک  هب  کفرب  لاخبت و  نامرد  يارب  ار  تشخدیب 
.دشاب یم زوتکورف  زکولگ و  زراکاس ، زوتیزلم ، لماش  تشخدیب  هدنهد  لیکشت ياهدنق 

: ورم مخت 

، زبـس اـی  نشور  يا  هوـهق گـنر  هـب  ورم  مـخت  .دـشاب  یم هیبـال ) هداوناـخ  زا  [ ) نوفیـسورکام 206 ایولاس  هاـیگ  ياـه  هناد زا  تراـبع 
نآ فارطا  رد  يژالیسوم  هیال  کی  دنهد ، رارق  بآ  رد  ار  نآ  هکیماگنه  .تسا  فاص  حطـس  ياراد  رتمیلیم  لوط 3  هب  لکش  یضیب

سپ يدرس  یلاحیب و  تلاح  یگلماح و  رد  بلق  تاکرح  میظنت  یمومع ، فعض  رد  یتنـس  بط  رد  ار  ورم  مخت  .ددرگ  یم لیکـشت 
.دنرب یم راک  هب  لمح  عضو  زا 

: دیفس لدنس 

سرتسد رد  رطعم  بوچ  ياه  هدرخ تروص  هب بلغا  .دـشاب  یم هتیزوپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) موبلآ 207 مولاتناس  هایگ  بوچ  زا  تراـبع 
سناسا .دهد  یم لیکـشت  لولاتناس  لکلا  ار  نآ  دـصرد  هک 95  تسا  دـصرد  ات 5  رادـقم 2  هب  رارف  سناسا  نآ  هرثوم  هداـم  تسا و 

.دنرب یم راک  هب  يراردا  هاگتسد  هدننک  ینوفعدض كرحم ، ناونع  هب ینامرد  رظن  زا  يزاسرطع و  رد  ار  لدنص 

: خلتسق
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دیفـس گـنر  هب  رطعم  مرن و  ـالومعم  اـه  هـشیر .دـشاب  یم هتیزوـپمک ) هداوناـخ  زا  [ ) 208] اپال ایروسوس  هاـیگ  ياـه  هشیر زا  تراـبع 
.دنشاب یم

.دنرب یم راک  هب  تارشح  رگید  شین  یگدیزگرام و  نامرد  تهج  ار  خلتسق 
1076 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: ردالب

کی هایگ  نیا  ياه  هویم لخاد  رد  .دـشاب  یم هساـیدراکانآ ) هداوناـخ  زا  [ ) مویدراکانآ 209 سوپراکمـس  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
ببـس تسوـپ  يور  رب  نیزر  نیا  نتفرگ  رارق  .دوـش  یم هدافتـسا  نآ  زا  گـنر  ناوـنع  هب هک  دراد  دوـجو  یکرحم  هدنبـسچ و  نـیزر 
.دـنرب یم راک  هب  یماذـج  ياهتنوفع  رد  مسیتامور و  درد  نیکـست  تهج  ار  ردالب  نیزر  مک  رادـقم  هب  .ددرگ  یم لواط  کـیرحت و 

.دنیامن یم فرصم  مکش  خفن  عفر  تهج  ار  ردالب  هدرکمد 

: نبریشکاخ

لوط هب  کچوک  يا  هوهق زمرق  گنر  هب  اه  هناد .دـشاب  یم ناـیجاخ ) هداوناـخ  زا  [ ) 210] ایفوس مویربمز  یـس هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
ناونع هب یتنس  بط  رد  ار  وراد  نیا  .ددرگ  یم لیکشت  اهنآ  فارطا  يژالیسوم  هیال  دنریگ  یم رارق  بآ  رد  هکیماگنه  رتمیلیم و  کی 
يارب ار  درس  بآ  رکش و  اب  نبریـشکاخ  طولخم  .دنرب  یم راک  هب  ندش  قاچ  يارب  نوخ و  هدننک  هیفـصت یـسنج  ياوق  هدننک  تیوقت

ررـض یب وراد  نیا  هک  دندقتعم  .دنرب  یم راک  هب  هدـعم  درد  عفر  رد  غاد  بآ  اب  ار  نیریـشکاخ  طولخم  عوهت و  تلاح  ندرک  فرطرب
.تسا هدافتسا  لباق  زین  لافطا  يارب  یتح  هدوب و 

: نیچ بوچ 

نیا هشیر  ینامز  .دـشاب  یم هساـیلیل ) هداوناـخ  زا  [ ) 212] اربالگ سکالیمـسا - و  [ 211] انیچ سکالیمـسا  هایگ  ياه  هشیر زا  تراـبع 
دروـم ناـهایگ  نیا  هزورما  تسا و  نینوپاـس  نآ  یلـصا  هداـم  .دـندرب  یم راـک  هب  سیلفیـس  يراـمیب  هجلاـعم  رد  یناوارف  هب  ار  هاـیگ 

.درادن ینامرد  لامعتسا 

: يزیرجات

( هسانالوس هداوناخ  زا  [ ) 213] ارگین مونالوس  هایگ  زا  ترابع 
1077 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

راک هب  جانفـسا  گرب  ياج  هب  یهاگهاگ  ار  نآ  ياهگرب  دـیور و  یم یناوارف  هب  زره  فلع  تروص  هب ناریا  رد  هاـیگ  نیا  .دـشاب  یم
ندرک تخاونکی تروص و  کل  عفر  تهج  ار  هایگ  هزات  ياه  هناد .دراد  یبط  فرـصم  نآ  گنر  هایـس کچوک  ياه  هویم دـنرب و  یم
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.دنرب یم راک  هب  تسوپ 
رد نیلم  داوم  زیوجت  زا  لبق  عوفدـم  ندرک  مرن يارب  ار  دـنق  ناتـسپ و  هس بانع ، رفولین ، هشفنب ، لگ  يزیرجات ، هویم  طولخم  هدرکمد 

.دور یم راک  هب  هبصح 
.دنرب یم راک  هب  دبک  نمزم  ندش  گرزب  دراوم  رد  نیلم و  ناونع  هب ریجنا ، گس مان  تحت  ار  اراماکلود  مونالوس  هایگ  هویم 

: ناجمداب مخت 

.رتمیلیم رطق 2  هب  نشور  يا  هوهق گنر  هب  اه  مخت .دشاب  یم هسانالوس ) هداوناخ  زا  [ ) 214] اناگنولم مونالوس  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  هلزن  تلاح  رد  مسآ و  رد  روآطلخ  ناونع  هب ار  ناجمداب  مخت 

جانفسا مخت 

یکاروخ يزبس  ناونع  هب ار  هایگ  نیا  ياهگرب  .دشاب  یم هسایدوپونک ) هداوناخ  زا  [ ) آ[215 هسارلوا ایسانیپسا  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
، هدننک مرن ناونع  هب ار  نآ  هدوب و  تارتین  ژالیسوم و  ياراد  جانفسا  ياه  هناد .دشاب  یم هشوخ  تروص  هب اه  هویم هدوب و  هدافتسا  دروم 

.دنرب یم راک  هب  مکش  مروت  بت و  تلاح  رد  ردم و 

: هجیلکوت

رادلگ هخاشرس  ياه  تمسق الومعم  رادکرک و  تسا  یهایگ  .دشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) 216] اکینامرژ سیکاتسا  هایگ  زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  كاندرد  ياه  هناهام تداع  هدعم و  درد  عفر  يارب  ار  هجیلکوت  .دراد  یئوراد  فرصم  نآ 

1078 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: شوجنزرم

یتنس بط  رد  هدوب و  گنرزمرق  ياهلگ  ياراد  هایگ  نیا  .دشاب  یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) 217] ایلوفالودناوال سیکاتسا  هایگ  زا  ترابع 
.دور یم راک  هب  هدعم  درد  عفر  تهج  هدرکمد  تروص  هب

: لاتیپاپ

يواح خلت و  رایـسب  معط  ياراد  اه  هناد نیا  .دـشاب  یم هساین ) اگول  هداوناخ  زا  [ ) یـساینیا 218 سونکیرتسا  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
راک هب  ینوفع  ياهیرامیب  یبصع و  ياه  یتحاران نامرد  تهج  ار  نآ  یتنس  بط  رد  .دنشاب  یم نیسورب  نینکیرتسا و  ياهدیئولاکلآ 

.دنرب یم
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: هلوچک

یمومع فعض  رد  یتنس  بط  رد  ار  هلوچک  .دشاب  یم هسایناگول ) هداوناخ  زا  [ ) 219] اکیمواون سونکیرتسا  هایگ  ياه  هناد زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  يذوم  تاناویح  نتشک  يارب  کینوت و  ناونع  هب  ندب 

: بنرز

[221] انایب سیبآ و  هایگ  یهاگهاگ  .دـشاب  یم هساسکات ) هداوناخ  زا  [ ) 220] اتاکاب سوسکات  هایگ  ياه  هخاشرـس گرب و  زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  یمسآ  تالمح  رد  مساپسا و  دض - ناونع  هب یتنس  بط  رد  هایگ  نیا  .دنرب  یم راک  هب  ار  نایرتچ ) هداوناخ  زا  )

: هلیلب

ضباـق و ناوـنع  هـب ار  هـلیلب  یتنــس  بـط  رد  .دـشاب  یم هساـتربموک ) هداوناـخ  زا  [ ) 222] اکیرلب اـیلانیمرت  هاـیگ  ياـه  هویم زا  تراـبع 
تروص  هب یمشچ و  ياهیرامیب  رد  لولحم  تروص  هب نینچمه  مضه و  لمع  رد  هدننک  کمک

1079 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دنرب یم راک  هب  ندب  یمومع  تیوقت  يارب  له  اب  طولخم 

: هایس هلیله 

تروص ود  هب  یئوراد  رازاـب  رد  اـه  هویم نیا  .دـشاب  یم هساـتربموک ) هداوناـخ  زا  [ ) 223] الوب یـشایلانیمرت  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
رتگرزب هک  هدیسر  ياه  هویم زا  ترابع  رگید  عون  دنموسوم و  هایس  هلیله  مان  هب  دندرگ و  یم گنر  هایس ندش  کشخ  عقوم  رد  سران 

هلیله ردوپ  .دنرب  یم راک  هب  بط  رد  بلغا  ار  لوا  عون  .دنا  فورعم یلباک  هلیله  ای  درز  هلیله  مان  هب  دنـشاب و  یم درز  گنر  هب  هدوب و 
.دنرب یم راک  هب  درد  لد  عفر  تهج  يوق و  رایسب  نیلم  ناونع  هب ار  هایس 

: يدوخن میرم 

ءانعن هیبش  رطعم  يوب  ياراد  هایگ  نیا  .دـشاب  یم هیبـال ) هداوناـخ  زا  [ ) مویلوپ 224 مویرکوت  هایگ  ياهگرب  اه و  هخاشرـس زا  تراـبع 
.دور یم راک  هب  ینتسبآ  هرود  ياهدرد  عفر  يارب  هدرکمد  تروص  هب هدوب و 

: يزاریش ناشوک 

ار نآ  هدوب ، رطعم  هایگ  نیا  ياهگرب  .دـشاب  یم هیبال ) هداوناـخ  زا  [ ) مول 225 یپرـس  سومیت  هایگ  ياه  هخاشرـس گرب و  زا  ترابع 
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.دنرب یم راک  هب  نکشداب  ناونع  هب هیودا و  تروص  هب

: لویت گرب 

.دشاب یم هسایل ) یت  هداوناخ  زا  [ ) 226] اربورالیت هایگ  زا  ترابع 
تروـص هب یبـصع  تـالالتخا  هلزن و  تلاـح  رد  ار  نآ  نینچمه  تسا ، یگ  هدـننک مرن تیـصاخ  ژالیـسوم  ياراد  هاـیگ  نـیا  ياـهلگ 

.دنرب یم راک  هب  هدرکمد 
1080 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: یقاقش

.تسا جـیوه  هشیر  هباشم  یقاقـش  ياه  هشیر .دـشاب  یم نایرتچ ) هداوناخ  زا  [ ) ینامحل 227 موید  یکارت  هایگ  ياـه  هشیر زا  تراـبع 
.تسا نیریش  معط  ياراد  يا و  هتساشن گنردیفس ، نآ  یلخاد  تمسق 

نینچمه .دـنرب  یم راـک  هب  زغم  تیوـقت  هظفاـح و  تردـق  شیازفا  يارب  یـشزرااب  رایـسب  يوراد  ناوـنع  هب یتنـس  بط  رد  ار  یقاـقش 
.ددرگ یم نانآ  یهبرف  ببس  نانز  رد  یقاقش  هشیر  فرصم 

(: لاپوک غمص   ) سولدنس

ناونع هب ار  نآ  .دـیآ  یم تسد  هب  اـهزونیموگل ) هداوناـخ  زا  [ ) موناـینامنراه 228 مویبول  یکارت  هاـیگ  زا  هک  تسا  ینیزر  زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  مخز  هجلاعم  يارب  زین  نآ  زا  هدش  هیهت دامپ  .دنرب  یم راک  هب  روآ  هدعاق ردم و  مرکدض ، ضباق ، يوراد  کی 

: کساخراخ

ینـش یحاون  رد  یناوارف  هب  هایگ  نیا  .دشاب  یم هسالیفوگیز ) هداوناخ  زا  [ ) سیرت 229 سرت  سولوب  يرت  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
ياـه هویم .تسا  هدوب  هدافتـسا  دروم  هدـش و  هتخانـش  دیروکـسوید  ینیلپ و  ناـمز  زا  کـساخراخ  .دـیور  یم زره  فلع  تروـص  هب

ياه یتحاران رد  یبوخ  رایـسب  ردم  يوراد  کساخراخ  .دنـشاب  یم زین  غیت  راهچ  ياراد  تمـسق  ره  تمـسق و  ياراد 5  کساخراخ 
ياـهدرد نیکـست  رد  دـندقتعم  هک  دوش  یم لـصاح  ینغور  کـساخراخ  هویم  زغم  زا  .تسا  هتـشاد  یئوـکین  رثا  نآ  فرـصم  هناـثم 

.دنرب یم راک  هب  زین  كازوس  نامرد  يارب  ار  هایگ  نیا  هدرکمد  نینچمه  دراد و  رثا  یمسیتامور 

: شدنک

هداوناخ  زا  [ ) موبلآ 230 مرتارو  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
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1081 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
گنر هب  الومعم  اهموزیر  .تسا  هدوب  هدافتـسا  دروم  یتنـس  بط  رد  میدـق  رایـسب  ياهنامز  زا  هایگ  نیا  ياه  هشیر .دـشاب  یم هسایلیل )
.دشاب یم نیورج  دننام  دـیئولاکلآ  دـیئورتسا  يدایز  دادـعت  يواح  شدـنک  .تسا  رتمیتناس  ر 2  لوط 5  هب  يا  هناوتـسا هریت ، يا  هوـهق

راـک هب  هلزن  شهاـک  تروصورـس و  باـصعا  درد  نیکـست  يارب  ریمخ  تروص  هب  ار  نآ  هدوب و  یمـس  رایـسب  هاـیگ  نیا  ياـه  هشیر
.دنربیم

: نویرزام

هقاس رادـکرک و  ياـهگرب  لـماش  وراد  .دـشاب  یم هساـیرالوف ) وروکـسا - هداوناـخ  زا  [ ) سیـسپات 231 موکـسابرو  هایگ  زا  تراـبع 
سرقن و رد  ار  نویرزاـم  یتنـس  بط  رد  .تسا  هدـش  یم هدافتـسا  نآ  زا  یهاـم  گرم  ناونع  هب میدـق  رایـسب  ياـهنامز  زا  دـشاب و  یم

.دنربیم راک  هب  زین  تاناویح  رد  یسفنت  ياه  یتحاران نامرد  يارب  ار  هایگ  نیا  نینچمه  .دندومن  یم فرصم  مسیتامور 

: ایکمرب

رد میدق  ياهنامز  زا  هایگ  نیا  رطعم  ياه  هشیر .دشاب  یم هنیمارگ ) هداوناخ  زا  [ ) سدیئوینازیز 232 ارویتو  هایگ  ياه  هشیر زا  ترابع 
ندرک مک یکنخ و  داجیا  يارب  تسوپ  يور  رب  ار  ایکمرب  هشیر  زا  لصاح  ریمخ  .دـنا  هدـش هدرب  راـک  هب  تاـیرطع  رطعم و  داوم  هیهت 

.دنربیم راک  هب  ندب  ترارح 

: هشفنب لگ 

هقاس و اب  هارمه  هشفنب  لگ  بلغا  نیریش  هشفنب  ای  [ 233] اتارودوا الویو - دننام  هسالویو ) هداوناخ  زا   ) هشفنب هنوگ  ياهلگ  زا  ترابع 
تروص هب بآ  رکـش و  اب  هارمه  ارنآ  قرعم ، هدـننک و  مرن ضباـق ، تسا  یئوراد  هشفنب  لـگ  .دـشاب  یم دوجوم  طولخم  روط  هب گرب 

.دننک یم هیصوت  دردرس  عفر  يارب  هدرکمد 
بانع  ناتسپ و  هس رفولین ، لگ  نابزواگ ، لگ  اب  هشفنب  لگ  طولخم 

1082 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دور یم راک  هب  لهسم  نداد  زا  لبق  عوفدم  ندرک  مرن  تهج  بت و  دردرس ، عفر  يارب  ومیل  بآ  رکش و  اب  هدرکمد  تروص  هب

: نادیزوب

گنر هب  هدروخ  چیپ لیوط  هایگ  نیا  ياه  هشیر .دـشاب  یم هسانالوس ) هداوناخ  زا  [ ) 234] استر مولیزگوتناز  هایگ  ياه  هویم زا  تراـبع 
روا باوخ يانعم  هب هایگ  نیا  هب  هدش  هداد  مان  هچرگ  .دشاب  یم خلت  یمک  يژالیسوم و  نا  هزم  گنردیفس ، لخاد  تمسق  رد  يا  هوهق

.تسین سرتسد  رد  دشاب ، تیصاخ  نیا  دیوم  هک  یلیلد  هنوگ  چیه یلو  دشاب ، یم
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: هتسب نهد زاب  نهد

زمرق اهنآ  گنر  هدوب و  يا  هرک ای  يوضیب  اه  هویم .دشاب  یم هساتور ) هداوناخ  زا  [ ) 235] استر مولیزگ  وتناز  هایگ  ياه  هویم زا  ترابع 
ناریا یئوراد  رازاب  رد  .دراد  رارق  گنر  هایس هتـسه  کی  نآ  لخاد  رد  دنوش و  یم زاب  ندیـسر  تروص  رد  تسا و  يا  هوهق ات  نشور 

سناسا ياراد  اه  هویم .ددرگ  یم عوبطمان  سپـس  ومیل و  يوب  هیبش  رطعم  يوب  ياراد  ادـتبا  .تسا  فورعم  هداـشگ  نهد هباـبک  ماـن  هب 
كازوس نامرد  رد  ار  وراد  نیا  نینچمه  .دنرب  یم راک  هب  ابو  يرتناسید و  بت ، تلاح  رد  کینوت  ناونع  هب ار  نآ  هدوب ، نیزر  رارف و 

.دنرب یم راک  هب  زین  نینج  طقسم  ناونع  هب و 

: مش بآ

ار نآ  هدوب و  لومیت  رطعم  يوب  ياراد  هایگ  نیا  ياـهگرب  .دـشاب  یم هیبـال ) هداوناـخ  زا  [ ) 236] ارولف یتلوم  ایراتاز  هایگ  زا  تراـبع 
.دنرب یم راک  هب  یگتسکش  درد  سردوز و  نامیاز  درد  نیکست  يارب  هدرکمد  تروص  هب نینچمه  .دنرب  یم راک  هب  نکشداب  ناونع  هب

: یتوکاک

دشاب یم هیبال ) هداوناخ  زا  [ ) 237] روینتاروفیز يز  هایگ  زا  ترابع 
1083 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ار نا  .دـشاب  یم عانعن  هیبش  رطعم  رایـسب  يوب  ياراد  هایگ  نیا  .دـیور  یم یناوارف  هب  ناریا  طاقن  رثکا  رد  کچوک و  تسا  یهایگ  هک 
.دنرب یم راک  هب  هدعم  يوقم  ناونع  هب يرتناسید و  رد  غود  اب  طولخم  ار  نآ  ردوپ  رب و  بت ناونع  هب

: بانع

ناریا طاقن  بلغا  رد  هدوب و  ناریا  یموب  هاـیگ  نیا  .دـشاب  یم هساـنمار ) هداوناـخ  زا  [ ) سیراگلو 238 سوفیز  يز  هاـیگ  زا  تراـبع 
.دنک یم دشر 

يارب ریمخ  تروص  هب زین  ار  بانع  گرب  .دـنرب  یم راک  هب  هدـننک  مرن ناونع  هب ار  نآ  تسا ، یکاروخ  هزم و  نیریـش باـنع  ياـه  هویم
.دنرب یم راک  هب  یکرچ  ياهلمد  ندناسر 

دیفس جاز  یندعم  ءاشنم  اب  یتنس  يوراد 

هراشا

يارب نوـخ ، ندروآ  دـنب  تهج  ار  دیفـس  جاز  .تسا  نیریـش  یمک  نآ  معط  هک  تسا  موـینیمولآ  تاـفلوس  ياهلاتـسیرک  زا  تراـبع 
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هب ضباق  هدننکدیفـس و  لماع  ناونع  هب ار  دیفـس  جاز  نینچمه  .دـنرب  یم راک  هب  يزاـسمرچ  رد  بآ و  رد  قلعم  تارذ  نداد  بوسر 
.دنرب یم راک 

[: همرس 239

فرـصم مشچ  ياـهیرامیب  ناـمرد  تهج  ار  نآ  لـصا  رد  دـنرب و  یم راـک  هب  مشچ  ياـهکلپ  ندرک  گـنر تهج  قرـش  رد  ار  همرس 
.دنرب یم راک  هب  روظنم  نیا  يارب  ار  غارچ  هدود  یهاگهاگ  .دوش  یم هدافتسا  نآ  زا  شیارآ  يارب  هزورما  یلو  دنا ، هدرک یم

[: ینمرا 240 لگ 

نآ  گنر  .تسا  میسلک  تانبرک  نهآ و  دیسکا  زا  یطولخم  ینمرا  لگ 
1084 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هک هدز  شوج  تدش  هب  دیـسا  رثا  تحت  رت  گنرمک ياه  هنومن رتمک و  نآ  میـسلک  تانبرک  رادقم  هک  یئاه  هنومن رد  ناشخرد  زمرق 
يارب تاج  هیودا زمرق و  لدنـص  بوچ  اـب  طولخم  اـی  یئاـهنت  هب  ار  ینمرا  لـگ  .تسا  نآ  رد  نهآ  دیـسکا  زا  يرتمک  رادـقم  هناـشن 

زا ینمرا  لـگ  .دـنرب  یم راـک  هب  هریغ  مخز و  شوج و  دـننام  یتـسوپ  ياـه  یتحاراـن عفر  يارب  ندـب  تسوپ  تروص و  ندرک  گـنر
.دنروخ یم ار  نآ  ینتسبآ  هرود  رد  اه  مناخ الومعم  هک  تسا  يداوم 

[: خینرز 241

رگید ياهیـصلاخان  اب  هارمه  بلغا  تسا و  یئالط  درز  گنر  هب  یئاهلاتـسیرک  تروص  هب هک  دـشاب  یم کینـسرا  روفلوس  زا  ترابع 
.تسا هارمه 

.دنرب یم راک  هب  ندب  ياهوم  هلازا  يارب  ار  کهآ  اب  نآ  طولخم  کینوت و  ناونع  هب ار  خینرز 

[: ناشاک 242 چگ 

ياه هنومن زا  یضعب  .دشاب  یم مک  رایسب  بآ  رد  نآ  تیلالح  هک  تسا  میـسلک  تافلوس  دیفـس  ياهلاتـسیرک  زا  ترابع  ناشاک  چگ 
ندروآدنب يارب  ار  نآ  هداد و  تسد  زا  ار  روخ  رولبت  بآ  ترارح  رثا  رد  ناشاک  چـگ  .دـشاب  یم یندـعم  ياهیـصلاخان  اب  هارمه  نآ 

.دنهد یم رارق  یناشیپ  يور  رب  هدرک و  طولخم  بآ  اب  ینیب  زا  يزیرنوخ 

[: خرسال 243

شوم و هدـعم  رد  سم  نداد  رارق  زا  ار  نآ  .دـشاب  یم نزو  نیگنـس هایـس و  اـی  يرتسکاـخ  گـنر  هب  يا  هکت تروـص  هب سم  دیـسکا 

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


.دنربیم راک  هب  یمشچ  ياهیرامیب  نامرد  يارب  ار  لصاح  لولحم  دنروآ و  یم تسد  هب  نآ  ندینازوس 
راک هب  ناوناب  رد  وربا  اـه و  هژم شیارآ  تهج  همرـس  هیهت  رد  نینچمه  ار  خرـسال  .دـنیامن  یم فرـصم  کـلپ  مرو  عفر  تهج  ار  نآ 

.دنرب یم
1085 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

[: 244] روشرس لگ 

مان هب  ناتسناغفا  رد  .يزلف  ياهدیسکا  میساتپ و  میـسلک ، موینیمولآ ، ياهتاکلیـس  زا  یطولخم  یندعم و  تسا  یطولخم  روشرـس  لگ 
.تسا ناوناب  طسوت  رس  يوم  يوشتسش  تهج  روشرس  لگ  هدمع  فرصم  .تسا  فورعم  یندروخ  لگ 

[: برس 245 تانبرک 

.دنرب یم راک  هب  ضباق  یعضوم و  نکسم  ناونع  هب هدروآرد و  ریمخ  تروص  هب ار  نآ  هک  تسا  ینیگنس  دیفس و  ردوپ  زا  ترابع 

[: يا 246 هرقن گنسرادرم 

نیا .دـشابن  یـصلاخ  ـالماک  لوصحم  تسا  نکمم  هک  زمرق  اـت  يا  هوهق يرتسکاـخ  گـنر  هب  يزلف  هدـش  بوذ ياـه  هکت زا  تراـبع 
.دور یم راک  هب  یشاقن  رد  هدوب و  فورعم  زین  ژراتیل  مان  هب  طولخم 

[: ملق 247 هروش 

رد لاکشا  دراوم  رد  ار  ملق  هروش  .دنروآ  یمرد ملق  تروص  هب ندومن  صلاخ  ندرک و  هیفـصت زا  سپ  هروش و  کمن  ندعم  زا  ار  نآ 
.دنرب یم راک  هب  كازوس  ندرکراردا و 

[: ناتسغاد 248 لگ 

تروص هب ـالومعم  .تسا  موینیمولآ  سیلیـس و  زا  یطولخم  زا  هدـش  لیکـشت يرتسکاـخ و  دیفـس  گـنر  هب  یندـعم  هداـم  زا  تراـبع 
ناتـسغاد هدام  نیا  یلـصا  ءاشنم  .تسا  نوباص  هباشم  ندرک  سمل رد  هدـیبسچ و  نآ  هب  نابز  اب  ساـمت  رد  هدوب و  تشرد  ياـه  هکت

یجراخ  لامعتسا  دراوم  رد  ینتسبآ و  هرود  رد  کینوت  ناونع  هب یکاروخ  روط  هب ار  ناتسغاد  لگ  .تسا  هیسور 
1086 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنرب یم راک  هب  يدلج  ياهمخز  يدوبهب  رد  عیرست  يارب 
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: اتیمام فاش 

رد رتمیتناس  ات 5 ر 3  هزادنا 5 ر 2  هب  یئاه  فایـش تروص  هب هک  تسا  رگید  لولحمریغ  یندـعم  داوم  چـگ و  زا  یطولخم  زا  ترابع 
.تسا سرتسد 

[: مودخم 249 لگ 

نآ الومعم  .تسا  میسلک  تانبرک  دقاف  مرن و  رایـسب  ناتـشگنا  اب  سامت  رد  .تسا  نشور  زمرق  گنر  هب  يریمخ  درگ  هدوت  تروص  هب
.دنهد یم رارق  یکرچ  ياهمخز  يور  رب  بآ  اب  ندرک  بوطرم زا  سپ  ار 

: زا دنترابع  دنوش  تفای  تسا  نکمم  ناریا  رازاب  رد  هک  یئوراد  ياه  لگ ریاس 
.دور یم راک  هب  ندب  قیرعت  ندرک  مک يارب  زرب - لگ 

.دنروخ یم ار  نآ  یگلماح  هرود  یط  رد  نانز  نیوزق - لگ 
.دور یم راک  هب  يزرگنر  یشاقن و  رد  هنوتب - لگ 

یسربق  لگ 
یکاروخ  چگ  ای  یناسارخ  لگ 

.تسا لین  دور  رتسب  زا  هدمآ  تسد  هب  نجل  لماش  يرصم - لگ 
.تسا لوبناتسا  نآ  ءاشنم  هک  درز  لگ 

.دور یم راک  هب  نوخ  غارفتسا  زا  يریگولج  يارب  سوماش - لگ 

[: بایلق 250 کمن 

نآ یلصا  بیکرت  .دنروآ  یم تسد  هب  یئایرد  ناهایگ  رتسکاخ  زا  ای  ندعم  زا  ار  نآ  .تسا  یئایلق  تیصاخ  اب  دیفس  هدوت  تروص  هب
.تسا لولحم  هریغ  داوم  تافلوس و  رورلک ، اب  هارمه  میدس  تانبرک 

: درز درگوگ 

درگوگ دامپ  تروص  هب ار  نآ  .تسا  رولبتم  هدوت  ای  ردوپ  تروص  هب
1087 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.دنرب یم راک  هب  سیلفیس  هیوناث  ضراوع  رد  یتسوپ و  ياهیرامیب  رد 

[: کلملا 251 سدع  یناویح  ءاشنم  اب  یتنس  ياهوراد 
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هراشا

تسا میسلک  تانبرک  نآ  هدنهد  لیکشت یلصا  هدام  .دنشاب  یم رتمیلیم  ات 12  هزادنا 4  هب  کچوک  لکش  یسدع  ياهلیسف  زا  ترابع 
.دنرب یم راک  هب  هدعم  مخز  رد  دیسا و  دض  ناونع  هب ار  کلملا  سدع  یتنس  بط  رد  .دور  یم راک  هب  دیسا  دض  ناونع  هب و 

[: ناجرم 252 هخاش 

ردوپ .دنا  هتفای لیکشت  میـسلک  تانبرک  زا  یئایمیـش  بیکرت  رظن  زا  .دنروآ و  یم تسد  هب  سراف  جیلخ  لحاوس  زا  الومعم  ار  ناجرم 
.دنرب یم راک  هب  همضاهءوس  رد  هدعم  هتیدیسا  شیازفا  رد  عوهت و  تلاح  لرتنک  يارب  کینوت و  ناونع  هب ار  ناجرم 

[: 253] دوهیلا رجح 

3 ر مویتیل ، دصرد  يواح 4 ر 0  دوهیلا  رجح  .دشاب  یم کیسراوژ  هرود  هب  قلعتم  یئایرد ) رایخ   ) یئایرد تاناویح  لیـسف  زا  ترابع 
، لاهسا خفن ، رد  یلخاد  لامعتسا  رد  مخز و  يدوبهب  رد  عیرست  يارب  ار  نآ  .تسا  میـسلک  تانبرک  دصرد  میسلک و 58  دصرد   22
هک تسا  هداد  ناـشن  دـیدج  ياهیـسررب  .دـنرب  یم راـک  هب  راردا  يراـجم  ياهگنـس  عفد  تهج  صوصخب  يزیرنوخ و  زا  يریگولج 

.ددرگ یم راردا  يراجم  تخس  ياهگنس  ندش  مرن  ببس  دوهیلا  رجح  هنارتیس  لولحم 

[: فدص 254

دنروآ یم تسد  هب  اهایرد  رگید  سراف و  جیلخ  زا  الومعم  ار  فدص 
1088 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

راـک هب  روآـطلخ  دیـسا و  دـض  کـی  ناوـنع  هب ار  نآ  یتنـس  بط  رد  تسا ، میـسلک  تاـنبرک  يواـح  هک  یئایمیـش  بیکرت  رظن  زا  و 
.دنرب یم

: لسع روبنز  موم 

.دنرب یم راک  هب  يزاس  عمش رد  عمشم و  هیهت  تهج  ار  نآ  .تسا  لسع  روبنز  يودنک  زا  لصاح  یعرف  لولحم 

[: مشیربا 255 هلیپ 

هلیپ رتسکاخ  .دـنرب  یم راک  هب  ضباق  داوم  اب  هارمه  کینوت  ناونع  هب نوخ و  ندروآدـنب  يارب  ار  نآ  زا  لصاح  مشیربا  ای  مشیربا  هلیپ 
کچوک ياه  هکت نینچمه  .دنرب  یم راک  هب  نمزم  لاهـسا  یگدـعاق و  ياهیزیرنوخ  دایدزا  دراوم  رد  یکاروخ  تروص  هب ار  مشیربا 
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.دننک یم فرصم  یسنج  ياهیناوتان  رد  ار  دیفس  مشیربا 

[: تشپ 256 كال مخت 

ردوپ کی  دـیلوت  هدـش و  یـشالتم  بآ  رد  .دـشاب  یم رتمیتناس  رطق 2  هب  یموـم  هیـال  ياراد  یجنراـن و  گـنر  هب  يورک  تروـص  هب
تروص هب بآ  اب  الماک  ندرک  طولخم  زا  سپ  ار  تشپ  كال مخت  .دـیامن  یم بآ  حطـس  رد  نغور  تارطق  لولحمریغ و  گـنردرز 
یـسنج ياوق  هدننک  تیوقت تیـصاخ  تشپ  كال تشوگ  مخت و  يارب  نینچمه  .دـنرب  یم راک  هب  هلبآ  راشتنا  يریگولج  يارب  يا  هیال

.دنربیم راک  هب  راردا  ندمآدنب  دراوم  رد  ار  تشپ  كال كال  دنلئاق و 

[: تورق 257 هرق

نآ و بآ  ندرک  جراـخ زا  سپ  شرت  غود  ندرکریخبت  زا  ار  نآ  هدوـب و  دوـجوم  گرزب  هدوـت  اـی  کـچوک  ياــه  هـکت تروـص  هـب
هک يدارفا  هب  پوـس  تروـص  هب ار  نآ  دوـش ، یم لـح  یبوـخ  هب  بآ  رد  تورق  هرق .دـنروآ  یم تـسد  هـب  باـتفآ  رد  ندرک  کـشخ

.دوش یم هداد  دنا  هدرک فرصم  مرک  دض  يوراد 
1089 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

[: 258] رتش ناهوک 

نامرد تهج  ار  لصاح  دامپ  هدرک و  طولخم  رگید  برچ  داوم  نغور  اـب  ـالومعم  ار  نآ  .تسا  دیفـس  هب  لـیام  درز  هدوت  تروص  هب
.دنرب یم راک  هب  یسنج  ياهیناوتان  رد  ار  رتش  هدعم  زا  لصاح  هیامرینپ  .دنرب  یم راک  هب  يدلج  ياه  یتحاران رگید  لمد و 

[: 259] رهزداپ

ار نآ  انیس  نبا یناریا  دنمشناد  راب  نیلوا هک  دیآ  یم رظن  هب  دیآ و  یم تسد  هب  یهوک  زب  يارفـص  هسیک  زا  هک  تسا  یمـسج  رهزداپ 
هک دیآ  یم تسد  هب زین  رتش  وهآ و  زب ، واگ ، زا  یهباشم  رهزداپ  .تسا  یـشزرااب  رایـسب  رهزداپ  هک  تسا  دـقتعم  تسا و  هدرب  راک  هب 

.تسا رتش  هب  قلعتم  اهنآ  نیرتنازرا 

[: هرب 260 هیام 

راک هب  رینپ  دـیلوت  يارب  رینپ  هیام  ناونع  هب ار  نآ  تسا و  يدـعم  هریـش  يواح  هک  تسا  دنفـسوگ  هدـعم  کشخ  ياه  هکت زا  تراـبع 
.دنرب یم
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[: یئایموم 261

دوجوم يرایـسب  ضیقن  دـض و  تاعالطا  زین  تعیبط  رد  نآ  ءاـشنم  هراـبرد  تسا و  یناریا  ياـهوراد  نیرت  یمیدـق زا  یکی  یئاـیموم 
عبانم زا  یکی  .تسا  هتشاد  میدق  رـصم  رد  هدش  یئایموم  ناگدرم  اب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  لصا  رد  یئایموم  هک  تسین  یکـش  .تسا 
راردا لصاح  یئایموم  نیا  هک  دسر  یم رظن  هب  دشاب و  یم هروا  يدایز  رادقم  يواح  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  ناتـسچولب  رد  یناویح 

.دشاب یم هیحان  نآ  رد  یهوک  زب 
مان هب  تاحـشرت  نیا  زا  ناریا  رد  دوش و  یم جراـخ  هوک  ياهگنـس  زا  هک  تسا  يدـننامریق  تاحـشرت  زا  تراـبع  یئاـیموم  موس  عبنم 

یئایموم عون  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  رضاح  باتک  فلوم  طسوت  یفیط  یئایمیش و  ياه  هیزجت ددرگ و  یم هدافتـسا  یهوک  یئایموم 
هدش  لیکشت  دننام  ریق  داوم  زا 

1090 ص : ج6 ، ناریا ،) ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
عطق روط  هب ناوت  یمن دریگن ، تروص  یقیقد  یملع  یـسررب  ات  وراد  نیا  دیفم  ینامرد  رثا  هب  عجار  .دنـشاب  یم روبرکوردیه  يواح  و 

.دومن رظنراهظا 

: ایرد فک 

هب دیسا  دض  ناونع  هب بط  رد  هدننک و  قارب لماع  کی  ناونع  هب ار  نآ  هک  بکرم  یهام  یلخاد  تلکـسا  زا  تسا  ترابع  ایرد  فک 
ر 9 بآ 3  یلآ و  داوم  دـصرد ، ر 0  میـسلک 76  تافلوس  دصرد ، ر 87  میـسلک 66  تانبرک  زا : یبیکرت  ایرد  فک  .دـنرب  یم راک 
ر 0 رفسف 2 0  دصرد ، ر 0  سیلیس 1  دصرد ، ر 1  یئایلق 7  تازلف  مویزینم و  دـصرد ، ر 0  موینیمولآ 46  نهآ و  دیـسکا  دصرد ،

تسا  دصرد 
[262]

________________________________________

 . Medicago Sativa L (- 1 [ ) 1]
 . Prunus armeniana L (- 2 [ ) 2]

 . Arenica montana L (- 3 [ ) 3]
 . Cincus benedictus L (- 4 [ ) 4]

 . Verbena hastata L (- 5 [ ) 5]
 . Triticum aestivum L (- 6 [ ) 6]

 . Arctium lappa L (- 7 [ ) 7]
 . Nepeta Cataria L (- 8 [ ) 8]

 . Matricaria Chamomilla L (- 9 [ ) 9]
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 . Anthemis nobilis L (- 10 [ ) 10]
 . Angelica archangelica L (- 11 [ ) 11]

 . Chichorium intybus L (- 12 [ ) 12]
 . Tussilago farfara L (- 13 [ ) 13]

 . Symphytium officinale L (- 14 [ ) 14]
 . Cucutbita pepo L (- 15 [ ) 15]

 . Trigonella foenum graceum L (- 16 [ ) 16]
 . Allium sativum L (- 17 [ ) 17]

 . A .cepa L (- 18 [ ) 18]
 Gentiana lutea (- 19 [ ) 19]

 . Parax quinquefolius L (- 20 [ ) 20]
 . Glycyrrhiza glabra L (- 21 [ ) 21]

 Gataegus monogyna Jcuqain (- 22 [ ) 22]
 . Humulus lupulus L (- 23 [ ) 23]

 . Marubium vulgar L (- 24 [ ) 24]
 . Hyssopus officinale L (- 25 [ ) 25]

 Tilia (- 26 [ ) 26]
 Levisticum officinale Koch (- 27 [ ) 27]

 . Calendula officinalis L (- 28 [ ) 28]
 Origanum vulgare L (- 29 [ ) 29]

 ( Petroselinum Crispum (Miller (- 30 [ ) 30]
 . Passiflora incarnata L (- 31 [ ) 31]

 Hedeoma pulegioides L (- 32 [ ) 32]
 . Phytolacca aMericana L (- 33 [ ) 33]

 Rosa Canina L (- 34 [ ) 34]
 Smilax febrifuga kunth (- 35 [ ) 35]

 S .ar istolochiaefolia miller (- 36 [ ) 36]
 S .regalii et morton (- 37 [ ) 37]
 . Polygala senegal L (- 38 [ ) 38]

 . Tamarindus indica L (- 39 [ ) 39]
 . Artemisia dracunculus L (- 40 [ ) 40]

 Curcuna longa L (- 41 [ ) 41]
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 . Valeriana officinalis L (- 42 [ ) 42]
 Valepotriates (- 43 [ ) 43]

 Lactuca virosa L (- 44 [ ) 44]
 Artemisia absinthum (- 45 [ ) 45]
 . Achillea millifolium L (- 46 [ ) 46]

 ( Pousimystalia Yohimbe (K .Schumann (- 47 [ ) 47]
 . Abrus Precatorius L (- 48 [ ) 48]

 . Acanthophyllum Squarrosum Poiss (- 49 [ ) 49]
 . Acorus Calamus L (- 50 [ ) 50]

 . Adansonia digitata Juss (- 51 [ ) 51]
 . Adiantum Cappillus -Veneris L (- 52 [ ) 52]

 . Alhagi camelorum Fisch (- 53 [ ) 53]
 Allium akaka Gmel (- 54 [ ) 54]

 Aloe perryi Baker (- 55 [ ) 55]
 . Althaea lavateraefolia D .C (- 56 [ ) 56]

 . Allyssum Campester L (- 57 [ ) 57]
 . Amaranthus paniculatus L (- 58 [ ) 58]

 . Amomum subulantum Roxb (- 59 [ ) 59]
 Elettaria cardanum Maton (- 60 [ ) 60]

 . Anacyclus pyrethrum DC (- 61 [ ) 61]
 Coculus indicus (- 62 [ ) 62]

 Apium graveolens (- 63 [ ) 63]
 . Aristolochia longa L (- 64 [ ) 64]

 . A .rotunda L (- 65 [ ) 65]
 Artenisia maritima (- 66 [ ) 66]

 . Asarum eropaeum L (- 67 [ ) 67]
 . Asparagus officinalis L (- 68 [ ) 68]

 . Launaea acanthodes Boiss (- 69 [ ) 69]
 . Astragalus gummifera Labill (- 70 [ ) 70]

 . Astragalus hamosus L (- 71 [ ) 71]
 Bambusa arundinaceae (- 72 [ ) 72]

 Boswellia carterii Bird (- 73 [ ) 73]
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 . Brassica nigra L (- 74 [ ) 74]
 Butea frondosa Roxb (- 75 [ ) 75]

 Caeslpina bounducella Roxb (- 76 [ ) 76]
 Calamintha greveolens Benth (- 77 [ ) 77]

 . Capparis spinosa L (- 78 [ ) 78]
 . Capsicum frutisences L (- 79 [ ) 79]
 . Carthamus tinctorius L (- 80 [ ) 80]

 Carum bulocastanum Koch (- 81 [ ) 81]
 . Carum copticum Benth (- 82 [ ) 82]

 . Cassia absus L (- 83 [ ) 83]
 . C .fistula L (- 84 [ ) 84]

 . Celosia argentea L (- 85 [ ) 85]
 . Chaerophyllum sp (- 86 [ ) 86]

 . Plantago major L (- 87 [ ) 87]
 Cordia Myxa (- 88 [ ) 88]

 . Pyrus cydonia L (- 89 [ ) 89]
 . Chrozophora verbascifolia Juss (- 90 [ ) 90]

 Cinnamomum cassia Blume (- 91 [ ) 91]
 Citrullus Colocynthis Scfrd (- 92 [ ) 92]

 Citrullus Vulgaris Schrad (- 93 [ ) 93]
 Colchicum luteum Baker (- 94 [ ) 94]

 Commiphora molmol Engl (- 95 [ ) 95]
 C .mukul Engl (- 96 [ ) 96]

 C .opobalsamum (- 97 [ ) 97]
 Xyobalsamum (- 98 [ ) 98]

 . Conium maculatum L (- 99 [ ) 99]
 Captis teeta wall (- 100 [ ) 100]

 . Corchorus olitorus L (- 101 [ ) 101]
 . Coriandrum sativum L (- 102 [ ) 102]

 Cotoneaster nummularia Fisch (- 103 [ ) 103]
 Crataegus orientalis Bieb (- 104 [ ) 104]

 . Croton tiglium L (- 105 [ ) 105]
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 . Cuminum Cyminum L (- 106 [ ) 106]
 . Cupressus sempervirens L (- 107 [ ) 107]
 Curcuma aromatica Salisb (- 108 [ ) 108]

 C .domestica Vol (- 109 [ ) 109]
 C .longa Trim (- 110 [ ) 110]

 C .Zedoaria (- 111 [ ) 111]
 C .Zerumbt Roxb (- 112 [ ) 112]

 Cuscuta planifolia Ten (- 113 [ ) 113]
 Cymbopogon Schoenthus Spreng (- 114 [ ) 114]

 . Cynara Scolymus L (- 115 [ ) 115]
 . Cyperus rotunda L (- 116 [ ) 116]

 . Datura stramonium L (- 117 [ ) 117]
 . Dacus carota L (- 118 [ ) 118]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 119]
 Delphinum Zalil Ait of Hemsl (- 119 [ ) 120]
 Dorema ammoniacum Don (- 120 [ ) 121]
 . Doronicum Pardalianches L (- 121 [ ) 122]

 D .scorpioides Lam (- 122 [ ) 123]
 D .Falconeri (- 123 [ ) 124]

 Dracarna cinnabari Balf (- 124 [ ) 125]
 Larinus maculatus Flad (- 125 [ ) 126]

 ., Echium amoenum Fisch May (- 126 [ ) 127]
 . Borago officinalis L (- 127 [ ) 128]

 Eletteria cardamum Motton (- 128 [ ) 129]
 . Embelia ribes Burn (- 129 [ ) 130]

 . Entada gigas L (- 130 [ ) 131]
 Eremorus aucherianus Boiss (- 131 [ ) 132]

 . Erysium erpandum L (- 132 [ ) 133]
 Sisymbrium Sofia (- 133 [ ) 134]

 S ,irio (- 134 [ ) 135]
 Eugenia aromatica Baill (- 135 [ ) 136]
 Ferula galbaniflua Boiss (- 136 [ ) 137]
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 Ferula Persica Willd (- 137 [ ) 138]
 . F .sumbul Hook f (- 138 [ ) 139]

 Foeniculum Vulgar Mill (- 139 [ ) 140]
 Fritillaria imperialis (- 140 [ ) 141]

 . Fumaria parviflora Lam (- 141 [ ) 142]
 . Glossostemon bruguieri Desf (- 142 [ ) 143]

 . Helicters isora L (- 143 [ ) 144]
 . Hbiscus Cannabinus L (- 144 [ ) 145]

 Hallarrhena antidysentercia wall (- 145 [ ) 146]
 Hyocyamus muticus (- 146 [ ) 147]

 . reticulatus L (- 147 [ ) 148]
 . Illicium verum Hook .f (- 148 [ ) 149]
 Indigofera roxburghii (- 149 [ ) 150]

 . I .tinctoria L (- 150 [ ) 151]
 . Inula helenium L (- 151 [ ) 152]

 . Ipomea hederaceae Jacq (- 152 [ ) 153]
 . I .turpethum R .Br (- 153 [ ) 154]

 Iris spuria Pall (- 154 [ ) 155]
 Jateorhiza columba Miers (- 155 [ ) 156]

 . Jnuiperus excelesa Bieb (- 156 [ ) 157]
 . Lactica sativa L (- 157 [ ) 158]

 Lallemantia iberica F M (- 158 [ ) 159]
 L .royleana Benth (- 159 [ ) 160]

 Languas officinarum Burkill (- 160 [ ) 161]
 . Lavandula dentata L (- 161 [ ) 162]

 . Lawsonia alba L (- 162 [ ) 163]
 Lecanora esculnta Eversuns (- 163 [ ) 164]

 . Lepidium draba L (- 164 [ ) 165]
 . Lepidium sativum L (- 165 [ ) 166]

 Viscum album (- 166 [ ) 167]
 Luffa acutangula Roxb (- 167 [ ) 168]

 Malva sylvestris L (- 168 [ ) 169]
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 . Mentha sylvestris L (- 169 [ ) 170]
 . Morus nigra L (- 170 [ ) 171]

 . Myrtus Communis L (- 171 [ ) 172]
 Nigella sativa Sibth (- 172 [ ) 173]

 . Nynphaea alba L (- 173 [ ) 174]
 . Ocimum basilicum L (- 174 [ ) 175]

 O .canum Sims (- 175 [ ) 176]
 . Olea europea L (- 176 [ ) 177]

 . Orchis latifolia L (- 177 [ ) 178]
 . Peganum harmala L (- 178 [ ) 179]

 Anethum graveolens Benth Hook (- 179 [ ) 180]
 . Phyllanthus embelica L (- 180 [ ) 181]

 . Physalis alkakengi L (- 181 [ ) 182]
 . Pimpinella anisum L (- 182 [ ) 183]

 Piper cubeba L (- 183 [ ) 184]
 . Pistacia terebenthus L (- 184 [ ) 185]

 . Plantago Major L (- 185 [ ) 186]
 P .ovata Forsk (- 186 [ ) 187]

 . Polypodium vulgare L (- 187 [ ) 188]
 Polypodium vulgare L (- 188 [ ) 189]

 Polyporus officin lis Fries (- 189 ) 
 Prosopis stephaniana Kunth (- 190 [ ) 190]

 . Punica granatum L (- 191 [ ) 191]
 . Pyrus cydonia L (- 192 [ ) 192]

 Quercus infectoria olivier (- 193 [ ) 193]
 cynipis gallae Tinctoria (- 194 [ ) 194]

 Quercus Persica Jaub spach (- 195 [ ) 195]
 . Raphnus sativa L (- 196 [ ) 196]

 . Rheum palmatum L (- 197 [ ) 197]
 . R .ribes L (- 198 [ ) 198]

 . Rhus Coriaria L (- 199 [ ) 199]
 . Ricinus communis L (- 200 [ ) 200]
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 . Rosa faetida L (- 201 [ ) 201]
 Rubia tinctoria (- 202 [ ) 202]
 . R .Cordifolia L (- 203 [ ) 203]

 . Ruta graveolens (- 204 [ ) 204]
 . Salix fragilis L (- 205 [ ) 205]

 . Salvia macrosiphon Boiss (- 206 [ ) 206]
 . Santalum album L (- 207 [ ) 207]

 Saussurea lappa C .B .Clarke (- 208 [ ) 208]
 . Semecarpus anacardium L (- 209 [ ) 209]

 . Sesymbrium sofia L (- 210 [ ) 210]
 . Smilax china L (- 211 [ ) 211]
 . S .glabra Roxb (- 212 [ ) 212]

 . Solanum nigra L (- 213 [ ) 213]
 . S .melongana L (- 214 [ ) 214]

 . Spinacia oleraceae L (- 215 [ ) 215]
 . Stochys germanica L (- 216 [ ) 216]

 S .lavandulaefolia Vahl (- 217 [ ) 217]
 Strychnos ignaii Berg (- 218 [ ) 218]

 S .Nux Vomica (- 219 [ ) 219]
 . Taxus baccata L (- 220 [ ) 220]
 Abies Webbiana (- 221 [ ) 221]

 . Terminalia bellerica Roxb (- 222 [ ) 222]
 . Terminalia chebula Retz (- 223 [ ) 223]

 . Teucrium Polium L (- 224 [ ) 224]
 . Thymus serpyllum L (- 225 [ ) 225]

 . Tilia rubra DC (- 226 [ ) 226]
 . Trachydium lehmanni Benth (- 227 [ ) 227]

 . Trachylobium harnemannianum Hayen (- 228 [ ) 228]
 . Trebulus Terrestris L (- 229 [ ) 229]

 . Veratrum album L (- 230 [ ) 230]
 . Verbescum thapsis L (- 231 [ ) 231]

 Viola odorata (- 232 [ ) 232]
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 Vetivera zizanioides Stopf (- 233 [ ) 233]
 Withania somnifera Dunal (- 234 [ ) 234]

 . Zanthoxylum rhetsa DC (- 235 [ ) 235]
 . Zataria multiflora Boiss (- 236 [ ) 236]

 . Zizyyhora tenuior L (- 237 [ ) 237]
 . Ziziphus vulgaris L (- 238 [ ) 238]

 Antimonium sulfate (- 239 [ ) 239]
 Armenian earth (- 240 [ ) 240]

 Arsenic trisulphide (- 241 [ ) 241]
 Calcium sulfate (- 242 [ ) 242]

 Copper oxide (- 243 [ ) 243]
 Edible clay (- 244 [ ) 244]

 Lead Carbonate (- 245 [ ) 245]
 Lead oxide (- 246 [ ) 246]

 Potasium nitrate (- 247 [ ) 247]
 Russian clay (- 248 [ ) 248]

 Sigillated earth (- 249 [ ) 249]
 Sodium corbonate (- 250 [ ) 250]

 . Nummulites sp (- 251 [ ) 251]
 Corellium rubrum Lam (- 252 [ ) 252]

 Cidaris (- 253 [ ) 253]
 Cypraea moneta (- 254 [ ) 254]

 Bombyx fortunatus (- 255 [ ) 255]
 Tortoise egg (- 256 [ ) 256]

 Milk curds (- 257 [ ) 257]
 Camels flesh (- 258 [ ) 258]

 Bezoar stone (- 259 [ ) 259]
 Sheeps stomach (- 260 [ ) 260]

 Mummy (- 261 [ ) 261]
.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 262]

دلج 7
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باتک تاصخشم 

ناریا یعامتجا  خیرات  ]

مهد دلج  ]

مالسا زا  دعب  مولع  ریس 

هراشا

ام تسا و  هدرک  یتاعلاطم  یناریا  ملع  هنیمز  رد  ناتـسلگنا ، نادنمـشناد  زا  یکی  کشزپ و  ( ، Cyril Elgood) دوگلا لیریس  رتکد 
: مینک یم لقن  اجنیا  رد  ار  وا  تاقیقحت  زا  یی  هصالخ

یقاب رثا  ردقنآ  نآ ، نایاپ  زا  سپ  هک  دوب  نیگنـس  گرزب و  نانچ  تخاس  دراو  ناریا  هب  ینودقم  ردنکـسا  هک  یی  همطل : » تایـضایر
نامز نآ  یـسدنهم  ياهراک  زا  یکی  زا  تدوره  درب ، یپ میدق  نایناریا  اهدام و  یـضایر  شناد  هیاپ  هب  اهنآ  يور  زا  ناوتب  هک  دـنامن 

(Athos) سوـتآ هریزج  هبـش رد  .ق م )  48  ) لاس رد  یفوتم   ) سیئاکاترآ مان  هب یناریا  سدـنهم  کـی  هک  دـیوگ  یم دـنک و  یم داـی 
اهنآ يور  زا  ناوتب  ات  تسین  یقاب  یتاراما  نیارق و  مه  نایناساس  نامز  زا  .دـنک  روبع  نآ  زا  اشرایاشخ  ناگوان  اـت  درک  رفح  یی  هعرت
زاغآ دندوب  یناریا  ودره  شرـسمه  ردام و  هک  یـسابع  نومأم  تفالخ  رابرد  زا  یناریا  تایـضایر  خیرات  المع  .داد  یحیحـص  مکح 

تایضایر درومرد  الثم  تشاد ، ار  هقالع  لامک  ودره  یلمع  يرظن و  تایضایر  هب  ات 833 م )  786 ات 218 ه - نومأم 170   ) .دوش یم
مه درک ، باسح  ار  راهنلا  فصن  هجرد  کی  سوق  لوط  ناوتب  ات  دوش  ماجنا  يرادرب  هشقن یحاّسم و  هلهو  ود  رد  هک  درک  رما  یلمع 

ناـبز هب  يدـنه  یناـنوی و  یـضایر  نوتم  هیلک  هک  تشاد  ررقم  يرظن  هبنج  زا  دـش  لـماک  هکترچ »  » هک دوب  يو  تفـالخ  نارود  رد 
نابز زا  یضایر  ياهباتک  همه  همجرت  زا  هتـشذگ  هک  تسا  قراط  نب  بوقعی  یکی  نامز  نآ  یمان  نامجرتم  زا  .دوش  هدنادرگ  یبرع 

سویملطب راثآ  رتشیب  هک  قیرطبلا  ییحی  وبا  يرگید  .تسا  هتـشاذگ  اجب  يراثآ  یموجن  تابـساحم  میوقت و  هرابرد  زین  دوخ  يدـنه ،
نادرم نادرم و  نیا  .میرادب  تبحـص  رتشیب  وا  زا  موجن  ثحبم  رد  دـیاب  هک  يرازف ، میهاربا  دـمحم  تسا و  هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار 

خاک  هک  دنتخیر  ییاه  یپ هعبیصا ، یبا  نبا  یطفقلا و  دننام  دوش  یم هدید  لاوحا  ياه  همجرت رد  ناشمان  هک  يرگید 
282 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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اب هک  دندش  کیدزن  تایضایر  هب  یهار  زا  نایناریا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زاغآ ، زا  .دیدرگ  اپرب  اهنآ  رب  يدعب  ياهلسن  یـضایر  مولع 
رد ناشفدـه  دنتـسیرگن و  یم نیـسحت  هدـید  اـب  ار  يرظن  ـالماک  تایـضایر  ضحم و  هفـسلف  ناـینانوی  .تـشاد  تواـفت  ناـینانوی  هار 
رد هک  ینایناریا  زا  .دندوب  یلمع  جیاتن  ناهاوخ  هراومه  سکعب  یمالسا  يافلخ  دوب - روصت  يرظن و  قیقحت  هلیـسو  هب  رکف  یگدنز ،

یناریتشک نف  يرامعم و  يرادرب و  هشقن موجن و  رد  ار  دوخ  يرظن  تاعلاطم  هجیتن  هک  دش  یم هتـساوخ  هشیمه  دـندوب ، نومأم  رابرد 
نییعت میوقت و  ندرک  لماک  دننام  دنشاب ، هتشاد  تیانع  هجوت و  يرتکچوک  تاکن  هب  هک  تفر  یم راظتنا  نانآ  زا  یتح  دندنب ، راک  هب

.زامن ندش  اضق  زا  يریگولج  يارب  تقو  يریگ  هزادنا رد  تقد  هلبق و  اوتسا و 
« ملع قیقد   » نتسب راک  هب هکلب  دوبن  قیقد  ملع  هب  لوصو  شطع  یـضایر ، تاعبتت  رد  نایناریا  كرحم  هک  دوش  یم هدید  بیترت  نیا  هب 

یسوم نب  دمحم  نومأم  رابرد  ناد  یـضایر نیرتگرزب  دراد ...  دوجو  ینانوی  یناریا و  رکف  زرط  نیب  یفاکـش  نینچ  زین  بط  رد  .دوب 
 ... درمش یناریا  ار  يو  ناوت  یم يور  نیا زا  دوب ، هویخ »  » يو هاگداز  .تسا  هدوب  یمزراوخلا 

لوحت فرـص و  ملع  نآ  ینعم  هک  وا  هلباقملا ) ربجلا و   ) باتک ناونع  زا  هدـنام و  راگدای  هب  يو  زا  ربج »  » هملک هک  دور  یم لاـمتحا 
زا ناناد  یـضایر راکفا  رد  وا  ریثأت  .تسا  هدرک  قیفلت  مهاب  ار  يدـنه  ینانوی و  ياهـشناد  یمزراوخ  دـشاب ...  هدـش  هتفرگ  تسا ، نآ 

، دوب تالداعم  يددـع  لح  رد  يدـنه  دادـعا  ندربراک  هب يو  یلـصا  تمدـخ  .دوب  رتشیب  اطـسو  نورق  رگید  نادنمـشناد  زا  کـیره 
فرطکی زا  اه  هلمج لقن  هب  طوبرم  عوضوم  لوصا  نتفریذـپ  زا  دوب  ترابع  درک  لوا  هجرد  تالداعم  لح  هب  هک  مه  يرگید  کمک 

رب ینتبم  ودره  مود  هجرد  هلداعم  يارب  وا  ياـهلح  هار حیرـص ، ياهرـسک  هب  حیرـص  ریغ  ياهرـسک  لیدـبت  رگید و  فرط  هب  هلداـعم 
هـشیر دوجو  هب  یمزراوخ  اـما  داد ، میمعت  ار  نآ  انیـس  نبا  اهدـعب ، درک و  نییبت  ار  ددـع 9  اب  ناحتما  وا  مه  .تسا  ینانوی  ياهـشور 
نئارق دنچره  دوب ، لوهجم  مهدفه  هدس  ات  هشیر  هنوگنیا  تقیقحرد  دندوب و  نانچ  زین  يو  زا  دعب  ناگدنـسیون  دوبن و  فقاو  یفنم ،

هتشادن یهجوت  موس  هجرد  هلداعم  ّلح  هب  يو  .دوب  انـشآ  الماک  بّعکم ، ای  موس » ناوت   » حالطـصا هب  یمزراوخ  هک  تسا  نآ  رب  لاد 
[1  ...«] تسا

دودح رد  هک  یمزراوخ  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  شنطومه  اب  دـیابن  ار  يو  .تشذـگرد  يدالیم )  850  ) يرجه لاـس 236  هب  یمزراوخ 
زا تیعبت  هب  یمزراوخ  نیا  .درک  هابتشا  دوب ، هدرک  فیلأت  مولعلا  حیتافم  مان  هب یباتک  يدالیم )  976  ) يرجه لاس 366 

283 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
یضایر یعیبط و  مولع  هب  ار  یبرعریغ  ملع  درک و  میـسقت  یبرعریغ »  » و یبرع »  » هب ار  ملع  يدنب ، لودج هب  نایناریا  صوصخم  هقالع 

لداعت هرابرد  یلـصف  اب  لاقثارج  ربج و  لوصا  باسح و  هسدـنه و  هرابرد  صحف  ثحب و  هب  یـضایر  مولع  هرمز  رد  دومن و  میـسقت 
نیا .دش  رـشتنم  افـصلا » ناوخا   » هب فورعم  يرـس  تیعمج  کی  هب  بستنم  يرگید  باتک  باتک ، نیا  اب  رـصع  مه .تخادرپ  تاعیام 

هعلاـطم هـب  زین  هتخاـس و  رـشتنم  یمیـش  موـجن و  یـضایر و  فـلتخم  تاـعوضوم  هراـبرد  یملع  باـتک  هاـجنپ  دودـح  رد  تـیعمج 
اوه رد  نامز  کی  هک  ییاهادص  ارچ   » عون زا  یلئاسم  هب  هتخادرپ و  فوسک  فوسخ و  هلزلز و  دم و  رزج و  دننام  یعیبط  ياه  هدیدپ

تیعمج ياضعا  رثکا  هک  دور ، یم روصت  .تسا  هتـشاد  هجوت  دـندرگ »؟ یمن هبتـشم  طلتخم و  رگیدـکی  اـب  دـنوش  یم رـشتنم  بآ  اـی 
ياهـضرع اهلوط و  تخادرپ ، قیقحت  هعلاطم و  هب  نوگانوگ  ياهعوضوم  رد  ینوریب ...  ناحیر  وبا  .دنا ...«  هدوب یناریا  افـصلا  ناوخا 
صوصخم نزو  .درک  ثحب  دنک  یمن ای  دـنک  یم نارود  دوخ  روحم  لوح  نیمز  هکنیا  هرابرد  تفرگ و  هزادـنا  تقد  هب ار  ییایفارغج 

هب یتح  دومن و  حیضوت  ار  نیزترآ »  » ناشفبآ ياههاچ  یعیبط و  ياه  همشچ راک  زرط  دروآ و  تسد  هب ار  اهبنارگ  گنـس  حیحص 18 
[2 «] .درک یتاعلاطم  نایمدآ  تقلخ  بیاجع  دروم  رد  خیرات و  زا  شیپ  دنس  هرد  عضو  هرابرد  ثحب 
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مالسا ملاع  رد  یّبط  عبانم 

هراشا

، هدروآرد ریرحت  هتـشر  هب  یکـشزپ  تعانـص  رد  هّیبطلا » ۀعانـصلا  یف   » ناونع هب هک  یباتک  رد  سونیلاج  دسیون ، یم قحـسا  نب  نینح 
نیا ناگتخومآ  شناد يارب  هکلب  نایوجـشناد ، لاح  هب اهنت  هن هک  تسا ، هدرک  ناـیب  بط  ملع  نوماریپ  رد  يدـیفم  رـصتخم و  بلاـطم 

.تسا دنمدوس  هتشر 
یسررب دروم  رت  حورشم ياهباتک  رد  ار  بلاطم  لیصفت  حرـش و  دننک و  یم هعلاطم  باتک  نیا  رد  ار  یبط  لئاسم  ءزجءزج  نازومآون 

یعیبطریغ یعیبط و  ياهببـس  زا  ّمعا  ضبن  رییغت  ياهببـس  هب  دنرب و  یم یپ ضبن  ماسقا  هب  نایوجـشناد  ضبن ، باتک  رد  دنهد ، یم رارق 
.تسا هدش  همجرت  یبرع  ینایرس و  نابز  هب  باتک  نیا  .دنوش  یم انشآ 

ار اـهنآ  ياوادـم  اـهبت و  لـیالد  هتفگ ، نخـس  اـهیرامیب  تاصخـشم  زا  تسخن  هتـشون ، نقوـلغا  هب  باـطخ  هک  یباـتک  رد  سونیلاـج 
لبق کشزپ  سونیلاج ، رظن  هب .تسا  هدرک  نایب  دنا  هبیرغ ضراوع  اب  هارمه  هک  ییاهبت  و  ضراوع ، زا  یلاخ  ياهبت  هدرک و  فیـصوت 

نتخانش  زا 
284 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

[3] .تسا هدش  همجرت  یبرع  نابز  هب  باتک  نیا  .درب  دهاوخن  نآ  نامرد  هب  یپ  يرامیب ،
، اـه هلـضع باـتک  رد  دزادرپ و  یم اهناوختـسا  زا  کـیره  لاـح  حیرـشت  هب  سونیلاـج  اهناوختـسا ، هب  طوبرم  ماـظعلا » یف   » باـتک رد 

لیـصفت هب  تساـضعا  زا  کـیره  رد  هک  یباـصعا  عیمج  عـضو  و  براوـضریغ » براوـض و  قورع   » بصع و حیرـشت  رد  سونیلاـج 
نابز هب  یـسوم  نب  دمحم  تمه  هب  باتک  نیا  .تسیچ  کیره  راک  دوش و  یم زاغآ  اجک  زا  هک  دـهد  یم ناشن  دـسیون و  یم یبلاطم 

.تسا هدش  همجرت  یبرع 
، دنتـسه هنوگچ  عون و  هچ  اهنآ  دـیور و  یم عاخن  غامد و  زا  بصع  تفج  دـنچ  هک  دـنک  یم نایب  سونیلاج  بصعلا » یف   » باتک رد 

.تسیچ اهنآ  لمع  دنراد و  یتامیسقت  هچ  اهنآ  زا  کیره 
گر دنچ  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  .هدش  صخـشم  هدننز  ریغ  ياهگر  هدـننز و  ياهگر  عضو  اهگر )  ) قورع باتک  رد 

.دنا هنوگچ عون و  هچ  اهنآ  دیور و  یم بلق  زا  نایرش  دنچ  تسیچ و  اهنآ  تامیسقت  دیور و  یم دبک  زا 
نخس دنوش  یم هداز  نیمز  لد  زا  هک  یماسجا  تابن و  ناسنا و  ناویح و  ياهندب  بیکرت  زا  طارقب » يار  یلع  تاسقطـسا   » باتک رد 

هتفگ یبلاطم  ادوس  ارفـص و  مغلب و  نوخ و  ینعی  هناگراهچ  طالخا  زا  شتآ و  اوه و  بآ و  كاخ و  نکر  راهچ  زا  هدـمآ و  نایم  هب
.تسا هدش 

هراچ رد  ضرم و  نارحب  ياهزور  رد  یناهنپ و  ياضعا  ياهیرامیب  ییاسانـش  رد  اه و  هضراع اهیرامیب و  هنیمز  رد  سونیلاج  نینچمه 
: »... دیوگ یم حیرـشت  هب  طارقب  ملع  نوماریپ  رد  دسیون و  یم یبلاطم  هدـنز  ناویح  حیرـشت  هدرم و  ناویح  حیرـشت  رد  دوبهب و  هار  و 

[4 «] .تسا هدروآ  دهاش  وا  ياهباتک  همه  زا  اعدم  نیا  تابثا  يارب  .دوب و  حیرشت  ملع  هب  قذاح  طارقب 
شیادـیپ هب  هک  ییاـضعا  سفنت و  لـماع  هیر و  هنیـس و  تکرح  و  مشچ ، حیرـشت  محر و  حیرـشت  رد  ییاـهباتک  میتفگ  هچنآ  زا  ریغ 

هشعر و اهسامآ و  اهمرو و  و  ءالتما »  » رد هرفم و  هیودا  هلهسم و  هیودا  رد  نیا  رب  هوالع  تسا ، هدش  هتـشون  دننک  یم کمک  توص » »
رد كایرت و  اـهوراد و  بیکرت  و  اهاذـغ » يورین   » هنیمز رد  تسا و  ینم »  » زا ندـب  ياـضعا  همه  دـّلوت  هکنیا  تاـبثا  ینم و  جّنـشت و 
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رد یباتک  اهمخز و  عاونا  زا  یـشرازگ  يزاـب و  ناـگوچ نساـحم  شزرو و  عاونا  يراـمیب و  زا  يریگولج  هار  و  تشادـهب » تیاـعر  »
تعیبط رد  يرگید  باـتک  نینج و  تعیبـط  رد  یباـتک  و  نکـسم ، بآ و  اوه ، نوماریپ  رد  یباـتک  و  ( Epidemy) یمدیپا نوماریپ 

و ناسنا ،
285 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ياهباتک زا  يرصتخم  تسرهف  دوب  نیا  .تسا  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  [ 5 «] تسا ندـب  جازم  عبات  سفن » ياهورین   » هکنیا رد  یباتک 
.تسا هتفرگ  رارق  یمالسا  گنهرف  رایتخا  رد  تسا و  هدش  همجرت  قحسا  نب  نینح  تّمه  هب  هک  سونیلاج  ردقنارگ 

لئاسم هب  طوبرم  مولع  نایب  نیا  اب  نادبالا و  ملع  نایدالا و  ملع  ناملع : ملعلا  هک  دندوب  دقتعم  اطـسو  نورق  نارظن  بحاص زا  یـضعب 
ریس نامز و  تشذگ  اب  یلو  دندروآ ، یم رامشب  يرشب  شناد  گنهرف و  همشچرس  ساسا و  ار ، یکـشزپ  یبط و  ياهـشناد  یبهذم و 
ياه هتـشر زور  هبزور دـعب  هب  يدـالیم  مهدـفه  مهدزناـش و  نرق  زا  .دیـسر و  توبث  هب  هشیدـنا  نیا  نـالطب  راـکفا ، مولع و  یلماـکت 

.درک بسک  يرتشیب  ّتیمها  تعسو و  مولع  فلتخم 

ناگیار یکشزپ 

سلاجم دندوب ، روهشم  دوخ  هناققحم  تافیلأت  هطساوب  هک  بیبط  ود  يوارهزلا ، سابع  نب  فلخ  قحسا و  نب  یسیع  ریزو  يارس  رد  »
زا و  دوب ، نمحرلا » دـبع   » مان ار  بیبط  ودره  دنتـشاد و  دـندوب ، دـنم  هقالع یـضایر  موجن و  یعیبط ، مولع  هب  هک  یناـسک  يارب  سرد 

هجلاعم يارب  هک  ییارقف  زا  نانآ  يارس  نحص دوب و  زاب  زورنابـش  ناشیارـس  رد  هک  دندوب  راکوکین  یقتم و  نادنچ  نانآ  رگید  بناج 
(. تفای تافو  يدالیم  لاس 961  رد  نمحرلا  دبع  « ) .تسا هدوب  رپ  دندمآ  یم

برع حاّرج 

زا وا  بتک  تسا و  برع  یحارج  فّرعم  هدـنیامن و  نیرتـگرزب  بط ، خـیرات  رد  یـسبطرقلا  ساـبع  نبا  فلخ  يوارهز  مساـقلا  وبا  »
هدیـسر اـم  هب  وا  باـب  رد  یمک  تاـعالطا  يو ، ماـت  ترهـش  اـب  دنتـسج  یم دانتـسا  نآ  هب  اطـسو  نورق  ناـحاّرج  هک  تـسا  یعجارم 

.دنرامش یم یحارج  نف  ناماگشیپ  زا  ار  وا  ییاپورا  ناققحم  دناد و  یم یحاّرج  لمع  تایرورض  زا  ار  حیرشت  يو  [ 6 «] .تسا
بط ملع  ردپ  ار  وا  هک   ) طارقب یبط  تایرظن  زا  یی  همش تسین  تبـسانم  یب تسا ، ینانوی  بط  زا  رثأتم  شیبامک  یمالـسا  بط  نوچ 

.مینک رکذ  دنا ) هدرمش

یطارقبا هعومجم 

هریزج رد  .ق م  رد 460  درم  نیا   » دـنک یم دای   Hippocrate( تارکوپیه  ) طارقبا یملع  ماـقم  زا  مولع  خـیرات  رد  زین  وسور  ریپ 
تاعالطا  يروآدرگ  يارب  تفرگارف ، ار  شیوخ  ردپ  یبط  تاعالطا  هکنآ  زا  سپ  دش و  دلوتم  سرک 

286 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
يادتبا رد  میرادن ، تسد  رد  یعالطا  وا  تافیلأت  یعقاو  نازیم  هرابرد   » .درک ترفاسم  هنارتیدم  لحاوس  ياهروشک  مامت  هب  یکـشزپ 

وا تافیلأت  زا  ار  اهنآ  همه  دـندرک و  يروآ  عمج یطارقبا » هعومجم   » مان هب ار  یبط  باـتک   59 نادنمـشناد ، زا  یتأیه  .ق م  موس  نرق 
لام اهنآ  نیب  زا  باتک  هس  ای  ود  طقف  تسا  صّـصختم  هراب  نیا رد  هک  ( Max Wellmann) ناملو سکام  رظن  قبط  اما  دنتسناد ،

.دشاب وا  بتکم  ناوریپ  نادیرم و  زا  ایوگ  دنراد  يرتمک  تیمها  هک  هیقب  تسوا و 
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شتآ اوه و  بآ و  كاخ و  رـصنع  راهچ  زا  ناسنا  ندب  دـندرک ، یم نامگ  دوب و  لوبق  دروم  يرـصنع  راهچ  هّیرظن  طارقبا  نامز  رد 
، ّتیفیک راهچ  نیا  .دـنداد  یم تبـسن  ار  بوطرم  کشخ و  درـس و  مرگ و  ّتیفیک  راهچ  رـصنع ، راهچ  نیا  هب  تسا و  هتفای  لیکـشت 

: هک دوب  هدیقع  نیا  رب  الماک  طارقب  .مد  مغلب و  لاحط ) زا  لصاح   ) ادوس دبک ) زا  لصاح   ) ارفص دندروآ : یم دوجو  هب ار  عبط  راهچ 
شوخ  مهاب  دنوش  يزور  دنچ  شکرس فلاخم  عبط  راهچ 

بلاق  زا  دیآرب  نیریش  ناج  بلاغ دش  راهچ  نیز  یکی  نوچ 
رد زیهرپ  هلیـسو  هب دـنک : يریگولج  رگید  عیابط  رب  عیاـبط ، نیا  زا  یکی  هبلغ  زا  تسناوت  یم بیبط  هنوگچ  دـینادب  دـیراد  لـیم  دـبال 

هدوب جیار  زین  ریلوم »  » هرود رد  یتح  دعب  اهنرق  هک  یبط  ملع  نامه  ینعی  دصف  عّوهم و  داوم  زیوجت  تماجح ، كاسما ، اذغ ، ندروخ 
: دنک یم هیصوت  تسا و  هتشادن  لماک  نامیا  هجلاعم  لیاسو  نیا  هب  طارقبا  دوخ  هک  تسادیپ  تسا ،

هدرکن نامرد  ار  وا  يرامیب  رگا  قیرط ، نیا  هب  دیهدن  ماجنا  يراک  چیه  دیراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  ضیرم  تسا  رتهب  تاقوا  یهاگ  »
« .دیا هدرکن مه  يدب  زیوجت  لقاال  دیشاب ،

هنوگچیه هک  يو  .تسا  نیارق  راثآ و  يور  زا  وا  لامتحا  سدح و  شور  دراد  یملع  هبنج  ابیرقت  هک  طارقبا  راثآ  زا  یتمـسق  اهنت  ... 
و اّبطا ، یـشوگ  هاگتـسد  هن  تشاد و  تسد  رد  هرارحلا  نازیم  هن  دوب ، هرهب  یب يژولویزیف  یمیـش و  زا  تشادن و  یحیرـشت  تاعالطا 
ار ضیرم  هک  دوب  روبجم  تسناد  یم یی  هناگادـج ضرم  الوصا  ار  بت »  » دوب و عالطا  یب زین  سفنت  هب  طوبرم  تاظحالم  زا  هرخـالاب 

یـسراو تقد  هب  ار  تاعوفدـم  طالخا و  یمومع ، تلاح  اهتـسد ، نابز ، اهمـشچ ، تروص ، دـنک و  هنیاعم  یی  هداـعلا قراـخ  تقد  اـب 
: دسیون یم نینچ  وا  دوخ  .دیامن 

شوگ و مشچ و  هلیـسو  هب بیبط  تواضق  .داد  رارق  تقد  هعلاـطم و  دروم  درک ، ساـسحا  دینـش و  دـید ، ناوت  یم هک  ار  هچره  دـیاب  »
تـسیباتک عوضوم  لئاسم ، نیا  همه  و  دیـشچ » دیـشک و  وب  درک ، سمل  درک ، شوگ  درک ، هاگن  دیاب  دیآ ، یم لمع  هب  ینیب  تسد و 

هرابرد  هک 
287 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تیفیک رد  لماوع  نیا  زا  کیره  ریثأت  زا  اهناکم » اهاوه ، اهبآ ،  » ماـن هب یباـتک  رد  .تسا  هتـشون  نیارق  راـثآ و  يور  زا  ضرم  ناـمرد 
نآ رد  هک  دـنک  یم وگتفگ  عرـص  هلمح  زا  سدـقم » ضرم   » مان هب یباتک  رد  هرخالاب  .دـنک  یم وگتفگ  مامت  يداتـسا  اب  ناـسنا  جازم 
چیه ضرم  نیا  رد  نم  رظن  هب  دـیوگ  یم دـنک و  یم مایق  هدـیقع  نیا  هیلع  طارقبا  .دـندوب  لیاق  نآ  يارب  هعیبطلا  ءاروام  يدابم  ناـمز 

زا ناوت  یمن اجنیا  رد  .دراد  یعیبط  لـلع  ضارما ، ریاـس  دـننام  زین  ضرم  نیا  درادـن ، تلاـخد  رگید  ضارما  زا  شیب  یـسدقم  لـماع 
[7 «] .درکن شیاتس  دیجمت و  دوب  هتفرگ  شیپ  هک  یلولعم  تلع و  یلالدتسا و  یقطنم و  شور  دوخ و  راک  هب  داتسا  نیا  نامیا 

زا دـیدرگ  ریاد  دالیم  زا  لبق  لاس 380  رد  هک  نتآ  یبط  بتکم  .دـندومیپ  قارغا  هار  وا  تاراختفا  هراـبرد  طارقبا  گرم  زا  دـعب  »... 
یکی هک  سکوید ،»  » صخش يارب  راختفا  نیا  اما  دنتشادن ، ینادنچ  هجوت  وا  یبرجت  یلمع و  شور  هب  هک  دش ...  لیکشت  وا  نادیرم 
یباتک تشاد و  یـصخش  تاعّبتت  درک و  یمن يوریپ  داتـسا  میلاـعت  زا  هناروکروک  تقو  چـیه هک  تسا  ظوفحم  تسوا ، نادرگاـش  زا 
نونکا [ 8 «] .درک لومعم  ار  یسانش  تابن هب  طوبرم  تاقیقحت  هک  تسا  یسک  نیلوا  بیترت  نیا  هب  تسا و  هتـشون  یبط  تاتابن  هرابرد 

.یمالسا ناهج  رد  یکشزپ  ریس  هب  میدرگرب 

یمالسا بط  ياه  همشچرس رگید 

هب میدـق  نایمور  يداتـسا  هفـسلف و  بط و  هب  ناینانوی  ترهـش  هکنانچ  دـنراد : راهتـشا  صاخ ، یّنف  شناد و  هب  ملاع  مما  زا  کـیره  »
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: ورسخ رصان  هتفگ  هب  .دوب  يرادروشک  تسایس و 
نانوی  نادرم  دندیزگ  یکشزپ  يراوس دراد  هرهُش  هر  رب  برع 

ناحلا  تسباسح و  يز نایمور  هر  نوسفا گنرین و  يوس  ناودنه  هر 
ناولا  ِتاعانص  ار  نایدادغب  وچار  ناینیچ  رم  تسا  راگن  رّوصم 

هب دادـغب ، هب  سپـس  نارح و  هیکاطنا و  ناریا و  هب  هّیردنکـسا  زا  هیردنکـسا و  هب  نانوی  زا  ار  ینانوی  مولع  ریـس  یمالـسا  نادنمـشناد 
زا ینایرس  ینانوی و  ياه  همجرت دیسر و  دوخ  یقرت  جوا  هب  بط  ملع  مراهچ ، نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  .دنا  هدرک دای  لیـصفت 

ار ملع  دادغب ، ير و  دننام  یمالسا  دالب  زکارم  رد  دّدعتم  ياهناتسرامیب  داجیا  .دیدرگ  حّقنم  لقتسم و  ياهباتک  هب  لیدبت  یبط  بتک 
لماک و هنومن  یناریا  فورعم  فوسلیف  بیبط و  يزار  ياّیرکز  نب  دـمحم  رکب  وبا  .تخاس  کـیدزن  هبرجت  هب  ار  ساـیق  و  لـمع ، هب 

زا يا  هتسجرب
288 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هتخیمآ دنتـشاد ، تکرـش  نآ  لیکـشت  رد  فلتخم  ياهتّلم  هک  یمالـسا ، نّدمت  اب  ینانوی  مولع  هک  دـندوب ، هرود  نآ  ناگتفای  شرورپ
صاخ شور  دادغب ، ناتسرامیب  رد  يزار  .دوب  هدومیپ  ار  دوخ  لماکت  یقرت و  لحارم  یمالسا  نادنمشناد  ششوک  یعـس و  اب  هدش و 

يو تخادرپ  یم رظن  لدابت  ثحب و  هب  هفالخلا  راد  بط  ياملع  ناکـشزپ و  اب  درب و  یم راک  هب  نارامیب  ياوادم  هجلاعم و  رد  ار  دوخ 
ماّیا نیمهرد  [ 9 «] .درک فیلأت  ار  دوخ  يروصنملا » بطلا   » باتک درک و  تعجارم  ير »  » ینعی دوخ  یلـصا  هاگداز  هب  يدنچ  زا  سپ 

زا بط  زاـغآ  تسا و  هدوـب  هک  بیبـط  نیتـسخن  هـکنیا  رد  تـفرگرد  نارظن  بحاـص نـیب  ییاـهوگتفگ  يرجه  لاـس 290  رد  ینعی 
رـصتخم و باـتک  هک  دـهاوخ  یم نینح  نب  قحـسا  زا  ریزو ، هّللا  دـبع  نب  مساـق  هبرجت ،»  » رب اـی  تسا  ساـیق  رب  نآ  هیاـپ  تساـجک و 
طارقب و هدمآ  قحسا  باتک  رد  ناشمان  هک  ینابیبط  نایم  زا  .درک  تباجا  ار  لووئـسم  نیا  قحـسا ، .دنک  فیلأت  باب  نیا  رد  يزجوم 

 ... دوش یم هدرب  مان  لماک  بیبط  هنومن  ناونع  هب ود ، نآ  زا  یمالسا  بتک  رد  دنراد و  رابتعا  ترهش و  نارگید  زا  شیب  سونیلاج 
سجرس سیجروج ، عوشیتخب ، قحسا  نب  نینح  نوچ  ینادرم  تمه  هب  هک  تسا  ینانوی  عبانم  زا  ذوخأم  یمالسا  بط  مظعا  تمـسق 

زا  » تسا هتفرگ  رارق  بط  هتـشر  ناگدـنهوژپ  نایوجـشناد و  سرتسد  رد  هدـش و  همجرت  یبرع  ای  ینایرـس  نابز  هب  بّویا  شیبح و  و 
همجرت یبرع  ینایرـس و  نابز  هب  هک  ار  سونیلاج  راثآ  نآ ، رد  هتـشون و  ییحی  نب  یلع  هب  هک  تسا  یی  هلاسر یکی  نینح ، راثآ  نایم 

[10 «] .تسا هدرک  دای  هدش 

بط ملع  یلماکت  ریس 

متفه نرق  زاغآ  رد  .مینک  دای  میدق  نانوی  رد  ملع  نیا  یجیردت  دشر  زا  تسخن  دیاب  تسا  نانوی  زا  یمالسا  بط  یلـصا  هشیر  نوچ 
، دوب ریـسا  تاـفارخ  ماـهوا و  لاـگنچ  رد  بط  ملع  زونه  تشاد ، یقنور  ینویا  ندـمت  هک  ینارود  رد  یتـح  حیـسم و  دـالیم  زا  لـبق 

مـسارم ینعی  دوب ، نیمز  قرـشم یلاها  قباس  تاجلاعم  ریظن  انیع  تبظاوم  هجوت و  نیا   » یلو دـندرک  یم تبقارم  نارامیب  زا  یـصاخشا 
 ... دوش جراخ  تسا  هدیدرگ  رامیب  ندب  دراو  هک  یثیبخ  حور  ات  دندروآ  یم لمع  هب  یتافیرشت  و  یبهذم ،

دـندرک و رکفت  هشیدـنا و  اهوراد  نیا  یبسن  هجیتن  هراـبرد  مک  مک دـنداد ، مدرم  دروخ  هب  اود  اـعد و  هک  سب  زا  راتـسرپ ، ناـیناحور 
 ... تسا يرگید  زا  شیب  اهنیا  زا  یکی  ریثأت  هک  دندش  هجوتم 

289 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
 ... دیدرگ لصاح  رایـسب  یقرت  ندب  هجلاعم  ملع  رد  هک  دـش  نیا  یـشزرو ، ياهنادـیم  نابحاص  اب  راتـسرپ  نایناحور  يراکمه  هجیتن 
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رد هک  يروط  هب دندرک ، شومارف  یلکب  ار  اهنآ  جیردت  هب  هکلب  دنریگب ، کمک  نایادخ  زا  هیلّوا  يابطا  نیا  هک  داتفا ، یم قافتا  رتمک 
دـندوب و هداد  تسد  زا  ینانوی  هیلوا  بط  رد  ار  دوخ  رثا  رابتعا و  یلکب  نایادـخ  سلاط »  » نامز ینعی  دالیم  زا  لبق  مشـش  نرق  زاـغآ 

نارود نیا  سرادم  زا  یکی  رد  [ 11 «] دنتـشادن نایادخ  هب  هجوت  زین ، دوخ  يرظن  تاعلاطم  رد  اهگولویزیف  عقوم  نیا  رد  هک  میناد  یم
زا دمآرب  ددصرد  دشن و  یـضار  تاناویح  یجراخ  عضو  هدهاشم  هب  طقف  هک  درک  یم سیردت  نونمکلا 12 ] مان  هب یعاجش  صخش 

تمـسق اطـسو و  شوگ  نیبام  يارجم  مشچ و  بصع  تخادرپ و  حیرـشت »  » راک هب  نیاربانب  ددرگ و  علطم  زین  اهنآ  یلخاد  نامتخاس 
.دز تسد  یعیسو  تاعلاطم  تاقیقحت و  هب  میتفگ ، هکنانچ  طارقبا ، وا  زا  دعب  .درک  فصو  الماک  ار  ولگ  نییاپ 

یمالسا گنهرف  شزرا 

دوجو برع  ملع  مان  هب یملع  کش  نودـب  : » دـسیون یم نینچ  ( P .Duhem) مهود ری  یپ یمالـسا  گنهرف  شزرا  ماقم و  هراـبرد 
زا یتمـسق  هک  دندوب  هدرک  نیا  هب  افتکا  طقف  نانآ  رگا  لاح  نیا اب  میـشاب ، یمن دادغب  نویدـم  ار  يدـیدج  يروئت  چـیه  ام  و  درادـن ،

، تورث نیا  رب  هکنآ  لاح  و  میـشاب ، سانـشقح  هداعلا  قوف  نانآ  هب  تبـسن  تسیاـب  یم دـنهد  تاـجن  هکلهم  زا  ار  قیتع  ياـیند  تورث 
قیـال و نادرم  ضوـع  رد  تشادــن  دوـجو  طارقب  كراـپیه و  سدیمــشرا و  ناـنآ  نیباـم  رگا  .دــندوزفا  زین  يرگید  ياــه  هـنیجنگ

هسردم داتـشه  تیعمج ، نویلیم  کی   » Cordoue هبطرق » رهـش  ص ،)  ) ربمغیپ گرم  زا  دعب  نرق  هس  .دوبن  مک  ددـعتم  نادنمـشناد 
.دوب هدش  ناهج  یملع  نابز  یبرع  نابز  تشاد و  باتک  دلج  رازه  لماش 600  یی  هناخباتک یمومع و 

ساـبع نب  فلخ  مساـقلا  وـبا  وا  راـکمه  هلبآ و  ضرم  ( 850 - 923  ) يزار ياـیرکز  دـش ، عورـش  ون  زا  ملع  هعاـشا  ماـگنه ، نیا  رد 
دمآرس ( 980 - 1037  ) انیـس نبا  .درک  فیـصوت  الماک  ار  تارقف  نوتـس  ضارما  و  یگتـسکشرس )  ) هعلـس ( 913 - 1003  ) يوارهز

رهـش هب  هجلاعم ، يارب  دوب ، هدروآ  بآ  هک  لیتساک  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  داد  قنور  نانچ  مالـسا ، يایند  رد  ار  بط  شناد  ناملاع ،
ماوقا اریز  ، ) دنتشاد ناوارف  ترهـش  اطـسو  نورق  رد  ( 1120 - 1198  ) یـسلدنا دشر  نبا  انیـس و  نبا  .تفر  دوخ  نانمـشد  دزن  هبطرق 

، ناّیح نب  رباج  صوصخب  يزار و  ياّیرکز  دنتسناد .) یم نانآ  نویدم  وطسرا ، راثآ  رب  عالطا  رد  ار  دوخ  ییاپورا 
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، دوب الط  هیهت  هک  ار  نایرصم  لایخ  باوخ و  دندرک و  ششوک  يرگایمیک  رد  میرادن ...  تسد  رد  یعالطا  الصا  يو  لاوحا  زا  هک 
دـندرک و فشک  ار  کـیروفلوس  دیـسا  لاـّلح  صاوـخ  ضوـعرد  دـنروآ  تسد  هب  ار  نآ  هک  دـندشن  قـفوم  رگا  دـندومن و  بیقعت 

.دنزاسب لکلا  دنتسناوت  دندروآ و  دوجو  هب فلتخم  ياه  همقلم اهژایلآ و 
اب هارمه  دـندرب و  ثاریم  هب  زین  ار  ناـنآ  تـالیخت  راـکفا و  دـندوب  هیردنکـسا  ناـنوی و  نادنمـشناد  نیرخآ  نیـشناج  هـک  ناناملـسم 
انب گرزب  ياـه  هناخدـصر دوخ ، صاـخ  ریدـقت  تشونرـس و  زا  عـالطا  يارب  اـفلخ  .دـنداد  ناوارف  تیمها  زین  میجنت  هب  يرگاـیمیک 

ار لاـس  لوط  و  دـندرک ، نیعم  هقیقد  هـجرد و 35  اوتـسا 23  حطـس  رب  ار  جوربلا  ۀقطنم  لیامت  هزادنا  اه  هناخدـصر نیا  رد  .دـنداهن 
زج رد 833 ) تافو   ) یناغرف ریـصق  نب  دـمحا  راـثآ  .دـندرک  باـسح  نتـسوتارا  شور  قبط  ار  نیمز  هرک  داـعبا  دـندروآ و  تسد  هب

.تسوا روشک  راـختفا  بجوم  تافو 929 م )  ) یناتبلا نانـس  نب  رباج  نب  دـمحم  تافیلأت  ضوع  رد  تسین ، یطـسجم  زا  یی  هصـالخ
زا نیلادتعا ، میوقت  هعلاطم  رد  تقد  ظاحل  زا  وا  دوخ  دیزرو ، یم تدارا  سویملطب  هب  دوب و  فارشا  هلمج  زا  گرزب و  يدرم  یناتبلا 

ماـمت رییغت ، نیا  زا  تخاـس و  رتو »  » نیـشناج ار  بیج )  ) سونیـس تاـثلثم  ملع  رد  هک  دوب ، یـسک  لّوا  تفر و  رتـشیپ  زین  سوـیملطب 
هک (، 939 ، 998  ) افولا وبا  .درک  تباث  ار  جوربلا  ۀقطنم  لیامت  تارییغت  ( 835 - 900  ) یبارمح ةرق  نب  تباث  .دش  هجیتن  دیدج  تاثلثم 

یتکرح رب  هوالع و  داد ، تسد  هب یتمیقیذ  یتاثلثم  لوادج  درک ، نیعم  دادغب  هناخدـصر  تسایر  هب  ار  وا  ملع ، یماح  يافلخ  زا  یکی 
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قیقدت نآ  رد  ههارب » وکیت   » اهدـعب و  دـیامن ، مولعم  زین  ار  هام  رگید  کچوک  تکرح  کی  تسناوت  دوب ، هدرک  فشک  سویملطب  هک 
وا باتک  درک و  یم یگدـنز  (، 965 - 1039  ) مثیه نب  نسح  برع  ناد  کـیزیف نیرتـگرزب  هک  دوـب  ماـیا  نیمه  رد  درک ...  يرتـشیب 

طاخم لیبق  زا  نآ ، فلتخم  ياهتمـسق  دـهد و  یم تسد  هب ناسنا  مشچ  نامتخاس  زا  یحیحـص  فیـصوت  راب  نیلوا  يارب  رون ، هرابرد 
رون ساکعنا  رد  هعلاطم  ماگنه  صخش  نیا  .دهد  یم حرـش  ار  کیرات  قاطا  لوصا  نیا  رب  هوالع هّیبنع و  هّیکبـش و  هّینرق و  یجراخ و 

دوجو یتباث  تبـسن  راسکنا  هیواز  شبات و  هیواز  نیبام  هک  دراد  یم راهظا  نینچ  دنک  یهجوت  راسکنا  هلأسم  هب  امیقتـسم  هکنآ  نودب 
[13  ...«] دراد

یحیرشت  یلمع و  بط  هب  هیردنکسا  گرزب  نابیبط  سونیلاج ، طارقب و  نیب  هلصاف  رد 
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هنشت هک  یناکـشزپ  دوب  دایز  ناگدرم  شعن  نوچ  دش و  هتخاس  هّیردنکـسا  رهـش  رد  یگرزب  ياهناتـسرامیب  .دندرک  ینایاش  تمدخ 
بیبط هک  تسا  روهشم  .دش  یمن راک  نیا  عنام  تافارخ ، رگید  هناتخبشوخ  .دندرک  اهنآ  حیرشت  هب  عورـش  دندوب ...«  تقیقح  فشک 
هدرک عورـش  لتقلا ) بجاو  یناج و  صاخـشا  دروم  رد  هتبلا   ) زین ار  اـه  هدـنز حیرـشت  یتح  ( Herophile) لیفوره مان  هب يرادمان 

.دوب
زکرم زغم  هک  تشاد  مالعا  يو  .درک  لومعم  ار  یمومع  حیرشت  هک  دوب  یسک  لوا  دش  دلوتم  .ق م  لاس 300  دودح  رد  هک  لیفوره 
دادـعت تخاـس و  مولعم  صخـشم و  دـنراد  یفیفخ  تابرـض  هک  ار  اهدـیرو  دنتـسه و  نابرـض  ياراد  هک  ار  اهنایرـش  تسا و  شوـه 
يورین ییاذغ ، يورین  تسناد : یم یساسا  يورین  راهچ  لوصحم  ار  یگدنز  وا  درک ...  نّیعم  ینش  تعاس  کمک  اب  ار  ضبن  تابرض 

 ... باصعا زغم و  بلق و  مضه ، هاگتسد  دبک و  زا  دوب  ترابع  بیترت  هب  اهنآ  لحم  هک  یتاساسحا  يورین  هرکفتم و  يورین  یترارح ،
ار نوـخ  شدرگ  هک  تسا  یـسک  لّوا  داد و  یم ناوارف  ّتیمها  اـضعالا  فیاـظو  هب  زین  ( Erasistrate «) تارتسیسارا  » وا راکمه 
اب زین  ار  يژرنا  ورین و  هدش و  اهنایرش  رد  دراو  سفنت  زا  دعب  اوه  تسا و  تایح  ءاشنم  نوخ  هک  درک  یم نامگ  يو  .تسا  هدرک  نایب 

ملع رد  فلتخم ، بعـش  شیادـیپ  هعـسوت و  هب  تباقر  نیا  دومن و  تباقر  هب  عورـش  لیفوره  بتکم  اـب  وا  بتکم  .درب  یم هارمه  دوخ 
هعلاطم دروم  شیبامک  اه ، هتشر رگید  یـسانشوراد و  مشچ ، ياهیرامیب  ياوادم  هنانز ، ضارما  ملع  هرود ، نیا  رد  .درک  کمک  بط 

.تفرگ رارق  هّیردنکسا  ناکشزپ 
راثآ دیناسر ...  عیفر  یماقم  هب  ار  هّیردنکـسا  مود  بتکم  دوخ  تاعّبتت  تاقیقحت و  اب  دـش و  دـلوتم  يدالیم  لاس 130  رد  سونیلاج 
رازه تدم  تفرگ و  رارق  اطسو  نورق  یحیـسم  نایناحور  تیامح  ینابیتشپ و  دروم  وطـسرا  سویملطب و  راثآ  نوچمه  زین  سونیلاج 

نیگنس ریجنز  پولاف »  » و هورس »  » و لازو »  » لیبق زا  یناسک  ياهششوک  هکنآ  ات  دوب ، ناناد  یعیبط ياکتا  عجرم  و  دیاقع ، يانبم  لاس 
زا یکی  ار  سونیلاج   » ناوت یم وا ، یتسیلآدیا  راکفا  زا  رظن  عطق  .درک  هراپ  دوب  هدروآ  دوجو  هب یـسونیلاج  میدق  بط  هک  يدادبتـسا 

ندـب نامتخاس  نیبام  تهابـش  هجوتم  درک و  حیرـشت  ار  لیف  واـگ و  دنفـسوگ و  كوخ و  يو  .تسناد  يژولویزیف  ملع  ناراذـگناینب 
عطق اب  یتح  داد و  صیخـشت  ناسنا  ندب  رد  ار  باصعا  لمع  درک و  فیـصوت  ار  يدنب  ناوختـسا اهناوختـسا و  دش و  نومیم  ناسنا و 

يدیرو نوخ  نیب  توافت  و  داب »  » هن دنتسه  نوخ  زا  رپ  اهگر  هک  درک  تباث  دنک و  داجیا  یعونصم  جلف  هک  دش  قفوم  بصع ، ندرک 
.داد حرش  ار  ینایرش  نوخ  و 
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هیر بلق و  نیباـم  دوـش و  یم بلق  دراو  امیقتـسم  اوـه  هک  داد  جاور  ار  طـلغ  هدـیقع  نیا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  زین  وا  هنافـسأتم 

ناهج رد  ار  بط  شناد  ریس  نونکا ؛ ناتساب ، نانوی  رد  بط  یلماکت  ریـس  زا  يرـصتخم  دوب  نیا  [ 14 «] .دراد دوجو  یمیقتسم  طابترا 
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.میهد یم رارق  یسررب  دروم  یمالسا 

یمالسا ناهج  ناریا و  رد  هتسباو ، ياهنامزاس  یکشزپ و  شناد  ریس 

هراشا

هب تسا ، هدش  هتـشون  لاـس 447  دودـح  رد  هک  هیودـالا ،» قیاـقح  نع  هینبـالا   » باـتک رد  يورهلا  یلع  نب  قفوم  روصنم  وـبا  میکح 
دندوب و لیاق  یجیاتن  صاوخ و  هدرفم  هیودا  هیذـغا و  يارب  اطـسو  نورق  نارود  ناتـساب و  دـهع  ناکـشزپ  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ 

.دندرک یم رکذ  تیصاخ  راهچ  عبط و  راهچ  فلتخم ، هیذغا  اهوراد و  صاخشا و  يارب 
نیشیپ و نامیکح  ياهباتک  هک  ارم ، يورهلا  یلع  نب  قفوم  روصنم  وبا  میکح  تفگ  نینچ  : » میناوخ یم رکذلا  قباس  باتک  همدقم  رد 
ره رادرک  و  زین ، شریغ  درفم و  هیذـغا  هیودا و  ردـنا  مدرک  هگن  لمأت  هب  دـندوب  هتفگ  چره  متـسجب و  همه  بّرجم  نابیبط  ناـملاع و 

 ... ییوراد
: »... دسیون یم سپس  هجرد »...  راهچ  ردنا  ناشیا  ياهعبط  ناشاهتّرضم و  اهتعفنم و  و 

هب ناشیا  نیردنا ، مود و  هجرد  ردنا  تسا  کشخ  لوا و  هجرد  ردنا  تسا  مرگ  اذغ ، ای  وراد  یـضعب  هک  دنیوگ  یمه  مور  نامیکح 
اجنآ ریقاقع  تسا و  رتشیب  اجنآ  وراد  هک  تهج  نآ  زا  ما  هتفرگ دـنه  نامیکح  هار  نم  دـنباوص و  رب  دـنه  نامیکح  دـنا و  هداتفا طـلغ 

[15  ...«] رتشوخ رتزیت و 

اهناتسرامیب عضو  ناکشزپ و  هرامش 

تکلمم جراخم  یلیـصفت  تروص  رد  دوب ، تکلمم  لخد  جرخ و  راد  هدهع دضتعم  تفالخ  زاغآ  رد  هک  یئاّطلا  دـمحم  نب  دـمحا  »
رکذ هداد  صاصتخا  وراد  هیهت  نینچمه  و  نارایکـشزپ )  ) نانآ مزالم  نادرگاش  گرزب و  ياـبطا  يارب  هک  ار  یی  هظحـالم لـباق  غلبم 

(. ءارزولا ص 24  ) .دنک یم
تسترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دش  ثادحا  دادغب  رد  ناتسرامیب  دنچ  مراهچ ، نرق  لیاوا  رد 

293 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
: زا

بوقعی نب  دیعـس  نامثع  وبا  ثادحا و  دادغب  یحاون  زا  هیبرح  هیحان  رد  لاس 302  رد  یسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  یناتـسرامیب  . 1
.درک نآ  راد  هدهع ار  یقشمدلا 

.دوب رانید  دصشش  یهام  ره  نآ  هنیزه  هقفن و  و  دوب ...  فورعم  ردتقم  ردام  مان  هب هک  یناتسرامیب  . 2
رد گرزب  ناتـسرامیب  هس  نیا  سیـسأت  تلع  دیاش  .تخاس  ماش ) هزاورد   ) ماّشلا باب  رد  نانـس  تراشا  هب  ردتقم  هک  یناتـسرامیب  . 3

یهاتوک و دنتـساوخ  تفای ، عویـش  ناهگان  يومد  ضارما  ینوفع و  ياهیرامیب  ياهلاس 301 و 302  رد  هک  دوب  نیا  لاـس ، تدم 4 
هتشاد تسایر  ناتسرامیب  رد  هک  یتدم  رد  يزار  املـسم  دوش ...  ناربج  هدش  اهناتـسرامیب  سیـسأت  رما  رد  موس  نرق  رد  هک  يروصق 

ار یکـشزپ  تاکن  وا  رظن  تحت  يرایـسب  ياّبطا  هتـشاد و  لاغتـشا  نارامیب  ياوادـم  هجلاـعم و  رما  هب  ریخا  ناتـسرامیب  ود  زا  یکی  رد 
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یتسردان صیخـشت  تلع  هب  ردتقم  يزار ، گرم  زا  سپ  لاس  دنچ  هک  درک ، یقرت  نانچ  یکـشزپ  ملع  نامز  نیا  رد  .دـنا  هتخومآ یم
، دـننک عنم  نارامیب  هجلاـعم  زا  دـنا  هدادـن نانـس »  » هب ناـحتما  هک  ار  یناکـشزپ  نابـستحم ، هک  داد  روتـسد  دوب  هداد  اـّبطا  زا  یکی  هک 

ینثتسم رما  نیا  زا  روهـشم ، يابطا  هفیلخ و  ناکـشزپ  هکنیا  اب  دوب ، رفن  زا 860  نوزفا  ناگدنهد  ناحتما دادـعت  و  دـش ، ماجنا  ناحتما 
(. ص 131 امکحلا ، رابخا  [ ) 16  ...«] دندوب

دادغب رد  هلودلا  دضع  ناتسرامیب 

نیا رد  هّللا  دـیبع  دیعـس  وبا  .تفای  نایاپ  يدالیم  لاس 982  رد  دیـشک و  لوط  لاس  هس  دادغب  رد  هلودلا  دـضع  ناتـسرامیب  نامتخاس 
ار وا  لاح  نیع رد  تشامگ و  راک  هب  دادغب  رد  دوخ  ناتـسرامیب  رد  دناوخ و  ارف  زاریـش  زا  ار  مردپ  هلودـلا  دـضع  : » دـسیون یم دروم 

وبا ریخلا و  وبا  نوچ  یناـحاّرج  یلاهدـلا و  نب  رـصن  وبا  لـیبق  زا  تسدربز ، نـالاّحک  ناتـسرامیب  نآ  رد  درک ، دوخ  صاـخ  کـشزپ 
« .دنا هدرک یم تمدخ  زین  نارگید  هاقنلا و  نب  نسحلا 

مان یناهفـصا  هیودنم  نبا  زا  دیاب  هلمج  نآ  زا  هک  دوب ، رفن  داتـشه  اعمج  يدـضع  ناتـسرامیب  نانکراک  دادـعت  هک  دـسیون  یم یطفق 
یلع نسحلا  وـبا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  دـیق  ار  ناتـسرامیب  نیا  ياـبطا  زا  يداـیز  دادـعت  ماـن  لـیئربج ، نب  هللا  دـبع  .دوـش  هدرب 

[17  ...«] داد یم يزاسوراد  سرد  هک  تسا  سوکب )  ) سکب نب  میهاربا 
294 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیناجملا راد  ماتیالا و  راد 

یصخش يدالیم  لاس 1113  رد   » هلمج زا  دندرک  تردابم  ناتـسرامیب  داجیا  هب  يرگید  هاوخریخ  نادرم  يدضع ، ناتـسرامیب  زا  ریغ 
يا هناخ میتی راب  نیلوا  يارب  نیدـلا  زیزع  یفوتـسم  نآ  زا  سپ  لاس  داتـشه  درک و  اـنب  يرگید  دـیدج  ناتـسرامیب  نیجتـشامگ  ماـن  هب

جراخم و  دندش ، یم يرادهاگن  دـننک  هرادا  ار  دوخ  روما  دـنناوتب  هک  ینـس  هب  ندیـسر  ات  تسرپرـس  یب ناکدوک  نآ  رد  هک  تخاس 
زکرم هب 60  بیرق  زا  يدوهی  نیماینب  لاس 1160  رد  دنناوخب ...  مه  سرد  هک  دـندوب  فظوم  و  دـش ...  یم نیمأت  ثیح  ره  زا  اهنآ ،
هرادا تفالخ  هجدوب  اب  همه  هک  دراد  دوجو  یتشادـهب  زکرم  دودح 60  دادغب  رد  : » دسیون یم درب و  یم مان  دادغب  رهـش  رد  یتشادهب 

هیذـغت تقو ، هفیلخ  جرخ  اب  دـنک  هعجارم  اهنآ  هب  هک  يرامیب  ره  دـشاب ، یم زاین  دروم  تالیکـشت  لیاسو و  هّیلک  ياراد  دـنوش و  یم
نیناجملا راد  هک  دـنا  هتخاس دادـغب  رد  یگرزب  ترامع  نیا  رب  هوالع دریگ ، یم رارق  نامرد  تحت  لماک  یتمالـس  نتفایزاب  ات  هدـش و 

نارگید هب  ات  دـننک  یم ریجنز  لغ و  دنتـسه  كانرطخ  هک  ار  ییاـهنآ  و  دـنوش ، یم يرادـهاگن  نآ  رد  ناـگناوید  دوش و  یم هدـیمان 
[18  ...«] دنریگ یم رارق  نامرد  تحت  دنوش و  یم دیدزاب  ابطا  طسوت  ابترم  نارامیب ، دننام  ناگناوید  دنناسرن ...  یبیسآ 

، بط موجن ، هفسلف ، روبزم  هاگشناد  رد  .دوب  رهش  نآ  هاگشناد  هب  هتـسباو  هک  درک  انب  یگرزب  ناتـسرامیب  زین  زاریـش  رد  هلودلا  دضع 
.دیدرگ یم سیردت  تایضایر  یمیش و 

نایاونیب زا  تیامح 
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يارب یبسانم  ياهلحم  وا  .داد  صیصخت  نآ  روما  هرادا  يارب  يا  هجدوب درک و  انب  یناتسرامیب  دوخ  ینارمکح  لحم  رد  زین  دیعـس  وبا 
هک دوب  هویب  نانزریپ  يارب  يا  هناخ تخاس  صخش  نیا  هتسجرب  ياهراک  زا  رگید  یکی  .دومن  انب  ییایلوخیلام  روک و  دارفا  يرادهگن 

يارب یلحم  نتخاس  وا  تامادقا  زا  یکی  تسا ، رایسب  وا  هعفنملا  ماع  ياهراک  .دیدرگ  یم بوسحم  يراکتبا  مادقا  کی  دوخ  عون  رد 
یبوخ ناتسرامیب  زین  ناگرگ  رد  .دوب  هتفرگ  رظن  رد  نآ  جراخم  نیمأت  يارب  یفاک  تافوقوم  هک  تسا  یهاررـس  ياه  هچب يرادهگن 

زا دعب  : » تشون دوخ  ياهتشاددای  رد  وا  هک  دوب  تمس  نیمه  رد  و  دوب ، یناجرج  اب  یتدم  نآ  تسایر  هک  دش  انب  هلودلا  ءاهب  طسوت 
[19  ...«] دـنامن یقاب  متافیلأت  مامتا  يارب  یتقو  رگید  هک  دـش  دایز  ردـق  نآ ناتـسرامیب  هب  نیعجارم  دادـعت  ماـقم ، نیا  هب  نم  يدـصت 

یتح  یبرع  قطانم  رسارس  رد  هک  ناتسرامیب »  » تغل هک  دنامن  هتفگان 
295 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا نایناساس  دهع  راگدای  و  یسراف ، تغل  کی  دوش  یم هدرب  راک  هب  یلامش  ياقیرفآ  کلامم  ریاس  رصم و  ریظن  ییاهروشک 

راّیس ناتسرامیب 

روطب رتش  رطاق و  بسا و  اب  هک  ینامرد  لیاسو  زا  دندوب  ترابع  راّیـس  ياهناتـسرامیب  راّیـس ، تباث و  دـندوب ، عون  ود  رب  اهناتـسرامیب 
هارمه هک  یناکشزپ  دندومن ، یم فقوت  یتدم  درک  یم باجیا  ترورض  رگا  و  دندش ، یم هداد  لاقتنا  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  موادم 

نب نانس  .دندومن  یم تمدخ  تباث  ياهناتسرامیب  رد  هک  دندوب  یناکـشزپ  هباشم  رظن  ره  زا  دندرک ، یم تکرح  راّیـس  ياهناتـسرامیب 
اب هارمه  هـک  یفورعم  ناکــشزپ  زا  رگید  یکی  .دوــب  هدرک  تمدــخ  اهناتــسرامیب  نـیا  زا  یکی  رد  ار  دوــخ  رمع  زا  یتدــم  تباــث 
رب هوـالع هک  تشاد  میخاروم »  » هب فورعم  اـفولا  وبا  دـیدس  ماـن  هب يراـیتسد  هک  دوب  یلحاـب »  » درک یم تکرح  رایـس  ياهناتـسرامیب 

نامه  ) نیدلا زیزع  یفوتسم  هدهع  هب  كرحتم  ياهناتسرامیب  زا  یکی  دومحم  ناطلس  نامز  رد  دوب ...  زین  یلباق  کشزپ  مشچ تبابط ،
، تازیهجت لیاسو و  هیلک  مات ، تیافک  یشیدنارود و  اب  وا  و  دش ، راذگاو  درک ) هناخ  میتی سیـسأت  هب  مادقا  راب  نیلوا يارب  هک  یـسک 

[20] .تخاس مهارف  ار  مزال  لقن  لمح و  لیاسو  زاین و  دروم  يابطا  رداچ و  وراد ،
ارـسا و هک  دوب  نیا  تشاذـگ  ارجا  عـقوم  هب  ار  نآ  دـیناجنگ و  ناتـسرامیب  تاررقم  رد  نیدـلا  زیزع  یفوتـسم  هک  یمهم  رایـسب  هتکن 

يرادهگن يارب  اهناتـسرامیب  زا  یـضعب  [ » 21  ...«] دـننک هدافتـسا  نآ  تالیهـست  زا  ایواستم  دنتـسناوت  یم زین  نمـشد  یمخز  نازابرس 
هزور همه دوب و  یباوختخر  ياراد  راـمیب  ره  .دوـب  هدـش  هداـمآ  زیهجت و  نز  ناراـمیب  زا  ییاریذـپ  يارب  رگید  یخرب  درم و  ناراـمیب 
رارق رامیب  رایتخا  رد  مزال  ياذغ  اود و  دندرک و  یم تدایع  نارامیب  زا  رابدنچ  هزور  همه ناراتـسرپ  .دـش  یم هنیاعم  کشزپ  هلیـسو  هب

3 دوب »...  ادج  نادرم  زا  نانز  ياج  زین  يرکف  یناور و  ياهیرامیب  رد  دنداد  یم

يزاسوراد

دنتخومآ و نایناریا  زا  لماک  روطب  بارعا  ار  يزاسوراد  ملع  دوب ، نآ  یشورفوراد  يزاسوراد و  شخب  ناتـسرامیب ، شخب  نیرتمهم 
هدکشناد  رد  ناهج  طاقن  مامت  زا  یناداتسا  دوجو  تلع  هب  میناد  یم هک  روطنامه 

296 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دیدرگ یم سیردت  ییالاب  هداعلا  قوف  حطس  رد  هدکشناد  نآ  رد  روبزم  ملع  روپاش ، يدنج
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« هناخبارـش  » ار ناتـسرامیب  يزاسوراد  شخب  تلع  نیمه  هب  دوب  عیام  ارثکا  اهوراد  .دوب  یندـعم  اـی  یناویح و  اـی  یهاـیگ  اـی  اـهوراد 
.دندیمان یم تاعیام ) اهتبرش و  يرادهاگن  لحم  )

.دش یم هیهت  هاگآ  ناسانشراک  طسوت  هک  ییاهمهرم  اهدامض و  اهنوجعم ، زا  دندوب  ترابع  بکرم  ياهوراد 
هدـیمان ّیلوتم »  » هک تشاد  فورعم ) ناکـشزپ  زا   ) یعقاو سیئر  کی  و  روشک ) نارـس  زا   ) يراختفا سیئر  کی  الومعم  ناتـسرامیب ،

ناتسرامیب رد  ار  تمس  نیمه  زین  یناجرج »  » .دوب دادغب  هنهک  ناتسرامیب  یلوتم  مه  دعب  ير و  ناتسرامیب  ّیلوتم  لوا  يزار ، .دش  یم
.تشاد مزراوخ 

.دوب ناتسرامیب  يرادا  یلام و  روما  میظنت  اهنآ  هفیظو  .دندیمان  یم ماوق  ریشم و  ار  اهنآ  هک  تشاد  نواعم  ود  ناتسرامیب ، سیئر 
لهـس وبا  ریـسفت  نینح و  لئاسم  و  يزار ، دشرم ، طارقب ، لوصف  باتک   » یملع یگدامآ  يارب  دندوب  ریزگان  بط  هتـشر  نایوجـشناد 

نیا نتفرگارف  زا  سپ  دنناوخب و  تسا  هتشون  رکذلا  قباس  باتک  حیضوت  حیرـشت و  رد  هک  ار  یلین  هب  بقلم  يروباشین  زیزعلا  دبع  نب 
هب دـندناوخ ، یم ار  یناجرج  لیعمـسا  دیـس  هریخذ  يزار و  يروصنملا  باتک  هرق و  نب  تباث  هریخذ  باتک  مود ، لاس  رد  تاـعالطا 

.درک هفاضا  زین  ار  جرخ  نب  دمحا  هیافک  ینیوج و  رکب  وبا  هیاده  باتک  دیاب  بتک  نیا 
نب یلع  یکلملا  يزار ، يواح  سونیلاج ، رـشع  ۀتـس  نوچ  ییاهباتک  دـندوب  يرتشیب  تاـعالطا  بسک  بلاـط  هک  ناـنآ  اـهنیا  زا  ریغ 

یـسررب و دروم  زین  ار  یناجرج  لیعمـسا  دیـس  یهاشمزراوخ  هریخذ  هرخالاب  انیـس و  نبا  نوناق  لهـس ، وبا  باب  دص  يزاوها ، سابع 
جنر اهنآ ، هعلاطم  یـسر و  تسد يارب  نیلّـصحم  دوب  بایمک  یطخ و  امومع  میدرب  ماـن  هک  ییاـهباتک  نوچ  دـنداد ؛ یم رارق  هعلاـطم 

.دندش یم لمحتم  یناوارف 
رد ذّملت  یملع و  لفاحم  سرادم و  رد  تکرش  زا  لبق  مولع ، ياه  هتـشر رگید  بط و  هتـشر  نابلطواد  هک  میناد  یمن یبوخ  هب  نونکا 

لاحرهرد هن ، ای  دنتفرگ  یم رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  لیـصحت ، هرود  نایاپ  زا  سپ  ریخ و  ای  دنداد  یم یناحتما  دـیتاسا ، رـضحم 
، دوخ تاجلاعم  اهوراد و  اب  هاگ  دنتشادن و  یفاک  یبرجت  یملع و  هیام  هیاپ و  تبابط  نایعدم  زا  یضعب  هک  تسا  تسد  رد  یکرادم 

.دنداتسرف یم یتسین  راید  هب  ار  هانگ  یب مدرم 
راک و لحم  .دنداد  یم ماجنا  مهاب  ار  یناملس )  ) تروص رـس و  حالـصا  یکـشزپ و  داّصف ، نز و  گر مان  هب یی  هدع ناکـشزپ ، زا  ریغ 

اهراطع ناکد  کیدزن  ابلاغ  اهنآ  هّکد 
297 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دزن دـندرک و  یم بسک  اـهگر  عاوـنا  تالـضع و  هنیمز  رد  یتاـعالطا  راـک ، نیا  هب  لاغتـشا  زا  لـبق  هورگ  نیا  .دوـب  ناـشورفاود  اـی 
، لیلع صاخـشا  ینوخ و  مک هب  نایالتبم  نسم و  دارفا  لافطا و  تماجح  زا  کشزپ  هزاـجا  اـب  زج  هک  دـندروخ  یم دـنگوس  بستحم 

یـسرزاب دروم  ار  وا  راک  لیاسو  هک  دوب  فظوم  بستحم  .تفرگ  یمن تروص  ماع  ءالم  رد  ینز  گر تماـجح و  .دـننک  يراددوخ 
گر نتخاس  مّروتم  تهج  وزاب و  رود  نتـسب  يارب  دـنب  نایرـش ینز ، گر رتشین  زا  دوب  ترابع  داصف  راک  لیاسو  الومعم  دـهد ، رارق 

دنب نآ  نوخ  هدش و  هتفرگ  نوخ  نآ  زا  هک  یّلحم  يور  نتـسب  يارب  مشیربا  فالک  کی  .رامیب  لاح  ندروآ  اجب  يارب  روخب  هیلاغ و 
.دیآ یمن

، کچوک ياهیحاّرج  هب  دـندرک و  یم زیوجت  ییاهوراد  هاگ  دـندرک و  یم هدافتـسا  راک  نیا  يارب  غیت  یچیق و  کـی  زا  نیارب  هوـالع 
قباس ياهراک  زا  ریغ  یناملـس  ناکد  نایّدصتم  هاگ  [ 22  ...«] دـندرک یم تردابم  ولگ  زا  ناوختـسا  ای  یهام ، غیت  ندروآ  نوریب  ریظن 

زادناولاز مان  هب يا  هدع نیارب  هوالع  .دوب  لوادتم  ناریا  رد  شیپ  نرق  مین  ات  راک  نیا  دندرک و  یم مادقا  زین  نادند  ندیـشک  هب  رکذـلا 
.دندرک یم هضرع  نادنمزاین  هب  ار  ولاز »  » دوخ يالاک  دندرک و  یم شدرگ  تاهد  اهرهش و  رد  زابرید  زا 
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يریگ و نج راـک  هب  هک  يدایـش  رـصانع  زا  دـندوب  تراـبع  دـندرک  یم هلخادـم  ناکـشزپ  راـک  رد  میقتـسمریغ  هک  یناـسک  زا  رگید 
.دـندرک یم هارمگ  دـنداد و  یم بیرف  تامادـقا  نیا  اب  ار  ربخ  یب هراچیب و  مدرم  دـندش و  یم لسوتم  هریغ  لبنجوداج و  یـسیوناعد ،

: دیوگ یم هلمج  زا  تسا  هتشون  یلصفم  حرش  دوخ  دهع  رد  دادغب  رد  امن  کشزپ نادایش  عیسو  تیلاعف  دروم  رد  يزار  يایرکز 
نآ هب  مه  ار  هلاسر  کی  مامت  نم  رگا  هک  دـننک  یم روجاوروج  ياهییامنرنه  نوگانوگ و  تاـیلمع  يردـق  هب اـمن ، کـشزپ نادایـش  »

مدرم روطچ  هک  دهد  یم ناشن  دنک و  یم نایب  ار  اهنآ  هنارّوزم  ياهراک  کیاکی  سپس  دوب »...  دهاوخن  یفاک  مهد  صاصتخا  اهراک 
.دندروخ یم ار  ناراکلغد  نیا  بیرف  عالطا  یب حول و  هداس

« هلقم  » هدش عطق  تسد  زا  تباث  نب  نانس  هک  ار  یفیصوت  دنوش  انـشآ  رتشیب  مایا  نآ  رد  بط  شناد  دح و  هب  ناگدنناوخ  هکنآ  يارب 
: مینک یم لقن  اجنیا  رد  تسا  هدرک 

زا هک  یبانط  اب  ار  نآ  يور  هدیچیپ و  ربز  نشخ و  یی  هچراپ رد  ار  وا  هدش  عطق  تسد  .متفای  میخو  هداعلا  قوف  یعـضو  رد  ار  وا  نم  »
زا یششوپ  ریز  ار  هدش  هدیرب  لحم  متشادرب  ار  هچراپ  مدرک و  زاب  ار  بانط  یتقو  دندوب ، هتسب  دوب  هدش  هتفاب  هنادهاش  فایلا 

298 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رد بانط  هک  دـندوب  هتـسب  مکحم  نانچنآ  هنادـهاش ، زا  ینـسر  اب  ار  هدـش  عطق لحم  يالاب  متـشادرب ، زین  ار  نآ  هک  مدـید  بسا  نهپ 

.دوب هدش  دوبک  نآ  نیریز  شخب  دوب و  هتفرورف  تشوگ 
زور ره  هک  تسا  مزال  دوش و  هدافتـسا  روفاک  مهرم  زا  دیاب  بسا  نهپ  ياج  هب یلو  درک ، زاب  دـیابن  ار  بانط  نیا  هک  متفگ  وا  هب  نم 
زاب دوب ، هدش  هتسب  شتسد  هب  هک  ار  ینسر  هکنیا  نودب  دوخ ، هاگ  نآ دلامب ، نآ  هب  لدنـص  نغور  دیوشب و  روفاک  بالگ و  اب  ار  نآ 

[23  ...«] داد نیکست  یکدنا  ار  وا  درد  راک  نیا  متسب و  ار  نآ  لدنص  نغور  روفاک و  بالگ و  زا  یمهرم  اب  منک 

اطسو نورق  رد  یکشزپ  عبانم  اهباتک و 

یهاشمزراوخ هریخذ 

یناجرج نسح  نب  لیعامسا  فیلأت  یهاشمزراوخ  هریخذ  دنمجرا  روهشم و  باتک  یکشزپ  هتشر  رد  یسراف  نوتم  نیرتمهم  زا  یکی 
لاس 531 رد  دـلوتم و  يرجه  لاس 434  رد  هک ، تسا  هاشمزراوخ  شکت  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  رابرد  کشزپ  ناهفـصا و  تاداس  زا 

رامـشب اطـسو  نورق  ناهوژپ  شناد مهم  عبانم  زا  یکی  میدرک ، هراشا  البق  هکنانچ  باتک ، نیا  .تسا  هتـسب  ورف  ناهج  زا  هدید  يرجه 
نآ و تعفنم  بط و  ّدـح  زا  نیتـسخن ، باـتک  رد  هلمج  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  هعلاـطم  دروم  یکـشزپ ، لـئاسم  زا  يرایـسب  و  دور ، یم
يرامیب و یتسردـنت و  زا  مدرم  نت  ياه  لاح زا  مود  باـتک  رد  بکرم و  درفنم و  ياهمادـنا  حیرـشت  اـهطلخ و  اـهجازم و  اـه و  هیاـم

ریبدت یتسردنت و  زا  مّوس  باتک  رد  طیاغ و  لوب و  و  فت 24 ] قرع و  نوچ  .دیآ  نوریب  مدرم  نت  زا  هچره  هرسفت و  ضبن و  نتخانش 
ندرک و یق  ریبدت  و  اهنغور ، ندرب  راک  هب  نوکـس و  تکرح و  ریبدـت  يرادـیب و  باوخ و  ریبدـت  بارـش و  ماعط و  نکـسم و  اوه و 

ریبدـت و  هودـنا - يداش و  نوچ  یناـسفن  ضارما  ریبدـت  فایـش و  و  هنقح 25 ] تماـجح و  دـصف و  ریبدـت  ندروخ و  لهـسم  يوراد 
باتک  رد  اهیرامیب و  صیخشت  زا  مراهچ  باتک  رد  نارفاسم و  ریبدت  ناریپ و  ریبدت  نالفط و  ندرورپ 

299 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نتفاکش ریبدت  اهشیر و  اهسامآ و  جالع  زا  متفه  باتک  رد  و  ياپ ، ات  رس  زا  اهیرامیب  جالع  زا  مشـش  باتک  رد  بط و  عاونا  زا  مجنپ 
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اهرهز زا  مهن  باتک  رد  نت و  رهاظ  یگتسارآ  یگزیکاپ و  زا  متشه  باتک  رد  مرو و  یگدرزآ و  یگتسکش و  ریبدت  ندرک و  غاد  و 
[26] .تسا هتفر  نخس  اهرهزداپ  و 

یکشزپ هفرح 

راهظا دـنهد ، یمن ناشن  یکـشزپ  شناد  نتفرگارف  رب  یلیاـمت  مدرم  وا  راـگزور  رد  هکنیا  زا  يرادرهـش ،» نییآ   » هدنـسیون هوخا ، نبا 
نانآ تداهـش  بّط  ماـکحا  دروم  رد  هک  هّمذ ، لـها  زج  درادـن  بیبط  هک  ییاهرهـش  اـسب  هچ  دـیوگ : یم دـنک و  یم لـالم  ینارگن و 
یلدج یفالتخا و  لئاسم  صوصخب  هقف  ملع  رد  اّما  .دریگارف  ار  یکـشزپ  شناد  هک  منیب  یمن ار  یـسک  نامز  نیا  رد  تسین ، هتفریذپ 

دوب دناوتن  نیا  زج  تلفغ  نیا  ببـس  دنتـسه ...  يواعد  هب  نداد  خساپ  اوتف و  مرگرـس  هک ، تسا  ییاهقف  زا  رپ  رهـش  .دننک و  یم روغ 
رب هبلغ  نتـسج و  يرترب  نارگید  رب  ندوب و  ماقم  بحاص  ییاورنامرف و  اـضق و  نتفرگ  تسد  هب  هلیـسو  هقف  ملع  دـننام  بط  ملع  هک 

[27] .تسا هداتفارب  نید  شناد و  هک ، اغیرد  تسین ، نابیقر 

هوخا نبا  رظن  هب وا  ياهتیلوئسم  کشزپ و  فیاظو 

، دشخب یم دوبهب  ار  اهنآ  هک  ییاهوراد  اه و  هناشن للع و  اضعا و  ياهیرامیب  اضعا و  جازم  ندب و  بیکرت  یگنوگچ و  هب  دیاب  بیبط 
درد يراـمیب و  ببـس  زا  دـیآ ، راـمیب  دزن  بیبط  نوچ  هک  تسنیا  هتـسیاش  دـنادب ...  ار  اوادـم  شور  وراد و  هّیهت  زین  .دـشاب و  هاـگآ 

، دنشاب رامیب  دزن  هک  یناسک تداهـش  هب  رامیب ، يایلوا  يارب  يا  هخـسن .دراد و  رّرقم  وا  رب  یهایگ  ياهوراد  اهتبرـش و  سپـس  .دسرپب 
تـسا هتفای  فیفخت  ضرم  ایآ  هک  دسرپب  يو  زا  دنیبب و  ار  وا  هروراق  دنک و  هنیاعم  دیآ و  ضیرم  دزن  زاب  زور  نآ  يادرف  و  دـسیونب :

هک هاگنآ  ات  دنک  نینچ  زین  رگید  ياهزور  مراهچ و  مّوس و  زور  .دسیونب  يا  هخسن دهد و  ییاهروتسد  لاح  ياضتقم  هب  هاگنآ  هن ؟ ای 
رهـش میکح  دزن  يو  يایلوا  دریمب  رگا  دریگب و  ار  دوخ  هفحت )  ) تمارک دزم و  بیبط  دـبای  دوبهب  رگا  دریمب - اـی  دـبای  دوبهب  ضیرم 

بیبط  دشاب و  قباطم  بط  تمکح و  ملع  اب  رگا  .دننک  هضرع  يو  رب  تسا  هتشون  بیبط  هک  ار  ییاه  هخسن دیآ و 
300 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اب يو  اریز  دـنریگب  بیبط  زا  ار  ّتیم  نیا  هید  دـیوگ : دـشاب  نیا  فالخب  رگا  و  دوب ، هدیـسرارف  لجا  دـیوگ : دـشاب ، هدرکن  یهاتوک 
 ... تسا هتشک  ار  يو  دوخ  یهاتوک  ینادان و 

دنگوس اب  ییانـشآ  يارب   ) .دریگب تفرگ  یم ابطا  زا  طارقبا  هک  ار  يدهعت  ناکـشزپ  زا  بستحم  هک  تسا  بحتـسم  دسیون  یم سپس 
(. دنیامرف هعجارم  لیذ ص 320  ناریا ، یعامتجا  خیرات  لوا  دلج  هب  طارقبا 

یکشزپماد

هراشا

: دنا هدش میسقت  هورگ  ود  هب  تاناویح  اتسوا  رد  دش ...«  یم صوصخم  هجوت  يداصتقا  تاهج  زا  تاناویح  هب  ناتساب  ناریا  رد 
.نایکام رتش و  دنفسوگ ، واگ ، بسا ، دننام  دنمدوس  دیفم و  تاناویح  . 1

.هریغ گرگ و  سگم ، رام ، ریظن  ناسر  بیسآ رضم و  تاناویح  . 2
زین ناکشزپماد  دزمتسد  قح و  زا  هدمآ  نایم  هب  نخس  ناکشزپ  دزمتـسد  زا  هک  روطنامه  مالـسا  زا  شیپ  یخیرات  یبهذم و  عبانم  رد 
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.تسا هدش  وگتفگ 

تاناویح زا  تیامح 

رد بستحم  فیاظو  زا  یکی  .تسا  هدوب  هجوت  دروم  اهنآ  نوگانوگ  ياهیرامیب  تاـناویح و  شیباـمک  زین  مالـسا  زا  دـعب  نارود  رد 
تـشپ زا  ار  راب  تحارتسا  ماگنه  رد  و  دننکن ، راب  اهنآ  تقاط  زا  شیب  ار  تاناویح  دـنک ، تبقارم  هک  دوب  نیا  یمالـسا  دالب  اهرهش و 

.دندش یم التبم  يرامیب  عون  هب 320  تاناویح  تسا  هدمآ  عبانم  یضعب  رد  هک  يروط  هب دنرادرب ، اهنآ 
نیا ياـهیرامیب  و  یلومعم ، بسا  زا  لیـصا  بوخ و  بسا  صیخـشت  هار  نآ و  ماـسقا  عاوـنا و  بسا و  هب  عـجار  تاـناویح ، ناـیم  رد 

.تسا هدش  هتشون  ینوگانوگ  تالاسر  بیجن  ناویح 
زین یکــشزپماد  هـب  دنتــشاد  هـک  یتاـعالطا  براـجت و  ساـسارب  بساـنم ، لـعن  نتخاـس  مـس و  ندیــشارت  رب  هوـالع  اهدـنبلعن  هاـگ 

[28 «] .دنتخادرپ یم

یکشزپماد رد  صصخت  طرش 

ندرک غاد  عطق و  و  ندز ) گر  ) دصف نونف  رد  هک  دننک ، صـصخت  يوعد  یکـشزپماد  هتـشر  رد  دنناوت  یم یناسک  هوخا  نبا  رظن  هب 
نیرتمهم هک  دنا ، هدرمشرب يرامیب  عون  ناروتس 320  يارب  میدق  يامکح  .دنشاب  عالطا  بحاص  نآ  ریاظن  ندب و  ياضعا  زا  یـضعب 

يرامیب  یعون  سامآ ، دوخ  مکش ، سامآ  دردرس ، غامد ، داسف  نونج ، کشخ ، قانخ  بطر ، قانخ  زا  دنترابع  اهنآ 
301 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، نیرس يرامیب  کچوک ،) ياه  هدور درد   ) صغم مکش ، درد  مکش ، مرک  لد ، درد  دبک ، درد  ینیب ) ياهفورضغ  نداتفا   ) ماشخ لد ،
یتسـس ینیب ، ياـهخاروس  مشچ و  رد  مرگ  بآ  شیادـیپ  لـصافم ، درد  هرن ، ربد و  زا  يزیرنوـخ  مرگ ، هفرـس  درـس ، هفرـس  دردرس ،

[29  ...] دشاب انشآ  اهنآ ، شیادیپ  ببس  اهیرامیب و  نیا  هجلاعم  هب  دیاب  راطیب  اهنیا ...  زج  يرک و  شوگ ،

نالاّحک

( مشچ باب  رد  هناگهد  تالاقم   ) هب موسوم  قاحـسا  نب  نینح  باتک  اب  ار  ناکـشزپ ) مشچ   ) نالاّحک دـیاب  بستحم  هوخا ، نبا  رظن  هب
ییاهیرامیب هناگ و  هس ضارما  هناگ و  هس ياهتبوطر  اه و  هدغ مشچ و  تاقبط  حیرـشت  دیآرب و  شیامزآ  هدـهع  زا  سکره  .دـیامزایب 

نالاّحک .دزادرپب  مشچ  هجلاعم  هب  هک  دـهد  هزاجا  دـشاب  انـشآ  ریقاـقع  یگنوگچ  مشچ و  ياـهوراد  بیکرت  هب  و  تسا ، نآ  عرف  هک 
[30  ...] درمشرب ناوت  یمن تسا و  رایسب  ناشیا  ییوراد  تابّلقت  دنتسه ...  دامتعا  لباقریغ  بلغا  درگ  هرود

دنب هتسکش

يدنب هتـسکش باب  رد  هک  ار  سیلوف ) شافک   ) باتک زا  مشـش  راتفگ  هک  دزادرپب  يدنب  هتـسکش هب  دـناوت  یم یطرـش  هب  دـنب  هتـسکش
هزادنا لکش و  زین  تسا و  رتگرزب  نآ  ددع  راهچ  داتشه و  تسا و  ددع  تسیود  هک  ار  یمدآ  ياهناوختسا  هرامـش  .دریگارف و  تسا 

.دیامزایب يو  رد  ار  روما  نیا  دیاب  بستحم  .درب  زاب  نیتسخن  ياج  هب ار  نآ  نتفررد  ای  یگتسکش  ماگنه  هب ات  دنادب  ار  یناوختسا  ره 
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ناحاّرج صصخت  دودح 

ياضعا کیاکی  حیرـشت  ملع  دریگارف و  تسا  اهمهرم  اهمخز و  هرابرد  هک  ار  سناجاطاف )  ) هب موسوم  سونیلاج  باـتک  دـیاب  حاّرج 
زین دنک و  تبقارم  رامیب  زا  نآ  ریغ  ریـساوب و  عطق  ماگنه  دسانـشب و  یبوخب  ار  باصعا  اهنایرـش و  اهگر و  تالـضع و  ناسنا و  ندب 

نادـمهرم و اـهمهرم و  عاونا  ندـیرب و  هّرا  زین  بّروم و  رتـشین  و  دـشاب ، درگ  شرـس  هک  يرتـشین  هلمج  نآ  زا  رتـشین و  تسد  کـی 
.دشاب هتشاد  دوخ  سرتسد  رد  تسا  نوخ  عطق  يارب  هک  ردنک  يوراد 

302 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ینامرک لضفا  یبط  رظن 

مناوت یم مراد  مشچ  ریز  رد  هک  يزیرنوخ  مخز و  اب  دنک  یم لاوئس  يرجه ، مشش  نرق  نادنمـشناد  زا  ینامرک  لضفا  زا  رانید  کلم 
نکاـس مرو  دوش و  رتمک  نوخ  توق  اـت  [، 31] دـیاش .دـنیامرف  زارتحا  زور  هس  ود  رگا  دـیوگ ...« : یم لـضفا  هن ؟ اـی  مروخب  تشوگ 

دسر و فرشا  ماشم  هب  نآ  يوب  دننک و  بابک  رگا  دنوادخ ، يا  تفگ : دوب ، هداتسیا  كرابم  هاگرد  ناگجاوخ  زا  يا  هجاوخ ددرگ ،
[32 «] .يروخب وت  میوبب و  بابک  نم  يرآ  داد : باوج  دوخ  ریما  .دشاب  باوص  انامه  دروخن 

دصف

: دندرک یم يراددوخ  نتفرگ  نوخ  دصف و  زا  دروم  جنپ  رد  اطسو  نورق  ناکشزپ 
بستحم تخس ، يامرگ  امرس و  ماگنه  . 4 تالضف ، زا  اه  هدور هدعم و  يرپ  ماگنه  . 3 مامحتسا ، زا  سپ  . 2 یگباوخ ، مه زا  سپ  . 1

فیعض و رایسب  هک  یـصاخشا  . 1 دننکن : مادقا  ناکـشزپ  تروشم  اب  زج  ریز ، صاخـشا  دـصف  رد  هک  دریگب  دـهعت  ناداّصف  زا  دـیاب 
گنردرز ندب  هک  یسک  . 5 دراد ، تسس  یندب  هک  یسک . 4 لخلختم ، ندب  نابحاص  . 3 دنراد ، کشخ  یندب  هک  یناسک  . 2 دنرغال ،

نتفرگ نوخ  زا  دیاب  زین  تخـس  درد  ماگنه  . 8 تسا ، جازمدرس  هک  یسک . 7 تسا ، تهاقن  هلحرم  رد  هک  یـسک . 6 دراد ، نوخ  یب و 
.دومن يراددوخ 

هنتخ تماجح و 

راک هب  مادنا و  شوخ و  کبس 33 ] دیاب  داّصف  ماّجح و  هک  دندوب  دقتعم  دنتسناد و  یم دنمدوس  رایسب  زین  ار  تماجح  میدق  ناکـشزپ 
، هنتخ درم ، نز و  رب  دشاب و  هتـشاد  هارمه  زین  ار  هنتخ  رازبا  دیاب  ماجح  .دـنناسرن  جـنر  درد و  رامیب ، هب  ات  دنـشاب  هاگآ  طلـسم و  دوخ 

.دناد یم دّکوم  بحتسم  ار  لمع  نیا  هفینح  وبا  .تسا  بجاو 

یکشزپ تاماظن  تاررقم و 
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اهنآ زا  ّتیعبت  هب  مزلم  یبـط  روما  نایدـصتم  همه  هک  تشاد  دوـجو  یتاررقم  ناکـشزپ  فیاـظو  قوـقح و  يارب  زین  اطـسو  نورق  رد 
.دندوب

هبـسحلا ماکحا  یف  هبرقلا  ملاعم  باتک  جاـحلا و  نبا  فیلأـت  لخدـملا  دـننام  ییاـهباتک  رد  .دـش  رتلماـک  رتمهم و  ادـعب  تاررقم  نیا 
زا یتاکن  هوخالا  نبا  فیلأت 

303 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دوب و هدشن  هتخادرپ  ناشجالعلا  قح  هک  تسا  هدش  لقن  یناکـشزپ  زا  ددعتم  ياهناتـساد  تسا ...  هدـش  هدروآ  یبط  بادآ  قالخا و 

.دندرک یم هبلاطم  هاگداد  رد  ار  نآ 

مشچ ینیب و  ولگ و  شوگ و  ياهیرامیب 

دعب ياهلـسن  هب  و  داـتفا ، شیپ  یلیخ  ناـینانوی  زا  ـالمع  یمالـسا  بط  بـتکم  مـشچ ، ینیب و  وـلگ و  شوـگ و  ياـهیرامیب  دروـم  رد 
سونیلاج ياه  هتشون رد  هک  ار  یتسپ  لذتبم و  ینعم  لاّحک  ای  کشزپ » مشچ  » هملک ناناملسم  نایم  رد  .درک  یشزرااب  رایسب  تامدخ 

ورشیپ و یناریا  ناکشزپ  همه  ینیب ، ولگ و  شوگ و  هتـشر  رد  یکـشزپ و  مشچ رد  اما  تشادن ، دوب  اراد  فلـس  ناگدنـسیون  رگید  و 
دیراورم بآ لمع  هراـبرد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  يزار  .تشون  ییاـنیب  هراـبرد  یباـتک  هک  يزار  ياـیرکز  رگم  دـندوبن ، رظن  بحاـص

هجلاعم هک  مه ، انیـس  نبا  يارب  ناوتب  دـیاش  .درک  وگتفگ  رون  لـباقم  رد  مشچ  کـمدرم  یعیبط  شنکاو  هراـبرد  تشاـگن و  یحرش 
ناوت یم تمحز  هب  یحاّرج  هتـشر  رد  دش ...  لیاق  يردق  یمهـس و  تخاس ، لوادتم  نآ  رد  یبط  لیم  ندنارذگ  اب  ار  کشا  يارجم 

.دنا هدرکن ای  هدرک  یتفرشیپ  نایناریا  تفگ 
عونتم یّنف  یلمع و  ياهعوضوم  زا  اـهباتک  هنوگنیا  رد  تقیقحرد ، دـنبای و ، مک رداـن و  یـسراف ، هچ  یبرع و  هچ  یحارج ، ياـهباتک 
دیاـش دوش ...  یم ثحب  عسّتم  ياـهگرهاش  ندـیرب  اـت  همجمج  ندرک  خاروس  زا  یحاّرج  فلتخم  لاـمعا  هراـبرد  دوش و  یم وگتفگ 

مهد نرق  لیاوا   ) هلوّدلا ءاهب  يارب  .دننک  جراخ  هیلک  زا  ار  گنس  دنشاب  هتسناوت  یهاگ  هتشاد و  صصخت  گنـس ، لمع  رد  ناینیـشیپ 
لمع زا  سپ  هک  دوب  هتـشون  هتفایرد و  ( Potin) نتوپ و  ( Fawler) رلواف زا  شیپ  اهتدم  هک  دوب  لیاق  ار  تبترم  نیا  دـیاب  يرجه )

هک تخیر  ار  یبابسا  حرط  زین  قافص  مرو  هجلاعم  يارب  دومن - تبقارم  تشاد و  هاگن  هتسشن  لاح  هب  ار  ضیرم  دیاب  مکـش ، یحارج 
ياهتنا رد  فیرظ و  یلیخ  كون  کـی  نآ  ياـهتنا  کـی  رد  هک  درک  لـخاد  نآ  رد  یـصوصخم  هلول  ناوتب  مکـش  ندرک  زاـب  نودـب 

هدرپ زا  ار  كرچ  دشاب  هلول  طسو  رد  هک  یخاروس  زا  ندیکم  اب  دشاب و  هدـش  هیبعت  درذـگن  نآ  زا  اوه  هک  یمکحم  هسیک  شرگید 
[34  ...] دیشک نوریب  قافص 

يدنب هتسکش چگ 

نآ زا  اهدنب  هتـسکش هلیـسو  هب دوش  هتخانـش  اپورا  رد  تسا ) فورعم  سیراپ  چـگ  هب  هک   ) يدـنب هتـسکش چـگ  هکنآ  زا  شیپ  اهتدـم 
.دش یم هدافتسا 

304 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
نینچ کی  هب  یسودرف  هتبلا  دنشاب ، هدرک  هدافتـسا  رادراب  نز  يولهپ  نتفاکـش  زا  یعیبطریغ  نامیاز  عقوم  رد  نایناریا  هک  مراد  دیدرت 
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رابتعا مهـس و  تسه  نانآ  روخرد  هچنآ  زا  شیپ  نایناریا  يارب  ینیلاب ، بط  دروم  رد  ناکـشزپ  زا  يرایـسب  دـنک ...  یم هراـشا  یلمع 
.تسا هداد  زیمت  هلبآ  زا  ار  کخرس  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يزار  هک  دناد  یم سک  همه  دنلیاق ،

هلبآ صیخشت 

ناوت یمن اما  تسا ، هدـش  همجرت  یـسیلگنا  هب  ( Sydenham) مهندیـس نمجنا  هلیـسو  هب هدرک  يرامیب  نیا  زا  يزار  هک  یفیـصوت 
 ... دشاب هتسناد  هناگادج  يرامیب  ود  ار  هلبآ  کخرس و  ینعی  اهنآ ، تقیقحرد  يو  هک  دوب  نئمطم 

هدافتـسا وزاـب  هب  وزاـب  حـیقلت  زا  هلبآ  هب  ندـش  ـالتبم  زا  يریگوـلج  يارب  ناـیناریا  .تسا  يرـسم  هلبآ  هک  تـسناد  یمن يزار  املـسم 
تبـسن انیـس  نبا  هب  مه  ار  يراکتبا  تاعلاطم  يا  هراپ .دنـشاب  هدرک  ساـبتقا  ناـینیچ  زا  ار  رما  نیا  هک  تسا  لـمتحم  یلو  دـندرک ، یم

زا انیـس  نبا  هک  یفیـصوت  .دـشاب  هدـش  هدـننکدودسم ، ناقری  يومد و  ناـقری  نیب  تواـفت  هجوتم  يو  هک  دـسر  یم رظن  هب .دـنهد  یم
دننادـب باصعا  ياهیرامیب  رد  یـصّصختم  ار  يو  ناخّروم  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  بجوم  هدرک  تیژننم )  ) زغم ءاشغ  مرو  يرامیب 

رثأتم دوخ  نارصاعم  تسردان  دیاقع  مامت  زا  وا  هک  دهد  یم ناشن  يو ، نوناق  باتک  هعلاطم  اّما  تسا ، هتفرگ  یشیپ  دوخ  نامز  رب  هک 
هدیـسر توبث  هب  اهنآ  تحـص  زورما  دوب و  نامز  تادقتعم  فلاخم  هک  ییانیب  للع  هرابرد  مثیه  نبا  هدـیقع  زا  يو  يوریپ  یلو  هدوب 

 ... تسانیس نبا  رابتعا  ردق و  بجوم  تسا ،

یناجرج یکشزپ  تایرظن 

نابرـض اب  یقرد  ياه  هدغ ندـش  گرزب  تالاح ، یخرب  رد  هک  دـش  رکذـتم  يرجه ) مجنپ  نرق   ) یناجرج یتقو  هک  دـسر  یم رظن  هب
هک درب  یپ  یملع  ّتیعقاو  نیدب  یناجرج  نینچمه  دـشاب ...  هدرب  یپ  يراکتبا  هزات و  الماک  عوضوم  کی  هب  تسا  مأوت  بلق  دـیدش 

جلف هجلاعم  يارب  زورما  هک  یتقو  .درک  نامرد  ار  رگید  یضرم  یضرم ، اب  تسا  نکمم  دنرگید و  یـضعب  نمـشد  ضارما ، زا  یخرب 
هک م )  1500 يرجه ،  906  ) هلودـلا ءاـهب  دـعب  یمک  .میا - هدرک يوریپ  لـصا  نـیا  زا  مـینک  یم هدافتـسا  داـح  ياـیرالام  هـلمح  زا 

دامع لاس  نامهرد  ابیرقت  درک ...  نایب  تسا  هدش  هفرـس  هایـس زا  هک  ار  یفیرعت  نیرت  یمیدـق دوب  قیقد  یققحم  نیبزیت و  يدنمـشناد 
نآ رد  املسم  یلو  دوب ...  نآ  رد  يراکتبا  بلاطم  يرادقم  هک  تشون  سیلفیس )  ) تفوک يرامیب  هرابرد  يرـصتخم  يزاریـش  نیدلا 

[35] .دنا هتخانش یم اپورا  رد  ار  يرامیب  نیا  عقوم 
305 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اما دوب ، ینانوی  یهایگ  ياهوراد  رب  ینتبم  نانآ  ياه  همانوراد .اهنآ  صیخـشت  رد  ات  دوب  رتدایز  ضارما  هجلاعم  رد  نایناریا  تفرـشیپ 
ربمت سولف ، لدنس ، کخیم ، يدنه ، زوج  روفاک ، انـس ، ینیچ ، دنویر  دننام  یفورعم  ياهوراد  دندوب  هدرب  ثرا  هب  نانوی  زا  هچنآ  هب 

ار ربتعم  تمدخ  نیا  دیاب  نایناریا  يارب  .دنتفر  شیپ  رگیدـکی  شوداشود  بط ، یـسانش و  هایگ دـندوزفا ، ار  رکـشین  همه  زا  رتمهم  و 
ییایمیـش ياهاود  یهبانتعم  دادـعت  دوخ  ياه  همانوراد هب  دـندرک و  زواجت  یّبط  ناـهایگ  دودـح  زا  يزاـسوراد  رد  هک  تخانـش  مه 

.دنور یم رامشب  اهنآ  نیشناج  ثراو و  زورما  ياه  دیمافلوس »  » هک دندوزفا 
تفوک هجلاعم  رد  نآ  زا  نیدـّلا  داـمع  دومن و  زیوجت  لهـسم  ناونع  هب  ار  نآ  درک ، هبرجت  اـهنومیم  رد  ار  هویج  هکنآ  زا  سپ  يزار ،

تشاگن یمیش  رد  مه  یباتک  دربراک ...  هب  مشچ ، نامرد  يارب  ار  برس  بآدیفس  ياه  هناد يزار  نینچمه  .درک  هدافتسا  سیلفیس ) )
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وا اما  دـندش  یم میـسقت  یناویح  یمان و  دـماج و  هب  ماسجا  وا  نامز  اـت  .درک  راومه  ییایمیـش  ماـسجا  دـیدج  موهفم  يارب  ار  هار  هک 
هروب و جاز و  گنـس و  دماج و  رهوج و  هب  ار  یندعم  داوم  سپـس  تخاس ، دراو  ملع  رد  ار  یندعم » یهایگ و  یناویح ،  » يدـنب هقبط

.تشاذگ قرف  راّرفریغ  راّرف و  دماج  داوم  نیب  درک و  میسقت  حلم )  ) کمن

يوره قفوم  روصنم  وبا 

رایـسب یبط  هبنج  زا  اهنت  هن باتک  نیا  .تشون  یـسراف  هب  ار  یبط  باتک  نیلوا  هک  دـسر  یم قفّوم  روصنم  وبا  هب  تبون  يزار ، زا  سپ 
.تسا هدنام  اجب  مالسا ) زا  دعب  ناریا  رد   ) یسراف رثن  زا  هک  تسا  يرثا  نیلوا  هک  دراد  رایـسب  تیمها  مه  رظن  نیا  زا  هکلب  تسا  ّمهم 
تانبرک میدس و  تانبرک  یب نیب  روصنم  وبا  .دنتـسه  یندـعم  نآ  ملق  تسا 75  هدـش  دای  اهنآ  زا  باـتک  نیا  رد  هک  ییوراد  زا 585 

برس و سم و  تابیکرت  یّمس  ریثأت  زا  هتـشاد و  ناومیتنا  سم و  دیـسکا  کینـسرا و  دیـسکا  زا  مه  یعالطا  هتـشاذگ ، قرف  میـساتپ 
[36  ...] تسا هدوب  ربخاب  وم  هلازا يارب  هدنز  کهآ  تیصاخ 

همانهاش رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  هراشا  نارامیب  ياوادـم  زرط  اـهوراد و  عاونا  هب  شیبو  مک مالـسا  زا  دـعب  یخیراـت  یبط و  عباـنم  رد 
: تسا هتفر  نخس  یتابن  هیودا  زا  یخرب  زا  یسودرف 

رگج ار  وا  رامیب  دید  هبترگ  هراچ نآ  دش  نوتاخ  کیدزن  هب 
دنروآ رابیوج  هرت  نامهدنروآ  ران  بآ  ات  دومرفب 

شدناشنب  زغم  زک  تساوخ  شپط  شدناوخ ینساک  ناک  هرت  اجک 
306 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

تسا هدش  هتشون  .ه ق  ات 360  ياهلاس 350  نیب  هک  يورهلا  یلع  نب  قفوم  روصنم  وبا  فیلأت  هیودالا » قیاقح  نع  هینبالا   » باـتک رد 
زا دـعب  .وراد  مه  تساذـغ و  مه  ای  رهز  ای  وراد  ای  تسه ، اذـغ  ای  تسین  نوریب  مسق  راهچ  زا  تسا  ملاع  رد  هچنآ  میناوخ : یم نینچ 
رد .دراد  ناحجر  یمور  بط  رب  يدنه  بط  باتک ، نیا  هدنـسیون  رظن  هب .دـنک  یم دای  هیودا  رگید  گنـسادرم و  ریـس ، یبط  صاوخ 

صاوخ و هدرفم  هیودا  هیذغا و  يارب  اطـسو  نورق  ناتـساب و  دهع  ناکـشزپ  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخب  باتک  نیا  فلؤم  رگید  ياج 
همدـقم رد  هکنانچ  دـندرک ، یم رکذ  تیـصاخ  راهچ  ای  عبط  راهچ  فلتخم  هیذـغا  اهوراد و  صاخـشا و  يارب  دـندوب و  لیاق  یجیاتن 

ناملاع و نیـشیپ و  نامیکح  ياهباتک  ارم  یک  يورهلا  یلع  نب  قفوم  روصنم  وبا  میکح  تفگ  نینچ  : » میناوخ یم رکذلا  قباس  باتک 
و ییوراد ...  ره  رادرک  و  زین ، شریغ  درفم و  هیذغا  هیودا و  ردنا  مدرک  هگن  لمأت  هب  دندوب  هتفگ  چره  متسجب و  همه  بّرجم  نابیبط 
ای وراد  یـضعب  هک  دنیوگ  یمه  مور  نامیکح  دسیون ...« : یم سپـس  هجرد »...  راهچ  ردنا  ناشیا  ياهعبط  ناشاهتّرـضم و  اهتعفنم و 
نم دنباوص و  رب  دنه  نامیکح  دنا و  هداتفا طلغ  هب  ناشیا  نیردنا ، مود و  هجرد  ردنا  تسا  کشخ  لّوا و  هجرد  ردنا  تسا  مرگ  اذغ 

[37  ...«] رتشوخ رتزیت و  اجنآ  ریقاقع  تسا و  رتشیب  اجنآ  وراد  هک  تهجنآ  زا  ما  هتفرگ دنه  نامیکح  هار 

یهایگ ياهوراد 

ملاظم زا  هدومن و  ءاشنا  خایداش  سبح  رد  هک  یی  هلاسر نمـض  لسرتلا » یلا  لّسوتلا   » باتک رد  يدادغب  دیؤم  نب  دّمحم  نیدـلا  ءاهب 
زا دـیوگ ، یم نخـس  تسا  هدرب  راک  هب  دوخ  درد  نامرد  يارب  هک  ییاهوراد  زا  جـنلوق و  هضراـع  زا  .تسا  هدرک  تیاکـش  راـگزور 
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 ...« هتشگ لطاب  تیصاخ  ار  اهوراد  دوب و  هدش  لحمضم  رثا  مه  ار  اهجالع  دسیون ...« : یم هلمج 

یّبط ياههایگ 

يدنه و رمت  دـننام  هدـش ، ذـخا  تیرکـسناس  زا  هدـمآ  يولهپ  بتک  رد  هک  کلیله  انـسی و  يولهپ  حرـش  رد  یّبط  ياههایگ  یماسا  »
هدمآ و دنه  زا  لین  رفولین و  لیجران و  روفاک و  لفنرق و  لفلف و  لدنـص و  لیبجنز و  نیچراد و  نانـشا و  هلنما و  هروتات و  ایوبزوج و 

یماسا هرابرد  قرشتسم  ياملع  زا  رفیول »  » .تسا دنه  زا  ینعی  راید  نآ  زا  زین  لوکأم  تاتابن  زا  هناودنه  شام و  توت و  جنرب و  یتح 
 ... تسا هدرمـشرب  هدومن و  قیقحت  تسا  تیرکـسناس  لصا  زا  مه  اهنآ  یـسراف  تاغل  بلاغ  هدـمآ و  ناریا  هب  دـنه  زا  هک  تاـبن   54

هیودالا و نزخم  يوره و  ّقفوم  هیودالا  قیاقح  نع  هینبالا  باتک  رد  ار  اهنآ  تسا و  رامـشیب  یـسراف  رد  ینانوی  یّبط  تاتابن  یماـسا 
نبا  تادرفم  نمؤم و  میکح  هفحت 

307 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ربنع سوّدخطـسا و  دـننام  درک  ادـیپ  ناوت  یم تلوهـس  هب  یـسراف  یبرع و  رامـشیب  یبـط  بتک  یمزراوخ و  مولعلا  حـیتافم  راـطیب و 

یتعسو مه  مالسا  زا  لبق  ناریا  رد  بط  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  يولهپ ، یسراف و  رد  یّبط  ياههایگ  یماسا  هریغ ، هریغ و  سیراپ و 
[38  ...«] تسا هدوب  لومعم  دایز  بط  رد  مه  یناریا  تاغل  ینانوی ، بتک  زا  ییاه  همجرت دوجو  اب  هتشاد و 

تامیلعت رثکا  هکنیا  اب  تسا ، هدـش  دای  اهنآ  يوراد  اهیرامیب و  یـضعب  زا  يرجه  مشـش  نرق  طـساوا  هب  طوبرم  یلاـمج  هماـنخرف  رد 
هب هرود  نآ  یفارخ  ياه  هشیدنا اب  ییانـشآ  ناگدنناوخ و  رطاخ  حـیرفت  يارب  تسا ، یملع  شزرا  دـقاف  باتک ، نیا  رد  جردـنم  یبط 

: مینک یم افتکا  دروم  دنچ  رکذ 

بط ملع  رد  تافارخ  ذوفن 

غراـف تعاـس  رد  دـیاز  راوـشد  هک  دـنهن  ینز  رـس  رب  دـننک و  رت  بـالگ  هب  شرتسکاـخ  دـننازوسب و  ار  مدرم  رـس  يوـم  رگا  . »... 1
[39 «] .دوش

يو رد  ناهنپ  نکیل  و  دنک ، تعفنم  دنادرگ و  تسین  نطاب  رهاظ و  دننک  ریـساوب  رد  دنیاسب و  دننازوسب و  ار  هدرم  ناوختـسا  رگا  . » 2
[40 «] .دیمد دیاب 

دوش یم هتسب  توهش  دهن  دیب  تخرد  نایم  رد  ای  دنک  ناهنپ  بآ  يوج  نایم  رد  دزیمایب و  هیاخ  هدیپس  اب  دناتـسب و  درم  ینم  رگا  . » 3
[41 ...«]

[42 «] .دنکن راک  يو  رب  يوداج  زگره  دروخزاب  درم  لوب  یسک  رگا  . » 4
بآ رس  رب  رگا  دشودب ، بآ  رد  ار  ریـش  هک  دومرف  دیاب  ار  نز  هدام ، ای  تسا  رن  ردام ، مکـش  رد  كدوک  دننادب  هک  دنهاوخ  رگا  . » 5

6 .تسا » هنیرن  لیلد  دور  بآ  ریز  رگا  تسا و  هدام  كدوک  دیآ 
، دـنک تعماجم  هکره  اب  دـنلامرد ، تیـضق  هب  هدرک  رت  ناـهد  بآ  هب  یتخل  تعماـجم  هاـگ  هب  دـننک و  درخ  گرگ  بیـضق  رگا  . » 6

« .دبیکشن يو  زا  زگره 
« .دیازفایب ندرک  عامج  رب  دنروخب  دنبوکب و  دننک و  کشخ  هلاسوگ  هیاخ  رگا  . » 7
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ار تعماجم  نینچ  مه دوش و  تخس  دنلام  بیضق  رب  رگا  دیازفایب و  تشپ  بآ  دروخب  دزیمایب و  رکش  اب  کشجنگ  تفه  رس  زغم  . » 8
« .دهد توق 

دـهاکب و تشپ  بآ  نکل  دـنک ، يوق  ار  رگج  دراد و  دوس  ار  هنیـس  دربب و  هفرـس  دوب ، فیطل  دراد ، لـیم  یمرگ  هب  نیریـش  راـنا  . » 9
یضعب  دنک و  رت  غامد  اما  دناشنب ، توهش 

308 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ار رگج  ترارح  هدعم و  لد و  شپت  دناشنب و  ارفـص  ددنبب و  مکـش  فیطل و  تسا و  درـس  شرت  رانا  اما  دیازفایب ، تشپ  بآ  دـنیوگ 

« .دنک لیاز 
« .دیآ ادیپ  هقیقش  درد  ار  وا  دروخ  رایسب  ماخ  زایپ  هکره  . » 10

« .ددرگ كاپ  دنیوشب  هتخپ  يالقاب  درآ  هب  دسر و  هماج  هب  غارچ  نغور  رگا  . » 11
« .دناشنب اهداب  دربب و  مغلب  دنروخب  رایسب  نان  اب  عانعن  رگا  . » 12

درد شوگ و  درد  مکش و  درد  يارب  دربب و  ماکز  هلزن و  دربب و  هفرس  دناشنب ، رـسدرد  درآ و  باوخ  تسرت  درـس و  وهاک  عبط  . » 13
[43  ...«] دوش کیرات  مشچ  ددنبب و  تشپ  بآ  دنروخب  وا  زا  بش  نوچ  تسا  کین  دوب  یمرگ  زا  هک  مشچ 

: دنک یم تیاکش  نانآ  رثا  یب ياهوراد  عالطا و  یب هیامیب و  ناکشزپ  زا  يرجه  مشش  نرق  رادمان  رعاش  یناقاخ 
همه  دییاود  زاسان  مَد و  كرابمانامش  هک  میوگ  هچ  يوگطلغ  نابیبط  يا  ... 

همه  دییایر  لولعم  هک  دوزفا  تلعامش 44 ] ِنوسفا  ِمد  ناشورف ، تامارک  يا  ... 
همه  دییاعد  ِماب  رب  یسیع ز  وچ  هکدیبایرد  ارم  ناج  اعد  هب  مناوج ، سب  ... 

همه  دییاشگب  منابز  دیدنبب و  بت  تسدش دنک  نابز  و  [ 45] زیت مَبَت  زورماک  هآ ،
همه  دییازفم  رد  ون  تبرش  نامز  رهوا  زا  منادرگب  يور  مونش  وراد  يوب 

همه دییاخب  تشگنارس  دوع  ین و  نوچ  تسا ین  دوع و  نوچ  هتخوس  بت  شتآ  زا  منت 

تبرش عاونا 

لگ تبرـش  هزات ، خرـس  لگ  تبرـش  رفولین ، تبرـش  بالگ ، تبرـش  زا  دنترابع  اهنآ  ّمها  هک  دراد  دوجو  تبرـش  هنوگ  زا 70  شیب 
تبرـش نیبگنکرـس ، تبرـش  ومیل ، ياهتبرـش  عاوـنا  یحتف ، بیـس  تبرـش  نیگنر ، بیـس  تبرـش  هداـس ، بیـس  تبرـش  ررکم ، خرس 

، هرت هاش تبرش  نیریش ، رانا  تبرش  ینساک ، هشیر  تسوپ  تبرش  رّطعم ...  هبیم  تبرـش  ولابلآ ، تبرـش  ولآ ، تبرـش  يرانا ، نیبگنکس 
تبرش دروم ، تبرش  شاخشخ ، تبرش  باّنع ، تبرش  کشرز ، تبرش  گنهراب ، تبرـش  يدنه ، رمت  تبرـش  دیفـس ، لدنـص  تبرش 
تبرش جنران ، تبرش  هکرس ، تبرش  عانعن ، تبرش  هدرورپ ، روفاک  تبرش  ساویر ، تبرش  ای  دنوار  تبرش  زینـشگ ، تبرـش  هبوچرام ،

تبرش  ماطق ،
309 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

 »... .اهنیا زج  نابزواگ و  تبرش  زایپ ، تبرش  توت ، تبرش  تشخریش ، تبرش  نیتنسف ،
ینوجعم شراوگ ) بّرعم   ) تایـشراوج یندیکم و  ياهوراد  اهبر و  و  اهـصرق ، تسا  نینچمه  دـنراد و  رایـسب  ياه  مان زین  اه  نوجعم

هیهت رد  دـیاب  بستحم  تسا ...  دـیفم  جازم ، تنیل  يارب   ) تاـجرابا بوج  هیذـغا 46 ] حلـصم  حایر و  لّلحم  يوقم و  حرفم و  تسا 
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زج نیبجنرت و  یفلع و  زگ  زینـشگ ، مخت  هایـس ، هریز  ریظن  هدـیبوک ) کشخ  ياهوراد   ) تافوفـس اهنوجعم و  اهـصرق ، یهاـیگ ، داوم 
ناراطع راک  رد  تبقارم  تبـسح و  دنیزگرب »...  تراظن  يارب  تسا ، علطم  اه  هنیمز نیا  رد  هک  ار  یـسک  دـنک و  تبقارم  ّتقد و  نآ )

 ... دنزیمآ یم هتخوس  ناوختسا  اب  ار  ریشابط   ) نازاسوراد ناراطع و  زا  یضعب  اریز  هتفرگ  رارق  هوخا  نبا  رظن  دروم  اصوصخم 
هکرس کمن و  موم و  اب  ّبلقت  هب  ار  يدنهرمت  و  دنزیمآ ...  یم ربونص ) غمـص  ینعی   ) هینوفلق غمـص و  اب  ار  ردنک  ناراطع  زا  یخرب  و 

[47  ...«] دنشورف یم دالبلا  نیبجع  مان  هب دنزیمآ و  یم

دناوخریم هجلاعم  زرط 

رگج و فعـض  : » تسا هتـشون  دوخ  هک  يروط هب دـش و  التبم  يرامیب  فعـض و  هب  رمع  رخاوا  رد  افـصلا » ۀـضور   » فلؤم دـناوخریم 
بیرغ نیا  هجلاعم  هب  سفناحیـسم  يابطا  دنامن و  نتـسشن  لاجم  لب  تکرح  تّوق  هک  تفای  الیتسا  فورح  مقار  رب  يا  هباثم هب  هدرگ 

هب زورره  هک  دنداد  رارق  هکنانچ  دـندومن ، داشرا  دومن ، راوشد  رایـسب  تریـصب  رظن  رد  هک  زیهرپ  قیرط  كولـس  هب  هتخادرپ  سک  یب
هبلغ یگنـشت  رگا  دومن و  دـیاب  تعانق  زور  رخآ  رد  رانا  کی  ابروش و  ریـس  ود  دوشن و  مضنم  نادـب  الـصا  نان  هک  تشوگ  ریـس  ود 

نآ تراشا  زا  هنیمک  تسا  بایان  هویم  زیزع و  يا  هفحت تایح  دـقن  نوچ  دـیماشآ و  دـیاب  بآ  ياـج  هب ینـساک  قرع  يرادـقم  دـنک 
دـندرکن و عنم  تباتک  زا  دـندوب  هدومرف  برـش  لکا و  رد  هک  طایتحا  اوق و  فعـض  نیا  دوجواب  تسنادـن و  زیاـج  زواـجت  تعاـمج 

[48  ...«] دش لوغشم  دوخ  راک  هب  هتسناد  میظع  يزوف  ار  ینعم  نیا  یقیقح ، صلخم 
311 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اپورا رد  یفسلف  یبدا و  ياه  هشیدنا یلماکت  ریس 

هراشا

گنهرف و ریثأت  تحت  اپورا ، اب  یگنهرف  یـسایس و  طباور  رارقتـسا  هجیتنرد  دعب  هب هاشیلعحتف  دـهع  زا  ناریا  فراعم  گنهرف و  نوچ 
.مینک یم هراشا  برغ  گنهرف  یلماکت  ریس  هب  راصتخا  لامک  تیاعر  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  برغ  ندمت 

هک يدالیم  ات 1270  زا 1120  دومن  تفرـشیپ  یقرت و  جـیردت  هب مهد  نرق  زا  هسنارف  بدا  گنهرف و  هسنارف : گـنهرف  یلماـکت  ریس 
سیـسأت هسنارف  طاـقن  رگید  سیراـپ و  رد  هاگـشناد  يدادـعت  تشاد و  يدوعـص  ریـس  یگنهرف  تیلاـعف  تسا  یئولنـس  تاـفو  لاـس 

ات دـش ، يدالیم  مهدزناپ  مهدراهچ و  نرق  رد  تاـّیبدا  گـنهرف و  طاـطحنا  ببـس  ات 1453  زا 1337  هلاس  دـص  ياهگنج  دـیدرگ ،
مهدزاود نورق  رد  یئانغ  راعشا  .تفرگ  ار  مظن  ياج  رثن  هرود ، نآ  زا  سپ  یلو  دوب  مظن  لماش  هسنارف  تایبدا  مهدزیـس  نرق  طساوا 

.تفای جاور  مهدزیس  و 
زاغآ رد  اصوصخم  سناسنر  هرود  رد  .تفای  ماود  مهدزناش  نرق  ات  دـش و  زاغآ  ناسیون  خـیرات ناراگن و  عیاقو راثآ  اب  روثنم  تاـیبدا 

یفـسلف و ياـه  هشیدـنا تاـیبدا و  گـنهرف و  رد  ودره  هک  داد  يور  ینید  حالـصا  سناـسنر و  ینعی  مـهم  هـعقاو  ود  مهدزناـش  نرق 
.تشاذگ یقاب  قیمع  يراثآ  مدرم ، یعامتجا 

راعـشا رد  تاّیبدا  نیا  ریثأت  درک ، هجوتم  کیـسالک  یئاـیلاتیا و  تاـیبدا  بناـج  هب  ار  هسنارف  تاـیبدا  تضهن  نیا  سناـسنر : تضهن 
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.تسا دوهشم  دور  یم رامشب  بدا  ملاع  غباون  زا  یکی  هک  هلبار »  » راثآ رد  و  ورام » »
ناگدنـسیون زا  تسا ، نآ  رب  هاوگ  برلاـم » داـینلپ و   » هورگ و  راـنور »  » راـثآ هک  درک ، داـجیا  لـمعلا  سکع  یئاـیلاتیا  تاـیبدا  ذوـفن 

ار ینتنوم »  » ناوتیم سناسنر  رصع  فورعم 
312 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

هـسنارف نابز  هب  ینیتال  نابز  زا  یهلا  مولع  هب  طوبرم  نوتم  هک  دوب  نیا  هسنارف  تایبدا  رد  ینید  حالـصا  هدمع  راثآ  زا  یکی  درب ، مان 
.دش همجرت 

.دش نیمز  برغم ندمت  گنهرف و  ناشخرد  زکرم  سیراپ  نوبروب ، نادناخ  هّفرم  تابث و  اب  یئاورنامرف  نارود  رد 
نتنوفال یسیون - همانشیامن هتشر  رد  ریلوم  نیسار و  ینرک ، نوچ  یناسک  تسا ، هسنارف  کیسالک  تایبدا  هرود  يدالیم  مهدفه  نرق 

نیا هب  قلعتم  رثن ، رد  رگید  نت  دـنچ  تیاـفالد و  ماداـم  و  هئوسوب ، هینیوسود ، ماداـم  لاکـساپ ، زیمآزنط - یئاـنغ و  رعـش  رد  ولاوب ، و 
.دنراد قلعت  مهدجیه  نرق  نرق و  نیا  هب  نومیس  نس  نولنف و  .دننرق 

هب صاـخ  هّجوـت  رد  حّـقنم و  نـشور و  کبـس  رد  یگلمج  اـما  دـنراد ، تواـفت  رگیدـکی  اـب  یتاـهج  زا  مهدـفه ، نرق  ناگدنـسیون 
.دنکرتشم یمدآ ، راتفر  ياهیراک  هزیر

ناونع هب یمدآ  لاوحا  هب  رظان  هک  تسا  نیا  مهدجیه  نرق  تاّیبدا  تاصخشم  زا  یکی  دیسرارف ، يرکفنشور  هرود  مهدجیه  نرق  رد 
رت نیئاپ لبق  نرق  تاـّیبدا  زا  فرـص ، یبدا  هبنج  زا  هچرگا  تسا ، زراـبم  لاّـعف و  يا  هبنج ياراد  و  تسا ، یـسایس  هعماـج  کـی  وضع 

.تسا یعامتجا  نوگانوگ  تاّیرظن  دیاقع و  ءارآ و  غیلبت  يارب  یی  هلیسو رثن  دراد و  یعرف  شقن  رصع  نیا  بدا  رد  رعش  .تسا -
یبرغ ياهروشک  رگید  هسنارف و  رد  هرود  نیا  یط  رد  نیمز ، برغم یـسایس  یفـسلف و  راـثآ  نیرت  مکحم نیرتدـنمدوس و  زا  یـضعب 

.درب مان  ویکستنم  وسور و  كاژ  ناژ  رتلو ، راثآ  زا  دیاب  صخالاب  هنیمز  نیا  رد  تسا ، هدمآ  دوجوب 
يریثأت رگید  ياهروشک  هسنارف و  يرکف  تایح  رد  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  ربمالاد  وردید و  يربهر  هب  فراعملا ، ةریاد  باحـصا 

.دنتشاد میظع 
اب هشراـموب  و  وویراـم ، رتـلو ، و  دندیــشخب ، ّتیلوـبقم  يوـسنارف  ناــبز  هـب  ریپ » نـسود  ندراــنرب   » لــیزگا و دوورپ  ژاــسول ، راــثآ 

.دندروآ دیدپ  مارد »  » رد هزات  یتروص  دوخ ، ياه  همانشیامن
.دش نوتناد  وباریم و  نوچ  ینابیطخ  روهظ  و  ایسآ ، اپورا و  ياهروشک  رگید  يرادیب  یسایس و  یئافوکش  ببس  هسنارف  بالقنا 

: درک میسقت  هرود  هس  هب  ناوتیم  هسنارف  تایبدا  رکفت و  خیرات  ظاحل  زا  ار  نرق  نیا  يدالیم : مهدزون  نرق 
هرود  هک  ات 1880  زا 1850  تسا ، مسیتنامر  هرود  هک  ات 1850  زا 1800  - 1

313 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا مسیلاروتان  دضرب  لمعلا  سکع  هرود  هک  ات 1900  زا 1880  و  تسا ، مسیلاروتان 

ببس هب و  دنتشگزاب ، هسنارف  هب  زا 1800  دعب  دندوب ، هدرک  ترجاهم  هجراخ  هب  هسنارف  بالقنا  هرود  رد  هک  یناگدنسیون  زا  یـضعب 
زا يزیچ  .درب  مان  ار  نایربوتاش  لاتسود و  مادام  دیاب  صخالاب  هلمج  نیا  زا  .دنداد  هعسوت  ار  تایبدا  قفا  یجراخ ، تایبدا  اب  یئانشآ 

.دوش یم بلاغ  مسیتنامر  هک  درذگ  یمن نرق  نیا 
روتکیو  » مسیتنامر يرظن  ملاع  دمآرس و  هسنارف ، تایبدا  رد  .تسا  کیتنامر  رعـش  یعقاو  زاغآ  نیترامال ، زا  ( 1820  ) هنارعاش راکفا 

.دشاب یم وگوه »
.درب مان  ناوتیم  ار  هیتوگ  و  هسوم ، ینییو ، رگید ، روهشم  کیتنامر  يارعش  زا 
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عّونت تفرـشیپ و  ببـس  مسیتنامر »  » یـسیون نامر هنیمز  رد  .دـندرک  زاغآ  ار  کیتنامر  رتائت  ردـپ -)  ) امود وگوه و  روتکیو  رتائت ، رد 
.درب مان  ناوتیم  ار  همیرم  لادنتس و  ردپ )  ) امود دناس ، فورعم  ياهسیون  نامر زا  .دش  نامر 

.دوـش یم بوـسحم  دـیدج  يزادرپ  عـقاو بتکم  سـسؤم  لوا ، هجرد  رد  تسا ، هدوـبن  یلاـخ  مسیتناـمر  ریثأـت  زا  كازلاـب »  » هـچرگا
.درب مان  ار  ریتو  ورنگ  هلشیم ، يریت ، .ا  ناوت  یم هنیمز  نیا  رد  فورعم  ناگدنسیون  زا  درک ، ءایحا  زین  ار  یخیرات  تاقیقحت  مسیتنامر ،

.دنرثأتم مسیتنامر  زا  ردروکال »  » هنمال و یبهذم ، ياه  هنیمز رد  هرخالاب  .دیآ  یم رامشب  یبدا  ناداقن  نیرتگرزب  زا  یکی  ووب  تنس 
دضرب لمعلا  سکع  هیروف ) بالقنا   ) بالقنا 1848 یسایس  تسکش  .داد  يور  تایبدا  رد  يا  هزات تالوحت   1880 هرود 1850 - رد 

.درک قیوشت  دیآ - یم رامشب  مسیلاربیل  فیدر  رد  هک  ار - مسیتنامر 
دوب و هورگ  نیا  ربهر  لیلود » تنوکول  ، » تفاـی شیادـیپ  نایـسانراپ »  » هورگ .دـندیدرگ  دـیدج  لـسن  رکف  باـبرا  نت » .آ  ا   » ناـنر و

ماـهلا هب  یـشخب  يدازآ تضهن  نلرو ، و  وبمر »  » يو زا  سپ  درک و  اـیحا  ار  یئاـنغ  رعـش  رلدوب  تشاد - قلعت  نادـب  مودورپ  یلوس و 
.دندرک زاغآ  ار  ون  رعش  رصع  بیقعت و  ار  رعش  کینکت  دنداد و  يرعش 

زا هرخالاب  .دنتخاس  اّیهم  مسیلاروتان  يارب  ار  هار  روکنوگ  ناردارب  .دـش  رجنم  وبولف »  » ياهراکهاش هب  كازلاب  يزادرپ  عقاو نامر ، رد 
.تسا یسایس  لئاسم  روما و  رد  یمومع  راکفا  ریثأت  و  مدرم ، هلخادم  تاعوبطم و  هعسوت  يدالیم  مهدزون  نرق  مود  همین  تاصخشم 
تایبدا رد  ار  یملع  تقد  لامعا  يادوس  هک  مسیلاروتان ، میوش : یم هجاوم  لباقتم  ناـیرج  ود  اـب  يدـالیم  مهدزون  نرق  رخآ  ههد  رد 

الوز .ا  مسیلاروتاـن  بتکم  سـسؤم  .تسا  دوهـشم  نآ  رد  تاـیونعم  هب  شیارگ  هب  نوـسگرب  ریثأـت  زا  یـشان  لـمعلا  سکع  و  دراد ،
يابدا  زا  .تسا 

314 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.ب دننام  رگید  ناگدنسیون  زا  یضعب  و  هدود »  » ناساپوم و مسیلاروتان ، شیبامک  فورعم 

.دندوب فلاخم  مسیلاروتان  اب  زاغآ ، زا  سراب - .و م  یتول ، هژروب ،
رد ار  نلرو »  » هار زاغآ ، رد  اهناداکود ) ، ) رعـش رد  .تسا  رتلو  ّتیکاّکـش  تفارظ و  روآدای  و  دراد ، صاخ  یتیعقوم  سنارف ، لوتاـنآ 

بتکم نیا  دمآرـس  دـمآرب ، يا  هزات يرعـش  نابز  يوجتـسج  رد  مسیلوبمـس  بتکم  سپـس ، .دـندرک  رایتخا  رعـش ، هب  یـشخب  يدازآ
.درب مان  ار  روف  .ب  و  ماژ ، .ف  هینرود ، .ه  سآروم ، .و  ناوت  یم نآ  ناوریپ  زا  و  دوب ، همرالام » »

.دوش یم هدید  یبدا  ياهشیارگ  نامه  رتائت  رد 
، تفای ماع  ّتیلوبقم  اصوصخم  هچنآ  اما  درک ، عادـبا  ار  هسنارف  مسیلوبمـس  رتائت  گنیلرتم  درک و  رتائت  دراو  ار  مسیلاروتاـن ، کـب  .ه 

.دوب ناتسود  ودراس و  ياه  همانشیامن
یئاهتیصخش لوا ، یناهج  گنج  زا  شیپ  ات  .درک  میسقت  دعب  هب زا 1918  1918 و  هرود 1900 - ود  هب  ناوتیم  ار  نرق  نیا  متسیب ، نرق 

ره و  تفاـی ، عونت  باـسح  یب یبدا ، ياـهنایرج  ادـعب  اـما  دـندرک ، ظـفح  ار  دوخ  ذوفن  سنارف  لوتاـنآ  و  ژروب ، یتول ، سراـب  نوـچ 
ندیورگ اب  نامز  مه شرعش  عبط  هک  لدولک » ، » تسین یبتکم  چیه  وریپ  هتشذگ ، اب  دوخ  قئالع  ظفح  اب  هک  دوب ، یعدم  يا  هدنـسیون

زاغآ رد  هک  یگپ  لراـش  .دریگ  یم ماـهلا  نیئآ  نیا  زا  دوخ  یئاـنغ  راعـشا  رد  دـش ، رادـیب  کـیلوتاک  نیئآ  هب  ( 1886  ) لاـس رد  يو 
هلیـسو ار ، دوخ  راعـشا  تالاقم و  و  دیزگرب ، ار  کیلوتاک  نیئآ  زا  صاخ  لکـش  کی  دوب  سوفیرد »  » هاوخاوه ناشیـشک و  فلاخم 

نیا رد  يو  ریثأت  و  تخاس ، اهر  هیفاق  ضورع و  دویق  نیرخآ  زا  ار  رعـش  زنیلوپآ ، .داد  رارق  شیوخ  یبهذـم  یعامتجا و  دـیاقع  نایب 
.تسا هدوب  نوزفازور  هنیمز 

تایبدا رد  لوا  یناهج  گنج  تشاد  رشب  عون  تایح و  هب  یقیمع  قشع  تسیرگن و  یم ناوارف  نیسحت  اب  هسنارف  بالقنا  هب  نالور  .ر 
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.تشاد ناوارف  يریثأت  هسنارف 
، مسیئاداد هلمج  نآ  زا  هک  دـمآ  دـیدپ  گنج  لباقم  رد  یئاـه  لـمعلا سکع  اـما  داد ، همادا  ار  همرـالام »  » ّتنـس يرلاو ، رعـش پ  رد 
، درک یم هضرع  نآ  يارب  یلح  هار دوب و  ناهج  رد  تابث  مدع  نّیبم  هک  يرنه  رکف و  عونره  دوب ، مسیلائرروس  مسیروتوف و  مسیبوک ،

.تشاد ناوارف  رادفرط  راتساوخ و  تفرگ ، یم هجیتن  یمدآ  راتفر  يارب  يدعاوق  نآ  زا  دش و  یم لئاق  ملاع  كرحت  يارب  یئانعم  هب  ای 
.تسا هدوب  رثأتم  نوسکورب ، دیورف و  رصاعم - گرزب  رکفتم  نت  ود  راکفا  زا  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  تاّیبدا  زا  یمهم  تمسق 

.دنا هدوب اورومآ  و  تلوک ، كایروم ، .ف  سونانرب ، .ژ  لمآود ، .ژ  نمور ، .ژ  دیژ ، .آ  تسورپ ، .م  هرود  نیا  گرزب  ناگدنسیون  زا 
315 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

، تسا هدـش  لدـبم  هعماج  رد  یتراـجت  يراـک  هب  رتاـئت  زورما  هچرگا  تفاـی ، قیمع  یلّوحت  یناـهج  گـنج  ود  نیب  هلـصاف  رد  رتاـئت 
.دنا هدیشوک تخس  کیتامارد  رنه  يایحا  يارب  هک  دنا  هدوب یناسک 

(1910  ) یئونآ وتکوک و  ( 1889  ) ورکالاس ودوریژ ، دندوب : نارگید  دمآرس  سیون  مارد راهچ  گنج ، ود  نیب  هرود  رد 
زا رتراـس ، يرکف  ذوـفن  تـیمها و  ظاـحل  زا  درک ، ظـفح  ار  دوـخ  یگدنــشخرد  هـسنارف  تاــیبدا  زین  مود  یناــهج  گــنج  زا  سپ 

نیا غیلبت  يارب  ار  نامر  رتائت و  هک  دراد ، رارق  لوا  هجرد  رد  ناسنا -) دوجو  تلاصا   ) مسیلایـسناتسیزگا هفـسلف  هتـسجرب  ناگدـنیامن 
.تفرگ راک  هب هفسلف 

[49 «] .دنا هداد بقل  هسنارف  رتناوج  لسن  نادجو  ار  وا  هک  درک  دای  وماک » .آ   » زا دیاب  زین  و 

اپورا رد  یکشزپ  شناد  دشر 

ناتساب نانوی  رد  یکشزپ  ملع 

نوچ میدرک ، هراشا  زین  البق  هکنانچ  ملع ، نیا  .اهنآ - زورب  زا  يریگولج  و  اهنآ ، نامرد  اهیرامیب ، نتخانـش  نف  ملع و  ینعی  یکـشزپ 
للع اـبلاغ  و  دوب ، لوـهجم  ناـسنا  رب  یلکب  اـهیرامیب  زورب  یقیقح  تلع  دوـب  هتفاـین  قـیفوت  برکیم  فـشک  هب  رـشب ، میدـق ، ماـیا  رد 

ناهایگ یضعب  زا  هدافتسا  مایا  نامه  رد  لاح  نیع رد  دندش ، یم لّسوتم  وداج  رحـس و  هب  دندرمـش و  یم يزومرم  لماوع  ار  اهیرامیب 
.دـندرک یم عوجر  نارگوداج  هب  داـتفا  یمن رثؤم  ییوراد ، ناـهایگ  مسلط و  اـعد و  هاـگره  دوب و  لومعم  زین  ناراـمیب  هجلاـعم  يارب 

رد هتشاد و  دوجو  اهیلباب  نایرموس و  دزن  یکشزپ  هفرح  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  نیدنچ  زا  هک  دهد  یم ناشن  یسانش  ناتـساب كرادم 
ياه هشیدنا بالجنم  زا  ار  بط  ملع  جیردت  هب  دعب  هب  وطـسرا  دـهع  زا  ناینانوی  .تسا  هدـمآ  باب  نیا  رد  یتاررقم  یبارومح  نیناوق 

.تفرگ رارق  یملع  ینابم  اه و  هیاپ رب  شناد ، نیا  سونیلاـج ، طارقبا و  تّمه  هب  هبرجت و  هدـهاشم و  هار  زا  دندیـشک و  نوریب  یفارخ 
رارق هجوت  دروم  شیبامک  یناـنوی  بط  دـعب  هب ناـیناساس  دـهع  زا  زین  ناریا  رد  درک ، لومعم  ار  حیرـشت  راـب  نیتسخن يارب  سونیلاـج 

دندوب هدش  هدنار  مور  كاخ  زا  هک  اهیروطسن  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  .دنتخادرپ  نارامیب  هجلاعم  هب  ینایرس  ینانوی و  يابطا  تفرگ و 
.تسا مایا  نآ  سرادم  نیرتروهشم  روپاش ، يدنج هسردم  دنتخادرپ و  بط  سیردت  هب  دندیزگ و  تماقا  ناریا  رد 
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یبرجت مولع  یجیردت  دشر 
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بط ملع 

ار تایح  ضرم و  و  دومن ، یکتم  یتایح  مولع  ساسارب  تخاس و  دازآ  نآ  تاریثأت  دبعم و  زیمآرارـسا  هزوح  زا  ار  بط  ملع  طارقبا  »
ار لولعم  تلع و  طباور  تفای و  تسد  ناوت  یم نیناوق  نآ  هب  تعیبط ، قیقد  هعلاطم  اب  طقف  هک  داد  ناشن  تسناد و  یبط  نیناوق  عباـت 

رارق هبرجت  قیقحت و  هعلاطم ، لولعم  ربهار و  ار  قطنم  لالدتـسا و  رظن و  درمـش و  یبط  ثحابم  ساسا  ار  هبرجت  هعلاطم و  داد ، ناـشن 
دوجوم ره  نیناوق ، نامه  اب  تسا  تعیبط  زا  ییزج  ناـسنا  طارقبا  هدـیقع  هب  .تخاـس  ماوت  مه  اـب  ار  رظن  هبرجت و  ینعی  ود ، نیا  داد ،
لومعم ناسنا ، ندب  هب  ندز  تسد  اریز  دوب ، دودـحم  بط  رد  طارقبا  تاعالطا  تامولعم و  هتبلا  تسا ...  طبترم  تعیبط  هب  یتایحیذ 

، درک حرط  ینیتم  یملع  شور  طارقبا  لاح  نیا اب  تشاد ...  رایـسب  صقاون  يژولویزیف  تشاد ، یمک  تاـعالطا  حیرـشت  ملع  زا  دوبن ،
یمّهم رایـسب  یبط  هعومجم  طارقبا  .داد  رارق  دوخ  راک  ساسا  ار  رامیب  نیلاب  رب  تاعلاطم  تخاس ، ادـج  کـفنم و  تناـید  زا  ار  بط 

ياهتمـسق مامت  زا  نآ  رد  هک  هتـشاذگ  یقاب  یطارقبا » هعومجم   » مان هب تسامدق  یبط  تامولعم  ثاریم  نیرتاهبنارگ  نیرتمیدـق و  هک 
[50  ...«] دوش یم هدرمش  یمالسا  بط  عبنم  نیرتگرزب  هک  تسا  هعومجم  نیمه  تسا و  هدرک  قیقحت  ثحب و  بط ، یملع  يرظن و 

حیرشت داتسا  نیتسخن 

مهدزناش نرق  زاغآ  ات  يدالیم  مّود  نرق  زا  ینعی  نرق ، زا 12  زواجتم  دوب و  رصع  هناگی  حیرشت ، تمسق  رد  اصوصخم  سونیلاج  »... 
حیرشت ملع  اب  سونیلاج  بتک  کمک  اب  ناملـسم  يابطا  هلمج  زا  اطـسو  نورق  يابطا  همه  دش و  یم هدرمـش  هتـشر  نیا  ملـسم  داتـسا 
صقاون تشون و  حیرشت  رد  یباتک  ( Vesale) لازو یکیژلب  فورعم  سانشدبلاک  بیبط و  هک  تسا  نرق 16  رد  طقف  دندش و  انشآ 

ایلاتیا رب  یـشحو  لیابق  هلمح  ببـس  یبرغ  مور  يروتارپما  داسف  فعـض و  خـیرات ، تیاکح  هب  تشاد ...  للدـم  ار  سونیلاج  حیرـشت 
.تفرگ ار  نامرد  وراد و  ياج  تافارخ  میازع و  رگید  راب  دنامزاب و  دوخ  یلماکت  ریس  تفرشیپ و  زا  رنه  ملع و  هجیتنرد ، دیدرگ ،

عرش فالخ  ار  ملع  هفسلف و  نید ، نارس  سکعرب ، دوبن ، ملع  لها  قوّشم  زین  یقرـش  مور  رد  نآ  ندش  یمـسر  حیـسم و  نید  عویش 
ار هفسلف  ملع و  ناوریپ  دنتسناد و  یم
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لحم رد  و  دنا ، هتفگ یم اهر » ، » ناناملسم هک  ار  سدا »  » رهـش هسردم  یحیـسم ، هسینک  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  الثم  دندرمـش ، یم رفک 

دندرک و نوریب  هسردم  نآ  زا  ار  نایروطسن  و  دندرک ، يریگولج  نآ  یگنهرف  تیلاعف  زا  و  دنتـسب ، تشاد ، رارق  هفروا »  » رهـش یلعف 
دنتشامگ و تمه  روپاش  يدنج هسردم ، یقرت  هب  اهنآ  زا  یضعب  و  دندش ، هدنهانپ  ناریا  هب  هدش ، هدنار  نایروطسن  نیمه  زا  یتعامج 

.دنداد ماجنا  يرگید  نایاش  تامدخ 
برع عیـسو  تموـکح  لیکـشت  کـلامم و  حـتف  هب  يرجه  لوا  نرق  دـش ...  رهاـظ  مالـسا  تناـید  يدـالیم  مـتفه  نرق  لـیاوا  رد  ... 
لیبق زا  دش  یم هدرمـش  نونف  مولع و  زکارم  هک  یگرزب  ياهرهـش  دنتفای ، تسد  دوب ، ندمت  دـهم  هک  یکلامم  رب  نیملـسم  تشذـگ ،

ياـقب يارب  هک  دـندروخرب  هتکن  نیا  هب  جـیردت  هب  نیملـسم  تاـحوتف ، نـیا  یط  رد  دـیدرگ ، رخـسم  هیردنکـسا  هیرـصیق و  قـشمد ،
ذوفن یـسابع و  يافلخ  روهظ  اب  اصوصخم  تضهن ، نیا  .دنریگارف  ار  روهقم  للم  گنهرف  ندمت و  دیاب  دوخ  ییاورنامرف  تموکح و 

اه هناخباتک دـش ، انب  يا  هسردـم يدجـسم  ره  راوج  رد  هک  يروطب درک ، یقرت  تفرـشیپ و  یمالـسا ، کلامم  روما  هرادا  رد  ناـیناریا 
.هفسلف بط و  ینید و  مولع  اصوصخم  دش  یم سیردت  مولع  همه  ناناملسم ، سرادم  رد  دش ، سیسأت  اهناتسرامیب  دمآ ، دوجو  هب

نرق ود  زا  نایروس ، نایطبق و  نایدوهی و  دندوب و  هدرک  ترجه  قرشم  هب  هک  يردنکسا  يامکح  اهیروطسن و  دش ، هتفگ  هک  يروطب
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دنا هدرک راک  بط  هلمج  زا  مولع  هار  رد  نیملـسم  نیب  رد  هک  یـصاخشا  دـندوب ...  هدرک  مهارف  یبوخب  ار  هنیمز  تضهن ، نیا  زا  لبق 
: نیفلوم نیمجرتم و  .درک  تمسق  هورگ  ود  هب  تسا  نکمم 

نیفلؤم نیمجرتم و 

هب هتفرگ و  ارف  یبوخب  ار  هدش  همجرت  راثآ  نیفلؤم ، هک  یلاحرد تسا ، هدوب  همجرت  طقف  ناشیا  نف  هک  دـنا  هدوب یـصاخشا  نیمجرتم 
ادیپ یگرزب  ياملع  نیملـسم ، نایم  رد  یملع ، یقرت  جوا  هرود  رد  ینعی  دـعب ، ياهنرق  رد  یلک  روطب  .دـنا  هدرک یتافیلأت  دوخ  هقیلس 

زا اهنآ  تامولعم  ساسا  هکنآ  اب  دنتشاد و  يرکف  لالقتسا  ناگدنهوژپ ، هورگ  نیا  دنتشذگ ، يدرگاش  همجرت و  هلحرم  زا  هک  دندش 
اهـشیامزآ و ابطا  .دوش  یم هدـید  امدـق  راثآ  دـقن  یهاگ  یـصخش و  هعلاطم  راثآ  اهنآ  راتفگ  اـه و  هتـشون رد  دوب  هدـش  هتفرگ  ناـنوی 
رب كوکـش  يزار ، دـیآ ...  یم لـمع  هـب  اهناتـسرامیب ، رد  ناراـمیب  نیلاـب  رد  يدـنمدوس  یبـط  تاـمیلعت  دـننک ، یم هزاـت  تاـناحتما 

دقن هب  نیقرـشملا » ۀمکح   » همدقم رد  انیـس  یلع  وبا  هک  روطنامه  .دـنک  یمن دـییأت  ار  وا  تایرظن  ءارآ و  هیلک  دـسیون و  یم سونیلاج 
هدرمش  بط  مهم  زکارم  زا  دادغب  ایناپسا و  ياهرهش  زا  یضعب  .دزادرپ  یم ءاشم  هفسلف 
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هدش يروآدرگ  فلتخم  مولع  رد  یطخ ، باتک  دـّلجم  رازه  دصیـس  نیخروم ، هتفگ  هب  هبطرق ، هناخباتک  رد  اهنت  هک  يروطب دوش  یم

.دوب

سونیلاج رب  يزار  كوکش 

تمالم ارم  باتک ، نیا  فیلأت  رد  تفرگ و  دـنهاوخ  هدرخ  مدرم  زا  يرایـسب  مناد  یم : » دـسیون یم كوکـش  باتک  همدـقم  رد  يزار 
قح نم  رب  رتشیب  قلخ  همه  زا  هکیلاحرد  ما  هدمآرب سونیلاج  نوچ  يردقلا  لیلج  درم  اب  تفلاخم  ماقم  رد  هنوگچ  هک  درک  دـنهاوخ 
دوخ فوسلیف  دور ...  یمن هنّیب  لیلد و  نودب  دیتاسا ، لاوقا  لوبق  ضحم و  دیلقت  فرص و  میلـست  راب  ریز  هفـسلف  ملع و  یلو  دراد ... 

[51  ...«] دنوش وا  ياه  هتفگ میلست  هتسب  مشچ  شنادرگاش  هک  ددنسپ  یمن

مالسا ملاع  رد  یکشزپ  ملع 

مالسا زا  دعب  یکشزپ  ياهنامزاس 

هکلب یناریا  فراعم  مولع و  اهنت  هن دنتفای  هار  ناناملسم  تردق  هزوح  هب  روپاش  يدنج يابطا  اصوصخم  یناریا  ناکشزپ  هکنآ  زا  سپ 
زا رتشیب  بتارم  هب  ناتسرام »  » و ناتسرامیب »  » تغل هک  ییاج  ات  تفای  عویش  ناناملسم  نیب  زین  یسراف  تاحلطصم  تاغل و  زا  يرایـسب 

.دوب اهنابز  رس  رب  افّشلاراد  تغل 

( هناخوراد  ) هناخبارش

رد .دـندوب  هدرک  سابتقا  هناخبارـش »  » یـسراف تغل  زا  بارعا  ار  نآ  هک  هاناخبارـش »  » هب موسوم  تشاد  یی  هناـخوراد یناتـسرامیب  ره 
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تاّیرطع و اهّابرم و  اهمهرم ، اهنوجعم ، اـهوراد ، اـجنآ  رد  دـندوب و  تمدـخ  لوغـشم  زاـسوراد  یی  هدـع سیئر و  کـی  اـه  هناـخاود
.دوب دوجوم  يزاساود  تالآ  فورظ و 

، یلخاد ضارما  ياسؤر  وا  رظن  تحت  تشاد و  تساـیر  ناتـسرامیب  بعـش  ماـمت  هب  هک  دوب  یمومع  سیئر  کـی  ناتـسرامیب ، ره  رد 
هرادا ناتسرامیب » رظان   » تبقارم تحت  ناتـسرامیب ، روما  .دندوب  لوغـشم  تمدخ  هب  يدنب  هتـسکش یلاّحک و  یحاّرج ، تمـسق  سیئر 

.دش یم
کنارف لداـعم 15  اـبیرقت  راـنید  کـی   ) درک یم رییغت  راـنید  ات 10  راـنید  زا 50  دنتـشاد  هک  یملع  ّتیعقوـم  بـسحرب  اـبطا  قوـقح 

(. دوب الط  يوسنارف 
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ناتسرامیب نیلوا 

ادـج نارامیب  رگید  زا  ار  اهیماذـج »  » داد روتـسد  يو  .درک  سیـسأت  يرجه  رد 88  يوما  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  ار  ناتـسرامیب  نیلوا 
زا هک  ینارامیب  یکی  تشاد ، رامیب  عون  ود  ناتـسرامیب  ره  .تفرگ  رظن  رد  ییاههاگـشیاسآ  هدروخلاس  ناریپ  اهروک و  يارب  دـننک و 

دوخ صوصخم  تمـسق  رد  هک  یناراـمیب  رگید  دـنتفر ، یم دوخ  لزنم  هب  وراد  لـمعلا و  روتـسد  نتفرگ  زا  سپ  دـندمآ و  یم جراـخ 
يزار يایرکز  نیرصاعم  زا  یکی  لوق  زا  میدنلا  نبا  .دندرک  یم تکرش  زین  نادرگاش  نارامیب  هجلاعم  هنیاعم و  رد  .دندش  یم يرتسب 

يدـتبم نادرگاش  تسخن  دـش  یم دراو  يرامیب  هک  نیمه  درک ، یم عمج  ار  نادرگاـش  ماـمت  دوخ  بطم  رد  يزار  هک  دـنک  یم لـقن 
، داتـسا هرخالاب  هک  یتقو  ات  دـنتخادرپ  یم يرامیب  صیخـشت  هب  رگید  هتـسد  دوبن  حیحـص  اهنآ  صیخـشت  رگا  .دـندرک  یم رظن  راهظا 

ناهج رد  زورما  هک  تسا  یـشور  نامه  نیا  و  تخادرپ ، یم يرامیب  حیرـشت  ضرم و  نوماریپ  رد  ثحب  هب  درک و  یم هنیاعم  ار  رامیب 
.تسا لومعم  ندمتم 

یکشزپ هرواشم 

.دنداد یم لیکشت  هرواشم  سلجم  دندش و  یم عمج  مه  رود  فلتخم  ياهتمسق  يابطا  دوب  لکشم  يرامیب  صیخشت  هک  يدراوم  رد 
، تسا هتشاد  تبون  ناتسرامیب  رد  زور  هنابش ود  هتفه  رد  عوشیتخب  نب  لیئربج  الثم  دندش  یم راک  لوغشم  تبون  هب  ناتـسرامیب  يابطا 

.دنک لصاح  یسرتسد  رظن  دروم  باتک  هب  تسا  هتسناوت  یم یناسآ  هب  سکره  هک  تشاد  یی  هناخباتک ناتسرامیب  ره 

تبابط هزاجا 

نتفرگارف زا  سپ  دـندوب  ریزگان  تباـبط  لغـش  ناـبلطواد  اهدـعب  یلو  دوبن  راوشد  نادـنچ  یمالـسا  ندـمت  زاـغآ  رد  تباـبط  هزاـجا 
وجـشناد هب  ناحتما ، نایاپ  زا  سپ  دنهدب ، ناحتما  دننک و  هعلاطم  دوخ  رـصاعم  ای  مّدقم  يابطا  زا  یکی  هلاسر  هرابرد  مزال ، تاعالطا 

.دش یم هداد  یی  همان یهاوگ
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ناکشزپ ياه  همان یهاوگ زا  یی  هنومن

هلاسر حارّج ، دـمحم  نیدـلا  سمـش  نوچ  : » تسا هتـشون  نینچ  یی  همدـقم زا  سپ  يرجه  مهدزای  نرق  هب  طوبرم  یی  همان یهاوگ رد 
یحاّرج تاجلاعم  هب  هک  مداد  هزاجا  هراختسا  زا  سپ  هتـشاد  لومعم  تسا  سیردت  قیقحت و  همزال  هچنآ  هدروآرد و  مظن  هب  ار  نالف 

« .دزادرپب دساف  نادند  ندیشک  دصف و  و 
320 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ای دـمع  هب  تسا ، هدرک  زیوجت  بیبـط  هک  ییاود  ياـج  هب  يرگید ، ياود  اداـبم  هک  دـندوب  تبقارم  دروم  زین  هورگ  نیا  ناـشورفاود :
هک بستحم  فیاظو  زا  یکی  .دـندیزگرب  ناشورفوراد  لاوحا  رد  تبقارم  يارب  ار  يا  هدـع نیـشفا  نومأم و  دـنهدب ، رامیب  هب  هابتـشا ،

.دوب اهـشورفاود  اهدـنب و  هتـسکش ناحاّرج و  نالّحک و  اـبطا و  راـک  هب  یـشکرس  تسا ، هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شلغش 
یطارقبا دـهع  هب  دّـهعتم  دـنهد و  ماجنا  تفارـش  لوصا  قباطم  ار  دوخ  لغـش  هک  دـننک  دای  مسق  هک  درک  یم راداو  ار  ابطا  بستحم » »

ناحتما هتـشون  بیبطلا  هتنحم  باتک  رد  قاحـسا  نب  نینح  هک  یلوصا  قباطم  ار  اـبطا  هک  تسا  هدوب  نآ  بستحم  هفیظو  زین  دـنوش و 
باتک مشـش  هلاقم  ناحتما  هدهع  زا  دیاب  یم اهدـنب  هتـسکش دـندرک ، یم ناحتما  قاحـسا  نب  نینح  مشچ  باتک  اب  ار  نالاّحک  .دـنک -

تاحارج و صوصخم  هک  سونیلاج  باتک  تایوتحم  قباطم  ناحارج  دنیآرب ، تسا  يدـنب  هتـسکش صوصخم  هک  یظیناجالا  سلوب 
.دندش یم ناحتما  دوب ، یحاّرج  لئاسم  ریاس  حیرشت و  اه و  مهرم

دراودا رظن  هـب  [ 52] .تسا هتـشاد  لماک  تراظن  ابطا  ناشورفاود و  راک  رد  یـسانشاود ، نیـصّصختم  اـبطا و  ییاـمنهار  اـب  بستحم » »
رد انیـس  نبا  وا و  .تسا  مالـسا  یی  هدـهاشم ینیلاـب و  کـشزپ  نیرتـگرزب  کـش  نودـب  يزار  ياـیرکز  یـسیلگنا ، هدـنهوژپ  نوارب ،

نامرد و شور  يرامیب و  میالع  لیلحت  هیزجت و  رد  يزار  تراهم  دنا ...  هتـشاد ریثأت  تیاهن  یب رتخاب  رواخ و  رد  یکـشزپ  تفرـشیپ 
: دننک یم فیصوت  نینچ  ار  دوخ  نارامیب  زا  یکی  یمومع  عضو  يو  تسین ؛ ام  راگزور  ناکشزپ  هب  تهابش  یب وا  هجلاعم 

يرامیب صیخشت 

ره یهاگ  نایم و  رد  زور  کی  ینامز  و  تشگ ، یم ضراع  يو  هب  زورره  هاـگ  هک  دوب  یمظنماـن  ياـهبت  راـچد  داوس ، نیدـلا  دـبع  »
نیا نم  درک ، یم لوب  رایـسب  تاعفد  هب  داد و  یم تسد  وا  هب  يرـصتخم  زرل  بت ، ندش  ضراع  زا  لبق  و  زور ، شـش  ای  زور و  راهچ 

كدنا زا  سپ  دراد ، هیلک  رد  یمخز  رامیب  هک  تسا  نیا  ای  و  دوش ، لدبم  عبر  بت  هب  دهاوخ ، یم اهبت  نیا  ای  هک  متـشاد  زاربا  ار  رظن 
.دش نینچ  تشگ و  دهاوخن  زاب  بت  رگید  هک  مداد  ربخ  وا  هب  نم  دش ، ادیپ  كرچ  رامیب  لوب  رد  یتدم 

نآ زا  شیپ  هک  دوب ، نیا  منک ، زاربا  دراد  هیلک  مخز  رامیب  هکنیا  هرابرد  ار  دوخ  رظن  راب  نیتسخن  رد  هک  دوب  نآ  عنام  هک  يزیچ  اهنت 
نامگ  دوب و  التبم  رگید  ياهبت  و  بغ 53 ] بت  هب 

321 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دش هارمه  كرچ  وا  لوب  اب  نوچ  دش ...  دهاوخ  لدبم  عبر  بت  هب  دریگ  ورین  نوچ  هک  دشاب ، یتاباهتلا  زا  مظنمان  ياهبت  هک  تفر  یم

ناشوایـس نوخ  ردـنک و  موتخم و  لگ  اب  يو  هجلاعم  هب  نآ  زا  سپ  تفر و  نایم  زا  یکرچ  هدام  ات  میدـناروخ  ردـم  ياـهوراد  وا  هب 
[54  ...«] تفای لماک  يافش  تعرس  هب  هام  ود  تدم  رد  دش و  صالخ  يرامیب  زا  متخادرپ ،

یعازتنا یبط  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 902زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com
https://portalesharat.net


نارامیب هنیاعم 

هلودـلا نیع  دیعـس  ناطلـس  نایونزغ  دـهع  رد  .دوب  لومعم  ناریا  رد  يزار  دـهع  زا  وا ، ندـب  ياـضعا  هنیاـعم  راـمیب و  عضو  هب  هجوت 
ینعی  ) شلیلد : » تفگ دندومن  یلصوم  دیعس  وبا  هب  ار  وا  نوچ  .دش  رامیب  يدنچ  زا  سپ  هک  لامج  بحاص  دیرخ  یکزینک  هاشمارهب 

هرـشب و ضبن و  ات  دییامن  ارم  روجنر  نیا  : » تفگ دیدب  هروراق  نوچ  .موش » فقاو  يروجنر  هب  مینیبب و  ات  دـیروایب  ار  لوب ) هروراق و 
[55 «] ددرگ مولعم  ارم  رتهب  تلع  ات  منیبب  وا  مشچ  هت  و  نابز ،

، ناتـسرامیب نیا  لحم  هب  عجار  .تسا  هدش  روهـشم  يو  مانب  هک  تسا  یناتـسرامیب  لیمکت  حالـصا و  هلودلا  دضع  ریخ  تامادـقا  زا 
نیا رد  .دش  یم دساف  رترید  نآ  رد  تشوگ  دـعاسم ، ياوهو  بآ تکرب  زا  هک  دـیزگرب  ار  یلحم  يو  دـندرک  تروشم  يزار  اب  البق 

زا ینعی  تفرگ ، یم تروص  کیتارکومد  یباختنا و  یشور  اب  ناتسرامیب  نیلوئـسم  نییعت  .دندرک  یم تمدخ  کشزپ  ناتسرامیب 24 
نایم زا  سپس  دندیزگ و  یمرب دندوب  نیرت  هدبز هک  نت  هد  هدع  نیا  نیب  زا  دعب  دندرک ، یم باختنا  ار  نت  بیبط 50  دص  زا  شیب  نیب 

تـسایر هب  دوـب  ردـقیلاع  یکـشزپ  قـح ، هب  هک  ار  يزار  يو  دـندرک  یم یفرعم  هلوّدـلا  دـضع  هب  باـختنا و  ار  رفن  هس  رفن ، هد  نـیا 
.دیزگرب ناتسرامیب 

دناوخ هناوید  ار  هلوّدلا  دضع  هک  یی  هناوید

هلوّدلا دضع  ناتـسرامیب  حاتتفا  ماگنه   » .تسا دادغب  رد  ناگناوید  يافّـشلاراد  نتخاس  هلوّدلا  دـضع  بلاج  رایـسب  تامادـقا  زا  یکی 
، تسا رتهب  وت  لاح  زا  داد  باوج  تسا ؟ روطچ  تلاح  هک  دیسرپ  یکی  زا  یتقو  دیسرپ ، یم ار  نانآ  لاح  دز و  یم مدق  اه ، هناوید نیب 

هکنیا يارب  داد ، باوج  هناوید  مرت ؟ هناوید امش  زا  نم  روطچ  دیسرپ ، هناوید  زا  دنخبل  اب  هلودلا  دضع  يرت ! هناوید ام  زا  ارهاظ  وت  اریز 
اه هناوید ام  فرص  يریگ و  یم ار  لقاع  مدرم  لوپ 

322 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
[56 !«] ینک یم

یکشزپ طیارش 

هک دیاب  بیبط  تسا ... : هدش  فیصوت  نینچ  قذاح ، کشزپ  کی  تاّصتخم  يرجه ، مشش  نرق  رد  یـضورع  یماظن  هلاقم  راهچ  رد 
دیاب یم ضبن  زا  لیلد  لوهجم ...  هب  مولعم  زا  دوب  یلاـقتنا  تعرـس  ار  وا  هک  ینعا  دـشاب ، سدـحلا  دـیج  سفنلا ، میکح  قلخلا ، قیقر 

بوسر ناولا و  نانچمه  زین  ار  هرسفت 57 ] و  دتفا ...  تکرح  ود  نایم  هک  ینوکس  تسا و  طاسبنا  ضابقنا و  تکرح  ضبن  تفرگ و 
و دسانـشب ، عون  سنج و  و  دـنادب ، قطنم  بیبط  دـیاب  تسا ...  درخ  يراک  هن  نتفرگ ، لیلد  یتلاح  رب  ییوس  ره  زا  نتـشاد و  هاـگن  وا 

سنج ضرم  میوگ : یمه  هک  تسا  نینچ  هک  دوش  مولعم  ات  مینز  یلثم  اجنیا  ام  و  دوب ، دناوتن  بیصم  جالع  رد  دسانـشن ، تلع  نوچ 
زاب یکی  ره  نیا  زا  دنوش و  ادـج  رگیدـکی  زا  یلـصف  هب  یکی  ره  و  عون ، ناقری  هبـصح و  ماسرـس و  ماکز و  عادـص و  بت و  دـمآ و 

، دنوش ادج  رگیدکی  زا  یتاذ  یلـصف  هب  کیره  و  عاونا ، عبر ، بغلارطـش و  بغ و  موی و  یمحو  تسا  سنج  بت  الثم  دنوش ، سنج 
دراو یلهاک  ینارگ و  رّـسکت و  ورد  دوب و  زور  هنابـش کی  وا  تّدـم  نیرتزارد  هکنادـب  اهبت  رگید  زا  دوش ، ادـج  موی  یمح  هکناـنچ 
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هکنادب اه  بت رگید  زا  دوش  ادج  بغ  بت  دوشن و  زاب  زور  دنچ  ات  دریگب  نوچ  هکنادب  اهبت  رگید  زا  دوش  ادـج  هقبطم  بت  و  دـشابن ،
دشاب و رتمک  شگنرد  دیآ و  رت  تخـس زور  کی  هکنادب  اهبت  رگید  زا  دوش  ادـج  بغلارطـش  بت  دـیاین و  زور  رگید  دـیایب و  يزور 
، تسیچ نآ  تّداـم  تسا و  بت  مادـک  هک  دـنادب  دـشاب و  قذاـح  بیبـط  نوچ  دوب ...  رتزارد  شگنرد  دـیآ و  رت  هتـسهآ زور  کـی 

[58  ...«] دوش لوغشم  تجلاعم  هب  دوز  درفم ، ای  تسا  بکرم 
هراشا نارامیب  تاجن  يارب  رازاب ، هچوک و  مدرم  یکـشزپ  ياهـشالت  تاجلاعم و  يا  هراپ هب  يونعم ، يونثم  مراـهچ  دـلج  رد  يولوم ،

یتیب دنوش  انـشآ  شیبو  مک شیپ ، نرق  تفه  رد  اه  هداوناخ مدرم و  هدوت  یبط  تاعالطا  دودح  هب  ناگدـنناوخ  هکنآ  يارب  دـنک ، یم
: مینک یم لقن  ار  یمور  نیدلا  لالج  انالوم  يونثم  باتک  زا  دنچ 

ُدب راک  رد  ارو ، هچنآ  دَرَخ  اتدش  رازاب  رد  غّابَد  یکی  نآ 
دیمخ  شوهیب و  داتفا  ناهگاندیسر  ناراّطع  رازاب  رد  هکنوچ 

323 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نانک  نامرَد وگ ، لوه ناگلمج ال  نامز نآ  يو  رب  قلخ  دمآ  عمج 
دناشف يو  رب  يرگید  نآ  بالگ ، زودنارب  یم وا  ِلد  رب  فَک  یکی  نآ 

رت  دروآ  یمه  لگهَک 59 ] رَگِد  ناورَس  دیلام و  یمه  شتسد  یکی  نآ 
مَک  درک  یم شَشِشوپ  زا  رگد  ناو  مهب دز  رکش  دوع و  روخب و  نآ  و 

دَتِس یم شناهد  زا  وب »  » رگد ناودهج  یم نوچ  ات  هک  شَضبن ، رگد  نآ  و 
شیشوه  یب ردنا  دندنامرد  قلخ  شیشح گَنب و  ای  تسا  هدروخ  یِم  هک  ات 

تفت 61 ] دوز  دمایب  اناد  و  [ 60] زبرُک تفز غابّد  نآ  تشاد  ردارب ، کی  ... 
تسا  یلج 62 ] ندرک  اود  یناد  ببس  نوچ  تسیچ مناد ز  یمه  شجنر  نم  تفگ 

تساوخ داتعم و  یمه  ار  وا  نادب  هک  تسوا يوراد  گس  نیِگرس  نآ  زا  مه  ... 

یسانشروناج

زین دیـص  یـسانشروناج و  رد  هلمج  زا  يرـشب  گـنهرف  رگید  ياهـشخب  رد  تسا ، مدرم  مومع  هقـالع  دروـم  هک  بط ، هتـشر  زا  ریغ 
فاصوا ینیوزق ، تاقولخملا  بیاجع  هلمج  زا  تسا  هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  مالـسا  ناهج  نادنمـشناد  هلیـسو  هب يداـیز  ياـهباتک 

یـسانشروناج گرزب  ياـهنتم  همه  يریمد ، ناویحلا  ةاـیح  مهیردـلا و  نبا  ناویحلا  عفاـنم  عوشیتخب و  نبا  فیلأـت  اـهعفانم  ناویحلا و 
.تسا

یسانش نیمز

نآ هرابرد  هدرک و  فشک  ار  گنگ  دور  هضوح  یبوسر  تعیبط  يو  .دسر  یم ینوریب  راثآ  ياپ  هب  يرثا  رتمک  یـسانش  نیمز هرابرد 
: تسا هتشون  نینچ 
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 ... تسا دودحم  دنه  سونایقا  هب  بونج  زا  هک  تسا  ناتسودنه  رد  اهتشد ، نیا  زا  یکی 
رظن رد  ار  يدرگ  ياهگنس  رگا  دیشاب ، هتخادرپ  لمأت  هب  نآ  تیهام  هرابرد  هدرک و  هظحالم  دوخ  مشچ  اب  ار  ناتـسودنه  كاخ  رگا 

اهدور هک  اهاجنآ  اههوک و  یکیدزن  رد  هک  ییاهگنـس  تفای ، دیهاوخ  ار  اهنآ  مه  زاب  دینکب  رتقیمع  ار  نیمز  هزادنا  ره  هک  دـیریگب ،
ایرد بصم  هب  اـهدور  هک  اـجنآ  و  دوش ، یم رتکچوک  دـیوش ...  رترود  اـههوک  نیا  زا  هچره  تسا و  رتگرزب  دـنراد  رتعیرـس  ناـیرج 

نش  ياه  هناد تروص  هب  دوش و  یم درخ  اهگنس  نیا  تسا  کیدزن 
324 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ایرد نیا  تسا و  هدوب  ایرد  ناتـسودنه  يراگزور  رد  هک  دیوش  یم دقتعم  نینچ  ریزگان  دیریگب  رظنرد  ار  اهنیا  همه  رگا  دیآ - یمرد
هک یتخانش  نیمز ياهینوگرگد  هب  الماک  ینوریب  هک  تسادیپ  یبوخب  فیصوت  نیا  اب  .تسا  هدش  رپ  اهدور  نیا  تابوسر  اب  جیردت  هب
هلا دـمح  بولقلا  ۀـهزن  باـتک  رد  .تسا  هتـشاد  یهاـگآ  نآ  یجیردـت  تارییغت  دـنیارف و  زا  هدوب  فقاو  هتفرگ  تروص  هتـشذگرد 
زا دنچ  یی  هلمج ناگدنناوخ  رطاخ  حیرفت  يارب  درادـن  یملع  شزرا  هکنآ  اب  تسا ، هدـمآ  یبلاطم  یـسانشروناج  هنیمز  رد  یفوتـسم 

: تسا جنپ  نآ  يّرب و  تاناویح  رکذ  رد  مینک : یم لقن  ار  نآ 
: لبا مینک : دای  فورح  لیبس  رب  فنص ، هد  ناشیا  زا  یلها ، تاناویح  رکذ  رد  لوا  هجو  »

همه هب  تسا ...  رادربناـمرف  شکراـب و  شروـخ ، مک  لـکیه ، گرزب  تـقلخ و  بـیجع  يروناـج  دـنناوخ  ریعب ...  یبرع  هـب  ار  رتـش 
نوچ هک  تسا  یکریز  ار  رتش  دهد و  ظیلغ  يوادوس  ياذغ  لوا ، هجرد  هب  کشخ  مرگ و  شتـشوگ  تسا و  مّحللا  لوکام  بهاذـم 

عفد شرگج  .دوشن  رثؤم  وا  رد  رامرهز  دروخ  گنچرخ  دنز ، رهز  رام  ار  نآ  نوچ  دبای و  تحص  ات  دروخ  طولب  گرب  دوش  روجنر 
شیوم .دوش  دیفم  ار  ریـساوب  دزیرگب و  وا  زا  رام ، دنهنب  اجره  شمحش 63 ] دهد  رصب  ینـشور  و  دنک ، مشچ ) بآ   ) نیعلا ءام  لوزن 

هب یتخب و  تمیق  لکـش و  هب  نیرتهب  یتخب و  كارـسیب و  كول ، تسا  عون  دـنچ  رتـش  .دراد و  زاـب  لوبلا  سلـس  دـندنب  پچ  نار  رب 
 ...« دوب كول  یگنشت  لمحت  هب  كارسیب و  یشکراب 

دبای نیکـست  ملا  ددرگ ، ناور  رخ  دوش و  راوس  وا  رب  هنوگـش  اـب  نوچ  هدـیزگ ، مدژک  دـسیون : یم راـمح  صاوخ  رد  ثحب  نمـض  و 
اتشان هب  دنک و  لیاز  عرـص  عبر و  بت  شرگج  درآ ، باوخ  دنهن  نیلاب  ریز  شنادند  دنک ، زارد  يوم  هتخیمآ ، تیز  نغور  اب  شزغم 

عفد شتـشوگ  لکا  .دربب  روسان  ریزانخ و  دنزیمایب  تیز  اب  نوچ  دربب و  صرب  عرـص و  شمـس  دیازفا ، ریـش  شنزرپس 64 ] دوب ، رتهب 
« يزیر نوخ  » فاعر دنناکچ  ینیب  رد  شا  هزات نیگرـس  بآ  دروآ  حالـصا  هب  حورق  تاحارج و  هتخادگ  شهیپ  دـنک ، ماذـج  رهز و 

.دـنادرگ يوخ  شوخ ار  يوخدـب  كدوک  دربب و  ریـساوب  شنوخ  دـنوش ، عمج  نآ  رب  ناـیهام  دـنلام  یتـشک  رب  شلوب  .دـناشنب  ینیب 
[65  ...«] دربب نهک  هفرس  ندروخ ، هب  دناشنب و  نادند  درد  ندرک  هرغرغ  هب  شریش 

325 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اطسو نورق  رد  یگنهرف  یملع و  ثحابم  تاعوضوم و  عّونت 

مولع يدنب  هقبط

شالت شـشوک و  نیا  كدـنا  كدـنا نآ  زا  سپ  دـش و  زاغآ  يدـالیم ) مهن   ) يرجه موس  نرق  زا  مالـسا  ملاـع  رد  مولع  يدـنب  هقبط
، ... دوب یعانص  یلمع و  يرظن ، هب  مولع  ییوطسرا  میسقت  يدنب  هقبط نیا  يانبم  زاغآ ، رد   » تفای شیازفا 
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نافرع ینعم  هب  یعیبط  دعبام  ینید و  تفرعم  دش و  هدوزفا  یمیدق  مولع  رب  یمالسا  مولع  دش ، رتلماک  هتفر  هتفر اهدعب  يدنب  هقبط نیا 
و هدش ...  نایب  مولعلا  ءاصحا  باتک  رد  هک  تسا  یباراف  زا  اهیدنب  هقبط نیرترثؤم  نیرتمیدـق و  زا  یکی  .درک  ادـیپ  ار  هجرد  نیرتالاب 

.تسا هدش  عقاو  دشر  نبا  یلازغ و  انیس ، نبا  لوبق  دروم  رییغت  یئزج  اب 
: دنک یم میسقت  شخب  تفه  هب  ار  نابز  ملع  مولعلا ، ءاصحا  رد  يو  . 1

، نتشون تسرد  نیناوق  ملع  . 5 بکرم ، ظافلا  نیناوق  ملع  . 4 درفم ، ظافلا  نیناوق  ملع  . 3 بکرم ، ظافلا  ملع  . 2 درفم ، ظافلا  ملع  . 1
.ندناوخ تسرد  نیناوق  ملع  . 6

ناهرب و نیناوق  و  سایق »  » شجنس نیناوق  تالوقعم و  نیناوق  تالوقم و  زا  نآ  رد  دنک و  یم میسقت  شخب  تشه  هب  ار  قطنم  ملع  . 2
.دیوگ یم نخس  رعش  نیناوق  هباطخ و  نیناوق  هطسفس و  یلدج  ياهراتفگ 

هک  ) لیح ملع  لاقثا و  ملع  یقیـسوم ، ملع  موجن ، ملع  رظانم ، ملع  هسدـنه ، ملع  ددـع ، ملع  ینعی  شخب ، تفه  هب  ار  میلاـعت  ملع  . 3
.دنک یم میسقت  تسا ) هدش  یم بیجع  ياهفرظ  اه و  هنیآ موجن و  تالآ  نتخاس  ملع  یسدنهم و  يرامعم و  هلباقم و  ربج و  لماش 

رد ثحب  . 2 تسا ، كرتشم  یعیبـط  ماـسجا  ناـیم  هچنآ  رد  ثحب  لـماش 1 . دـننک  یم میـسقت  شخب  تفه  هب  زین  ار  یعیبـط  ملع  . 4
تـالاعفنا ضارعا و  رد  ثـحب  . 4 داـسف ،) نوک و   ) ندـش دوباـن  ندـش و  ادـیپ  رد  ثحب  . 3 بکرم ، ماسجا  رـصانع  طیـسب و  ماـسجا 

.5 رصانع ،
.ناروناج ملع  ناهایگ ، ملع  نداعم ، رد  ثحب  . 6 رصانع ، زا  هتفای  بیکرت  ماسجا  رد  ثحب 

رد ثحب  . 2 دوجو ، ظاـحل  زا  تادوـجوم  رد  ثحب  . 1 لماش : دـنک  یم میـسقت  شخب  هس  هب  زین  ار  هعیبّطلا  دـعبام  اـی  یهـالا  ملع  . 5
.دنتسین مسج  هک  یتادوجوم  رد  ثحب  . 3 نیهارب ، يدابم  لوصا و 

.دوب مالک  ملع  هقف و  ملع  یندم و  مولع  ندم و  تسایس  لماش  هک  مالک  هقف و  یندم و  مولع  . 6
326 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

نیرتقیقد ماجنارـس  دش و  لابند  يزار  رخف  افـصلا و  ناوخا  ّتیعمج  انیـس و  نبا  طسوت  مولع ، يدنب  هقبط اهـششوک ، نیتسخن  زا  سپ 
.تفرگ تروص  نودلخ  نبا  تّمه  هب  يدنب  میسقت

: تسا ریز  رارق  هب  دوش  یم سیردت  لیصحت و  مالسا  ناهج  رد  هک  یمولع  وا  رظن  هب
(. تحالف بط و   ) یعیبط مولع  قطنم و  لماش  یلقع : مولع  . 1

.ایمیک ملع  فورح و  رارسا  ملع  تامسلط ، يرحاس ، لماش  تایهلا : . 2
.موجن ملع  یقیسوم ، باسح ، هسدنه ، ملع  لماش  ریداقم : ملع  . 3

وحن تغل  رب  لمتـشم  یبرع ، نابز  ملع  فوصت ، ملع  هقف ، ملع  مـالک ، ملع  ثیدـح ، ملع  ریـسفت ، نآرق و  ملع  لـماش  یلقن : مولع  . 4
.بدا نایب و 

نیا زا  کـیره  هکلب  دـش ، یمن سیردـت  مظنم  روـطب  اطـسو  نورق  یگنهرف  تاسـسؤم  همه  رد  میدرمـشرب  ـالاب  رد  هک  یموـلع  هتبلا 
نیمه هب .تسا  هدش  یم لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  سیردت و  هقالعیذ  صاخـشا  هب  یـصوصخ  ای  یمـسر  ياهنامزاس  رد  اه  هتـشر

 ...« مینادب یمالسا  ناهج  رد  یلقع  تایح  زا  یئزج ، ار  اهنآ  زا  کیره  دیاب  تهج 
زا يددـعتم  تاقیقحت  تاـفیلأت و  عوضوم  زین  اـیفارغج  دـنا ، هدرک شـالت  نآ  هار  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  هک  موجن  تأـیه و  زا  ریغ 

تسا  هدوب  نارظن  بحاص فرط 
401 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
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ریخا نرق  ود  رد  ملع  تشونرس 

ناریا رد  بط  ملع  یلوزن  ریس 

یملع و ینابم  هب  شیبامک  انیـس ، نبا  يزار و  ياـیرکز  دـهع  رد  بط ، ملع  اـصوصخم  فلتخم ، مولع  میدرک ، هراـشا  ـالبق  هکناـنچ 
افلخ و نیطالس و  تمه  هب  اهناتسرامیب ، ریاس  یملید و  هلودلا  دضع  ناتسرامیب  روپاش ، يدنج ناتـسرامیب  .دوب  هدش  کیدزن  یبرجت 

.تفر یم رامشب  یکشزپ  هتشر  رد  هعلاطم  قیقحت و  زکارم  زا  یکی  دیدرگ و  ثادحا  هاوخریخ  مدرم 
، یلخاد ضارما  یحارج ، .دـندرک  یم هجلاـعم  اوادـم و  صوـصخم  یـشخب  رد  يراـمیب  عوـن  بـسحرب  ار  ناراـمیب  اهناتــسرامیب ، رد 
، ییایمیـش هیودا  زا  یهایگ ، ياهوراد  زا  ریغ  .دوب  هدش  کیکفت  مه  زا  يدنب  هتـسکش هنانز و  ضارما  یکـشزپ و  ماد  یکـشزپ ، مشچ
یگنهرف و یملع و  راثآ  وحم  رومیت و  لوغم و  هلمح  اب  .دـندرک  یم هدافتـسا  نارامیب  هجلاعم  يارب  نوگاـنوگ  ياهتبرـش  اـهنوجعم و 

نووئـش هیلک  رد  يرـشق ، نویناحور  زا  یـضعب  هلخادم  ذوفن و  هّیوفـص و  تموکح  رارقتـسا  اب  اهدعب  و  نادنمـشناد ، زا  یی  هدـع رارف 
يرامعتـسا ياهتـسایس  ذوفن  یلادوئف و  موادم  ياهگنج  رثا  رد  دعب ، نورق  رد  .دـش و  ادـیپ  یلک  دوکر  یگنهرف ، یملع و  یـسایس و 

نونکا .دـیدرگن  نکمم  شناد  ملع و  یعیبط  دـشر  هیراجاق ، تیاـفک  یب نارایرهـش  هناـهاگآ  تناـیخ  و  يرازت ، هیـسور  ناتـسلگنا و 
.میهد یم رارق  هعلاطم  دروم  دعب  هب  هیوفص  دهع  زا  ار  یکشزپ  ریس  الامجا 

هّیوفص دهع  ناریا  رد  یکشزپ 

ار رامیب  بیبط ، یتقو  .تسا  هدرکن  تفرـشیپ  ناتـسگنرف  هیاپ  هب  بط  ملع  ناریا ، رد   » هک دـسیون  یم يوسنارف ، درگناـهج  هینرواـت ،» »
دنک یم زیوجت  تاتابن  یضعب  اب  گنخ  همخت  راهچ  بلغا  دنیب  یم

402 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ياذغ دننک و  یم عنم  نان  ندروخ  زا  ار  نارامیب  الومعم  .دنهد  یم رامیب  هب  دنناشوج و  یم هناخ  رد  دنریگ و  یم يراطع  ناکد  زا  هک 
شخب نایز يدراوم  رد  دیفم و  هاگ  راک ، نیا  .دنناد  یم مزال  ار  كاسما  زیهرپ و  یضرم ، ره  رد  ناریا  يابطا  .دنهد  یم وا  هب  يا  هداس

ار وا  راچان  دروایب ، دوخ  لزنم  هب  ار  کشزپ  دناوتن  یسک  رگا  .درادن  دوجو  بوخ  ناتـسرامیب  ناریا ، رد  هک  دیوگ  یم سپـس  .تسا 
دـیریگ و یم ار  وا  ضبن  بیبط ، .دـنرب  یم کشزپ  دزن  ار  وا  دـنچیپ و  یم شندرگ  رود  یلاش  اـی  لامتـسد و  دـننک و  یم یغـالا  راوس 

[66  ...«] دنک یم زیوجت  وا  يارب  یجضنم  لهسم و  یکچوک  ذغاک  يور  دعب  دنک و  یم هنیاعم  ار  شنابز 
تراظن .دوب  لوحم  یـشاب ، میکح ینعی  نایناوید ، زا  یکی  هدـهعرب  تبابط  لغـش  رد  تراظن  تبقارم و  يرجه ، مهد  نرق  دودـح  رد 

ریاظن يزاسرتشین و  یشورفوراد و  لیبق  زا  بط  هب  هتسباو  ياهراک  ریاس  رب  دندوب و  هک  یماقم  ره  زا  تبابط ، رما  نیلغاش  رب  یمومع 
[67] .دش یم لامعا  لک » سرزاب   » ای بستحم  هب  بّقلم  بیبطریغ  درم  کی  هلیسو  هب اهنآ ،

ناهایگ و زیوجت  زا  هناگیب  للم  رگید  دـننام  زین  نایناریا  نارامیب ، هجلاعم  دروم  رد  : » دـسیون یم یجراخ  درگناهج  کـی  نئوژ ، نود 
، دننک یم دصف  نآ  لاثما  دیدش و  یگدروخامرـس  دردولگ و  نوچمه  راوشد  ياهیرامیب  دروم  رد  .دننک  یم هدافتـسا  زیهرپ ، روتـسد 
جیاتن و يرایـسب ، دح  ات  دنناوت  یم دجاسم  رد  اعد  اب  هک  دننک  یم روصت  دندقتعم و  تخـس  لأفت ، هب  دنتـسه و  یتافارخ  رایـسب  مدرم 

[68  ...«] دنهدب رییغت  ار  يرامیب  ضراوع 
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، نوخ ندرک  مک  دـصف و  هب  ار  یـسراف » لیاسرلا  عمجم   » دوخ باتک  زا  یباب  ینامرک ، ناخمیرک  دـمحم  یجاـح  هّیراـجاق  هرود  رد 
غیت شوگ  نتخادنا ، ولاز  ندرک ، تماجح  ندز ، گر  تسریذپ : ناکما تروص  جنپ  هب  راک  نیا  هک  دسیون  یم دـهد و  یم صاصتخا 

ندرک مک  تسا و  حور  بکرم  ندـب و  ماوق  نوخ ، هکنادـب  : » دـیوگ یم لوا  لـصف  رد  ندرک - يراـج  ینیب  زا  نوخ  يرگید  ندز و 
دنچ هک  دنک  یم رکذ  نوخ  ندرک  مک  ای  نتفرگ  يارب  طرش  دعب 28  دیوگب ، قذاح  بیبط  هک  تجاح  تقو  رد  رگم  تسین  اور  نآ ،

، دشاب هتشادن  جنلوق  . 4 دشابن ، نتسبآ  دریگ  یم نوخ  نز  رگا  . 3 دشابن ، ناتسمز  . 2 دشاب ، رایسب  نوخ  . 1 مینک : یم رکذ  ار  نآ  دروم 
.9 دریگن ، نوخ  عامج ، زا  دعب  تعاس  ات 12  . 8 دشاب ، هتشادن  هدعم  يالتما  . 7 دشابن ، هدوسرف  ریپ و  . 6 دشابن ، قاچ  ای  رغال  دایز  . 5

قطانم  رد  . 12 دشاب ، راهب  لصف  رد  . 11 دشابن ، يرغال  یشوخان و  زا  سپ  . 10 دنکن ، تماجح  ماّمح  رد  رایسب  ندنام  زا  دعب 
403 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.14 دوشن ، ضراع  شغ  اـی  دـیدش  فعـض  اـت  دریگب  مک  مک هکلب  دریگن  هبترم  کـی  ار  نوخ  . 13 دشابن ، درس  رایـسب  ای  مرگ  رایـسب 
ثحب رتـشین  زا  هدافتـسا  زرط  ندز و  گر  مـسر  هار و  زا  لیـصفت  هـب  دـعب  تاحفــص  رد  [ 69  ...«] دـنکن دـصف  ار  لاس  زا 14  رتـمک 

دـکمب و مارآ  مارآ دراذـگب و  تماـجح  خاـش  دـنک و  برچ  ار  عـضوم  لوا  : » هـک دـنک  یم دــیکأت  تماـجح  دروـم  رد  .دــنک و  یم
زا دعب  تماجح و  زا  شیپ  .دروخن  روش  ياذغ  تماجح ، زا  دعب  دوش ...  زمرق  بوخ  وضع  ات  دنزن  غیت  دکمب و  رتدـیدش  هدرخ  هدرخ

دیفم رایـسب  زین  ار  ولاز »  » هدنـسیون [ 70 «] دـنکن زور  نآ  رد  عاـمج ، بضغ و  تـکرح و  دـنک و  باـنتجا  غرم  مـخت  ندروـخ  زا  نآ 
.دراد ناحجر  تماجح  رب  ولاز  نتخادنا  دراوم  یضعب  رد  تسا  دقتعم  دناد و  یم

هیراجاق دهع  رد  یکشزپ  نادند

رامیب هب  نیتبلک  نتخادـنا  زا  شیپ  دـهد ...« : یم نادـند  ندیـشک  هب  عجار  فلؤم  هک  تسا  یمیلاعت  باتک ، نیا  تمـسق  نیرت  بلاـج
هتفرگ دوخ  ياپ  ود  نایم  ار  لیلع  رـس  دنکن ...  ار  يرگید  نادـند  اهابتـشا  هک  دنابـسچب  نادـند  نآ  يور  رب  موم  يردـق  هک  دـیوگب 
نادند نب  هب  دـناوت  یم ات  ار  نیتبلک  دـنک و  ادـج  ناوختـسا  زا  ار  هثل  یکزان  يوقاچ  اب  دـشاب ، تخـس  نادـند  رگا  دـنکب و  ار  نادـند 

[71  ...«] دتفین نیتبلک  نایم  رد  نابز  بل و  دنزن و  اهنادند  ریاس  هب  همدص  دنک  یعس  دزادنا ... 

مهدجیه نرق  ياپورا  هب  یهاگن 

یسانشوراد اضعالا و  فئاظو  اب  ییانشآ  یسانش و  تسیز ظاحل  زا  يدالیم  مهدجیه  نرق  رد  یتح  اپورا ، مدرم  هک  مینکن ، شومارف 
هک یّـصاوخ  ناراطع و  رتافد  تسرهف  هب  یهاگن  : » وسور ریپ  لوق  هب  .دنتـشادن  قرـش  لاسنهک  للم  اـب  يداـیز  قرف  یکـشزپ ، ملع  و 
زا البق  هک  یلامج  همان  حرف تاجردـنم  اب  يدایز  قرف  و  تسانعم » نیا  رب  ینـشور  لیلد  دـندوب ، لیاق  ناهایگ  داوم و  زا  یـضعب  يارب 

: درادن میدرک  دای  نآ 
عفاد  هفرس ، ياود  دبک ، جلاعم  ناوناب ، هناهام  تداع  هدننک  بترم ییالط : درگوگ  »... 

404 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.تسا [ 72] اقیراسام عفاد  هناگی  ورادشون و  قّرعم ، دردرس ، جالع  بت ،

، دـبک ضارما  جالع  ناقفخ ، عفاد  مضه ، كّرحم  بلق ، يوّقم  قاـیرت ، مغلب ، عفاد  قّرعم ، ردـم ، نّیلم ، عوّهم ، سدـقم : کـسخراخ 
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.تساهمخز عاونا  مهرم  هاب و  يوقم  مرک ، دض  بت ، عفاد  بنجلا ، تاذ  جلاعم  عرص ، ّدض  ناوناب ، هناهام  تداع  يارب  دیفم  ردم و 
.دنک یم رکذ  یصاوخ  زین  ناربمغیپ ...  يوراد  ای  هرت  هاش يارب 

هک یشناد  تفگ : دوخ  رـصع  ناکـشزپ  یکـشزپ و  فصو  رد  تفرگ و  رارق  رتلو  رخـسمت  دروم  هک  تسا  يا  هیودا نامه  اهنیا  و  ... 
[73 «] .دنرادن یعالطا  نآ  زا  الصا  هک  یمسج  رد  دنسانش  یمن هک  تسا  ییاود  ندرک  دراو  نآ  عوضوم 

متسیب مهدزون و  نرق  رد  بط  ملع  عیرس  تفرشیپ 

هب ار ، وراد  يدایز  رادقم  ندناروخ  و  نامرد ، رد  طارفا  هک  دش  لومعم  اپورا  رد  یتاپوئموه »  » هقیرط يدالیم  مهدزون  نرق  لیاوا  رد 
.داد فیفخت  يدح  ات  دوب  ابطا  یلومعم  شور  هک  رامیب ،

ای ندرک  ینوفعدــض  يارب  یی  هـقیرط رتـسیل »  » دنتــسه و اـهبورکیم  زا  یــشان  اـهیرامیب ، هـک  داد  ناــشن  روتــساپ  مهدزوـن  نرق  رد 
ریمو گرم تافلت و  دادـعت  و  دـش ، راوتـسا  یملع  ياه  هیاـپ رب  يراـمیب »  » تنوفع و میهاـفم  هجیتنرد  تخاـس و  لومعم  ییادز  تشلپ

.تفای ناصقن 
یـضعب لـباقم  رد  هک  يداوم ، هیهت  هب  رجنم  درک و  زاـب  ار  اـهیرامیب  صیخـشت  هار  یـسانش  يرتکاـب رد  نارگید  خوک و  .ر  ياـهراک 

.دیدرگ دهد  یم ّتینوصم  ینمیا و  اهیرامیب ،
.درک ناوارف  کمک  اهیرامیب  نامرد  هب  تسا و  نوریب  باسح  زا  مهدزون  مهدجیه و  نرق  رد  بط  ملع  ياهتفرشیپ  یبط و  تاّیفشک 

.داد لیلقت  شحاف ، یی  هزادنا هب  ار  یمدآ  تافلت  نآ ، هب  طوبرم  یتشادهب  تاکن  تیاعر  ییامام و  قرط  حالصا 
تاّیقرت .دراد  فصولا  دـیاز  یتیمها  متـسیب ، نرق  رد  اه  کـیتویب یتنآ اهدـیمافلوس و  مویدار ، رگید ، ياـهنومروه  نیلوسنا و  فشک 

ياه  هتشر روهظ  هب  رجنم  نرق  نیا  رد  بط  میظع 
405 ص : ج7 ، ناریا ،) یعامتجا  خیرات  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا هتخاس  يرورض  ار  اه  هتشر زا  کیره  رد  صاخ  يزومآراک  دیدرگ و  یصّصخت 
قطانم ياهیرامیب  اب  یئانشآ  یحارج ، فلتخم  ياه  هتشر عیسو  تفرـشیپ  یکـشزپ ، ناور یعـضوم ، یـسح  یب میتفگ ، هچنآ  رب  هوالع 

تسا  هدرک  ناوارف  کمک  ناهج  رد  ّتیعمج ، نوزفازور  دشر  یمومع و  تمالس  هب  یبط  ياهیزوریپ  رگید  ییامام و  یقرت  و  هّراح ،
[74]

________________________________________

.دعب هب ص 452  یناریا ، ملع  ناریا ، ثاریم  (. 1 [ ) 1]
ص 453. باتک ، نامه  (. 1 [ ) 2]

(. راصتخا هب  دعب ( هب زا ص 368  ققحم ، يدهم  راتفگ ...  تسیب  زا  لقن  هب  سونیلاج ، راثآ  هرابرد  قحسا  نب  نینح  هلاسر  (. 1 [ ) 3]
ص 385. نامه ، (. 2 [ ) 4]

.دعب هب  زا ص 412  باتک ، نامه  (. 1 [ ) 5]
ص 753. تابثا ، دعس - وبا  ادخهد ، همان  تغل (. 2 [ ) 6]
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.دعب هب  زا ص 52  يرافص ، نسح  همجرت  مولع ، خیرات  وسور ، ریپ  (. 1 [ ) 7]
ات 54. زا ص 52  باتک ، نامه  (. 2 [ ) 8]

.دعب هب  زا ص 159  یفسلف ،...  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  ققحم ، يدهم  رتکد  (. 1 [ ) 9]
هرابرد قحسا  نب  نینح  هلاسر  یمالـسا ، قرف  یمالک و  یفـسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  ققحم ، يدهم  رتکد  (. 2 [ ) 10]

ص 367. سونیلاج ، راثآ 
.دعب هب  ص 49  يرافص ، نسح  همجرت  مولع ، خیرات  وسور ، ریپ  (. 1 [ ) 11]

 Alcmean (. 2 [ ) 12]
.دعب هب  ص 118  يرافص ، نسح  همجرت  وسور ، ریپ  مولع ، خیرات  (. 1 [ ) 13]

ص 90 و 113. نیشیپ ، مولع ، خیرات  (. 1 [ ) 14]
.دعب هب  زا ص 1  یناکدرا ، ششوک  راینمهب و  حیحصت  هب  يوره ، هینبالا  باتک  هب  دینک  هاگن  (. 2 [ ) 15]

.دعب هب  ص 9  ققحم ، يدهم  رتکد  ملق  هب  هّیفسلفلا ، ةریس  همدقم  زا  لقن  هب  (. 1 [ ) 16]
زا ص 237. صیخلت  دوگلا ، رثا  ناریا ، یکشزپ  خیرات  (. 2 [ ) 17]

.دعب هب  زا ص 248  باتک ، نامه  (. 1 [ ) 18]
ص 249. باتک ، نامه  (. 2 [ ) 19]
ص 253. باتک ، نامه  (. 1 [ ) 20]

.دعب هب  زا ص 256  اطسو ، نورق  رد  ناناملسم  یگدنز  يرهاظم ، رتکد  (. 2 [ ) 21]
.دعب هب  ص 348  نادیواج ، همجرت  دوگلا ، رثا  ناریا ، رد  یکشزپ  خیرات  باتک  زا  صیخلت  (. 1 [ ) 22]

ص 216. نادیواج ، همجرت  دوگلا ، فیلأت  ناریا ، یکشزپ  خیرات  (. 1 [ ) 23]
.ناهد بآ  ندرک ، فت  (. 2 [ ) 24]

.قیرزت هلاما - (. 3 [ ) 25]
هوژپ و شناد یقت  دمحم  شـشوک  هب  لوا ، دـلج  یناجرجلا ، ینیـسحلا  نسح  نب  لیعامـسا  فیلأت  یهاشمزراوخ ، هریخذ  (. 1 [ ) 26]

.دعب هب  هحفص 4  زا  راشفا ، جریا 
.دعب هب  ص 170  يرادرهش ، نییآ  (. 2 [ ) 27]

.دعب هب  ص 455  نادیواج ، همجرت  دوگلا ، رثا  ناریا ، یکشزپ  خیرات  زا  صیخلت  (. 1 [ ) 28]
.دعب هب  ص 155  هبرقلا ،) ملاعم  ای ( يرادرهش  نییآ  باتک  زا  صیخلت  (. 1 [ ) 29]

.دعب هب  زا ص 171  باتک ، نامه  (. 2 [ ) 30]
.تسا هتسیاش  (. 1 [ ) 31]

.دعب هب  زا ص 166  يرادرهش ، نییآ  (. 2 [ ) 32]
.کباچ (. 3 [ ) 33]

.دعب هب  زا ص 473  کشریب ، دمحا  همجرت  دوگلا ، لیریس  یناریا ، ملع  ناریا - ثاریم  (. 1 [ ) 34]
.دعب هب  ص 467  یناریا ، ملع  ناریا - ثاریم  (. 1 [ ) 35]

.دعب هب  ص 477  نیشیپ ، یناریا ، ملع  ناریا - ثاریم  (. 1 [ ) 36]
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.دعب هب  زا ص 1  یناکدرا ، ششوک  راینمهب و  حیحصت  هب  يوره ، هینبالا  باتک  هب  دینک  هاگن  (. 1 [ ) 37]
ص 17. هداز ، یقت هتشون  بط ، هب  نایناریا  هجوت  هرامش 6 و 7 ، مجنپ ، لاس  راگدای ، هلجم  (. 1 [ ) 38]

.158 ، 163 ، 169 ، 151 ، 125 ، 103 ، 26 ، 18 ، 15 تاحفص 12 ، راشفا ، جریا  مامتها  هب  یلامج ، همانخرف  (. 5 ات ( ( 2 [ ) 39]

.158 ، 163 ، 169 ، 151 ، 125 ، 103 ، 26 ، 18 ، 15 تاحفص 12 ، راشفا ، جریا  مامتها  هب  یلامج ، همانخرف  (. 5 ات ( ( 2 [ ) 40]

.158 ، 163 ، 169 ، 151 ، 125 ، 103 ، 26 ، 18 ، 15 تاحفص 12 ، راشفا ، جریا  مامتها  هب  یلامج ، همانخرف  (. 5 ات ( ( 2 [ ) 41]

.158 ، 163 ، 169 ، 151 ، 125 ، 103 ، 26 ، 18 ، 15 تاحفص 12 ، راشفا ، جریا  مامتها  هب  یلامج ، همانخرف  (. 5 ات ( ( 2 [ ) 42]
ص 158. باتک ، نامه  (. 1 [ ) 43]

يرامیب (. 2 [ ) 44]
دیدش (. 3 [ ) 45]

نیعم یسراف  گنهرف  زا  ذوخأم  (. 1 [ ) 46]
.دعب هب زا ص 109  نیشیپ ، هبرقلا ،) ملاعم  ای ( يرادرهش  نییآ  (. 2 [ ) 47]

.همدقم ص م و ن ، لوا ، ج  افصلا ، ۀضور  (. 3 [ ) 48]
1861 ص 1860 - نیشیپ ، مود ، دلج  یسراف  فراعملا  ةریاد  (. 1 [ ) 49]

.دعب هب  ص 11  هرامش ط ، لوا ، لاس  راگدای ، هلجم  زا  لقن  هب  ینغ ، مساق  رتکد  بط ، ملع  رصتخم  خیرات  (. 1 [ ) 50]
.دعب هب  ص 11  هرامش 4 ، لوا  لاس  راگدای ، هلجم  زا  لقن  هب  ینغ ، مساق  رتکد  بط ، ملع  رصتخم  خیرات  (. 1 [ ) 51]

زا هرامش 9 ، لوا ، لاس  ینایتشآ ،) لابقا  سابع  تیریدم  هب  راگدای (، هلجم  رد  ینغ  مساق  رتکد  تاعبتت  زا  صیخلت  لقن و  (. 1 [ ) 52]
.دعب هب  ص 22 

(. نیعم گنهرف  .دوش ( ضراع  نایم  رد  زور  کی  هک  يا  هبون بت  بت ، ندمآ  نایم  رد  زور  کی  نایم ، رد  زور  کی  (. 2 [ ) 53]
.دعب هب  ص 52  يزار ، يواح  زا  لقن  هب  نوارب ، دراودا  (. 1 [ ) 54]

ص 231. لوا ، ج  یسیفن ، دیعس  مامتها  هب  یقهیب ، خیرات  نوماریپ  رد  (. 2 [ ) 55]
هرامش 3 و 4، مهدزیس ، لاس  باتک ، يامنهار  زا  لقن  هب  هلودلا ، دضع  یهاشنهاش  هب  عجار  يزیراپ ، یناتساب  رتکد  هلاقم  (. 1 [ ) 56]

ص 282.
لوب .باشیپ  (. 2 [ ) 57]

.دعب هب  ص 106  نیعم ، دمحم  حیحصت  هلاقم  راهچ  یضورع ، یماظن  (. 3 [ ) 58]
لگ هاک و  (. 1 [ ) 59]

اناد رگ و  هلیح (. 2 [ ) 60]
باتش هلجعاب و  (. 3 [ ) 61]
نشور مولعم و  (. 4 [ ) 62]

.تشوگ هیپ و  (. 1 [ ) 63]
.زاس لوبلگ تسا  یی  هدغ (. 2 [ ) 64]

.دعب هب ص 122  باتک ، نامه  (. 3 [ ) 65]
ص 934. همانرفس ، هینروات ، (. 1 [ ) 66]
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.دعب هب  ص 427  یناریا ، ملع  .ناریا  ثاریم  (. 2 [ ) 67]
ص 75. یناریا ، نئوژ  نود  (. 3 [ ) 68]

ص 172. نامرک ، تداعس  هناخپاچ  یسراف ، لیاسرلا  عمجم  (. 1 [ ) 69]
ص 190. باتک ، نامه  (. 2 [ ) 70]
ص 195. باتک ، نامه  (. 3 [ ) 71]

(. نیعم گنهرف  دنب ( هدور اقیراسام : (. 1 [ ) 72]
ص 303. نیشیپ ، مولع ، خیرات  (. 2 [ ) 73]

.لوا پاچ : دلج ، 8 یسراف ،)  ) یعازتنا یبط  بتک  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ 74]

دلج 8

باتک تاصخشم 

([ همجرت  ) نادلبلا مجعم  ]

توقای راتفگشیپ  ]

نآ زج  شیاهایرد و  اه و  هوک نیمز و  لکش  رد  تسخن  باب 

: دیوگ یم زین  و  (.[ 6 ءابن 78 :  ) میدرکن نآ  ياهخیم  ار  اه  هوک میداهنن و  امـش  هراوهگ  ار  نیمز  اـیآ  : ] دـیامرف یم لـج  ّزع و  يادـخ 
داـهم و هراوـهگ - طاـسب و  شرف - زا  دوـصقم  : » دـنیوگ نارـسفم  [ 14 ([ ] 19 حوـن 71 :  ) درک شرف  امــش  يارب  ار  نـیمز  دـنوادخ  ]
، رواخ وس  راهچ  هب  نهپ  ار  نآ  یخرب  دنتشاد ، فالتخا  نیمز  لکش  رد  ناگتشذگ  .تسا » یمدآ  يارب  نیمز ، ندوب  مار  هاگشمارآ -

تروص هب  یخرب  و  هرفس ، هدئام - تروص  هب  ار  نآ  یخرب  رپس و  سرت - لکش  هب  ار  نآ  یخرب  و  دنتسناد ، یم لامش  بونج ، رتخاب ،
زارد نیمز  : ] دنتفگ یخرب  و  تسا ، هدیبسچ  نآ  درگ  هب  نامـسآ  هک  دندرمـش  یم امندـبنگ  هرک  مین لکـش  هب  یخرب  و  کبنت ، لبط -

تیاهن یب الاب  يوس  هب  نامـسآ  تیاهن و  یب نییاپ  يوس  هب  نیمز  : ] دنیوگ یهورگ  .تسا ] دومع  لکـشب  ای  یگنـس  هناوتـسا  نوچمه 
: دـنیوگ نارگید  .کـلف ] شبنج  هن  تسا  نیمز  شبنج  زا  مینیب ، یم ناگراتـس  شور  شبنج و  زا  هچنآ  : ] دـنتفگ یم یهورگ  .تسا ]
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نوریب هک  دراد  نامگ  سیلاطاطـسرا  .تسا ] تیاهن  یب الخ  رد  نیمز  : ] دـنیوگ یهورگ  .دـنا ] هتـشاد هاگن  ار  رگیدـکی  نیمز  يازجا  ]
ار نآ  نیمز ، درگ  هب  کلف  شدرگ  هک  دـنراد  نامگ  يرایـسب  .تسا  هدـش  نیزگاـج  نآ  رد  نامـسآ  هک  دوب  اـج  هزادـنا  نآ  ناـهج 

.تسا هتشاد  هاگن  نایم ، رد  تسرد 
: دنراگزاسان رگیدکی  اب  زین  ناملکتم 

زا ار  نیمز  نیا ، و  داب ، شتآ و  دـننام  دراد ، شیارگ  الاب  يوس  هب  هک  تسا  يزیچ  نیمز  ریز  رد  هک  دراد  نامگ  مکح 1 ] رسپ  ماشه 
.نییاپ هن  تسا  الاب  يوس  هب  وا  عبط  شیارگ  نوچ  دهاوخ  یمن هاگ  هیکت نآ  دوخ  تسا ، هتشاد  زاب  نداتفا  ورف 

نیگنـس و مسج  ود  زا  تسا  یـشزیمآ  نیمز  : ] دـنیوگ زین  یخرب  .تسا  هتخیوآ  نوتـس  یب ار  نآ  دـنوادخ  هک  درادـنپ  لیذهلا 2 ] وب 
[ .دراد یم زاب  وس  نادب  نتفر  زا  ار  يرگید  کی  ره  سپ  .نییاپ  هب  نیگنس  دراد و  شیارگ  الاب  هب  کبس  کبس ،

میسن  .دراد  اج  مخت  نایم  رد  هدرز  دننام  کلف  نایم  رد  و  تسا ، هرک  نوچ  درگ  نیمز  هک  تسنآ  دننآرب ، ناشیا  نیرتشیب  هچنآ 
14 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

کبـس يازجا  ياراد  زین  نانآ  دنراد و  رارق  نیمز  يور  رب  مدرم  دـشک و  یم کلف  بناج  هب  وس  همه  زا  ار  نآ  هتفرگ  ارف  ار  نآ  درگ 
گنس نوچمه  نیمز  اریز  دشک ، یم نییاپ  يوس  هب  نیمز  ار  نیگنس  يازجا  الاب و  بناج  هب  میسن  ار  کبس  يازجا  .دنتسه  نیگنـس  و 

.دنک یم بذج  نهآ  دننام  ار  نآ  يور  ياهزیچ  تسا و  سیطانغم 
، کلف [ 15  ] يازجا تسا و  ناسکی  وس  همه  زا  هک  تسا  راگرپ  ياج  رد  کلف  نایم  رد  نیمز  هک  تسا  هتفگ  ناـشناگرزب  زا  يرگید 

کلف هبذاـج  .درادـن  شیارگ  یـصاخ  فرط  هب  نیمز  اذـل  تسا  ربارب  وس  همه  زا  ورین  نوچ  و  دـشک ، یم دوـخ  هب  وـس  همه  زا  ار  نآ 
رد نیمز  هک   ] دیوگ یم یمزراوخ  دمحا  رـسپ  دمحم  هک  تسا  نآ  نم  رظن  هب  يار  نیرتهب  .دشک  یم ار  نیمز  تسا و  ابر  نهآ دـننام 
ورف ياه  هرد اه و  هوک يدـنلب  تسپ و  كدـنا  اـب  تسا  درگ  نیمز  تسا و  ناـیم  نیمه  عقاو  رد  نییاـپ  ینعم  تسا و  اهنامـسآ  طـسو 

هک ارچ  دنزیچان  نیمز  یگرزب  هب  تبـسن  دنـشاب  دنلب  دنچ  ره  اه  هوک اریز  دزادناین ، يدرگ  زا  ار  نیمز  يراومهان ، رادقم  نیا  و  هتفر ،
ار نآ  دشاب ، هزادنا  نامه  هب  یتسپ  ای  نزرا  هناد  کی  هزادنا  هب  یئدـنلب  نآ  يور  رب  دـشاب و  عارذ  ود  ای  کی  رطق  اب  يا  هرک رگا  الثم 

یقاب يزیچ  یکـشخ  زا  دش و  یم شخپ  اج  همه  هب  اهایرد  بآ  دوبن  اه  يدنلب تسپ و  نیا  رگا  دنک ؟ یمن جراخ  تیورک  تروص  زا 
ور نیا  زا  تسا و  رت  کبـس كاخ  زا  دوخ  بآ  یلو  دندننامه  اوه  زا  ندوب  رت  نیگنـس رد  كاخ  بآ و  دـنچ  ره  هک  اریز  دـنام ، یمن
ات دـشاب  كاخ  تارذ  نایم  رد  هک  ییاوه  لالخ  رد  رگم  دور  یمن ورف  كاخ  رد  بآ  ددرگ و  یم نیـشن  هت بآ  رد  كاـخ  هک  تسا 
هب اـهبآ  تشاد  يدـنلب  یتـسپ و  نیمز  نوچ  .دـیآ و  یم دورف  ربا  زا  ناراـب  هرطق  هکنآ  دـننام  دـیآ ، نوریب  اوه  دور و  ورف  نآ  رد  بآ 

، وس همه  زا  ار  نآ  درگادرگ  هک  دش  هرک  کی  هتفر  مه  يور  اه  یکـشخ اهایرد و  هاگنآ  دمآ و  دیدپ  اهایرد  دـش و  ریزارـس  اهیتسپ 
دش و مرگ  ینارود ، شبنج  ببس  هب  نآ  رب  ندش  هدیـشک  رمق و  کلف  هب  اوه  زا  یـشخب  دروخرب  یپ  رد  سپـس  .تسا  هتفرگ  ارف  اوه 

.تسا رتدنک  تکرح  اجنآ  رد  هک  اریز  تسا ، رتمک  دوش  یم کیدزن  بطق  ود  هب  هچ  ره  هک  دـمآ ، دـیدپ  اوه  هرک  رب  طیحم  یـشتآ 
: مینیب یم اجنیا  رد  زین  ار  نآ  تروص 

هشقن 1. قرـشملا  برغملا  رمقلا  کلف  رانلا  کلف  اوهلا  کلف  اوهلا  کلف  ءاملا  کلف  اوهلا  کلف  اوهلا  کلف  راـنلا  کـلف  رمقلا  کـلف 
ص 15. چ ع 1 ، نادلبلا ، مجعم 

15 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دنک و یم میـسقت  یبونج  یلامـش و  همین  ود  هب  يا  هرئاد تروص  هب  ار  نیمز  هرک  راهنلا » لدـعم   » یطخ : ] دـیوگ یم ینوریب  ناحیروب 
ود زا  کی  ره  درذگب و  اوتسا  طخ  بطق  زا  هک  مینک  ضرف  نیمز  يور  رب  گرزب  يا  هرئاد هاگ  ره  سپ  .دوش  یم هدیمان  اوتسا » طخ  »
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: دنیوگ هکنانچ  و  .یلامش ] [ 16  ] عبر ود  یبونج و  عبر  ود  ینعی  تشاد  میهاوخ  عبر  راهچ  هاگنآ  دنک ، همین  ود  هب  ار  همین 
بآ زا  هریزج  نوچمه  هک  دنناوخ  نوکـسم » عبر   » ار نآ  تسین و  رتشیب  عبر  راهچ  زا  یکی  رادـقم  زا  ناهج  یکـشخ  همه  تحاسم  ]

، تسه دش  دمآ و  اهنآ  رد  هک  هدش  هتخانش  ياه  هریزج اهدور و  اه ، هوک اهنابایب ، همه  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  نآ  درگ  اهایرد  هدمآرب و 
هب لامش  بطق  تمس  رد  زین  یکشخ  نیا  زا  يا  هکت هزات  .تسا  اهنآ  نایم  رد  اه  هید اهرهـش و  .دراد و  اج  عبر  کی  نیمه  رد  یگمه 

مینکب نیمز  يوس  کی  رد  یهاچ  دوخ  نهذ  رد  هاگره  : ] دنیوگ ناسدنهم  .تسا ] ینوکسم  ریغ  خی ، یگتشابنا  امرس و  یتخس  ببس 
نوچمه نیمز  يور  رب  مدرم  : ] دـنیوگ .میروآ ] رد  هب  رـس  نیچ  زا  مینکب  گنـشوپ  رد  رگا  هکناـنچ  دیـسر ، میهاوخ  رگید  يوـس  هب 

نیا تسا و  یعانقا  رگید  یخرب  یتابثا و  یخرب  هک  دنروآ ، یئاهلیلد  شیوخ  هاگدید  تابثا  يارب  ناشیا  .دنشاب ] غرم  مخت رب  هچروم 
.دشاب ششوپ  تسا  ریز  رد  هک  یسک  يارب  دشاب و  شرف  تسنآ  يور  رب  هک  یسک  يارب  نیمز  هک  تسین  دیعب 

رازه هن  نیمز  تحاسم  هک  تسا  هتفگ  جیز »  » بحاص یمزراوخ  یسوم  رـسپ  دمحم  تسا  فالتخا  زین  نیمز  تحاسم  هزادنا  هرابرد 
اهایرد و .درادـن  ناویح  هاـیگ و  ناـمتخاس و  و  دـشاب ، یم داـبآان  یقاـب  تسا و  نآ  مشـش  کـی  نآ  داـبآ  شخب  هک  .تسا  گنـسرف 

.تسا هتفر  رامش  هب  يدابآ  همه  تسا  اهیدابآ  نایم  رد  هک  یئاهنابایب 
رازه و شش  نآ  طیحم  .تسا و  گنسرف  موس  ود  گنسرف و  هس  تصش و  دصکی و  رازه و  ود  نیمز  رطق  يازارد  : ] دیوگ ناحیروب 
ود لهچ و  تسیود و  رازه و  راهچ  لهچ و  دصتفه و  نویلیم و  هدراهچ  نیمز  حطـس  تحاسم  نیا  رب  انب  .تسا و  گنـسرف  دصتـشه 

نادوس روشک  تسا ، گنسرف  رازه  تفه  تسیب و  ناهج  همه  تشادنپ  یم نالیگ  رسپ  رمع  .تسا ] گنـسرف  مجنپ  کی  گنـسرف و 
.تسا گنسرف  رازه  راهچ  ناتسبرع  گنسرف و  رازه  هس  سراف  روشک  گنسرف ، رازه  تشه  مور  روشک  گنسرف ، رازه  هدزاود 

، تسا مور  رواخ  ات  دـنه  رتخاـب  ناـیم  رد  هک  ناتـسکرت  نیمزرـس  یکی  تسا : شخب  راـهچ  نیمز  : ] تفگ هک  تسا  لـقن  ریـشدرا  زا 
دنه ات  ربرب  ناـیم  رد  هک  تسا  نادوس  نیمزرـس  رگید  دـشاب ، یم ربرب  طـبق و  اـت  مور  رتخاـب  ناـیم  رد  هک  تسا  برغم »  » رگید شخب 
دور زا  وسکی و  زا  ناریا  ناتسنمرا  ناجیابرذآ و  زرم  و  [ 17  ] خلب دور  نایم  رد  هک  تسا  سراف  نیمزرس  نیمه  رگید  شخب  تسا و ،

[ .دشاب یم ناتسراخط  لباک و  ات  سپس  نارکم و  نامع و  ات  ناتسبرع  نابایب  سپس  تارف و 
جنپ مور  گنـسرف ، رازه  هدزاود  نیچ  ناتـسکرت و  .تسا  گنـسرف  رازه  جنپ  تسیب و  نیمز  : ] تسا هتفگ  [ 3 (] سونیرود  ) سویثورد

هک تشادنپ  نینچ  تفرگ و  هزادنا  ار  نارح »  » یطـسجم هدـنراگن  سویملطب  : ] دـنیوگ .تسا ] گنـسرف  رازهکی  لباب  گنـسرف ، رازه 
هرابود تفرگ و  هزادنا  ار  دمآ  ناتـسهوک  زا  هوک  کی  سپـس  دومن ، صخـشم  يددع  اب  ار  نآ  يدنلب  تسا و  نیمز  هطقن  نیرتدـنلب 
.تفای لیم  شش  تصش و  ار  نآ  تفرگ و  هزادنا  نیمز  يور  رب  ار  يریگ  هزادنا نیمود  نیتسخن و  ياج  ود  نایم  هلـصاف  تشگزاب و 

دوش یم هک  دوب  لـیم  رازه  راـهچ  تسیب و  هجیتن  تسا و  هجرد  تصش 4 ] دصیـس و  هک  درک  برـض  کلف  نوماریپ  رد  ار  نآ  سپس 
[ .تسا گنسرف  رازه  تشه  نیمز  طیحم  هک  تفرگ  هجیتن  هاگنآ  گنسرف  رازه  تشه 

16 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
میـسقت مین  ود  هب  دوش ، هدیـشک  رتخاب  هب  رواـخ  زا  هک  اوتـسا  طـخ  اـب  نیمز  : ] تسا هتفگ  نارظن  بحاـص  زا  یکی  زین  سویملطب  زجب 

بطق زا  زین  نیمز  ضرع  .تسا  کـلف  رد  طـخ  نیرتزارد  جوربلا  هقطنم  هکناـنچ  تسا  نیمز  هرک  رد  طـخ  نیرتزارد  نیا  دوش و  یم
دصیس نیمز  يادرگ  سپ  .دخرچ  یم نآ  رود  هب  [ 5 «] شعن تانب   » هک لامش  بطق  ات  ددرگ  یم نآ  رود  هب  لیهـس »  » هک تسا  بونج 

اوتسا و طخ  نایم  .دوب  گنسرف  رازه  هن  نآ  همه  سپ  .تسا  گنسرف  جنپ  تسیب و  اوتسا  طخ  رد  هجرد  ره  تسا و  هجرد  تصـش  و 
اوتـسا طخ  نایم  نیمز  هرک  رد  ینادابآ  هک  اریز  تسا ، هزادنا  نامه  زین  نیمز  ضرع  يادرگ  دـشاب و  هجرد  دون  بطق  ود  زا  کی  ره 

عبر دـنراد و  اج  یلامـش  عبر  رد  تاقولخم  همه  .تسا  هتفرگ  ارف  ایرد  بآ  ار  هرک  یقاب  تسا و  فرط  ره  زا  هجرد  راهچ  تسیب و  و 
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میلقا هدراهچ  هب  نیمز  راکـشآ  عبر  ود  .دـنک  یمن تسیز  یـسک  تسا  اوتـسا  طخ  نیئاپ  هک  رگید  همین  رد  تسا و  يداـبآ  یب یبونج 
رد يدابآ  : ] دـیوگ يرگید  .دـشاب ] دابآان  تخـس  ياـمرگ  ببـس  هب  رگید  میلقا  تفه  داـبآ و  نآ  میلقا  تفه  هک  تسا  هدـش  شخب 
ود تسا ، عبر  ود  نیمز  زا  همین  ره  هکنیا  تسا و  رهش  رازه  راهچ  لامـش  رد   ] دنیوگ تسا ،  نآ  بونج  زا  شیب  نیمز  لامـش  تمس 

لامـش عبر  نیا  و  تاداعـس ،»  » هریزج سوس و  هیمور و  گنرف و  مور و  رـصم و  ماش و  هریزج و  ات  قارع  زا  تسا و  دابآ  یلامـش  عبر 
و تسا ، يرواخ  لامـش  عبر  نیا  و  قاو » قاو   » نیچ و هب  ات  تبت  ناـسارخ و  و  [ 18  ] ناتـسهوک زاوها و  ات  قارع  زا  و  تسا ، يرتخاب 

نادـب خـیرات  رد  سکچیه  هک  يرتخاب  بونج  و  هبون ، رابگنز و  هشبح و  روشک  يرواخ  بونج  تسا ، عبر  ود  یبونج  همین  نانچمه 
[ .نآ لاثما  وکوک و  دننام  دنربرب  اب  زرم  مه  ناشیا  هک  تسا  نادوس  اب  زرم  مه  هک  تسا  هداهنن  ماگ 

راگزور رد  هن  دوب و  هاش  هن  هک  دشاب ، یطـسجم  هدنراگن  زج  یـسک  منک  یم نامگ  هک  نانوی - هاشداپ  سویملطب  : ] دنا هتفگ نارگید 
تقد و اب  ناشیا  داتـسرف و  اـهروشک  تخانـش  يارب  ار  ناـمجنم  نادنمـشناد و  زا  یهورگ  تسیز - یم ناـشیا  زا  سپ  هکلب  هسلاـطب ،
هن تسا ، هناریو  دـنتفگ : هتـشگزاب و  هدرک و  مهارف  اه  یهاگآ ناشیا  ياهزرم  مه ناگیاسمه و  اهروشک و  نآ  نادنمـشناد  زا  قیقحت 

نیمز و یگرزب  هزادنا  زا  تساوخ  سویملطب  نوچ  .دـنمان  یم ناریو  عبر  ای  هتخوس 6 »] قرتحم -  » ار عبر  نیا  يداـبآ ، هن  دراد و  رهش 
دومن هبـساحم  درک و  یـسررب  بش  کی  زور و  کی  نآ  ندـش  ورف  اـت  باـتفآ  ندـمآرب  زا  ار  نآ  دوش ، هاـگآ  نآ  یناریو  يداـبآ و 

درک و برض  رد 15  ار  هاگنآ 24  .دومن  میـسقت  هقیقد  راهچ  شخب  ره   ] یـشخب هدزناپ  تعاس  ءزج  راـهچ  تسیب و  رب  ار  نآ  سپس 
هاـم و فوـسک  یـسررب  زا  ار  نیا  و  تسا ، لـیم  دـنچ  هجرد  ره  هک  دـنادب  تساوـخ  سپـس  دروآ ، تسد  هب  ار  هجرد ) ءزج -(   360
رد فوسک  ندش  هدید  ینامز  هلـصاف  و  تفرگ ، هزادنا  ار  رهـش  ود  نایم  یناکم  هلـصاف  هک  ناس  نیدـب  دروآ ، تسد  هب  [ 7] دیشروخ
رد لیم  برـض 75  اب  هاگنآ  تسا ، هار  لیم  جـنپ  داتفه و  هجرد  ره  هک  تسناد  نامز  رب  ناکم  میـسقت  اب  و  دومن ، باسح  ار  کی  ره 
ره رد  تسا و  قـلعم  اوـه  رد  درگ و  نیمز  تفگ  اذـل  .تسا  لـیم  رازه  تفه  تسیب و  نیمز  هرک  رود  هک  تسناد  جورب  هـجرد   360
ات زبس  يایرد  برغم  رد  دابآ  هریزج  نیتسخن  زا  تخادرپ و  اهیدابآ  يریگ  هزادنا هب  سپـس  .دـیامیپ  یم لیم  رازه  تفه  تسیب و  رود 
ره دوش و  یم ورف  نیچ  رد  دیآ  یمرب هدـش  دای  ياه  هریزج رد  دیـشروخ  هک  هاگ  نآ  ره  دـید ؛ هدرک  یـسررب  ار  نیچ  هطقن  نیرترود 

رازه و هدزیـس  دوـخ  نیا  تسا و  نیمز  يدرگ  زا  یمین  ود ، نیا  ناـیم  سپ  دـیآ ، یمرب نیچ  رد  دوـش ، یم ورف  اـه  هریزج نآ  رد  هاـگ 
لامش  ات  بونج  زا  هک  تخادرپ  انهپ  يریگ  هزادنا هب  سپ  تسا ، يدابآ  يزارد  لیم  دصناپ 

17 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
تعاس تسیب  شناتسبات  [ 8 [] زور هک  یئاج  رد  لامش  يوس  هب   ] تسا ربارب  شزور  و  [ 19  ] بش هک  یئاج  اوتسا ، طخ  زا  ینعی  تسا 
يربارب دیوگ  یم وا  .تسا  تعاس  راهچ  زور  تعاس و  تسیب  بش  ینعی  تسا  نآ  سکع  ناتـسمز  رد  و  تسا ، تعاس  راهچ  بش  و 
تـصش ینوکـسم  عبر  یئایفارغج  ضرع  سپ  تسا ، نمی »  » بونج تمـس  رد  هک  تسا  هشبح  دـنه و  نایم  يا  هریزج رد  بش  زور و 

برـض دـمآ  تسد  هب  اوتـسا  طخ  زا  هک  فصن  رد  ار  مشـش  کی  نوچ  سپ  .تسا  لیم  دـصناپ  رازه و  راـهچ  ینعی  هجرد ) ءزج -( 
[ .تسنآ همه  مشش  کی  نیمز  هدش  هتخانش  ياه  يدابآ همه  هک  دوش  یم مولعم  مینک 

نآ نایاپ  ات  نیمز  يداـبآ  زاـغآ  زا  : ] تسا هتفگ  لوحکم 9 ] هک  دـنیوگ  نینچ  دـنراد و  فـالتخا  نیمز  تعـسو  رد  زین  رگید  هورگ 
، تسین نآ  رد  یـسک  تسا و  دابآان  رگید  تسیود  تسا و  هتفرگ  ارف  اهایرد  ار  نآ  لاس  تسیود  هزادنا  هب  هک  تسا  هار  لاس  دصناپ 

تـسا تیاور  هداتق  زا  .تسا ] نامدرم  ریاس  نآ  زا  نآ  رگید  لاس  تسیب  تسا و  جوجام  جوجای و  نآ  زا  رادـقم ، نیا  زا  لاس  داتـشه 
روشک گنـسرف  رازه  هس  ناریا  روشک  گنـسرف ، رازه  هدزاود  نادوس  روشک  تسا ، گنـسرف  رازه  راـهچ  تسیب و  اـیند  : ] تفگ هک 

: دنیوگ هک  تسا  سویملطب  زا  زین  رگید  یتیاور  .دنراد ] ار  نآ  گنسرف  رازه  نایزات  و  گنسرف ، رازه  تشه  مور 
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نویداطـسا 10] رازه  تشه  دـصکی و  نیمز  يدرگ  تفگ  هدروآ و  نوریب  یطـسجم  زا  نیمخت  هب  ار  نآ  نوماریپ  نیمز و  هزادـنا  وا  ]
و دشاب ، یم گنسرف  رازه  تشه  هک  تسا  لیم  رازه  راهچ  تسیب و  ربارب  نیا  دراد و  تحاسم  عارذ  دصراهچ  نویداطسا  ره  تسا و 
دصـشش و رازه و  تفه  تسنآ  رطق  هک  نیمز  تماخـض  : ] دـیوگ یم وا  .دریگ ] یم رب  رد  ار  اهبادرم  اه و  هشیب اـهایرد ، اـه ، هوک همه 

یس دصکی و  نیمز  حطس  ّلک  : ] دیوگ یم زین  .دشاب ] یم گنـسرف  موس  ود  گنـسرف و  لهچ  دصناپ و  رازه و  ود  هک  تسا  لیم  یس 
[ .تسا گنسرف  رازه  تشه  داتشه و  تسیود و  هک  دشاب  یم لیم  رازه  دصشش  نویلیم و  ود  و 

تسا هدیرفآ  نیمز  نآ  دننامه  نامـسآ و  [ 20  ] تفه دنوادخ  : ] دیامرف یم یلاعت  يادخ  .دـنراد  فالتخا  زین  اه  نیمز دادـعت  هرابرد 
زا کی  ره  هک  تسا  تیاور  رد  هک  اریز  دـشاب  اهنآ  تاقبط  ددـع و  ظاحل  زا  يدـننامه  نیا  دوش  یم هداد  لاـمتحا  ( 12 : 65 قالط : )
اب یناـنکاس  نیمز  هقبط  ره  يارب  راـبخا  یخرب  رد  .تسا  هار  لاـس  دـصناپ  نـیمز  هـقبط  ره  تماخـض  تـسا و  يرگید  يور  رب  اـهنآ 

.تسا هدش  هدروآ  هژیو  یمان  زین  نامسآ  ره  يارب  هژیو و  یمان  نیمز  ره  يارب  و  روآ ، تفگش ياه  هفایق اهتفص و 
مدآ کی  اهنیمز  نآ  زا  کی  ره  رد  : ] تسا هتفگ  دیرفآ ] نیمز  نآ  دـننامه  نامـسآ و  تفه  دـنوادخ   ] تیآ ریـسفت  رد  راسی  نب  اطع 

يولهپ نیمز  تفه  : ] دنتفگ یم ناگتـشذگ  .تسه ] امـش  میهاربا  نوچمه  یمیهاربا  امـش و  حون  دننامه  حون  کی  امـش و  مدآ  دننام 
زا دوصقم   ] دنیوگ زین  یخرب  .دندنـسپ ] یم ار  نیمه  زین  ناملـسم  هلزتعم  تسا و  هدش  هدیمان  هقبط  میلقا  تفه  نیمه  سپ  دنرگیدکی 

[ .تسا ناکلپ  نوچمه  یئاهیدنلب  یتسپ و  نیمز ، تفه 
ار نیریـش  بآ  هدیرفآ و  خلت  روش و  ار  اهایرد  دنوادخ  هک  دننک  تیاور  ناناملـسم  .دنراد  فالتخا  زین  اه  هناخدور اهایرد و  هرابرد 

: نونمؤم  ) مینک یم نکاس  نیمز  رد  هدروآ  دورف  هزادنا  هب  بآ  نامسآ  زا  : ] دیوگ هکنانچ  دروآ  یم دورف  نامسآ  زا 
هک دتسرف  یم ار  يا  هتشرف دنوادخ  دوش  کیدزن  زیختسر  نوچ  .دشاب و  اجنآ  زا  اهدور  اههاچ و  نیریـش  ياهبآ  همه  سپ  (.[ 18 : 23

همـشچرس تشهب  زا  دور  راهچ   ] دـنیوگ یم باتک  لها  .دـنادرگ ] یم زاـب  تشهب  هب  هدروآ  درگ  ار  اـهبآ  نآ  وا  دراد و  هارمه  یتشط 
[ .دشاب نیمز  رواخ  رد  تشهب  : ] دنیوگ نانیا  هلجد  نوحیج ، نوحیس ، تارف ، دراد ،

18 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
: دیوگ یم وا  .تسا  هدیسر  نم  هب  ینوریب  ناحیروب  زا  هک  تسنآ  نوکسم  عبر  رد  اهایرد  یگنوگچ  هرابرد  حیضوت  نیرتهب 

« سوناـیقوا  » ناـینانوی هک  دوـش  یم هدـناوخ  طـیحم  ياـیرد  تسا ، سلدـنآ  هجنط و  هنارک  رد  نیمز  يداـبآ  رتخاـب  رد  هـک  یئاـیرد  ]
نیمزرـس رانک  رد  لامـش  يوس  هب  اـیرد  نیا  .دومیپ  ناوت  یم ار  شیاـه  هنارک کـیدزن  اـهنت  دیـسر و  ناوتن  نآ  قمع  هب  دـنیوگ و  یم

مالـسا نیمزرـس  اهراغلب و  كاخ  کیدزن  هب  ات  هدـش ، ادـج  نآ  زا  نایبلقـص  لامـش  رد  گرزب  جـیلخ  کی  دراد و  دادـتما  ناـیبلقص 
هب ناشیا  تشپ  زا  سپـس  .دننک  یم یگدنز  نآ  هنارک  رب  هک  تسا  یمدرم  مان  هک  دوش ، یم هدناوخ  کنرو 11 ] يایرد  هک  دسر ، یم

هدومیپان دابآان و  هتخانـشان و  یئاههوک  اه و  نیمزرـس ناکرت ، روشک  نیرترود  ایرد و  نیا  لحاس  ناـیم  هتفاـی و  دادـتما  رواـخ  يوس 
[ .تسه

ياههوک تشپ  هب  يرتخاب  ناهایس  نیمزرـس  بونج  رد  دوش و  یم هدیـشک  زین  بونج  يوس  هب  هجنط  زا  يرتخاب  طیحم  يایرد  هلابند 
.دهر یمن نآ  زا  یتشک  هک  دراد  یئاهبادرگ  دچیپ و  یم تسا  نآ  رد  رصم  لین »  » ياه همشچرس هک  رمق »  » هب فورعم 

دوخ هک  دوش  یم ادـج  نآ  زا  زین  یجیلخ  تسا و  هدومیپان  زین  نیچ  ياهنیمزرـس  نیرترود  تشپ  رد  يرواـخ  طـیحم  ياـیرد  لـحاس 
یئاـه جـیلخ تسا و  دـنه  سپـس  نیچ و  ياـیرد  تسخن  سپ  دوـش ، هدـیمان  نآ  هنارک  نیمزرـس  ماـن  هب  هطقن  ره  رد  تسا و  یئاـیرد 

و زیت »  » اجنآ رواخ  هیحان  رد  هک  هرـصب ، سراف و  يایرد  دننام  دوش ، هدیمان  ادـج  یئایرد  [ 21  ] کی ره  هک  دوش  ادـج  نآ  زا  گرزب 
ردنک اجنآ  زا  هک  دـشاب ، رحـش »  » نیمزرـس يرذـگب  نآ  زا  نوچ  و  تسا ، نامع  ردـنب  شیوربور  اجنآ و  رتخاب  رد  تسا و  نارکم » »
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نیمزرـس رود  هب  هک  هدـش  هتخانـش  مزلق »  » ماـن هب  یکی  دوش  یم ادـج  نآ  زا  گرزب  جـیلخ  ود  اـجنیا  رد  .دـسر  یم ندـع  هب  دـنرآ و 
، دوش یم هداد  تبـسن  ود  ره  هب  تسا و  نمی  يوربور  نآ  رانک  رد  هشبح  و  درآ ، یمرد هریزج  لکـش  هب  ار  نآ  دـچیپ و  یم ناتـسبرع 

مزلق ار  نآ  ور  نآ  زا  .تسا و  مزلق  ياـیرد  نآ  هـمه  .دـنناوخ و  یم نـمی  ياـیرد  ار  نآ  لامـش  هـشبح و  ياـیرد  ار  نآ  بوـنج  سپ 
نآ زا  هجب »  » نیمزرس هب  ماش  نیمزرـس  زا  نادرون  هنارک  هک  تسا  ماش  نیمزرـس  هنارک  رد  نآ  هنایاپ  رد  مان  نیدب  يرهـش  هک  دنناوخ 

اجنآ زا  یتـشک  تسا و  هدـش  هدیـشک  راـبگنز  هنارک  اـت  ندـع  زا  هک  تسا  فورعم  ربرب  ياـیرد  هب  هدـش  داـی  رگید  جـیلخ  .دـنرذگ 
ایرد نیا  يرواخ  ياهـشخب  رد  .دسر  یم يرتخاب  سونایقوا  يایرد  هب  نآ  زا  سپ  .تسا و  رطخ  رپ  رایـسب  اریز  دـنک  روبع  دـناوت  یمن

بیدنرـس هب  فورعم  هریزج  اهنآ  نیرتگرزب  زا  یکی  .تسا  نایگنز  ياه  هریزج سپـس  ریمق »  » و تاجید »  » سپـس جنار »  » ياه هریزج
زا زین  روفاک  هزبرس و  علق و  برس و  دیآ ، یم تسدب  اجنآ  زا  اه  توقای هنوگ  همه  و  دنناوخ ، بیداکنـس »  » ار نآ  يدنه  رد  هک  تسا 

.دنرآ اجنآ 
نآ رانک  رد  هک  يردنب  مان  هب  ام  دزن  دنمان و  یم سطنب »  » ناینانوی هک  تسا  یئایرد  اهسور  نایبلقص و  نیمزرس  رد  دابآ  عبر  نایم  رد 

ات دوش  گنت  مک  مک درذگ و  یم هینیطنطـسق  هراوید  رب  هک  دوش  یم ادج  نآ  زا  جیلخ  کی  و  دوش ، هدناوخ  هدـنزبارط »  » يایرد تسا 
مور و  سلدنآ » ، » لامش رد  نآ  يوربور  .تسا و  هدیشک  رـصم  هیردنکـسا و  ات  برغم  زا  نآ  یبونج  هنارک  هک  دسر ، ماش  يایرد  هب 

هدـش و هدـناوخ  سلقریه »  » ههار بآ  ماـن  هب  اـهباتک  رد  هگنت  نیا  .دـسر  طـیحم  ياـیرد  هب  هگنت  کـی  زا  سلدـنآ  هنارک  رد  تسا و 
، سربـق نوچ  رادربماـن  یئاـه  هریزج نآ  رد  و  [. 12] دور یم طـیحم  ياـیرد  هب  بآ  اـجنآ  زا  هک  دوش  هدـناوخ  هگنت » قاـقز -  » نونکا

.تسه نآ  دننام  و  هیلقص )  ) لیسیس سدور ، سماس ،
سپس  دوش ، هتخانش  نآ  مانب  ایرد  تسا و  نآ  رانک  رد  نوکسبآ »  » رهش ناگرگ و  ردنب  هک  تسا  یئایرد  زین  ناتسربط  کیدزن 

19 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
سپس دزیر ، ایرد  نیدب  هک  لتا »  » دور سپس  رزخ ، سپس  نال »  » شخب و  دنبرد )  ) باوبالا باب  ناورش و  ملید و  ناتسربط و  يوس  هب 

یلو دـنناوخ  شا  هنارک رد  نیمزرـس  ره  مان  هب  ار  ایرد  نیا  یهاگ  .ددرگ  یم زاب  نوکـسبآ  هب  اـجنآ  زا  دـسر و  یم اـهزغ  نیمزرـس  هب 
.درادن دنویپ  ایرد  چیه  هب  دناوخ و  یم ایناقرا »  » يایرد ار  نآ  سویملطب  تسا و  ناگرگ  ناگتشذگ  دزن  [ 22  ] نآ ترهش 

«، هیماـفا  » هچاـیرد دـننام  دوش  هدـناوخ  هچاـیرد  زین  هاـگ  هک  تسا  یئاـهبادرم  هدـمآ ، درگ  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  هک  اـهبآ  رگید 
«. ناخسرب  » کیدزن نوکسبآ  مزراوخ و  هچایرد  ماش و  نیمزرس  رد  رغز » «، » هیربط »

.دوش یم هدید  متفگ  هچنآ  هب  کیدزن  یئاهزیچ  نیریز  هشقن  رد 
.فالتخا اب  ص 169  ینوریب ، میهفت  هشقن  هیبش  ص 22 ، چ ع 1 ، نادلبلا ، مجعم  هشقن 2 .

هدیبات و نآ  رب  مرگ  باتفآ  هدیـشک و  ازارد  هب  نآ  ثکم  نوچ  : ] دنیوگ یهورگ  تسا ، فالتخا  زین  ایرد  بآ  يروش  ببـس  هرابرد 
لالز زا  يرادقم  نیمز  هک  تسا  نآ  زا  زین  ایرد  بآ  تظلغ  .تسا  هدش  روش  خلت و  تسا  هدیناشک  دوخ  هب  ار  نآ  فیطل  يازجا  اوه 
رییغت يروش  یخلت و  هب  ار  ایرد  بآ  هک  تسه  اهایرد  رد  یئاه  هگر  ] هک دـنا  هتفگ نارگید  .تسنآ ] هدـنامیقاب  ایرد  هدـیکم و  ار  نآ 

[ .تسا نآ  هنیمز  كاخ  زا  بآ ، ره  هزم  ور  نیا  زا  تسا و  هدننک  لح  بآ  هک  دنرادنپ  یم رگید  یخرب  دهد و  یم
داهن نیمز  رد  ار  اه  هوک ْمُِکب  َدیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  : ] دیامرف یم لاعتم  دـنوادخ  .دـنا  هدرک فالتخا  زین  اههوک  هرابرد 

- ًاداتْوَأ َلابِْجلا  ًاداهِم َو  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  : ] دیوگ زین  و  ([ 10 : 31 نامقل : 15 و  : 16 لحن :  ) دریگرب امش  زا  ار  شزرل  بارطـضا و  ات 
نیمز  ] هک تسا  لقن  ناینانوی  یخرب  زا  (.[ 7 ، 6 : 78 ءابن : ( ؟ میدرکن نآ  ياهخیم  ار  اه  هوک و  میتخاسن ؟ شیاسآ  هراوهگ  ار  نیمز  ایآ 

[ .تسا هدش  رت  نیگنس هدوزفا و  نآ  تفاثک  رب  راگزور  تشذگ  اب  دوب و  نازرل  کچوک و  زاغآ  رد 
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20 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ياهیپ ناوختسا و  اههوک  هک  دنراد  نامگ  یخرب  .دنامب و  شزرل  زا  اههوک  کمک  اب  نیمز   ] هک دیامن  یم دییأت  زین  نآرق  ار  رظن  نیا 

[ .دنتسه نیمز 
ص 27. چ ع 1 ، نادلبلا ، مجعم  هشقن 3 .

درگ داب  هتفرگ ، ارف  ار  نیمز  درگ  بآ  : ] هک دـنتفگ  یم ناگتـشذگ  زا  یخرب  دـنراد ، فـالتخا  زین  تسه  نیمز  ریز  رد  هچنآ  هراـبرد 
گرزب کلف  اهنآ  يـالاب  سپـس  متفه ، اـت  نینچمه  موس و  مود و  نامـسآ  ار و  شتآ  درگ  مکی  نامـسآ  ار ، داـبدرگ  شتآ  ار ، بآ 

دـشاب و یم دـنوادخ  درخ  ناهج  يالاب  و  لقع )  ) درخ ناهج  سفن  يالاب  سفن و  ناهج  اهنآ  يالاب  سپـس  تسا ، میقتـسم  هک  دـشاب 
ياهزیچ ناملسم  نایارس  ناتساد رابخا  رد  .تسا  نآ  يالاب  مه  نیمز و  ریز  رد  مه  نامسآ  بیترت ، نیا  رب  انب  .دوبن ] يزیچ  نآ  يالاب 

تیاور مروآ : یم اجنیا  رد  مرادـن  رواـب  ار  نآ  دوخ  هک  ار  اـهنآ  زا  یکی  دزاـس ، هدزلد  ار  ناـیارگدرخ  هک  تسا  هدـمآ  زیگنا  تفگش
تفرگ و شود  رب  ار  یگنـس  ات  داتـسرف  نیمز  ریز  هب  ار  یکلم  سپ  دوب ، هدیرفآ  نازرل  یتشک  نوچمه  ار  نیمز  دنوادخ   ] هک دندرک 
هب هتفرگ  ار  هناـگتفه  [ 23  ] ياـه نـیمز سپـس  دوـب ، نآ  رتخاـب  رد  يرگید  نآ و  رواـخ  رد  یکی  هـک  داد  نوریب  ار  دوـخ  تـسد  ود 
اپ رازه  لهچ  خاش و  رازه  لهچ  هک  دروایب  تشهب  زا  واگ  کی  ادخ  تشادن ، اپ  ياج  کلم  نوچ  و  تفرگ ، مارآ  ات  درـشف  رگیدکی 

دنچ هک  داتسرف  تشهب  زا  ار  زبس  یتوقای  سپ  دیسرن ، واگ  تشپ  هب  وا  ياپ  یلو  داهن ، واگ  تشپ  رب  ار  کلم  ياپ  ود  سپ  تشاد ،
21 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

فارطا زا  واگ  نیا  ياهخاش  .دیـسرب  واگ  تشپ  هب  کلم  ياپ  ود  داهن  واگ  تشپ  رب  ار  نآ  نوچ  و  دوب ، نآ  تماخـض  هار  لاس  رازه 
زور ره  رد  واگ  نآ  .تسا  ایرد  ریز  رد  گنـس  نآ  خاروس  ود  رد  واـگ  ینیب  .تسا  شرع  ریز  هب  هدـش  مهرد  هنوگ  هب  نوریب و  نیمز 

ياهاپ نوچ  .دوش و  رزج  دهد  نوریب  ار  سفن  نوچ  دوش و  ّدم  اهایرد  دـشک  نورد  هب  ار  سفن  هاگ  ره  سپ  دـشک ، یم سفن  راب  ود 
راوتسا نآ  رب  ار  واگ  ياهاپ  دیرفایب و  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  تماخض  هب  هپت ) هتـشپ و  یمکمک -(  دنوادخ  تشادن  یئاج  واگ 

، داهن گنهن  نآ  ربو  رب  ار  مکمک  دـیرفایب و  توهلب »  » مان هب  گنهن  کی  دـنوادخ  تشادـن ، یهاـگیاج  مکمک  دوخ  نوچ  و  تشاد ،
هب نیمز  نامـسآ و  یتفلک  هب  يریجنز  اب  هدرم  ياوه  يور  رب  زین  گنهن  نآ  دوخ  دـشاب ، وا  تشپ  ناـیم  رد  هک  تسا  یهاـم  لاـب  ربو 

ار ناـهج  ارچ  دــیرفاین ، رتـگرزب  وـت  زا  يزیچ  ادــخ  : ] تـفگ هـتفر  گــنهن  نآ  دزن  هـب  سیلبا  يزور  دــنیوگ  .تـسا ] هتــسب  شرع 
هک درادـنپ  يرگید  .تشادـب ] لوغـشم  ار  وا  درک و  هریچ  وا  مشچ  رب  ار  يا  هشپ دـنوادخ  دـبنجب  تساوـخ  نوـچ  سپ  یناـبنج ؟ یمن
هک توقای  نآ  زا  دنوادخ  : ] دنیوگ .دبنج ] یمن میب  زا  هدش  هریخ  هطبـش  هب  گنهن  سپ  داتـسرف ، وا  دزن  هب  ار  هطبـش »  » یهام دنوادخ  ]

تـسا نآ  زا  نامـسآ  يزبس   ] دـنیوگ .تسا ] ماف  زبس  توقای  زا  ناهج  درگ  هب  يراوید  هک  دـینایور ، ار  فاق  هوک  داهن  واگ  تشپ  رد 
هوک زا  ادخ   ] دنیوگ .دراد ] نابز  تروص و  رـس و  وا  .تسا  درم  کی  تماق  هزادنا  هب  اهنت  نامـسآ  فقـس  زا  نآ  هلـصاف  : ] دنیوگ زین 

ار يرهـش  دهاوخب  دنوادخ  هک  هاگ  ره  تخاس ، نیمز  ياهخیم  ناتخرد ، يارب  اهگر ، دـننام  ار  اهنآ  دـیرفآ و  ار  اههوک  رگید  فاق ،
دهاوخب رگا  دنابنج و  یم تسا  رهش  نآ  ریز  هک  ار  يا  هشیر کلم  نآ  نازرلب ! ار  رهـش  نالف  هک  دنک  یم یحو  کلم  نآ  هب  دنازرلب ،

[ .ددرگ یم نوگژاو  رهش  دچیپ و  یم ار  هشیر  نآ  دنک  نوگژاو 
[ .دوـش رپ  اـهنآ  مکـش  هک  تسا  هاـگنآ  زیختـسر  دنـشون و  یم ار  نیمز  بالـضاف  گـنهن ، واـگ و  نآ   ] هک درادـنپ  یم هبنم  نب  بهو 
، تسا نابـسچ ) نش  زا  يا  هتـشپ  ) مکمک [ 24  ] رب واـگ  واـگ ، تشپ  رب  گنـس  گنـس ، رب  بآ  تسا ، بآ  رب  نیمز  : ] دـنیوگ نارگید 

یمدآ شناد  ناـیاپ  يرث  نیا  يرث و  رب  یکیراـت  یکیراـت ، هدرپ  رب  اوه  نیا  هدرم ،)  ) میقع ياوه  رب  گـنهن  گـنهن ، تشپ  رب  مکمک 
دـشاب يرث  ریز  اهنآ و  نایم  هچ  ره  نیمز و  نامـسآ و  یهاشداپ  تسا  ار  وا  .دشاب  هچ  نآ  تشپ  رد  دـنادن  ادـخ  زج  یـسک  هک  تسا 
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(.[ 6 : 20 هط : )
تـسد نیا  زا  نوگانوگ  نانخـس  .مدرک  دای  هراب  نیا  رد  اه  هتفگ رایـسب  زا  یکدنا  توقای )  ) باتک هدنراگن  ادـخ  کچوک  هدـنب  نیا 

دنا و هتخاس مدرم  ندـیناسرت  يارب  نایارـس ، ناتـساد  ار  اهنیا  .تسین  وگخـساپ  ار  درخ  شخب و  شمارآ ار  هوژپ  شناد  درادـن و  نایاپ 
رـسپ هللا  دـبع  رـسپ  لبنح  : ] مروآ یم ریز  رد  ار  نآ  نم  هدروآ و  ص )  ) ربمایپ زا  هریره  وبا  هچنآ  زج  درادـن ، یلقن  اـی  یلقع  یکردـم 

زا بّهذم ، رـسپ  دمحم  رـسپ  یلع  رـسپ  نسح  یلعوب  زا  نیـصح ، رـسپ  هللا  ۀبه  مساقلا  وبا  زا  يدادغب ، ّربکم  یلعوب  هداعـس  رـسپ  جرف 
دمحا رـسپ  هللا  دبع  نمحرلا  دبع  وب  زا  تسا  هدرک  تیاور  لاس 366  هب  هک  یعیطق  کلام  رسپ  نادمح  رسپ  رفعج  رـسپ  دمحا  رکبوب 

هک درک  لقن  هریره  وبا  زا  نسح ، زا  هداتق ، زا  کـلملا ، دـبع  نب  مکح  زا  حیرـش  هک  درک  لـقن  شردـپ  زا  لـبنح ، رـسپ  دـمحم  رـسپ 
رـس يالاب  رد  هک  نیا  دیناد  یم ایآ  : ] دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دمآ ]، دـیدپ  ام  رـس  يالاب  يربا  هک  میدوب  ص )  ) ربمایپ دزن  ام  يزور  ]

یناگدـنب يارب  ار  نآ  تسا ، نیمز  ياّقـس  و  نامـسآ ) ربا  نانع -(  نیا  دومرف : دـنرتاناد  شربماـیپ  ادـخ و  میتفگ : تسیچ ؟ تساـمش 
؟ تسیچ تسامش  رس  يالاب  رد  هک  نیا  دیناد  یم ایآ  .دنناوخ  یمن زین  شیادخ  دنرادن و  ار  وا  ساپس  هک  دتسرف  یم

، تسا هدش  تظفاحم  یفقـس  هدش و  هتـشاد  هاگن  یجوم  تسا ، نامـسآ ) هنیپ  عیقر -(  تفگ : دنناد ! یم رتهب  شربمایپ  ادخ و  میتفگ :
ایآ دومرف : سپس  هار ، لاس  دصناپ  دومرف : دنناد ! یم رتهب  شربمایپ  ادخ و  میتفگ : تسا ؟ رود  امش  زا  ردقچ  دیناد  یم ایآ 

22 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
رودب نآ 13 ] زا  ردقچ  دیناد  یم ایآ  .رگید  ینامـسآ  دومرف : .دنناد  یم رتهب  شربمایپ  ادـخ و  میتفگ : تسیچ ؟ نآ  يالاب  رب  دـیناد  یم

رد دیناد  یم ایآ  دومرف : سپس  درمشرب ، ار  نامسآ  تفه  نانچمه  هار و  لاس  دصناپ  دومرف : .دنرتاناد  شربمایپ  ادخ و  میتفگ : تسا ؟
؟ تسا رودب  ردقچ  متفه 14 ] نامـسآ  زا  دـیناد  یم ایآ  .تسا  شرع  دومرف : .دـنرتاناد  شربمایپ  ادـخ و  میتفگ : تسیچ ؟ اهنآ  يالاب 
؟ تسیچ تسام  ياپ  ریز  رد  هک  نیا  دیناد  یم ایآ  دندیـسرپ : سپـس  .هار  لاس  دصناپ  دومرف : .دـنرتاناد  [ 25  ] شربمایپ ادخ و  میتفگ :
: دومرف .دـنرتاناد  شربماـیپ  ادـخ و  میتفگ : تسیچ ؟ نآ  ریز  دـیناد  یم اـیآ  تسا و  نیمز  دومرف : .دـنرتاناد  شربماـیپ  ادـخ و  میتفگ :

تفه ات  نانچمه  هار و  لاس  دصتفه  دومرف : دنرتاناد ، شربمایپ  ادخ و  میتفگ : تسا ؟ رود  امـش  زا  ردقچ  دـیناد  یم ایآ  .رگید  ینیمز 
ادـخ هب  هزات  دور  نیئاپ  نیمز  نیمتفه  هب  ات  میزیوایب  بانط  اب  اجنیا  زا  ار  یـسک  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : سپـس  درمـشرب ، نیمز 

ثیدـح نیا  میوگ : توقاـی )  ) نم ([ 3 : 57 دـیدح :  ) دـناد یم ار  زیچ  همه  وا  .ناهنپ  راکـشآ ، ماجنا ، زاغآ ، تسا  وا  دیـسر ، دـهاوخ 
نسح زا  هداتق ، زا  نمحرلا ، دبع  رسپ  نابیش  زا  سنوی ، زا  دیمح ، رسپ  دبع  زا  يذمرت ، هروس  رسپ  اسیع  رسپ  دمحم  اسیع  وب  ار  حیحص 

.تسا یکی  همه  ینعم  یلو  تسا  نوگانوگ  اهتیاور  رد  ثیدح  نیا  ظفل  دنچ  ره  تسا  هدروآ  هریره  وب  زا  يرصب 
23 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

اه میلقا فالتخا  نآ و  هژاو  تخانش  میلقا ، تفه  رد  مود  باب 

هراشا

نم هک  تسنآ  ناـیب  نیرت  هاـتوک نیرتـهب و  تفگ و  مهاوـخ  نـیا  زا  سپ  هـچنآ  يارب  دـشاب  يا  هـنیمز هـک  مروآ  یم ینخـس  تـسخن 
راهچ لیم  ره  هک  تسا  لیم  رازه  دصـشش  نویلیم و  دـصکی  ناشیا  یحالطـصا  هزادـنا  اب  نیمز  رود  طخ  يزارد  دـنیوگ : ما ، هدـینش
کی زا  و  بآ ، ریز  رد  نیمز  همه  مراـهچ  هس  .تسا  گنـسرف  کـی  لـیم  هـس  ره  تـشگنا و  راـهچ  تـسیب و  عارذ  ره  عارذ و  رازه 
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عبر زا  داـبآ  شخب  نیمه  تسا و  ناـبایب  هدـنامیقاب  تسا و  داـبآ  نآ  مهد  کـی  موس  کـی  موس و  کـی  اـهنت  بآ  زا  نوریب  مراـهچ 
میلقا تفه  هب  هتفرگ و  رارق  لامش  بطق  ات  اوتسا  طخ  نایم  رد  دراد و  تحاسم  لیم  رازه  هاجنپ  دصکی و  نویلیم و  هس  یس و  مراهچ 

دنراد و رارق  بونج  لامش و  رد  میلقا ، تفه  نیا  ایآ  هک  نیا  هرابرد  .تفگ  میهاوخ  ار  نآ  یگنوگچ  رد  فالتخا  دوش و  یم میسقت 
.تسا فالتخا  دنلامش  رد  اهنت  ای 

یلیلد اریز  تسین  ینتفریذپ  نخس  نیا  دنیوگ  یم نارگید  یلو  تسه ، لامـش  رد  میلقا  تفه  بونج و  رد  میلقا  تفه  دیوگ : سمره 
زا تسا و  رتمک  بونج  رد  تسا و  لامش  رد  رتشیب  ینادابآ  هک  اریز  [ 26  ] تسا لامش  رد  همه  میلقا  تفه  و  درادن ، دوجو  نآ  يارب 

.ار بونج  هن  دنا ، هدرک میسقت  ار  لامش  ور  نیا 
یهایگ مان  نآ  و  طیراخا ، طیرخا و  دننام  تسا  میلاقا  نآ  عمج  تسا و  درفم  يزات و  يا  هژاو : ] دـنا هتفگ میلقا  یـسانش  هشیر  هرابرد 
هکنانچ تسا  یئادـج  ینعم  هب  یبرع  رد  ملق »  » تسا و هدـش  ملق  یقاب  زا  هک  دـنا  هدـناوخ میلقا  ار  شخب  کی  ور  نآ  زا  اـیوگ  .تسا 

ار هچ  ره  دنشارت و  یم ار  نآ  رـس  یپ  رد  یپ  هک  دنا  هتفگ ملق  زین  ار  هماخ  ور  نآ  زا  و  متفرگ » ار  دوخ  نخان  يرفظ - تملق  : » دنیوگ
.دنا هدرک ملق  دنربب  یپ  رد  یپ 

زا دارم  تسا و  فارحنا ) لـیم -(  ینعم  هب  میلقا  [ 15 «] یبحاص لخدـم   » رد یتاره  لضفلا  وبا  هتفگ  هب  دـیوگ : یم ینوریب  ناحیر  وبا 
، یناهفصا نسح  رسپ  هزمح 16 ] هتفگ  هب  دیوگ : زین  .تسا و  راهنلا  لّدعم  زا  نوریب  فارطا و  رد  هک  دشاب  یئاه  هقطنم دیاش  نآ 

24 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ناشیا .تسا  قاتـسر  ینعم  هب  هریزج ، ماـش و  نکاـس  مدرم  هقمارج ،»  » ناـبز رد  میلقا 17 ] ظفل  .تسا  رادربماـن  سانـش  تغل دوخ  هک 

و هروک ) هروخ -(  دنچ  هب  ار  روشک  نارگید  و  فالخم »  » دنچ هب  ار  اجنآ  نمی  مدرم  هکنانچ  دننک ، يدنبـشخب  نادـب  ار  دوخ  روشک 
رب تسا  ملق  هشیر  زا  بیـصن و  ینعم  هب  میلقا  [ 18 «] هنیزلا  » باتک رد  يزار  متاـح  وب  هتفگ  هب  دـیوگ : ینوریب  زین  جوسط .) جوست -( 
ات دـننک  باترپ  دوخ  ياهملق  : ] دـیوگ ادـخ  هکنانچ  دنتـشون ، یم یمان  ریت  هملق  ره  يور  رب  ابـصنا »  » رامق يزاـب  رد  هچ  لـیعفا ، نزو 

، تسا لکـش  يورک  نیمز  : ] دـیوگ یناهفـصا  هزمح  زین  ([ 44 نارمع 3 : لآ   ) دنک يرادـهاگن  ار  میرم  ناش  نیمادـک دـیآ ، هتـسناد 
ره هک  دوش  میسقت  هقطنم  تفه  رد  ایرد  یکـشخ و  شخب  ود  هب  نوکـسم  عبر  نیا  تسا و  رتمک  نآ  مراهچ  کی  زا  نآ  دابآ  شخب 

و تسا ، میلقا »  » هک دنا  هتفرگ تیراع  هب  ناینایرس  زا  يا  هژاو رخشگ  ياج  هب  نایزات  دنناوخ و  یم رخشگ »  » یـسراف نابز  هب  ار  هقطنم 
.تسا هدنسب  میلقا  یسانش  هشیر يارب  راتفگ  نیا  سپ  .دشاب ] اتسور  نامه  میلقا 

: دوش یم دروخرب  میلقا  يارب  ینعم  هنوگ  راهچ  اب  اهتلم  نایم  رد  میلقا : يارب  ینعم  راهچ 
میلقا کی  دـشاب  هید  ای  رهـش  دـنچ  ياراد  هک  ار  یـشخب  ره  هک  تسا  نانچ  مدرم  یگـشیمه  دربراـک  .مدرم  هدوت  حالطـصا  تسخن :

.دشاب رامش  یب رایسب و  اهمیلقا  نیا  رب  انب  .اهنآ و  دننام  و  هیقیرفا ، رصم ، ماش ، قارع ، ناسارخ ، نیچ ، نوچمه  دنناوخ ،
نیب رد  زج  حالطـصا ، نـیا  [ 27  ] دـیاش .دـنناوخ و  میلقا  ار  تـیعمجرپ  گرزب  هـید  ره  ناـشیا  سلدـنآ ، مدرم  هژیو  حالطـصا  مود :
میلقا نالف  زا  نم  دیوگب : یسلدنآ  کی  هاگ  ره  سپ  .مدرک  لقن  یناهفصا  هزمح  زا  هک  دنام  نادب  نیا  دورن و  راک  هب  ناشیا  ناگژیو 

.دیز یم نآ  رد  هک  تسا  یئاتسور  ای  يرهش  يو  دوصقم  متسه 
.دوش هدرب  راک  هب  ناریبد  رتشیب  نایم  رد  زین  زورما  هک  ناتساب ، نایناریا  حالطصا  موس :

یطخ کـی  ره  رود  هـب  هدرک ، میـسقت  روـشک ) رخـشگ -(  تـفه  هـب  ار  رهـشناریا  رودارود  ياـهروشک  ناـیناریا  : ] دـیوگ ناـحیروب 
هک تسا  راکشآ  زین  دش ، یم هتفگ  طخ  يا  هنوگ هب  ناشیا  نابز  رد  هک  تسا  هتـسشگ  زا  رخـشک  هژاو  هشیر  : ] دنیوگ یم دنـشک ]، یم

ناشیا يراب  .دـشاب ] رگید  يات  شـش  رب  طیحم  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  رگم  دـشاب ، یکی  درگ  هب  نابـسچ  دـناوت  یمن يواـسم  ياـه  هرئاد
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هک  تسنآ  يدنبشخب  نیا  هشیر  .دنا  هدرک میسقت  روشک  تفه  هب  ار  دابآ  ناهج  همه  روشک و  شش  هب  ار  نارینا ) نارینه 19 -( ]
25 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رهـشناریا اهنآ  نایم  رد  .تسا  هدومن  میـسقت  هدـش  دای  شخب  تفه  هب  ار  نآ  يو  دوب : هتفگ  نیمز  هرابرد  ناشیا  تلم  ربهر  تشدارز 
ار روشک  تفه  هب  میسقت  یقطنم  لیلد  نم  : ] دیوگ ناحیر  وبا  .تسا  روشک  شـش  نآ  درگ  هب  مینک و  یم تسیز  نآ  رد  ام  هک  تسا 
زا کی  چیه  هدـش و  هتفرگ  نآ  زا  زین  هتفه 20 ] ياهزور  دادعت  مان و  هک  دنتفا  یم رایـس  ناگراتـس  دای  هب  دادـعت  نیا  زا  مدرم  .متفاین 

سیونتسد يور  زا  نم  هک  هرینه »  » رخشک نورد  ياهروشک  هشقن  .دنرادن ] فالتخا  هبنشکی  زا  نآ  شیادیپ  هزیگنا  دادعت و  رد  اهتلم 
: دوش یم هدید  ریز  رد  ما  هتشون ینوریب  ناحیر  وبا 

ص 196. ینوریب ، میهفت  زا  لقن  هشقن 4 .
حرط نیمه  دـنک ، یم لـقن  يو  زا  دوخ  جـیز 21 »]  » باتک رد  يرازف  میهاربا  نب  دـمحم  هکناـنچ  زین  سمره  : ] دـیوگ یم ناـحیر  وب 

رت هتـسیاش سمره  يارب  نآ  هن  رگ  و  دوبن ، لوادـتم  تسا  یموجن  رت و  یملع هک  مراهچ  حالطـصا  زونه  تسا و  هتفریذـپ  ار  یتشدرز 
باتک زا  ریغ  رگید  ياهباتک  رد  نم  .دراد ] تحاسم  گنـسرف  دصتفه  رد  گنـسرف  دصتفه  روشک  ره  هک  دـیازفا  یم يرازف  .دوب  یم

تسیود و هک  اهنآ  نیمتفه  رگم  دراد  ازارد  گنـسرف  دـصتفه  هدـش  دای  هناگتفه  ياـهمیلقا  زا  کـی  ره  هک  ما  هدـناوخ زین  ناـحیروب 
.تسا گنسرف  تسیب 

26 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
ص 29. ج ع 1 ، نادلبلا ، مجعم  هشقن 5 .

.تسنآرب نامجنم  نامیکح و  ناناد و  یضایر همه  دامتعا  متفه ) هدس   ) نونکا هک  تسا  یحالطصا  نآ  و  حالطصا : نیمراهچ 
.تسا هدش  هدیشک  مینیب  یم ش 4 )  ) ریوصت رد  هک  یلکـش  هب  رتخاب ، هب  رواـخ  زا  هک  تسا  یطخ  يازارد  هب  حالطـصا  نیا  رد  میلقا 
موجن [ 28  ] رنه رد  هک  یسک  دیوگ : یم مدرک  لقن  وا  سیونتسد  زا  نم  هک  یسراف  یتشدرز  حالطـصا  نایب  زا  سپ  ینوریب  ناحیروب 

لوا يدنب  میـسقت  هب  نوچ  اریز  ددنـسپ ، یم رگید  يا  هنوگ هب  ار  هدش  دای  يدنب  میـسقت  تسا  انـشآ  تئیه  شناد  اب  دراد و  تسرامم 
اهدادیور رگید  امرگ و  امرـس و  ینوگرگد  هیاپ  هک  یعیبط  نوناق  اب  تسا  هدوب  راگزاس  زور  هعوضوم  نیناوق  اب  هک  ار  نآ  درگن ، یم

بش و تافالتخا  رد  ام ، هاگره  : ] دـیوگ یم سپـس  .دوش  یم نادرگرـس  دـبای و  یمن راگزاس  تسا  نآ  رب  نیمز  هرک  ياهنیمزرـس  رد 
يامرس هب  نازوس  يامرگ  زا  اوه  دوش و  یم هدوزفا  يرگید  هب  هتساک و  یکی  زا  ناتـسمز ، ناتـسبات و  رد  هنوگچ  هک  میـشیدنایب  زور 

یئایفارغج عضو  اب  اه  ینوگرگد نیا  هک  دید  میهاوخ  میرگنب ، تقد  اب  نیمز  بآ و  رد  اهنیا  راثآ  هب  زین  ددرگ و  یم لدـبم  نادـنبخی 
يا  هنوگ هب  يرادم  طخ  کی  يور  رب  رتخاب  هب  رواخ  زا  ام  هاگ  ره  .دراد  دنویپ  بونج  لامش و 

27 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
اهنت و  دش ، دهاوخن  نوگرگد  میلقا  هب  هتسباو  ياهتلاح  زا  کی  چیه  میشاب ، هتشادن  بونج  ای  لامش  يوس  هب  فارحنا  هک  میور  شیپ 

یگتـسب باتفآ  ندمآرب  رترید  ای  رتدوز  هب  ای  نیمزرـس  يدنلب  یتسپ و  هب  هک  داد  دـهاوخ  خر  امرگ  امرـس و  رد  ینوگرگد  زا  یعون 
يدابآ ام  هاگ  ره  سپ  دراد ، شجنس  تقد و  هب  زاین  دوش و  یمن ساسحا  يدوز  هب  یمیلقا  ياه  ینوگرگد نیا  یلو  .میلقا  هب  هن  دراد 
رتخاب ات  رواخ  زا  اهنآ ، زا  طخ  ود  ره  نایم  رد  اـمرگ ، امرـس و  مینک ، میـسقت  نیمز  لوط  رد  يزاوتم  یئاـهطخ  هب  ضرع  رد  ار  نیمز 

نیرتدنلب و تساوخ  ناحیروب  سپس  .دش ] دهاوخ  رتدنمدوس  هتـشذگ  ياهیدنب  میـسقت زا  يدنب  میـسقت نیا  دوب و  دهاوخ  ربارب  ابیرقت 
رد ار  نآ  سپ  دهد ، رارق  شجنـس  هیاپ  دنوش ، یم هدید  ناسکی  هشقن  يور  رب  ندوب ، رگیدکی  هنیرق  ببـس  هب  هک  ار  زور  نیرت  هاتوک

.تفای تعاس  هدزیس  لامش  تمس 
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ره هدرک و  یگدـنز  اهنت  اهنابایب  ای  اهبادرم  رد  هک  یئاهیـشحو  دـننام  هن  دنتـسه  ور  هنایم  قالخا  رظن  زا  ندـمتم و  مدرم  لامـش ، رد  ]
[. 22 [] دنروخ یم دنبایب  ار  مدرم  زا  سک 

مین میلقا ، ره  ناـیم  رد  اـه ، میلقا رگید  رد  متفه و  میلقا  طـسو  رد  ار  یلامـش  زرم  داـهن و  تسخن  مـیلقا  هناـیم  ار  یبوـنج  زرم  وا  اذـل 
نیرتزارد شا  هدنـشک ناتـسمز  درـس و  شناتـسبات  هک  تسا  یئاهنیمز  متفه  میلقا  لامـش  دوش و  یم هدوزفا  زور  نیرتدـنلب  رب  تعاـس 

رگا [ 29  ] .دنرادن شزیمآ  رگید  ياهمیلقا  مدرم  اب  شحوت  طرف  زا  دنشوه و  مک رایـسب  كدنا و  شنانکاس  دادعت  تسا و  لاس  لصف 
.دوب دهاوخ  نادب  کیدزن  هنومن  هرامش 4  هشقن  تسا  نینچ  دابآ  ياهمیلقا  يدنبزرم 

ص 191. ینوریب ، میهفت  زا  لقن  هشقن 6 .
28 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

میلقا 23] تفه  زا  کی  ره  ياهزرم  کنیا 

هراشا

مین و ماگ و  کی  هداتسیا ، اپ  رس  رب  هک  یمدآ  هیاس  دنشاب ، ربارب  زور  هنابش  هک  يزور  همین  رد  هک  تسا  اجنآ  شزاغآ  تسخن : میلقا 
مجنپ هس  ماگ و  ود  تعاس  نامه  رد  هیاس  نآ  هک  تسا  اجنآ  رد  زین  میلقا  نیا  ناـیاپ  .دوب  ماـگ  مهد  کـی  مشـش  کـی  مهد و  کـی 

، هتفرگ ربرد  ار  بیدنرس  هریزج  هتـشذگ ، نیچ  بونج  تشپ  زا  هدش  زاغآ  نیچ  هطقن  نیرترود  زا  نارواخ ، رد  میلقا  نیا  .دشاب  ماگ 
دادتما لین  هشبح و  نیمزرس  ات  مزلق  يایرد  نمی و  نایزات و  هریزج  زا  هتشذگ ، ایرد  زا  هدرک ، رذگ  دنس  بونج  يایرد  ياه  هنارک رب 

نآ یلامـش  زرم  و  ندع ، کیدزن  نآ  یبونج  زرم  تومرـضح و  اعنـص و  کیدزن  نآ ، هنایم  .دوش  یم متخ  يرتخاب  يایرد  هب  دراد و 
، اعنـص نمی  زا  و  دـنه ، بونج  كرک و  هریزج  دنـس و  بونج  نیچ و  تختیاپ  نآ ، فورعم  ياهرهـش  .تسا  هکم  کیدزن  هماهت  رد 

رهش یمرج ، هشبح  تختیاپ  هلابت ، رتخاب  نیمزرس  زا  و  نامع ، هرهم ، رافظ ، ابس ، هدعـص ، ناشیج ، شرج ، نارجن ، تومرـضح ، ندع ،
.تسا زبس  يایرد  ات  يرتخاب  ناهایس  نیمزرس  زا  هناغ  اهربرب  بونج  هلقمد 24 ،] هبون ،

.تسا عبر  تعاس و  هدزیـس  نایاپ  رد  تعاس و  هدزیـس  میلقا  طـسو  رد  مین و  تعاـس و  هدزاود  میلقا  زاـغآ  رد  ناـنیا ، زور  نیرتدـنلب 
لهچ دـصراهچ و  نآ  يانهپ  تسا و  هقیقد  کی  لهچ و  لیم و  ود  داتفه و  دـصتفه و  رازه و  هن  رتخاب  ات  رواخ  زا  میلقا  نیا  يازارد 

رازه و تسیب  دصیـس و  نویلیم و  راهچ  نآ  هدـش  برـض  تحاسم  دـشاب و  یم هیناث  تشه  لهچ و  هقیقد و  ود  تسیب و  لـیم و  ود  و 
.تسا هقیقد  کی  تسیب و  لیم و  تفه  داتفه و  دصتشه و 

هلاغزب اهجرب  زا  .دنیوگ و  ناویک »  » یسراف نابز  رد  هک  تسا  لحز »  » هراتس هب  بوسنم  مور  ناریا و  نادنمـشناد  رظن  زا  تسخن  میلقا 
.دراد ار  [ 26 (] روآ بآ  ) ولد و  [ 25

ماگ مجنپ  هس  ماگ و  ود  هداتـسیا  مدآ  هیاـس  دنـشاب ، ربارب  زور  [ 30  ] بش و هک  يزور  همین  رد  هک  تسا  اـجنآ  شزاـغآ  مود : مـیلقا 
مشش مهد  کی  و  [ 27  ] مهد کی  و   ] مین ماگ و  هس  تعاس  نامه  رد  هداتسیا  صخـش  هیاس  هک  تسا  اجنآ  زین  میلقا  نیا  نایاپ  .دشاب 

، هتـشذگ دنـس  جونک و  نورماق و  ياههوک  نآ  لامـش  رب  دـنه و  نیچ و  ياهنیمزرـس  رب  زاـغآ و  رواـخ  زا  زین  میلقا  نیا  .دـشاب  ماـگ 
لین دور  مزلق و  يایرد  هتفرگ ، ارف  ار  نیرحب  هماهت و  دجن ، نایزات  هریزج  زا  هتفرگ ، رب  رد  ار  هرصب  يایرد  زبس و  يایرد  هاگدروخرب 
لبید راتات و  ياهرهش  و  هروصنم » ، » دنس زا  و  دنه ، نیچ ، ياهرهش  نآ ، رادربمان  ياهرهش  .دریگ  یم ارف  ار  برغم  نیمزرـس  ات  رـصم 
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نآ یبونج  زرم  تسا و  نآ  نایم  رد  برثی  ص )  ) ربمایپ هنیدم  .دـسر  یم نامع  نایزات و  نیمزرـس  هب  هتـشذگ و  ایرد  زا  سپـس  تسا 
رد هچنآ  ره  نینچمه  دنتسه و  میلقا  ود  رد  هیبلعث  هکم و  سپ  تسا ، هیبلعث »  » کیدزن نآ  یلامـش  زرم  .دشاب  یم هکم  زا  سپ  یکدنا 

هجب و نیمزرس  هشبح ، روشک  هّدج ، فیاط ، هلابت ، رجه ، همامی ، هیبلعث ، دیف ، هنیدم ، میلقا ، نیا  فورعم  ياهرهـش  .دشاب  طخ  ود  نیا 
زا ییاههوک  هیقیرفا و  رتخاب ، رد  و  ناوسا ، انصنا ، میمخا ، صوق ، لین ، زا  یشخب 

29 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم برغم  نیمزرس  هب  ات  ربرب ،

تعاس و هدزیس  نآ  طسو  تعاس و  مراهچ  هس  هدزیـس و  نایاپ  رد  و  تسا ، عبر  تعاس و  هدزیـس  میلقا ، زاغآ  رد  نانیا  زور  نیرتدنلب 
ود دـصراهچ و  نآ  يانهپ  هقیقد و  ود  لهچ و  لیم و  هدزاود  دصیـس و  رازه و  هن  رتخاـب  هب  اـت  رواـخ  زا  میلقا  نیا  يازارد  .تسا  مین 

راهچ هاجنپ و  لیم و  لهچ  دصیـس و  رازه و  دون  دصـشش و  نویلیم و  هس  نآ  هدش  برـض  تحاسم  تسا ، هقیقد  کی  هاجنپ و  لیم و 
.تسا هقیقد 

( يرتشم زمره -(  نآ  یـسراف  مان  تسا و  دیـشروخ  نآ  زا  نایمور  هاگدـید  زا  يرتشم و  هراتـس  نآ  زا  نایناریا  هاگدـید  زا  مود  میلقا 
.تسنآ وزج  دشاب  طخ  نیا  رد  رتخاب  رواخ و  رد  هچ  ره  .دراد و  ار  یهام 29 ] و  نامک 28 ] اهجرب  زا  .تسا 

کی مهدـکی و  مین و  ماگ و  هس  هداتـسیا  مدآ  هیاس  دنـشاب ، ربارب  زور  بش و  هک  يزور  مین  رد  هک  تسا  اجنآ  نآ  زاـغآ  موس : میلقا 
ماگ مهد  موس  کی  مین و  ماگ و  راهچ  تعاس  نامه  رد  صخـش  هیاس  هک  تسا  اجنآ  رد  زین  میلقا  نیا  نایاپ  دـشاب ، ماـگ  مهد  مشش 

دنه و نیچ و  لامـش  رب  هدـش  زاغآ  رواخ  زا  زین  میلقا  نیا  .دـسر  یم تعاس  [ 31  ] هدراهچ هب  میلقا  نیا  طسو  رد  زور  يادـنلب  .دـشاب 
ياهرهش زا  سپ  نآ  ياهرهش  .درذگ  یم هیردنکـسا  رـصم و  ماش و  نیقارع و  زاوها و  سراف و  ناتـسگس و  نامرک و  لباک و  دنس و 

نیا یبونج  زرم  تسا  طـخ  نآ  رد  هچنآ  ره  هیبلعث و  .تسا  قارع  شخب  رد  هصقاو  ماـش ، شخب  رد  نیدـم  کـیدزن  نآ  هناـیم  نیچ ،
ماش و روص »  » ناغفا و ناتسهوک  رورک و  ناتلم ، دنـس ، نیمزرـس  زا  و  دنه ، راهدنق و  سراف و  و  دادغب )  ) مالـسلا ۀنیدم  تسا و  میلقا 
، لباک هنزغ ، نآ  فورعم  ياهرهـش  .دـشاب  یم میلقا  ود  نایم  تسا  طـخ  نآ  رد  هچ  ره  و  تسا ، نآ  یلامـش  زرم  رد  توریب  هیربط و 
، فاریـس زاریـش ، روپاش ، اسف ، روگ ، رختـسا ، سراف ، زا  و  نامرک ، جنرز ، تسب ، ناهفـصا ، ناتـسگس ، ناتـسلباز و  ياههوک  جـخر ،
رد  ) صمح ماش ، زا  و  هریزج ، تیه ، رابنا ، دادـغب ، هفوک ، طـساو ، هرـصب ، قارع ، زا  و  زاوها ، هزوح  همه  ناـبورهم و  زینیـس ، هواـنگ ،

نیمزرـس زا  و  مزلق ، نیدـم ، هزغ ، نالقـسع ، سدـقملا ، تیب  هلمر ، فوسرأ ، هیراـسیق ، هیربط ، اـکع ، روص ، قشمد ، اـهتیاور ،) یخرب 
، برغم نیمزرـس  رد  ربرب  ياـه  هلیبـق ناوریق ، هـیقیرفا ، هـقرب ، برغم ، زا  و  موـیف ، هیردنکـسا ، طاطـسف ، طاـیمد ، سینت ، اـمرف ، رـصم ،

.دریذپ یم نایاپ  طیحم  يایرد  هب  و  هجنط ، روشک  سوس ، ترهات ،
کی تعاس و  هدراهچ  نایاپ  رد  تعاس و  هدراهچ  نآ  طسو  رد  تعاس و  مراهچ  هس  هدزیس و  میلقا ، يادتبا  رد  ناشیا  زور  نیرتدنلب 

و هقیقد ، هس  تسیب و  لیم و  راهچ  داـتفه و  دـصتفه و  رازه و  دصتـشه  رتخاـب  اـت  رواـخ  زا  میلقا  نیا  يازارد  .تسا  تعاـس  مراـهچ 
هاجنپ و دصراهچ و  رازه و  شـش  و  نویلیم 30 ] هس  نآ  تحاسم  و  هقیقد ، جـنپ  لهچ و  لیم و  تشه  لـهچ و  دصیـس و  نآ  ياـنهپ 

.تسا هقیقد  هن  تسیب و  لیم و  تشه 
زا .تسا  مارهب  میلقا  نیا  یـسراف  ماـن  .تسا  ریت )  ) دراـطع نآ  زا  ناـیمور  هاگدـید  زا  خـیرم و  نآ  زا  ناـیناریا  هاگدـید  زا  موس  میلقا 

[32  ] .تسا رامش  هب  میلقا  نیا  رد  تسنآ  طخ  رد  هچ  ره  .دراد و  ار  برقع 32 ] و  هرب 31 ] اهجرب 
30 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

مجنپ و هس  ماگ و  راهچ  هداتـسیا  صخـش  هیاس  دـشاب ، ربارب  زور  بش و  هک  يزور  همین  رد  هک  تسا  اجنآ  رد  شزاغآ  مراهچ : میلقا 
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کی موس  کی  مجنپ و  هس  ماگ و  جـنپ  تعاس  نامه  رد  هیاس  نآ  هک  تسا  ییاج  زین  میلقا  نایاپ  دـشاب ، ماگ  مجنپ  کـی  موس  کـی 
[، ناجرب 33 رّولب ، ریمـشک ، ياههوک  رب  هدـش ، زاـغآ  اـهنآ  ناـیم  ياهرهـش  نتخ و  ّتبت و  نیچ و  زا  زین  میلقا  نیا  .دـشاب  ماـگ  مجنپ 

، نادـمه ناشاک ، مق ، ير ، ناتـسربط ، ناگرگ ، سموق ، روباشین ، ناتـسهوق ، ورم ، ناتـسراخط ، خـلب ، تاره ، روغ ، لباک ، ناشخذـب ،
هگنت رب  طیحم  يایرد  هب  درذـگ و  یم هیلقـص )  ) لیـسیس سدور ، سربق ، هریزج  مور و  ياهزرم  و  زازع ، ناّرح ، لصوم ، ناجیابرذآ ،

رد طخ  نیا  رد  هچنآ  دادغب و  کیدزن  قارع  رد  میلقا  نیا  یبونج  زرم  سپ  .دسر  یم تسا  برغم  روشک  سلدنآ و  نایم  هک  قاقز ) )
نآ رد  هچنآ  ره  ناگرگ و  لیبدرا و  ات  ناتـسربط  هنارک  القیلاق و  کیدزن  نآ ، یلامـش  زرم  و  دـشاب ، یم دراد  رارق  نآ  رتخاب  رواخ و 

، بلح جـبنم ، اهر ، طاسیمـس ، نیع ، سار  هّقر ،»  » ودره اراد ، نیبیـصن ، دـش ، داـی  هچنآ  زج  نآ  فورعم  ياهرهـش  .تسا  دـشاب  طـخ 
، دنواهن رونید ، ناذبسام ، روز ، رهش  ناولح ، أر ،) نمّرـس  ) هرماس سوسرط ، هنذا ، هصیـصم ، یتیاور ، هب  و  صمح ، هیکاطنا ، نیرـسنق ،

.دشاب یم هیقذال  هیروّمع ، ءادوسلا ، ۀسینک  ادیص ، ذورورم ، سوط ، رختسا ، سخرس ، جرک ، نیوزق ، ناجنز ، هغارم ، ناهفصا ،
هدراهچ نایاپ ، رد  و  مین ، تعاس و  هدراهچ  نآ ، هنایم  رد  و  مراـهچ ، کـی  تعاـس و  هدراـهچ  میلقا  زاـغآ  رد  ناـشیا  زور  نیرتدـنلب 

يانهپ و  هقیقد ، هدراهچ  لیم و  هدراهچ  تسیود و  رازه و  تشه  رتخاب  ات  رواخ  زا  میلقا  يازارد  .تسا  تعاس  مراـهچ  هس  تعاـس و 
لیم ود  داتفه و  رازه و  هس  داتفه و  دـصراهچ و  نویلیم و  کی  نآ  تحاسم  لک  تسا و  هقیقد  راهچ  لیم و  هن  دون و  تسیود و  نآ 

.تسا هقیقد  ود  تسیب و  و 
[34 «] ذاشرخ  » نآ یـسراف  مان  تسا و  زمره )  ) يرتشم نآ  زا  نایمور  هاگدید  زا  دیـشروخ و  نآ  زا  نایناریا  هاگدـید  زا  مراهچ ، میلقا 

.دراد ار  [ 35 (] دسا  ) ریش اهجرب  زا  .تسا 
هـس ماگ و  جنپ  هداتـسیا  مدآ  کی  هیاس  [ 33  ] دـشاب ربارب  زور  بش و  هک  يزور  همین  رد  هک  تسا  یئاـج  رد  نآ  زاـغآ  مجنپ : مـیلقا 

میلقا نایاپ  و  دشاب ، ماگ  شـش  تعاس  نامه  رد  هیاس  نامه  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  هنایم  .دـشاب  ماگ  مجنپ  کی  مشـش  کی  مجنپ و 
کیدزن یتیاور  هب  میلقا  يانهپ  .دـشاب  ماگ  مهد  مشـش  کی  مهد و  مین  ماـگ و  شـش  هقطنم  نآ  رتخاـب  رواـخ و  رد  هک  تسا  یئاـج 

، رغـشاک ربو  نآ  لیابق  ناتـسکرت و  رب  هدش  زاغآ  دس  تشپ  جوجای  يرواخ و  ناتـسکرت  نیمزرـس  زا  .تسا  لیم 36 ] یـس  دصکی و 
(، دـنبرد  ) باوبالا باب  ات  رزخ ، يایرد  مزراوخ ، اراـخب ، دنقرمـس ، هنـشورسا 38 ،] چاچ ، باجیبسا ، هناـغرف ، تشاز 37 ،] نوفیصا ،

يایرد هب  هتـشذگ  سلدنآ  روشک  و  هقلالج 39 ] نیمزرـس  گرزب ، مور  ناـشیا و  روشک  مور و  ياـه  هار هینیمرا ، نیقراـفایم ، هعذرب ،
رتخاب هب  رواخ  زا  طخ  نیا  رد  هچ  ره  ناگرگ و  زا  ناتـسنمرا و  زا  یـشخب  سیلفت و  نیمزرـس  کیدزن  نآ  هنایم  .دریذـپ  نایاپ  طیحم 

طخ نیا  رد  هک  رهش  ره  هیرومع و  هیطلم ، طاسیمس ، لیبد ، طالخ و  کیدزن  میلقا ، نیا  یبونج  زرم  .تسا  دشاب  یم
31 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

.تسا جوجام  جوجای و  نیمزرس  نآ  طخ  رد  لیبد و  کیدزن  میلقا  نیا  یلامش  زرم  .تسا  رتخاب  ات  رواخ  زا  دشاب 
تعاس و هدزناپ  شنایاپ  رد  تعاس و  هدزناپ  نآ  هنایم  رد  و  تعاس ، مراهچ  هس  تعاس و  هدراـهچ  میلقا  نیا  زاـغآ  رد  زور  نیرتدـنلب 

.تسا هقیقد  دنا  هد و  لیم و  داتفه  دصشش و  رازه و  تفه  رتخاب  ات  رواخ  زا  میلقا  هنایم  يازارد  .تسا  مراهچ  کی 
دـصناپ و رازه و  تشه  لـهچ و  نویلیم و  کـی  میلقا  همه  تحاـسم  .تسا  هقیقد  یـس  لـیم و  راـهچ  هاـجنپ و  تسیود و  نآ  ياـنهپ 

اتیهانآ نآ  یسراف  مان  تسا و  هرهز )  ) دیهان نآ  زا  ود  ره  نایمور  نایناریا و  دزن  میلقا  نیا  .تسا  هقیقد  هدزاود  لیم و  راهچ  داتشه و 
.دراد ار  [ 41 (] نازیم  ) وزارت و  [ 40 (] روث  ) واگ اهجرب  زا  .تسا 

مهد و شش  و  ماگ 42 ] شش هداتسیا  مدآ  هیاس  دنشاب ، ربارب  زور  بش و  هک  يزور  همین  رد  هک  تسا  اجنآ  رد  شزاغآ  مشـش : میلقا 
و یناق »  » زا هدـش ، زاغآ  يرواخ  ناتـسکرت  روشک  زا  .دراد  ینوزف  شزاـغآ  رب  ماـگ  کـی  اـهنت  زین  شناـیاپ  .تسا  مهد  مشـش  کـی 
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نایم ریرس ، ناللا ، رزخ ، يایرد  لامش  و  رزخ ، روشک  باراف 45 ،] نانامکرت ، نیمزرس  و  [، 44] زغزغت كامیک ، زیخرخ ، [، 43 «] نوق »
يانهپ .دوش  یم متخ  يرتخاب  يایرد  هب  هتشذگ ، سلدنآ  لامش  گنرف ، نیمزرس  هینیطنطـسق ، هدنزبارط 46 ] [ 34  ] رزخ و يایرد  ود 

کیدزن هک  تـسا  مجنپ 47 ]] میلقا   ] یلامـش زرم  ناـمه  نآ  یبونج  زرم  .تسا  لـیم  يدـنا  تسیود و  کـیدزن  یتـیاور  هب  میلقا  نیا 
ناسارخ و لمآ  هینیطنطـسق و  کیدزن  میلقا  نیا  هنایم  و  ناتـسکرت ، زا  سپ  چاچ  اـت  هدـنزبارط  زا  نآ  تشپ  تسا و  مزراوخ  نیمزرس 
: زا دـنترابع  هک  دراد ، رارق  میلقا  نیا  رد  رگید  یتیاور  هب  اـهنآ ، زج  دـش و  داـی  مجنپ  میلقا  رد  هک  اهرهـش  زا  يرایـسب  .تسا  هناـغرف 

.هلقره بونج و  تمس  رد  نایبالقس  روشک  نماریپ  لامش ، تمس  رد  سلدنآ  نماریپ  و  لیج )  ) لیگ رزخ ، دنبرد  دنقرمس ،
میلقا هنایم  يازارد  .تسا  تعاس  مراهچ  هس  تعاس و  هدزناپ  شنایاپ  رد  مین و  تعاس و  هدزناپ  میلقا  زاـغآ  رد  ناـشیا  زور  نیرتدـنلب 

هن یـس و  لیم و  هدزناپ  تسیود و  نآ  يانهپ  هقیقد و  هس  تصـش و  لیم و  جـنپ  داـتفه و  دـصکی و  رازه و  تفه  رتخاـب  اـت  رواـخ  زا 
.تسا هقیقد  دنچ  لیم و  کی  تسیب  دصتفه و  رازه و  شش  لهچ و  نویلیم و  کی  نآ  تحاسم  ّلک  و  هقیقد ،

- ازوج اهجرب  زا  .دشاب  یم ریت  نآ  یـسراف  مان  تسا و  رمق  نآ  زا  نایمور  دـید  زا  و  دراطع )  ) ریت نآ  زا  نایناریا  هاگدـید  زا  میلقا  نیا 
.دراد ار  هلبنس 49 ] هشوخ - و  [ 48] رکیپ ود 

کی مین و  ماگ و  تفه  هداتسیا ، صخـش  تماق  هیاس  دشاب ، ربارب  زور  بش و  هک  يزور  همین  رد  هک  تسا  اجنآ  شزاغآ  متفه : میلقا 
هک تسا  ییاج  متفه  میلقا  نایاپ  .تسا  يرگید  زاغآ  کی  ره  نایاپ  هک  اریز  مشـش ، میلقا  نایاپ  دننام  دـشاب  مهد  مشـش  کی  مهد و 

رد .تسا  كدنا  رایسب  ینادابآ  میلقا  نیا  رد  .دشاب  ماگ  مهد  مین  مین و  ماگ و  تشه  يزور ، نانچ  تعاس  نامه  رد  هیاس 
32 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

رهـش ود  و  هیکاـنجب 51 ] و  [ 50] درغـشاب ناتـسهوک  رب  .دـنیز و  یم نآ  رد  ینانایب  ناـکرت  هک  تسا  یناتـسهوک  اـهرازین و  شرواـخ 
[، 53 «] وسیا  » نوچ كدنا  یمدرم  میلقا  نیا  تشپ  .دبای  یم نایاپ  طیحم  يایرد  هب  نایرغلب و  نایبالقس و  سور و  راغلب و  و  [ 52] رارس

مزراوخ يوس  هب  تسا ، مشش  میلقا  یلامـش  زرم  نامه  هک  میلقا  نیا  یبونج  زرم  .دنیز  یم ناشیا  دننام  و  [ 55 «] هروی [، » 54 «] کنارو »
تشپ هیحان  ناکرت  رواخ و  رد  یبالقس  رود  ياه  نیمزرـس رد  نآ  یلامـش  [ 35  ] زرم .تسا و  هدیـشک  رتخاب  ات  رواخ  زا  هدـنزبارط ، و 

.درادن فورعم  يرهش  تسا و  ناللا »  » رد نآ  هنایم  .تسا  مزراوخ  لامش 
کی تعاس و  هدزناش  نایاپ  رد  تعاس و  هدزناش  نآ  هناـیم  رد  مراـهچ و  هس  تعاـس و  هدزناـپ  میلقا  زاـغآ  رد  ناـشیا  زور  نیرتدـنلب 

دصکی و نآ  يانهپ  هقیقد و  راهچ  هاجنپ و  لیم و  داتـشه  دصتفه و  رازه و  شـش  رتخاب  هب  رواخ  زا  میلقا  هنایم  يازارد  .تسا  مراهچ 
لیم و راهچ  تسیب و  دصتشه و  و  [ 56] رازه راهچ  تسیب و  نویلیم و  کی  نآ  تحاسم  همه  .تسا  هقیقد  تسیب  لیم و  جنپ  داتشه و 

.تسا هقیقد  هن  لهچ و 
اهجرب زا  و  تسا ، هام  میلقا  نیا  یـسراف  مان  تسا و  خیرم )  ) مارهب نآ  زا  نایمور  هاگدید  زا  هام و  نآ  زا  نایناریا  هاگدید  زا  میلقا  نیا 
یـسک یـشحو  ریقف و  مانمگ و  یهورگ  زج  ناشیا  تشپ  تسا ، ناهج  ینادابآ  ناـیاپ  میلقا  نیا  ناـیاپ  .دراد  ار  ناطرـس )  ) گـنچرخ

.دنک یمن تسیز 

[57 [؟ دراد ار  اهرهش  مادک  جرب  هدزاود  زا  کی  ره  % 

.تسا نیطسلف  ناللا ، ناجیابرذآ ، سراف ، لباب ، ياراد  لمح : هرب - - 1
تسا و هناغرف  ير ، نامع ، هینیطنطسق ، هیردنکسا ، سربق ، هریزج  نیدم ، یهوک 58 ،] نادرک  نادمه ، ناهام ، ياراد  روث : واگ - - 2

.دشاب یم کیرش  زین  ناتسگس  تاره و  ياهرهش  رد 
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.تسا کیرش  زین  ناهفصا  نامرک و  رد  تسا و  نابجرب  هقرب ، رصم ، ناقوم ، ناتسنمرا ، نالیگ ، ناگرگ ، ياراد  ازوج : رکیپ - ود  - 3
رد تسا و  دور  ورم  لبید ، نیرحب ، رجه ، هیقیرفا ، زا  یـشخب  يرواخ ، ناسارخ  کچوک ، ناتـسنمرا  ياراد  ناطرـس : گـنچرخ - - 4

.تسا کیرش  زین  خلب  ناجیابرذآ و 
، ملیدی نارکم ، ناسیم ، هیطلم ، نیبیصن ، سدقملا ، تیب  نالقـسع ، اجنآ ، ینادابآ  نایاپ  جوجای و  ات  ناتـسکرت  ياراد  دسا : ریـش - - 5

.تسا ذمرت  دیعص و  سوط ، رهشناریا ،
، رکب راید  هریزج ، تارف ، ماش ، هقمارج ، هشبح ، تختیاپ  شطیرقا ،)  ) تیرک هریزج  سلدنا ، ياراد  هلبنس : هشوخ - - 6

33 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.دشاب یم دنس  زرم  ات  ناتسگس  و  [ 36  ] سراف روشک  زا  نامرک  نایم  ياهرهش  و  هفوک ، ءاعنص ،

، تاره خلب ، هشبح ، زرم  ات  رصم  دیعـص  ریمـشق ،)  ) ریمـشک لباک ، ناتـسگس ، اقیرفآ ، ات  نآ  زرم  نایم  مور ، ياراد  نازیم : وزارت - - 7
.تسا نیچ  ناتسراخت و  ناقلاط ، هکم ، سوسرط ، هیکاطنا ،

(، يراس  ) هیراس لمآ ، رزخ ، هجنط ، ير ، سموق ، نمی ، ات  نآ  فارطا  ناتـسبرع و  ناـبایب  هنیدـم ، زاـجح ، ياراد  برقع : مدژک - - 8
.تسا کیرش  زین  دغص  رد  تسا و  ناورهن  دنواهن ،

رد تسا و  روپاشیدنگ  دنبرد ،)  ) باوبالا باب  دـنوامد ،) دـنوابند -(  دادـغب ، ناهفـصا ، رونید ، ناتـسهوک ، ياراد  سوق : نامک - - 9
.تسا کیرش  زین  رتخاب  يوس  هب  ربرب  ناتسنمرا و  هچایرد  ياه  هنارک ناگرگ و  اراخب و 

.تسا رختسا  زاوها و  مور ، يرواخ  شخب  نیچودنه ، ات  نامع  يایرد  نایم  نارهم ، رهن  دنس ، نارکم ، ياراد  يدج : هلاغزب - - 10
دنس رتخاب  و  رـصم »  » زا طبق  نیمزرـس  زاجح ، تشپ  یحاون  شیاهـشخب ، هفوک و  ناتـسهوک ، ات  داوس  زا  ياراد  ولد : روآ - بآ  - 11

.تسا کیرش  زین  سراف  رد  تسا و 
نمی يایرد  هیردنکسا ، رصم ، هریزج ، ماش و  ات  القیلاق  دنقرمس ، اراخب ، ناگرگ ، لامش  ناتسربط ، ياراد  توح : توح : یهام - - 12

.تسا کیرش  زین  مور  رد  تسا و  دنه  رواخ  و 
، دادغب داوس ، قارع ، لباب ، دـیوگ : هکنانچ  تسا  یئاهفدارتم  هژاو و  کی  رارکت  نآ  رد  یلو  متفای ، نینچ  اهجیز  یخرب  رد  ار  نآ  نم 

نادـب هفوک  ناورهن و  دادـغب و  .دور  یم رامـشب  قارع  لـباب و  وزج  همه  و  تسا ، داوس  زا  اـهنیا  همه  هک  یتروص  رد  هفوـک ، ناورهن ،
نادب اج  همه  زا  مدرم  هتفرگ و  ارف  ار  هبعک )  ) ادخ هناخ  درگادرگ  هک  مینیب  یم ار  نیمز  هشقن  ( 5  ) هرامش ریوصت  رد  ام ، .تسا  هتسباو 

[37  ] .دوب دناوت  لکشم  نیا  دنتسه و  هجوتم  وس 
ص 36. چ ع 1 ، نادلبلا ، مجعم  هشقن 7 .

35 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دنا هدش دای  باتک  نیا  رد  ررکم  هک  اه  هژاو ریسفت  رد  موس  باب 

هراشا

دوش شرازگ  هناگادـج  اج  ره  رد  رگا  هک  تسا ، هتفر  راکب  یپ  رد  یپ  باتک  نیا  رد  هک  یحالطـصا  ياه  هژاو یخرب  ینعم  نایب  رد 
رگا .دوب و  دـهاوخ  راوشد  نادـب  نتفای  تسد  نآ  يایوج  يارب  دوش ، ریـسفت  اهاج  یخرب  رد  رگا  و  دیـشک ، دـهاوخ  ازارد  هب  باـتک 
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دوش ناسآ  هدنیوج  راک  ات  میروآ  یم هدرتسگ  اجنیا  رد  ار  نآ  سپ  دوب ، دهاوخ  رگید  باتک  دنمزاین  باتک ، هدـنناوخ  میئوگن  چـیه 
، یئایفارغج يانهپ  ازارد و  ذابآ ، رـصم ، هّکـس ، دنج ، جوسط ، ناتـسا ، فالخم ، میلقا ، هروک ، لیم ، خسرف ،)  ) گنـسرف دـیرب ، دـننام :

.هعیطق تمینغ ، یئیف ، جارخ ، هونع ، ملس ، حلص ، هقیقد ، هجرد ،
[ .دــشاب یم لـیم  شــش  ناـسارخ  ماـش و  رد  لـیم و  هدزاود  ناـبایب  رد  : ] دــنیوگ یخرب  تـسه ، رظن  فــالتخا  نآ  هراــبرد  دــیرب :

نآ .تسا ] گرم  کیپ  بت  توملا - دیرب  یّمحلا  : ] دنیوگ تسا .  نداتسرف  داربا - و  هداتـسرف ، ینعم  هب  دیرب  : ] دیوگ [ 59] روصنموب
زین ار  دیرب  ياپراچ  .تسا  هکم  هار  رد  هک  دشاب  یمـشاه  لیم  تشه  لهچ و  هک  تسا  دـیرب »  » راهچ دـنک  یم هاتوک  ار  زامن  هک  رفس 

: دیوگ رعاش  .دنیوگ  دیرب 
دیرب  ةالفلا  زاوجأب  اهیلع  یّننأک یتح  سیعلا  ّصنا  ّینإ  و 

تسیود و هکم  ات  دادغب  زا  دیوگ : هدروآ  رگید  ینخـس  زین  یخرب  .تسا  دیرب  هاگلزنم  ود  نایم  هلـصاف  دـیوگ : یبارعا 61 ] نب  [ 60]
، تسا لیم  راهچ  دـیرب و  تشه  هاجنپ و  نیا  دـشاب و  یم لیم  تفه  تسیب و  دصتـشه و  سپ  تسا  لیم  ود  گنـسرف و  جـنپ  داتفه و 

نیدب ار  دـیرب  بسا  ور  نآ  زا  تفگ : نم  هب  قثوم  ریغ  یلو  رظن  بحاص  یـصخش  .تسا  وا  نخـس  نیا  .تسه  زین  یلیم  تسیب  دـیرب 
ار ببس  هاش  نوچ  دندیسر و  تختیاپ  هب  رید  نارادنامرف  زا  یکی  ناگداتسرف  ناریا ، ناهاشداپ  زا  یکی  راگزور  هب  هک  دنناوخ  یم مان 

ار نانآ  نوچ  .دنا  هدرکن کمک  نانآ  هب  یبوخ  هب  هک  دندومن  هوکش  هار  نایم  نارادنامرف  یخرب  زا  ناشیا  دیسرپ 
36 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

دوش هدیرب »  » ناگداتـسرف بسا  مد  سپ ، نآ  زا  داد  روتـسد  وا  .دنتـسه  هاش  هداتـسرف  هک  میتسناد  یمن ام  دـنتفگ  دـندروآ  رفیک  يارب 
.دنتفگ دیرب »  » هدرک برعم  ار  نآ  اهبرع  و  دننک ، تفایرد  نایاش  کمک  هار  نایم  رد  دشاب و  ناشن  ات  [ 38]

تغل یلو  تسا ، هدـش  برعم  هک  تسا  گنـسرف  یـسراف  هـشیر  زا  دـنیوگ  یخرب  .تـسا  فـالتخا  هژاو  نـیا  رد  گنـسرف : خـسرف -
.مدـش وت  رظتنم  زور  زا  زارد  تّدـم  ینعی  راهّنلا ] نم  اخـسرف  کترظتنا  : ] دـنا هتفگ هکنانچ  دـنناد ، یم صلاـخ  یبرع  ار  نآ  ناـسانش 
دیامیپ رایـسب  هار  یمدآ  نوچ  هک  دنیوگ  خسرف  شنآ  زا  : ] هک تسا  هدروآ  یبارعا  نبا  زا  بلعث  .دـنک  یم دـییات  ار  نیمه  زین  يرهزا 

رش هک : تسا  هدمآ  هفیذح  ثیدح  رد  .درادن  تسرد  ینعم  نخس  نیا  میوگ : توقای )  ) نم .دنک ] تحارتسا  دنیـشنب  ددرگ و  هتـسخ 
دوخ ریسفت  رد  لّیمش 62 ] نبا  .دیآ  دورف  امش  رب  رش  یخـسرف  دریمب  امـش  زا  يدرم  هک  نیمه  تسین ، رود  امـش  زا  اهخـسرف  يدب  و 

دشک و یم ازارد  هب  یئامیپ  هار هک  تسا  تسرد  ینخـس  نیا  میوگ : توقای )  ) نم .تسا  خسرف  دنامب  زارد  رایـسب  هک  هچ  ره  دـیوگ :
مسا ینعم  هب  اجنآ  رد  خسرف  سپ  .دیآ  دورف  امـش  رب  خسرف  يازارد  هب  يرـش  هک : مینک  ریـسفت  نینچ  زین  ار  هفیذح  نخـس  میناوت  یم
ینعی زور  ياهخـسرف  بش و  ياهخـسرف  دـنیوگ : ناـیبالک  .تسا  هدـش  هتـساوخ  يازارد  هـکلب  تـسین  ینّیعم  تفاـسم  يارب  صاـخ 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  هتعاس  دـنچ  ای  کی  ییامیپ  هار ینعی  دـشاب ، لوا  ینعم  نامه  هب  زین  نیا  دـیاش  زور ، بش و  ياـهتعاس 
.دشاب یبرع  نآ  هشیر 

تصش دصیس و  اوتسا  طخ  رد  نیمز  رود  هک  دنا  هتفگ نامیکح  .تسه  زین  لیم  ینعم  رد  رتشیب  یفاکـشوم  هب  زاین  خسرف  ینعم  يارب 
هدزاود گنسرف  سپ  عارذ ، رازه  راهچ  لیم  ره  و  تسا ، لیم  هس  گنسرف  ره  تسا و  گنسرف  جنپ  تسیب و  هجرد  ره  تسا و  هجرد 

يوس هب  کی  ره  مکـش  هک  دنوش  هدـیچ  يا  هنوگ هک  وج  هناد  شـش  تشگنا  ره  تشگنا و  راهچ  تسیب و  عارذ  و  تسا ، عارذ  رازه 
زین [ 63 «] یمشاه عارذ   » ار نآ  هک  یحاّسم  عارذ  اب  نیا  .تسا و  لسرم » عارذ   » رازه هدزاود  گنـسرف  هک  دنا  هتفگ زین  .دشاب  يرگید 
زین یهورگ  .دوـب  دـهاوخ  عارذ  دصـشش  رازه و  هن  اـب  ربارب  تسا ، لـسرم  عارذ  مراـهچ  کـی  کـی و  نآ ، زا  کـی  ره  دـنیوگ و  یم

[39  ] .مدیدن یفلاخم  چیه  گنسرف  ندوب  لیم  هس  رد  نم  یلو  .تسا  ماگ  رازه  تفه  گنسرف  دنا  هتفگ
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شـش یـس و  بجو  ره  بجو ، هس  عارذ  ره  تسا ، هاـش » عارذ   » هب عارذ  رازه  هس  لـیم  تـسا : هـتفگ  یطـسجم  رد  سوـیملطب  لـیم :
.تسا نابسچ  رگیدکی  هب  ود  تشپ و  زاوج  جنپ  تشگنا  تشگنا ،

لیم ناسانـش  تغل دزن  یلو  .دشاب ] ماگ  هس  یـس و  دصیـس و  رازه و  ود  لیم   ] دـنیوگ و  .تسا ] گنـسرف  موس  کی  لیم  : ] دـیوگ زین 
هزادـنا هب  هک  اریز  دوـش ، یم هدـناوخ  لـیم  هدـش  هتخاـس  هکم  هار  رد  هک  اـهتمالع  : ] دـیوگ تیکـس  نب  .تسا  مـشچ  هاگدـید  ناـیاپ 

زور دنچ  هلـصاف  اب  ار  هوک  ام  هک  اریز  تسا ، هدوبن  قلطم  زین  دید  نیرترود  زا  دوصقم  .دنراد ] رارق  رگیدکی  زا  مشچ  دـید  نیرترود 
.دشاب شیادنلب  اب  بسانتم  زین  نآ  یتفلک  هک  تسا  نادب  کیدزن  ای  عارذ  هد  يادـنلب  اب  ینامتخاس  ندـید  دوصقم  هکلب  مینیب ، یم هار 

.تسا هراب  نیا  رد  راتفگ  نیرتهب  دوخ  نیا  زین  نم  دید  زا 
يارب  اهنت  زین  اجنیا  رد  .درادن  رارکت  هب  يزاین  ما و  هدنار نخس  یگدرتسگ  اب  مود ، باب  رد  نآ ، ینعم  ظفل و  هرابرد  نم  میلقا :

37 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
.مدومن دای  شیاج  هب  عاجرا  يروآدای و 

يارب هتفرگ  ار  نآ  نایزات  تسا و  ناتـسا  زا  یـشخب  ینعم  هب  صلاخ  یـسراف  هژاو  هروخ  : ] دیوگ یم یناهفـصا  هزمح  هروخ : هروک -
یکی ناتسا  هروخ و  سپ  .دندرب  راک  هب  یسراف  رخـشک  ياج  هب  دنتفرگ و  ناینانوی 64 ] زا  ار  میلقا »  » هکنانچ دنرب ، یم راک  هب  ناتـسا 

ای ناتسرهش  ای  هبـصق  کی  دیاب  ریزگان  اه  هید نیا  دریگرب ، رد  ار  هید  دنچ  هک  تسا  ینیمزرـس  ره  هروخ  میوگ : توقای )  ) نم .تسا ]
تاقحلم سراف و  رد  تسا  یناتـسرهش  درگباراد  : ] دنیوگ هک  نانچ  .دوش  هداهن  هروخ  همه  رب  نآ  مان  هک  دنـشاب  هتـشاد  يا  هناخدور

هب هک  تسا  تارف  زا  هدـش  ادـج  گرزب  يا  هناـخدور هک  کـلم » رهن   » اـی .دـنناوخ  درگباراد  هروخ  ار  نآ  همه  هک  دراد  يا  هدرتـسگ
[ .نآ دننام  و  دیآ ، هتفگ  کلم » رهن   » اهنآ همه  هب  تسا و  نآ  فارطا  رد  هید  دصیس  کیدزن  دزیر و  یم هلجد 

نآ عمج  .دـنریگ  راـک  هب  ناـشیا  زا  يوریپ  هب  رتمک و  نارگید  دـنرب و  راـک  هب  ار  نآ  ناـینمی  رتـشیب  هک  تسا  یحالطـصا  فـالخم :
نآ رد  هک  تسا  يا  هلیبق مان  هک  دراد  دوخ  هژیو  یمان  اجنآ  رد  فالخم  ره  .تسا  نآ  ياه  هروخ نمی » فیلاخم   » تسا و فیلاـخم » »

فالخم هب  یفالخم  زا  سک  ره  : ] هک تسا  هدمآ  ذاعم  ثیدـح  رد  .تسا  هدـنام  نآ  رب  شمان  و  [ 40  ] دنا هدرک دابآ  ار  نآ  هتـسیز و 
[ .تسا وا  نیشیپ  هلیبق  فالخم  رب  وا  تیزگ  رشع و  دوش ، لیوحت  لاس  سپس  دنک و  چوک  رگید 

رهـش ره  رد  : ] دـیوگ هبنج  رـسپ  دـلاخ  .دـنا ] هدرامگ نآ  نماریپ  فیاـط و  ياـهفالخم  رب  ار  ینـالف  دوش  یم هتفگ  : ] دـیوگ ورمع  وبا 
نوچ دراد ، یگتـسب  تداع  هب  نیا  میوگ : یم رتشیپ  دـننام  نم  هفوک ]، هرـصب ، هنیدـم ، نینچمه  دراد  فـالخم  هکم  دـشاب ، یفـالخم 

یلومعم ینمی  هژیو  هجهل  فالخم  تقیقح  رد  سپ  دـمان ، یم فالخم  دوخ  ياهرهـش  تداع  هب  ار  هروخ  دـنک ، یم ترجاـهم  ینمی 
.تسا

رد میدرک ، یم رادـید  هریمن  ینب  زا  ام  : ] تسا هتفگ  یم یبرع  دـنیوگ  .تسا ] اـجنآ  رادـنامرف  رهـش  ره  فـالخم  : ] دـنیوگ زین  یخرب 
نآ درکنب  .تسا  درکنب »  » نامه فالخم  : ] تفگ یم ذاعموب  .دـندوب ] همامی  فـالخم  رد  ناـشیا  هنیدـم و  فـالخم  رد  اـم  هک  یلاـح 
هک تسا  هدـمآ  زین  نیع »  » باتک رد  .دزادرپ ] یم هلیبق  هب  تسا و  وا  درکنب  هک  دراد  هناگادـج  تیزگ  کی  هورگ  زا  نت  ره  هک  تسا 

هرابرد هچنآ  تسا  نیا  .تسا ] فیلاخم  نآ  عمج  قاتـسر و  ینعم  هب  نمی  مدرم  دزن  هژاو  نیا  تسا ، فالخم  نالف  زا  ینالف  : ] دنیوگ
ار نمی  ناطحق ، نادنزرف  نوچ  هک  تسا  نانچ  نم  دوخ  رظن  .ما  هدینشن يزیچ  نآ  یسانش  هشیر  هرابرد  دوب و  هدیسر  نم  هب  فالخم 

یـشکرس نمی  ياهـشخب  هب  هک  دندش  نآ  رب  دننامب ، اج  کی  رد  دنتـسناوت  یمن هک  اجنآ  ات  دندش  رایـسب  دـنتفریذپ و  دوخ  هاگتـسیز 
دش و یم ادج  نارگید  زا  دیزگ ، یمرب ار  یئاج  هک  يا  هداوناخ ره  سپ  .دـنامب  دـنک و  دابآ  هدـیزگرب  ار  یئاج  هداوناخ  ره  ات  دـننک ،

فالخم  » دننام دش ، یم هدناوخ  ینالف  فالخم  دـیمان و  یم تسا  هدـیزگ  فلخت »  » هدـنام و اج  رب  هک  ینادـناخ  ردـپ  مان  هب  ار  اجنآ 
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.دش یم هتخانش  هفاضا  اب  اهفالخم  همه  نادمه  فالخم  و  ناخس » فالخم   » و دیبز »
« ناتسا  » دنوسپ همه  ناتسزوخ  ناتسربط ، ناتسرهش ، تسا ، یکی  هروخ  ناتسا و  : ] تفگ یم وا  میدرک  لقن  هزمح  زا  هک  نانچ  ناتسا :

ناتسا ره  .دوب  درگباراد  ناتسا  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد : ناتـسا  جنپ  سراف  هنومن ، يارب  .تسا ] هداتفا  فیفخت  رد  اهنآ  فلا  هک  دراد 
نآ هنوـمن  دـیدرگ ، یم میـسقت  هید  دـنچ  هب  جوـست  ره  جوـست و  دـنچ  هب  اتـسور  ره  تفرگ و  یم ربرد  ار  قاتـسر )  ) اتـسور دـنچ  زین 
زا یجوست  رگید  هید  دنچ  و  نیئان »  » و رختسا ،»  » ياهقاتـسر [ 41  ] زا یقاتسر  دزی  دوب و  سراف  ياهناتـسا  زا  یکی  هک  تسا  رختـسا » »

ناتسا  : ] دیوگ یم ير  [ 65] دبوم .تسا  نیئان  جوست  ياه  هید زا  یهید  هناتساین »  » و دزی »  » قاتسر ياهجوست 
38 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

[ .تفرگ لزنم  یئاج  هب  ینعی  تفرگ » ناتسا  امه  و  : » دنیوگ هک  نانچ  تسا  ندش  نیزگاج  ینعم  هب 
بترم و ینعم  مه  يور  تسا ، تلاح  ینعم  هب  اتسف  تسا ، [« 66] اتسف هذور   » ففخم نسح  رسپ  هزمح  هتفگ  هب  انب  اتسور :) قاتسر -( 

قاتسر زا  ناشیا  هک  تسا  نآ  میا  هتـسناد هدید و  اهـسراف  روشک  رد  دوخ  راگزور  هب  ام  هچنآ  میوگ : توقای )  ) نم .دهد  یم ار  مظنم 
دزن قاتسر  سپ  دنرب ، یمن راک  هب  هرصب  دادغب و  دننام  یئاهرهش  هرابرد  ار  نآ  دراد و  رایـسب  رازتشک  هید و  هک  دنهاوخ  یم ار  یئاج 

.دشاب یم رتکچوک  ناتسا  هروخ و  زا  .تسا و  دادغب  مدرم  حالطصا  رد  داوس  ياج  هب  نایناریا 
هک ناـنچ  تسا ، هدوب  هروخ  زا  یـشخب  یئوگ  رتـمک و  رتـکچوک و  قاتـسر  هروخ و  زا  سوّدـق ، حّوبـس و  نزو  رب  جوست :)  ) جوّـسط

هـشیر زا  یـسراف  يا  هژاو نآ  .دریگ و  یم رب  رد  ار  جوست  نیدـنچ  هروخ  یهاگ  اریز  .دوب  راـنید  ءزج  راـهچ  تسیب و  زا  یکی  جوّست 
هب نآ  نتـسب  عـمج  اـب  تسا و  هدـش  هدوزفا  مـیج  ناـیاپ  رد  لیدـبت و  نـیط »  » هـب نآ  ياـت »  » ندـش برعم  ماـگنه  هـک  تـسا ، وـست » »
هب ار  قارع  داوس  مدرم  .تسا  قارع  داوس  دـنرب  یم راـک  هب ار  هژاو  نیا  هک  یئاـج  نیرتـشیب  .دـنا  هدوزفا نآ  بیرعت  رب  زین  جیـساسط » »

.تسا هدش  دای  جوست  هژاو  نتخادنا  زا  سپ  دوخ  ياج  رد  هک  دنا  هدومن هفاضا  یمان  هب  ار  کی  ره  هدرک و  شخب  جوست  تصش 
ماش رد  یگمه  هک  تسا  [ 67] دنج جنپ  ندرا » دنج  «، » قشمد دنج  «، » صمح دنج  «، » نیطسلف دنج  «، » نیرسنق دنج   » ياهمان رد  دنج :

: تسا هدورس  نینچ  قدزرف  .دور  راک  هب  ماش  نیمزرس  ریغ  رد  هژاو ، نیا  هک  ما  هدینشن نم  .دنتسه 
[ 68] رغبلا هدانجا  یف  توملا  اّمنأک  هبکرت ماشلا  ّالإ  وه  ام  تلقف 

ياهدنج زا  کی  ره  ناناملـسم  : ] دنا هتفگ یخرب  .دـنا ] هدرک فالتخا  دانجا  هرابرد  : ] دـیوگ يرذالب 69 ] رباـج  نب  ییحی  نب  دـمحا 
یهورگ نم   » ینعم هب  ادنج  تدّنج  تسا و  عّمجت  ینعم  هب  دّنجت  تفرگ و  یم رب  رد  ار  هروخ  دنچ  هک  اریز  دـندناوخ  دـنج »  » ار ماش 

دنج ار  ناشیا  .دنتفرگ و  یم اجنآ  زا  ار  دوخ  هنایهام  هک  دنتـشاد  ینایهاپـس  شخب  ره  رد  ناناملـسم  دـنیوگ  تسا و  مدروآ » درگ  ار 
[ دنامب شخب  نآ  رب  [ 42  ] مان نیا  مک  مک دندناوخ و  یم نالف 

39 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

: ذابآ

مان دسا  هک  ذابآ ، صفح ذابآ و  متـسر ذابآدسا و  دننام  دیآ ، یم باتک  نیا  رد  اهاتـسور ، اه و  هید اهرهـش و  مان  دنوسپ  رد  رایـسب  هک 
.تسا رایسب  نآ  دننام  و  تسا ، دسا  هتخاس  نآ  ینعم  سپ  تسا ، هدش  هتخاس  ینعم  هب  یسراف  رد  ذابآ  یسک و 

: هکس

هب رهـش  نالف  زا  هک  میناوخب  باتک  رد  هاگ  ره  .دـنیامیپ  یم ار  نآ  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  اهناوراک  هک  تسا  هدـیبوک  هار  ینعم  هب 
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لـصوم هب  دادـغب  زا  هدـنور  ینعی  تسا ، هکـس  جـنپ  لصوم  هب  دادـغب  زا  دـنیوگ  هک  نانچ  دـنهاوخ ، ار  هار  تسا ، هکـس  دـنچ  نالف ،
یلو .تسا ] دیرب  هنازور  ياه  هاگتـسیا ینعم  هب  دیربلا » ککـس   ] » هک تسا  هدش  هتفگ  زین  .دـیامیپب و  ار  هار  جـنپ  زا  یکی  دـناوت  یم

.دشاب رت  تسرد ینعم  نیتسخن 

: رصم

کی هاگیاج  نالف  : ] دنیوگ و  .تسا ] هدش  رهـش  ینالف  نامز  رد  رهـش  نالف  - ] اذک نمز  یف  اذـک  ۀـنیدم  ترّـصم  دـنیوگ : هک  نانچ 
: دنسیون یم اه  همانرارق رد  رجه  مدرم  .تسه  زین  زیچ  ود  نایم  زرم  ینعم  هب  تغل  رد  رصم  .تسا ] رهش  ینعی  تسا  رصم 

: دیارس یم نینچ  دیز  رسپ  يدع  .درک ] يرادیرخ  نآ  ي  اهزرم ) اهرصم -  ) روصم اب  ار  هناخ  نالف  ینالف  ]
[70] الصف دق  لیّللا  نیب  راهّنلا و  نیب  هب ءافخ  ارصم ال  سمّشلا  لعاج  و 

[71 :] لوط ازارد -

حالطـصا زا  نیا  .تسا  هجرد  نالف  نآ  یئایفارغج  يازارد  لوط و  هجرد و  نالف  رهـش ، نالف  یئایفارغج  ياـنهپ  ضرع و  میئوگ : یم
نآ هاوخ  دابآ ، هطقن  نیرترود  زا  تسا  نآ  هلصاف  رهش ، لوط  ینعی  ازارد  زا  ام  دوصقم  : ] دنیوگ نآ  ریـسفت  رد  دوخ  تسا و  نامجنم 
هک اریز  دنور ، یم راک  هب  رگیدکی  ياج  هب  هاگ  دنیزاوم و  دننامه و  ود  ره  هک  اوتـسا  طخ  رب  ای  میریگ  راهنلا  لدـعم  طخ  يور  رب  ار 

هناشن تسا  يرتخاب  هنایاپ  هک  دوخ  هب  تبـسن  ار  يدابآ  هنایاپ  نیرتکیدزن  ناشیا  هدـش و  هتفرگ  ناینانوی  زا  شناد  نیا  ياـه  حالطـصا
، تسه فالتخا  ناشیا  نایم  رد  هنایاپ  نیا  ياج  رد  یلو  .يرتخاب ] هنایاپ  نیا  زا  تسا  نآ  يرود  رهـش  ره  يازارد  نیا  رب  انب  دـنداهن ،

ییاه هریزج ار  ازارد  زاغآ  رگید  یخرب  دـنناد و  یم تسا  طـیحم  ياـیرد  هک  يرتخاـب  سوناـیقا  هنارک  ار  ازارد  زاـغآ  ناـنآ  زا  یخرب 
ربارب رد  هک  تسا ، هدش  هدیمان  تادلاخ »  » و تاداعس » ریازج   » تسا و [ 43  ] ایرد نآ  نورد  گنسرف  تسیود  کیدزن  هک  دنرمش  یم

و دـنراد ، فـالتخا  مه  اـب  هجرد  هد  هک  مـینک  یم دروـخرب  ازارد  هنوـگ  ود  هـب  اـهباتک  رد  اـم  ور  نـیا  زا  .دراد و  اـج  برغم  روـشک 
.مدروآ ناحیروب  زا  ار  اهنیا  همه  نم  .دراد  رتشیب  تقد  هب  زاین  اهنآ  صیخشت 

: ضرع انهپ -

زا تسا  نآ  يرود  رهش  ره  يانهپ  نامجنم  حالطصا  رد  .میدرک  دای  هک  دراد ، نآ  يازارد  ربارب  رد  یئانعم  رهش  ره  يانهپ 
40 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

لدعم اوتسا و  طخ  زا  رهـش  نآ  هلـصاف  هجرد   ) رهـش ره  يانهپ  هزادنا  .تسا  وس  نیا  رد  يدابآ  هک  اریز  لامـش ، يوس  هب  اوتـسا  طخ 
.درذـگ یم رهـش  نآ  رـس  يـالاب  زا  تسا و  راـهنلا  لدـعم  اوتـسا و  طـخ  رب  دومع  هک  دوش  یم نیعم  گرزب  يا  هرئاد يور  رب  راـهنلا )

نیمه زین  قفا  زا  بونج  بطق  ندوب  نیئاپ  هزادنا  دـنچ  ره  .تسا  ربارب  قفا  زا  لامـش  بطق  يدـنلب  هجرد  اب  هلـصاف  نیا  هجرد  هشیمه 
[. 72 «] میهفت  » بحاص هتفگ  تسا  نیا  .دوش  یمن یهجوت  نادب  تسین  ادیپ  نوچ  نکیل  تسا ، هزادنا 

: هقیقد هجرد ،

زا هلصاف  نآ  هجرد ،  ] دنیوگ .مناسانش  یم نآ  اب  ار  اهرهش  يانهپ  ازارد و  هزادنا  باتک  نیا  رد  نم  تسا و  نامجنم  ياه  حالطـصا زا 
.تسا هدرک  یط  گنـسرف  جنپ  تسیب و  نیمز  يور  رب  دنارذگ ، یم دوخ  يزور  هنابـش  هار  رد  ار  نآ  دیـشروخ  نوچ  هک  تسا  کلف 
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 ...[ نانچمه هثلاث و  تصش  هب  ار  هیناث  هیناث و  تصش  هب  ار  هقیقد  دنا و  هدرک میسقت  هقیقد  تصش  هب  ار  هجرد 

: یتشآ حلص -

ار يرهش  ای  ژد  ناناملـسم  هک  یماگنه  .تسا  یـشک  ندرگ فلخت و  دض  رب  اجنیا  رد  ام  حالطـصا  رد  داسف و  دض  رب  تغل  رد  حلص 
هدـهع رب  نادـنمزوریپ  دوس  هب  يا  هفیظو ای  جارخ  ای  لام  هدـمآ ، نوریب  میلـست  هار  زا  دندیـسرت  یم اجنآ  مدرم  دـنتفرگ و  یم نایم  رد 

.دنا هتخادرپ یم اروف  ار  یلام  ای  دندرک ، یم شکشیپ  نیمز  هزادنا  هب  ای  هنارس  ار  نآ  هلاس  همه  دنتفرگ و  یم
.دوش هدناوخ  هونع » حوتفم   » هک تسا  هدشن  هتفرگ  روز  اب  رهش  نیا  سپ 

: ملس

مالـسا نیناوق  هب  نداهن  ندرگ  ] دنیوگ ( 208 : 2 هرقب :  ) دـییآرد میلـست  رد  زا  یگمه  ینعی  ًۀَّفاَـک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا   » تیآ زا  هتفرگرب 
یلو .دشاب ] کیدزن  یتشآ  هب  ییوگ  سپ  تسا ، ندرپس  ناناملسم  تسد  هب  ار  دوخ  راسفا  ندش و  میلـست  ملـس  یتشآ و  ملـس  دشاب ،

[44  ] .دوب دنهاوخ  هدوسآ  وس  ود  ره  دننک ، یماگمه  فرط  ود  هاگ  ره  هک  دشاب ، تمالس  زا  ملس  هک  تسا  نانچ  نم  دزن 

: هونع

ینعم هب  هونع  زین  یهاگ  .تسا  حلص  دض  نیا  دش و  هتفرگ  گنج  روز  اب  ینعی  دش  هدوشگ  هونع »  » هب رهـش  نالف  میئوگ  یم هک  اجنآ 
: دروآ هاوگ  هب  ار  رعش  نیا  [ 73] اّرف .تسا  هناتسود  يرادربنامرف 

[ 74] اهلاقتسا ّیقرشملا  برض  ّنکل  وةّدوم  نع  ةونع  اهوذخا  امف 
41 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

میناوت یم ام  سپ  تسا ، لیوأت  يا  هنوگ دوخ  نیا  میوگ : توقای )  ) نم .تسا ] گنج  یب ندش  میلـست  ینعم  هب  هونع  اجنیا  رد   ] دنیوگ
اب هکلب  دـنتفرگن ، دـشاب  یتسود  شرانک  رد  هک  يروز  اـب  ار  نآ   ] هک تسا  نآ  رعـش  نیا  ینعم  میئوگب : هدرک  لـیوأت  رگید  يا  هنوگ

رگا تسین ، كاپ  لد  راتفر  نیا  : ] دنیوگ ای  .دز ] هنانمـشد  ینعی  دزن ، همدص  وت  هب  هناتـسود  ینالف  : ] دنیوگ هک  نانچ  دنتفرگ ] گنج 
هب هدـش  ریـسا  یناع »  » و تسا ، روز  و  هبلغ »  » ینعم هب  هونع »  » هک تسا  نیا  رب  عامجا  لاح  ره  هب  تسا ]...  نیکرچ  ینعی  دـشاب ، كاپ 
نآ ای  دندرک ، رهـش  زا  زیرگ  ای  میلـست  هب  روبجم  ار  شمدرم  راتـشک  روز و  اب  ینعی  دش  هدوشگ  هونع  هب  رهـش  نالف  و  دشاب ، یم روز 

.دنتخیرگ دادرارق  نتسب  نودب  هدرک  اهر  ار  رهش  دنگنجب  دنناوت  یمن دندید  نوچ  هک 

: جارخ

جارخ یلاو  هب  تیعر  هک  نانچ دـهد  وت  هب  ار  دوخ  دـمآرد  ینعی  دـهد  جارخ  وت  هب  وت  هدـنب  هک  نیا  دراد ، ینعم  کـی  جرخ  جارخ و 
دزم یهاوخ ؟ یم دزم  يربمایپ  يارب  اـیآ  ینعی  ([ 73 : 23 نونمؤم :  ) یهاوخ یم جرخ  ناشیا  زا  رگم  : ] دـیامرف یم یلاعت  قح  .دـهد  یم

.تسا نآ  زا  هب  دنوادخ 
: دـندوب هدومرف  ص )  ) ترـضح دوب و  ء » ییف  » نیمز داوس  اریز  دوب ، هّلغ  ینعم  هب  داـهن  داوـس  مدرم  رب  باـطخ  رمع  هک  زین  جارخ  نآ 
زا یتدم  رادیرخ  دشورفب و  ار  يا  هدرب یسک  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  و  .تسا ] هانپ  تنامض و  ربارب  رد  هّلغ  ینعی  نامّـضلاب - جارخلا  ]

دراد قح  رادیرخ  تروص  نیا  رد  [ 45  ] هک دشاب  هدرک  ناهنپ  هدنشورف  هک  دبای  یبیع  هدرب  نآ  رد  سپـس  دنک ، یـشک  هرهب هدرب  نآ 
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یشک هرهب هک  اریز  تسا  وا  لالح  هتفرگ  هدرب  زا  تدم  نآ  رد  رادیرخ  هک  يا  هرهب و  دریگ ، سپ  ار  شیاهب  همه  دهد و  سپ  ار  هدرب 
نآ رد  هک  ینازرواشک  هب  ار  نآ  دندرک و  يریگ  هزادنا  ار  داوس  نیمزرس  داد  روتسد  حتف  زا  سپ  رمع  .تسا  هانپ  تنامض و  ربارب  رد 

حلـص دادرارق  اب  هک  نیمزرـس  ره  هب  سپـس  دندیمان  جارخ »  » ار نآ  و  دنزادرپب ، لاس  ره  رـس  ار  نآ  هرهب  ات  درپس  دـندرک  یم راک  اج 
دنناـمه دـهعت  نآ  هـک  اریز  دـندناوخ  یم یجارخ »  » ار نیمزرــس  نآ  دــنتفرگ  یم ندرگ  هـب  ار  يزیچ  اـجنآ  مدرم  دــش و  یم هـتفرگ 

داد روتـسد  درک  تماجح  ار  ص )  ) ربمایپ هبّیطوب  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  زین  ثیدـح  رد  .دوب  رمع  راگزور  نازرواـشک  یـشک  هرهب
.دنهاکب يو  جارخ  زا  ار  نآ  هک  درپس  وا  بابرا  هب  سپ  دشاب  هّلغ  عاص  ود  وا  دزم 

: تمینغ ء ، یف

، تسا نیمه  زا  زین  زور ، همین  زا  سپ  نآ  زج  ای  تخرد  هیاس  تشگزاب  ینعم  هب  ء » یف  » .تسا تشگزاـب  ینعم  هب  تغل  رد  ء  یف هشیر 
هنارصع درـس  ء » یف  » هن يراد و  ار  هاگتـشاچ  لظ »  » لمحت هن  : ] دورـس نینچ  روث  رـسپ  دیمح  .تسا  نآ  زا  شیپ  هیاس  لظ »  » هک نانچ 

ادـخ .تسا ] لظ »  » دـباتن نآ  رب  باـتفآ  هچنآ  ره  دـشاب و  لـظ  ء و  یف دوش  رود  نآ  زا  باـتفآ  هچنآ  ره  : ] دـیوگ هدـیبع 75 ] وب  .ار ]
ار نارفاـک  ییاراد  ء  یف ([ 9 : 49 تارجح :  ) دنادرگزاب ادخ  زا  يرادربنامرف  هب  ات  دـیگنجب  : ] دـیوگ ناشکرـس  دـض  رب  گنج  هرابرد 

يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  تیآ  ریسفت  رد  یتاره )  ) يرهزا روصنموب  .دسر  یم ناناملسم  هب  هک  دنیوگ 
42 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

زا دـنوادخ  ار  هچنآ  ینعی  : ] دـیوگ ([ 7 : 59 رـشح :  ) داد تمینغ  دوخ  لوسر  هب  اـه  هیرق لـها  رفاـک  مدرم  ییاراد  زا  دـنوادخ  هچنآ  ]
ای دنورب ، دنراذگب و  ناناملـسم  يارب  ار  دوخ  ياه  هناخ هک  نانچ  دنادرگ ، زاب  شیوخ  ص )  ) لوسر هب  گنج  نودـب  نافلاخم  لاوما 

هدیمان ء » یف  » ادخ باتک  رد  ییاراد  نینچ  دوشن ، هتخیر  ات  دـنرخب  ار  دوخ  نوخ  دـنزادرپب و  تیزگ  زج  یلام  ای  هنارـس  نیعم  تیزگ 
دیدوب هتخاـتن  بسا  نآ  يارب  امـش  هک  دوب  نآ  دـینادرگ  زاـب  شلوـسر  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  : ] دـیوگ دـنوادخ  هک  نیا  تسا و  هدـش 

ناتسلخن ییاراد و  ص )  ) ربمایپ دنتفر و  دنتشاذگ و  ار  دوخ  نطو  دنتـسکش و  نامیپ  هک  دش  لزان  ریـضن  ینب  هرابرد  ([ 6 : 59 رشح : )
زات تخات و  باکر و  بسا و  اب  تمینغ  اریز  دراد ، قرف  تمینغ  میسقت  اب  زین  ء  یف میـسقت  .درک  میـسقت  دنوادخ  روتـسد  هب  ار  ناشیا 

هب ء  یف رگا  یلو  .تسا  نیمه  زین  یعفاـش  ماـما  بهذـم  هک  دوب  يرهزا  هتفگ  [ 46  ] لقن نیا  میوگ : توقاـی )  ) نم .دـیآ  یم تسد  هب 
همه هب  اـی  ص )  ) ربماـیپ هب  تشگزاـب  ناـیم  یقرف  زین  و  تسین ، روز  یب روز و  اـب  تشگزاـب  ناـیم  یقرف  سپ  دـشاب ، تشگزاـب  ینعم 
هدش هتفرگ  روز  اب  دـیاب  ء  یف هک  درادـن  نیا  رب  یتلالد  چـیه  تسا و  ریـضن  ینب  هعقاو  تلاح  نایب  تیآ  نیا  .درادـن  دوجو  ناناملـسم 

اجنیا رد  سپ  دینادرگ ، زاب  ناناملسم  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  دمآ  یم نینچ  تیآ  دوب ، هدش  هتفرگ  روز  اب  رگا  سپ  حلص ، اب  ای  دشاب 
ناناملـسم همه  نآ  زا  لاوما  دوب  هتفر  راک  هب  روز  رگا  هک  تسا  نآ  هناـشن  تسا ، هتـشگزاب  ادـخ  لوسر  هب  لاوما  روز ، ندوبن  اـب  هک 

ْنِم ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  : » دـیامرف یم هک  دـنوادخ  نخـس  نامه  نیا  رب  انب  دوب  یفن  زا  زاین  یب دـشابن  زین  تلاح  نیا  رگا  دـش و  یم
.ددرگ موهفم  یفن  نودب  نخس  هکیتروص  رد  دنک ، یم تیافک  يرُْقلا  ِلْهَأ 

نمـشد زا  گنج  روز و  اب  ار  نآ  ناناملـسم  هک  دـنیوگ  ییاراد  هب  ء  یف : ] دـیوگ یم وا  .دراد  يرهزا  رظن  سکع  اجنیا  رد  همادق 76 ]
: میوگ نم  دوب ]، دـهاوخ  ناگمه  نآ  زا  دـنا  هتفرگ ناگمه  هچنآ  هنایلاس  دـمآرد  اریز  دـشاب ، هدـش  ناگمه  رب  فقو  دنـشاب و  هتفرگ 

َءافَأ ام  : ] دـیوگ یم دـنوادخ  هک  اریز  تسا  تسردان  دوش ، هتفرگ  روز  اب  هک  دـنیوگ  ییاراد  هب  اـهنت  ء » یف  » هک همادـق  هتفگ  نیا  یلو 
نآ زا  شا  هنایلاس دمآرد  دتفا و  ناناملـسم  تسد  هب  رافک  زا  هک  تسا  يزیچ  ره  ء  یف زا  دوصقم  و  ([ 7 : 59 رشح :  ) .ِِهلوُسَر یلَع  ُهَّللا 

یتشآ اب  هک  دریگرب  رد  ار  كدف »  » و يرقلا » يداو   » و ریـضن » ینب   » ياهییاراد هنارـس و  تیزگ  جارخ و  مه  هک  نانچنآ  دشاب ، ناشیا 
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نآ نیشیپ  نابحاص 77 ] تسد  هب  دش و  هتفرگ  روز  اب  ار  هک  هلجد  داوس  ياهنیمز  دننام  مه  دادن و  يور  يزات  تخات و  دش و  هتفرگ 
.دنهد لیوحت  ار  اهنآ  هنایلاس  دمآرد  ات  دش ، هدرپس 

43 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 
دوش و یم هدیمان  ء  یف دـش  هتفرگ  حلـص  هب  هک  نارگید  ریـضن و  ینب  ییاراد  نوچ  ییاه  ییاراد مه  هک  تسین  کش  نایاناد  نایم  رد 

نآ زا  دـش  هتفرگ  روز  اب  هک  ییاهء  یف هک  تسا  نآ  رد  ء  یف ود  نیا  قرف  یلو  دـش  هتفرگ  روز  هب  هک  نآ  زج  داوس و  ياـه  نیمز مه 
و داد ، ماجنا  اجنآ  میانغ  و  ربیخ »  » هرابرد ربمایپ  هک  نانچ  دش ، یم میسقت  نانآ  نایم  دنتشاد و  تکرش  گنج  رد  هک  دوب  یناناملـسم 

ناناملـسم اب  زونه  هدرک و  اهر  ار  اجنآ  مدرم  ای  كدف »  » و يرقلا » يداو   » دننام دـندمآرد  حلـص  رد  زا  شنابحاص  هک  ییاهء  یف نآ 
دنتـساوخ یم سک  ره  هب  هک  دوـب ، ناـیاوشیپ  و  ص )  ) ربماـیپ اـب  اـهنآ  مکح  ریـضن  [ 47  ] ینب ییاراد  دـننام  دـنتخیرگ  هدـشن  ور  هبور

.دوب هداد  ماجنا  ص )  ) ربمایپ هک  نانچ  دنداد ، یم

: تمینغ

نایم سمخ ، تشادرب  زا  سپ  ار  اهنآ  ص )  ) ربماـیپ هک  ربیخ  ياـه  نیمز دـننام  دوش ، هتفرگ  ناکرـشم  ییاراد  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ 
روز و هب  زین  نآ  هک  دراد  قرف  داوس  ياه  نیمزرـس اب  اهنیا  .دـش  هداد  هژیو  یهورگ  هب  نآ  زا  تمـسق  ره  دومن و  میـسقت  دوخ  ناراـی 
هک دش  هتخانش  ناناملسم  هنادواج  ء  یف اذل  ددرگن ، میـسقت  ات  دزاس  ناگمه  کلم  ار  اهنآ  هک  دید  نانچ  رمع  یلو  دش  هتفرگ  گنج 
رب ار  هدنام  یقاب  هتفرگ  ار  نآ  سمخ  هک  [ 78] دوش یم هدرمش  تمینغ  زین  تماص  لاوما  .دش  یم هداد  ناشیا  هب  هلاس  همه  نآ  دمآرد 

نیا .دش  یم هداد  ناگدایپ  هب  مهـس  کی  ناراوسا و  هب  مهـس  هس  هک  يروطب  دندرک  یم میـسقت  دندوب  کیرـش  گنج  رد  هک  یناسک 
وبا زا  لاوما »  » باتک هب  هک  نآ  ات  مدوب  هدیدن  منک  هیکت  نادب  هک  یتیاور  هدیـسر و  نادب  سایق  هار  زا  هک  دوب  توقای )  ) نم تشادرب 

: دیوگ یم هک  مدید  مدوب  هتفگ  نم  هچنآ  ربارب  ار  وا  رظن  متفای و  تسد  مالس 79 ] رسپ  مساق  دیبع 
رب کی  ره  هک  .سمخ  ء ، یف هقدص ، تسا : هدش  دای  ادخ  باتک  رد  هک  تسا  هنوگ  هس  دنراد  تسد  هب  مالسا  نایاوشیپ  هک  اه  ییاراد

.تسا هنوگ  دنچ 

: هقدص

هک تسا  يا  هتسد تشه  هب  قلعتم  هویم ، و  تابوبح ، دنفـسوگ ، واگ ، رتش ، میـس ، رز ، زا : دنزادرپ  یم ناناملـسم  هک  یتایلام  تاکز و 
.تسا نانآ  هژیو  قح  و  هدرب 80 ] مان  اهنآ  زا  ادخ 

 . تسا هدش ) دای  هتسد  تشه   ) نانآ نآ  زا  تاکز ) لاوما   ) نیا : ] دیوگ رمع 
44 ص : ج8 ، همجرت ،))  ) نادلبلا مجعم  ( ) یسراف  ) یعازتنا یبط  بتک 

ناشلام ناج و  نآ  تخادرپ  اب  تسا و  ناشیا  ياهبنوخ  هک  هنارس  تیزگ  دننام  دوش  یم هتفرگ  هّمذ  لها  زا  هک  تسا  ییاراد  زین  ء : یف
.دنام یم ناما  رد 

کشت هنایلاس  ات  دشاب  هدش  هدرپس  همذ  لها  تسد  هب  اوشیپ  فرط  زا  هدش و  هدوشگ  روز  اب  هک  ینیمزرس  جارخ  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
.دنزادرپب ار  نآ  [ 81

ار نیشیپ  هدش  نییعت  جارخ  هناشکرـس  شمدرم  هک  دش  یم هتفرگ  هدش  هحلاصم  ياه  نیمزرـس زا  هک  یتایلام  تسا  هلمج  نآ  زا  زین  و 
.دنا هتسب یتشآ  دادرارق  هرابود  دندوب و  هتخادرپن 
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ماگنه هب  یبرح  نارفاـک  زا  اـی  دنناتـس  یم اـه  هار رد  همذ  لـها  ناـناگرزاب  ییاراد  زا  ناریگ  هیرـشع  ار  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  زین  و 
زا تسا ، ناناملـسم  همه  نآ  زا  دـیآ و  رامـش  هب  ء  یف زا  اـهنیا  همه  دـنریگ ، یم مالـسا  روـشک  كاـخ  هـب  یناـگرزاب  يارب  ندـمآرد 
دنک هنیزه  مالسا  يارب  یشیدنا  کین  هار  زا  اوشیپ  هچنآ  ره  ناگدنامزاب و  هنایهام  نایوجگنج و  يرمتـسم  هب  سپ  اون ، یب ات  دنمتورث 

.دوش یم تخادرپ 

: سمخ

ار نادنمشناد  و  تسا ، هدش  فشک  ياه  هنیجنگ یعیبط و  نداعم  نینچمه  یبرح و  نارفاک  زا  هدش  تراغ  ياهتمینغ  [ 48  ] مجنپ کی 
: تفگ رمع  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  ناشمان  هک  تسا  هورگ 82 ] جنپ  نامه  نآ  زا  سمخ  دـنیوگ  یخرب  تسا ، رظن  فالتخا  نآ  رد 

دهاوخب رگا  تسا  اوشیپ  تساوخ  هب  هتـسب  هک  تسا  ء  یف مکح  سمخ  مکح  دیوگ : يرگید  .تسا ] ناشیا  نآ  زا  نیا  ءالوهل - هذه  ]
ات دراذگ  یم لاملا  تیب  رد  دوش  هنیزه  ناناملسم  همه  هار  رد  هک  دید  نانچ  رگا  دزادرپ و  یم تسا  هدرب  مان  ادخ  هک  ناسک  نامه  هب 

نایوجگنج و ناسرداد و  یناگتسیب  بسا و  رازفا و  گنج دیرخ  يرادزرم و  نوچمه  ددرگ ، هنیزه  ناشیا  يارب  رتدنمدوس  یهار  رد 
.نادنمراک

: هعیطق

دابآ ار  نآ  ات  دشخبب  یـسک  هب  دنک و  ادـج  شناگیاسمه  زا  ار  ینیمز  ییاورنامرف ، هتـسیاش  ياوشیپ  هک  نآ  تسخن : دراد ، ینعم  ود 
یجارخ و  درب ، دوس  نآ  لوصحم  زا  دزاـس و  رازتشک  اـی  دـناشنب ، ار  یناـسک  اـی  دنیـشنب  دزاـس و  هناـخ  اـی  درب ، دوس  نآ  زا  دزاـس و 

هعیطق دننام  دنداد ، یناسک  هب  دادـغب  رد  شنادـنزرف  و  [ 83] روصنم هک  ییاه  هعیطق عضو  تسا  هدوب  نینچ  .دزادرپن  چـیه  اـی  دزادرپب 
.دیایب دوخ  ياجب  مادک  ره  هک  نالف ...  هعیطق  رفعج و  مأ  هعیطق  عیبر ،

هک دراپـسب ، عاطقا  هب  دـهاوخب  هک  دوخ  ناهدـنامرف  زا  سک  ره  هب  ار  ییاهـشخب  ای  اه  هید ناطلـس ، هک  تسا  نآ  هعیطق  ینعم  نیمود 
و دـشاب ، كدـنا  هاوخ  رایـسب و  اجنآ  دـمآرد  هاوخ  .دـنزادرپب  رایـسب  هاوخ  كدـنا و  هاوخ  نآ ، ربارب  رد  ار  صخـشم  يزیچ  هناـیلاس 

[84] .دنک یمن هلخادم  اجنآ  راک  تایئزج  رد  ناطلس 
______________________________

دزم ینعم  هب  تسا و  هدـش  یم هتفرگ  يزرواشک  نیمز  بیرج  ره  يارب  هک  تسا  یتایلام  ینعم  هب  کـشت  برعم  هک  قسط  نتم : (. 1)
(. مجویدخ ص 62 همجرت  .یمزراوخ  مولعلا  حیتافم   ) تسه زین 

نادنواشیوخ ربمایپ و 2 ) نآ 1 ) زا  دیدروآ  تسدب  نمشد )  ) میانغ زا  هچنآ  ره  مجنپ  کی  هک  دینادب  تسا : نینچ  سمخ  تیآ  (. 2)
(. 41 : 8 لافنا :  ) تسا ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و 5 ) نامیتی و 4 ) وا و 3 )

یسابع 85] هفیلخ  نیمود  یقیناود  روصنم  (. 3)

________________________________________

تایرظن هک  قداص م 148  ترضح  مشش  ماما  رصاعم  یفسلف  تایرظن  بحاص  روپاشیدنج ، هفوک - یناریا  یلاوم  زا  ماشه  (. 1 [ ) 1]
.دومن یم دییأت  ار  يو 
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دمحا رد 222 ص و  یباـتک  رـصم  رد  رد 1959 م  همعن  هللا  دـبع  .تسا  تفالخ  ضفر  اب  یمالـسا  مسیـسونگ  ناراذـگ  هیاـپ زا  يو 
پاچ رد 1342 خ  یسراف  هب  یمود  يزات و  هب  نیتسخن  هک  دنتخاس  ماشه  همانیگدنز  رد  رگید  یباتک  رد 282 ص  نارهت  رد  یئافص 

.تسا هدرک  دای  ماما ، اب  وا  دنویپ  يروآدای  یب  زین  نآ  ماشه و  زا  باتک  نیا  رد  اج  کی  نیمه  اهنت  توقای  .تسا  هدش 
مـسیسونگ ناراذگ  هیاپ  زا  یفـسلف  تایرظن  بحاص  روپاشیدـنج  هرـصب - یناریا  یلاوم  زا  ( 235 - 135 فالع ( لیذـهوب  (. 2 [ ) 2]

.تسا یلزتعم  دوب و  تفالخ  ضفر  یب یمالسا 
.تسا هداد  دلج 5 ص 2  رد  دلفنتسو  هک  تسا  لدب  هخسن  (. 1 [ ) 3]

.تسا يوزنم  زا  یسایق  حیحصت  نوتس ، تس و  نتم : (. 2 [ ) 4]
تشوناـپ 1: دـنناوخ ( ناردارب  تفه  ار  نآ  زورما  یـسراف  رد  هک  س 3 ) یئاـمه ص 179  میهفت چ  .ینوریب  گـنروتفه ( (. 1 [ ) 5]

(7 یسراف ص 208 : . 7 : 221
يوزنم ص 198 و همجرت  میـساقتلا  نسحا  .ك  .ن  دابآان ، هناریو و  ینعم  هب  یئاـیفارغج  حالطـصا  هتخوس ، قرتحم - يارب  (. 2 [ ) 6]

.215
.دیشروخ فوسک  هام و  فوسخ  ینعی  سمشلا  رمقلا و  فوسک  نتم : (. 3 [ ) 7]

.تسا هدوزفا  یسراف  رد  ار  نآ  مجرتم  تسا و  صقان  ترابع  هداتفا و  یبرع  نتم  زا  هشورک  ود  نایم  (. 1 [ ) 8]
اج هد  زا  شیب  باتک  نیا  رد  هک  دشاب  ( 242 ةرهاز 3 : موجن  زا  یلکرز  یتوریب م 321 ( لوحکم  هللا  دبع  رسپ  دمحم  ایوگ : (. 2 [ ) 9]

.تسا هدمآ  لقن  يو  زا 
مارآ ص دـمحا  همجرت  ینوریب  تاـیاهن  دـیدحت  زا  هماـنتغل ، اـپ ( لداـعم 600   stadion ینانوی نویداتـسا  زا  ایذاطـسا : (. 3 [ ) 10]

.( 186
.3 یسراف ص 32 : .ن ك ، زین  ینوریب ص 166 ) .میهفت  کنارو ( (. 1 [ ) 11]

زا سلطا  طیحم  زا  بآ  هشیمه  دوش و  یم راخب  هنارتیدم ) دیفـس ( يایرد  حطـس  رد  بآ  اریز  تسا  نیا  سکع  عقاو  یلو  (. 2 [ ) 12]
.دوش دراو  نادب  هگنت  نیا 

.مدرک همجرت  مدناوخ و  امهنیب » مک  نم « و  تسا ، تسردان  هک  اهنیب ؟ مکنیب و  مک  نتم : (. 1 [ ) 13]
حیحصت ۀعباسلا » ءامـسلا  نیب  اهنیب و  مک  هب « ار  نآ  نم  دوب و  تسردان  هک  تسا  ۀعباسلا ؟ ءامـسلا  نیب  مکنیب و  مک  نتم : (. 2 [ ) 14]

.مدرک
زا ینوریب م 440  زا  لقن  هب  مه  زاب  ار  ییایفارغج  بلطم  کی  دـلجم  نیمه  یسراف ص 371  رد چ ع 1 ص 401  توقای  (. 1 [ ) 15]
مه ینیمی ؛ همجرت  زا  لـقن  هـب  فلا ص 735  ادـخهد - هماـنتغل  رد  هک  دـشاب  ناـمه  دـناوت  یم سپ  تسا ، هدروآ  یتاره  لـضفلا  وـب 
رد هک  دشاب  جنـشوپ  هدـننک  وجه  غابد  نامه  دـناوت  یم زین  .تسا و  هدـش  هدـناوخ  لاس 371  هب  هدنز  یملید  هلوّدـلا  دـّیؤم  راگزور 

.دوش یم هدید   759 دّلجم چ ع 1 : نیمه 
شراتفگـشیپ رد  هک  ءایبنالا » ضرالا و  كولم  ینـس  خیرات  هدـنراگن « ناهفـصا  مدرم  زا  ( 360 - 280 یناهفـصا ( هزمح  (. 2 [ ) 16]

و اهرابخا » ناهبـصا و  و « ( 315 هغللا 2 : بادآ  نادـیز  یجرج  .تسا ( هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  دروآ  یم یـسراف  بتک  زا  یتسرهف 
هلودلا دضع  يارب  یبرع  رب  یـسراف  نابز  يرترب  رد  ار  هنزاوم » صئاصخ و  باتک « دمآ و  دادغب  هب  وا  .تسا  هدش  پاچ  هک  اهنآ  زج 
رداصم زا  رایـسب ) عبانم  زا  مالعا  یلکرز  230 و  ددجت : همجرت  میدن  تسه ( هیویدخ  رد  شا  هخـسن هک  تشاگنب  ( 372 - 324 هیوب (
هنزاوم نامه  زا  ایوگ  هک  دـهد  یم ناشن  ار  اهبرعم  رتشیب  دـنک و  یم لقن  وا  زا  راب  تصـش  زا  شیب  باتک  نیا  رد  تسا و  توقای  راک 
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یسراف ص 506)  1 : 553 چ ع 1 : دنک ( یم لقن 
(356 نیـسحلا 284 - نب  یلع  یناهفـصا ( جرفلا  وبا  شراگزور  مه  اب  دیاش  .تسا  تسردان  هک  هداد  ودب  جرفلا  وبا  تینک  دلفنتـسو 

.دشاب هدش  هابتشا  یناغا » بحاص «
، تسا ماـش  ینایرـس  مدرم  زیمآریقحت  بقل  یقمرج  عـمج  هقمارج  .تسا  هقطنم  ینعم  هب  یناـنوی   Klima هشیر زا  مـیلقا  (. 1 [ ) 17]

.دنشاب هدروآ  یبرع  هب  هتفرگ  نانوی  زا  ناینایرس  ار  میلقا  هژاو  دیاش 
ود رد  ینادمهلا  نیسح  راتفگشیپ  اب  دلج  ود  رد  ۀنیزلا  باتک  یلیعامسا م 322 . ینانسرو  دمحا  يزار  متاح  وب  زا  .ۀنیزلا  (. 2 [ ) 18]
رد اهنت  توقای  ( 294 عودجم : تسرهف  354 و  ددجت : همجرت  .میدن  .تسا ( هدـش  پاچ   1958 هرهاق 7 - رد  232 ص  دّلجم 152 +

.تسا هطساو  اب  زین  لقن  نیا  هدرک  لقن  نآ  زا  اجنیا 
رد هک  میناد  یم نارگید  ینوریب و  قیرط  زا  اـم  نوچ  هرینه ]...  اهطـسوا  تس ...  تاروشک  یلا  رهـشناریا  اومـسقف  نتم [- (. 3 [ ) 19]

ار نارینا  روشک  شش  هداهن و  نایم  رد  ار  رهشناریا  دننک و  یم میسقت  روشک  رخـشک - تفه  هب  ار  کیزیف  ناهج  یتشدرز ، يایفارغج 
- هرینه و « رهشناریا » هژاو « ود  ریزگان  نم  تسا ، هدرک  بّرعم  هرینه » تروص « هب  ار  نارینا  هژاو  توقای  و  دنهد ، یم رارق  نآ  رودارود 

هدـیمان متـشه  میلقا  ناتـساب  ناریا  رد  هعیبطلا ) دـعب  ام  کیزیفاتم ( ناهج  يراب  .مدرک  اجباج  نادـلبلا  مجعم  باتک  نتم  رد  ار  نارینا »
ار متـشه  میلقا  نبرک ص 254 .) قارـشالا چ  ۀـمکح  دـنک ( یم ریبعت  ایلقروه » وه  نماـثلا و  میلقـالا  هب « نآ  زا  يدرورهـس  دـش و  یم
یسراف ص 603 همجرت   23 5 و 449 : 4 و 443 : 11 ص 430 : 18 و ص 420 : - 16 .ع ص 402 : میساقتلا چ  نسحا  رد  زین  یسدقم 
» ار متشه  میلقا  ءایحالا » زنک  رد « ینام  زا  لقن  هب  همجرت ص 26  ص 29  دنهللام » رد « ینوریب  .تسا  هدرک  دای  و 641 و 659 و 669 

.دنرادن ار  هناگ  هس  داعبا  اجنآ  رد  ماسجا  هک  دمان  یم رورسلا » راد 
رد زورما  هک  یناریا  دـنه و  يا » هراتـس هتفه  تسا و « هدیـسر  ام  هب  یماس  ياـهتلم  زا  هک  يددـع » هتفه  ناـیم « قرف  يارب  (. 1 [ ) 20]

هموظنم تارایـس  اب  نآ  فیدر  فالتخا  ببـس  و  تسا ، هدـنام  یقاب  زین  ناریا  تاهد  یخرب  رد  زونه  و  دور ، یم راک  هب  اپورا  رـسارس 
تلاقم یئامه ص 274 و 362 و  یـسراف  پاچ  میهفت  اهـس ص 166  همجرت  دـنهلل ص 171 ، ام  ینوریب  ناحیر  وب  .ن ك  یـسمش 

.6 هرامش 63 ص 2 - لاس 1355 خ  خینوم  هواک  هلجم  هبنشکی .» هعمج و  يوزنم «:
.ن دندوب  یسابع  نوراه  یقیناود و  روصنم  نامجنم  يرازف  بیبح  رسپ  میهاربا  نارـسپ  قاحـسا  شردارب  يرازف و  دمحم  (. 2 [ ) 21]

یطفق ع 270 زا  لقن  هب   236 دنه ذ 12 : دنس و  فلؤم  29 و  : 399 هعیرذ 4 : همجرت 274 و 491 ، ددجت ص 188 و 332  میدن  ك 
فـشک رد  يرازف  بیبح  رـسپ  میهاربا  جیز  .تسا  هدش  هدناسانـش  همجرت ص 103  یطفق ع 57  رد  مـیهاربا  شردـپ  همجرت 371 و 

.تسا هدمآ  زین  نونظلا 
.دشاب هداتفا  نتم  نورد  هب  هیشاح  زا  دیاش  هشورک ، ود  نایم  هضرتعم  هلمج  (. 1 [ ) 22]

.تسا مجرتم  هدوزفا  تسین و  یبرع  نتم  رد  ناونع  (. 1 [ ) 23]
یسدقم زا  توقای  ار  لاس  ره  ناگرهم  زورون و  زور  مین  ود  رد  هداتسیا ، مدآ  کی  هیاس  هزادنا  اب  میلقا ، تفه  زا  کی  ره  يدنبزرم  . 

ات يرگید  هب  هاگن  اب  ار  باتک  ود  نیا  زا  کی  ره  نم  دـنا ، هتفرگ یموس  عجرم  زا  ود  ره  اـی  هدرک و  لـیمکت  رگید  ياـج  زا  هتفرگ و 
.ك .ن  .مدومن  حیحصت  دوب  مناوت  هک  اجنآ 

.دشاب رتناسآ  ات  مداد  ناشن  يرسک  ماقرا  اب  ار  اه  هزادنا اجنآ  رد  نم   90 يوزنم ص 86 - همجرت  میساقتلا  نسحا 
11 : 611 1 و چ ع 2 : : 599 : 2 چ ع : میهفت ص 198 .) هلقند ( (. 2 [ ) 24]

.هامید مهد  جرب  .ج ص 270 ) فرح  همانتغل  زب ( مابآ  .هاگ  مابآ .يدج  (. 3 [ ) 25]
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.هام نمهب  مهدزای ، جرب  (. 4 [ ) 26]
.دیآ تسار  موس  میلقا  یبونج  زرم  اب  ات  تسا  نتم  رب  نوزفا  هشورک  رد  (. 5 [ ) 27]

.ینونک هام  رذآ  مهن ، جرب  .سوق  (. 1 [ ) 28]
.هام دنفسا  مهدزاود ، جرب  .توح  (. 2 [ ) 29]

نویلیم کی  هب  زاغآ و  نویلیم  راهچ  زا  هک  رگید  میلقا  شـش  تحاسم  هب  هاگن  اـب  یلو  تسا  فلا ...  فلا  هیاـمثالث  نتم : (. 3 [ ) 30]
تسرد فلا » فالا  ۀثالث  موس « میلقا  رد  دیاش  .تسا  راکشآ  متفه  میلقا  تحاسم  ددع  نینچمه  ددع و  نیا  یتسردان  دبای ، یم نایاپ 

.دشاب ناگدننک  سیونور  زا  یتدایز  فلا » اتئام  متفه « میلقا  رد  دشاب و 
.ینونک هام  نیدرورف  .جرب  نیتسخن  .لمح  (. 4 [ ) 31]

.ینونک هام  نابآ  .متشه  جرب  (. 5 [ ) 32]
.16 : 13 نایجرب چ ع 1 : میهفت ص 199 ) ناخو ( (. 1 [ ) 33]

.دیشروخ (. 2 [ ) 34]
.ینونک هامدادرم  .مجنپ  جرب  (. 3 [ ) 35]

(. يوزنم ص 89 همجرت  .میساقتلا  نسحا  یس ( تسیود و  (. 4 [ ) 36]
(. میهفت ص 199 تساژ ( (. 5 [ ) 37]

.245 : 1 چ ع - .تسا - طلغ  هک  هنسورشا  نتم : (. 6 [ ) 38]
.104 ّقلج چ ع 24 : 7 و ع 1 و  : 376 چ ع 1 : .میهفت ص 200 ) اکیلج ( (. 7 [ ) 39]

تشهبیدرا ياج  هب  مود  جرب  (. 1 [ ) 40]
.هامرهم ياج  هب  متفه  جرب  (. 2 [ ) 41]

.89 همجرت :  61 .یسدقم ع : میساقتلا  نسحا  يور  زا  حیحصت  .مادقا  ۀعبس  نتم : (. 3 [ ) 42]
.تسا هدش  هتخانش  اج  ود  دلفنتسو  تسرهف  رد  یلو  .میهفت ص 200 ) نوق ( ياق ياه  هاگرخ (. 4 [ ) 43]

(. میهفت ص 200 هطقن ( یب ءار  ود  اب  رغرغت  (. 5 [ ) 44]
(. میهفت 200 باراپ ( (. 6 [ ) 45]

(. 145 جنرتسل : هایس ( يایرد  (. 7 [ ) 46]
.دش هدوزفا  میساقتلا  نسحا  زا  هشورک  نورد  (. 8 [ ) 47]

.موس جرب  (. 9 [ ) 48]
.مشش جرب  (. 10 [ ) 49]

(. .میهفت ص 200 ترخشاب ( (. 1 [ ) 50]
(. میهفت كانجب ( (. 2 [ ) 51]

(. ملاعلا دودح  زا  میهفت ص 200  راوس ( (. 3 [ ) 52]
(. میهفت ص 200 ویسا ( (. 4 [ ) 53]

همجرت ص 18.  16 : 20 کنرو چ ع 1 : (. 5 [ ) 54]
(. .میهفت ص 200 هروب ( (. 6 [ ) 55]
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هکنانچمه الیم ...  نورـشع  ۀـعبرا و  ۀـیامنامث و  لیم و  فلا  نورـشع  ۀـعبرا و  لـیم و  فلا  اـتئام  لـیم و  فلا  فلا  نتم : (. 7 [ ) 56]
.دشاب ناگدننک  سیونور  زا  یشیازفا  فلا  اتئام  هملک  دیاب  متفگ : موس  میلقا  هرابرد 

.ك .ن  تسا ( هداـهن  یلودـج  رد  فـالتخا  یکدـنا  اـب  میهفت  رد  ینوریب  ار  میلقا  تفه  ياهرهـش  اـب  جرب  هدزاود  دـنویپ  (. 8 [ ) 57]
(. یئامه ص 335 لالج  .میهفت چ 

.درب یم راکب  یهوک » ناکرت  هملک « نیا  ياج  هب  تسا  نادرک  يدوبان  ناهاوخ  هک  هیکرت  ینونک  تلود  ایوگ 
.ایوگ .نویلبجلا  دارکألا  نتم : (. 9 [ ) 58]

تسد هب  لاـس 312  رد  هغللا » بیرغ  و « بیذـهت » هدـنراگن « ( 370 - 282 یتاره ( يرهزا  دمحا  رـسپ  دـمحم  روصنموب  (. 1 [ ) 59]
رب انب  ( 458 ناکلخ 3 : .درک ( نیودـت  برع  يارب  يا  همان تغل ناشیا  تراسا  رد  دـش و  هتخورف  ناـبایب  ياـهبرع  هب  ریـسا و  ناـیطمرق 

.تسا هدرک  لقن  يرهزا  زا  راب  زا 270  شیب  باتک  نیا  رد  توقای  دلفنتسو ، تسرهف 
.تسا دیرب » یئوگ « هک  منار  یم نانچ  ار  رتش  (. 2 [ ) 60]

رد دنچ  یئاهباتک  دوب و  نایسابع  یلاوم  زا  وا  .دش  برع  سانش  تغل دوب و  دنـس  زا  يا  هدرب ( 231 - 150 دایز ( نب  دمحم  (. 3 [ ) 61]
.تشاگن برع  نابز  روتسد 

) .دوـمن یم عاـفد  یناریا  نایبوعـش  زا  میقتـسم  ریغ  دـیاش  سپ  درک ، یم در  ار  یبوعـش ) دـض  نت  ود  هدـیبعوب ( یعمـصا و  نانخـس  وا 
.دنک یم لقن  یسانش  تغل  بلاطم  يو  زا  دروم  زا 160  شیب  باتک  نیا  رد  توقای  ( 433 ناکلخ 3 :

) گنج رد  نایجرم  تسکش  زا  سپ  وا  تسا  اجنامه  رد  هتشذگرد  ورم و  هداز  ( 204 - 122 هشرخ ( رسپ  لیمش  رسپ  رضن  (. 1 [ ) 62]
ورم هب  سپـس  تشاگن  نایزات  يارب  يزاس  تغل رد  هچباتک  هد  زا  شیب  تفر و  ناتـسبرع  هرـصب و  هب  يرفـس  ردپ  هارمه  ( 128 - 118

ات درک  اهتمدـخ  برع  تایبدا  هب  تشاگن و  نایبوعـش  دـض  رب  اه  باتک دـش و  ورم  یـضاق  تفای و  هار  نوماـم  راـبرد  هب  تشگزاـب و 
تغل عبانم ( زا  الاب  رد  هدـش  داـی  یتاره  يرهزا  وا و  یلکرز  همجرت ص 57 و 90 و  میدن  ، 38 - 33 ناکلخ 5 : .ن ك  .تشذـگرد 

.تسا هدرک  لقن  يو  زا  راب  هاجنپ  کیدزن  دلفنتسو  تسرهف  رب  انب  .تسا  باتک  نیا  رد  توقای  یسانش )
.دوش هدیجنس  ص 32 ) نیشیپ ( هحفص  رد  یمشاه » عارذ  (.» 2 [ ) 63]

.1 یسراف ص 24 :  9 : 26 چ ع 1 - ینایرس - هقمارج  هلیسو  هب  (. 1 [ ) 64]
ینعم لاثم  ندروآ  اب  ار  یـسراف  ياه  هژاو هک  دـنک  یم لـقن  ير  دـبؤم  هتـشاگن  یباـتک  زا  متفه  هدـس  رد  توقاـی  اـیوگ  (. 2 [ ) 65]

.دوش یم هدید  يرلا » دّیؤم  تروص « هب  مجعم  نوگانوگ  ياهپاچ  رد  هژاو  نیا  نکیل  .تسا  هدومن  یم
« اتسف هژاو « تشذگ   8 : 26 تشوناپ چ ع 1 : رد  شدای  هک  سانـشنابز  راگن و  خـیرات  نآ  ( 360 - 280 یناهفصا ( هزمح  (. 1 [ ) 66]

فرح شـش  زا  یکی  ار  ف » فرح « ۀغللا  روتـسد  رد  يزنطن م 499  .دروآ  یم لاـح » ینعم « هب  هطقن  هس  ف » اـب « ار  اتـسف » هذور  رد «
هرابرد هـمجرت ص 85  51 و  يرلناخ ص 25 / چ  فورحلا » جراـخم  رد « انیـس  نبا  هک  یحیـضوت  زا  .درمـش  یم یـسراف  ناـبز  هژیو 

زین زورما  .تسا  هتـشاد  و » و « ف » ناـیم « رد  نیتـال   » V« فرح دننامه  یظّفلت  ادـص و  هک  دـهد  یم ناشن  هدروآ  فرح  نیا  يادـص 
.190 لّوا ، شخب  میساقتلا ، نسحا  همجرت  .ك  .ن  زین  .دنا  هتفریذپ ربارب  ار  ف »، فرح « ود  هنایمرواخ  ياهناتسگنهرف 

هرابرد قدزرف م 110  رعـش  يرذالب م 279 و  يوگتفگ  دـید ، میهاوخ  ( 136 چ ع 1 : ماـشلا ( داـنجا  هژاو  رد  هک  ناـنچ  (. 2 [ ) 67]
نیمه نیدانجا  رهش  مالـسا  زا  لبق  نارود  رد  و  یبرع ، هن  دشاب  هتـشاد  یقینیف  هشیر  ایوگ  نیدانجا » دانجا و « و  دنج » هن « تسا  دانجا 

هـمجرت 67»  47 میـساقتلا چ ع : نسحا  رد « یـسّدقم  هک  نیا  .دنـشاب  هداد  نادـب  ار  ماـن  نیا  اـهبرع  هک  نـیا  هـن  تـسا ، هتـشاد  ار  ماـن 
نوچ ار  اه  هیرق و  ناراوسا ) دنج ( ياج  هب  ار  اه  هنیدم نابجاح و  نوچ  ار  اه  هبصق ناهاش و  نوچ  ار  اهزکرم  اهرصم - نم  دیوگ [: یم
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یـسدقم .اهنآ  يارب  يراذـگ  مان هن  تسا  گرزب  زا  کچوک  تیعبات  اهیدابآ و  يدـنب  هجرد  نداد  ناشن  شدوصقم  مداـهن ]...  هداـیپ 
ار دنج » هژاو « ندیل ج 11 ص 1359  لاس 235 چ  رد  يربط  621 و  / 620 همجرت 69 / و  ( 7 رد 416 : 5 و  8 و 415 : چ ع 48 : رد (
« دنج جنپ « هب  یتراشا  چیه  دنک و  یم میسقت  هروخ  شش  هب  ار  ماش  یسدقم  اصوصخم  .يراذگ  مان هن  درب  یم راک  هب  یفصو  ینعم  هب 

نیدب ار  دنج » هژاو « توقای  زا  شیپ  یسک  ایآ  دوش  قیقحت  دیاب  کنیا  همجرت ص 216 )  154 میساقتلا چ ع - نسحا  درادن ( توقای 
.تسا توقای  تاعرتخم  زا  روقا » دننام « ای  تسا ، هدرب  راک  هب  ینعم 

زین رد چ ع 1 ص 136  رعش  نیا  .دش ] شخپ  شدانجا  رد  رغب  يرامیب  نوچمه  گرم  دش  هریچ  ماش  رب  هک  نیمه  متفگ  (.] 3 [ ) 68]
.تسا هدمآ 

حوتف هدـنراگن « یبرع و  هب  یـسراف  زا  رگید ، ياهباتک  و  ریـشدرا » هماندـهع  مجرتم « ( 279 يرذالب -.. ( ایحی  نب  دـمحا  (. 4 [ ) 69]
لکوت رتکد  تسد  هب  هرابود  نآ  همه  دـش و  هدـنادرگ  یـسراف  هب  لاـس 1346 خ  رد  شونرذآ  تسد  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  نادـلبلا »
ءاملعلا ضایر  هتفگ « هب  یلو  دنتسناد  یم رذالب » هناد « هب  ار  وا  تبسن  ناگتـشذگ  .دش  پاچ  رد 787 ص  لاس 1367 خ  هب  همجرت و 

« دـالب هب « اهدـعب  رهـش  نیا  ماـن  .دـندوب  سراـف  نارود  نآ  رد  نآ  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  نیرحب  رد  يرهـش  رذـالب  ص 391 » ج 5 
لقن يو  زا  اج  دـص  زا  شیب  تسرهف  رب  انب  مجعم  نیا  رد  هک  تسا  توقای  راک  كرادـم  زا  يرذـالب  ياـهباتک  .تسا  هدـش  فیرحت 

.تسا هدرک 
[ .داهن زور  بش و  نایم  رد  يزرم  ار  رهم  دنوادخ  (.] 1 [ ) 70]
یئامه ص 172. لالج  .یسراف  ینوریب چ  میهفت  (. 2 [ ) 71]

هب یـسراف  هب  ار  باـتک  تسخن  وا  ( 440 - 362 دمحا ( رـسپ  دـمحم  ینوریب  ناحیروب  زا  .میجنتلا  ۀعانـص  لئاوال  میهفتلا  (. 1 [ ) 72]
لاس 16- هب  نارهت  رد  نآ  یسراف  هخـسن  ( 362 - 361 هعیرذ 4 : دینادرگ ( یبرع  هب  ار  نآ  دـعب  لاس  کی  سپـس  تشاگن  لاس 420 

.تسا هدش  پاچ  هاگشناد  داتسا  یئامه  لالج  تاقیلعت  همدقم و  حیحصت و  اب  1318 خ 
نیدنچ برع ، نابز  روتـسد  رد  هفوک  بتکم  ناراذـگ  هیاپ  زا  ( 207 - 144 هفوک ( هداز  رابت ، یملید  دایز  رـسپ  ایحی  ءاّرف  (. 2 [ ) 73]

رد یلع  نب  نیسح  يرای  يارب  گنج  رد  شردپ  تسد  تسا ، هدش  پاچ  ناسانـشرواخ  هلیـسو  هب  هک  تشاگنب  هر  نیا  رد  زین  باتک 
نادنزرف يراگزومآ  هب  شدوخ  دوب ، هدش  هدیرب  لاس ) نآ  ثداوح  رد  ریثا  نبا  يربط ، .ن ك  لاس 169 ( هب  نایسابع  دض  ّخف  نیمز 

مجعم رد  توقای  عبانم  زا  شیاهباتک  .دوب  تسیسونگ  همین  ناملـسم و  برع ، رابرد  هب  هتـسباو  یناریا  ره  دننام  دش و  هدرامگ  نومأم 
.تسا هدش  لقن  اهنآ  زا  راب  لهچ  نماریپ  دلفنتسو  تسرهف  رب  انب  تسا ، نادلبلا 

.تخاس ار  وا  راک  ریشمش  هکلب  دنتفرگن ، هناتسود  هونع  هب  ار  نآ  (. 3 [ ) 74]
اب يواست  ناهاوخ  یبوعش ، فیلأت ، تسیود  ياراد  دنمشناد  .میت  یلاوم  زا  یخلب  یناورجاب  ( 209 - 110 ینثم ( رسپ  رمعم  (. 1 [ ) 75]

دیرخب زین  ار  وا  دیشر  نوراه  دید ؛ میهاوخ   7 : 338 تشوناپ چ ع 1 : رد  هک  نانچ  یلو  دوب  یعمـصا  ياه  یگدز برع دض  برع و 
دید زا  اهتـشگزاب  نیا  همه  اب  تخاس ، مهارف  یناریا  ياه  همانیادـخ » ربارب « رد  برع » ماّیأ  هرابرد « یئاهباتک  دـش و  یبوعـش  دـض  اـت 

رداصم زا  يو  ( 331 - 323 ناکلخ 4 : دوب ( مهتم  ندوب  یجراخ  هب  تشاد و  الاو  یبسن  هن  تسرد و  ینید  هن  رمعم  نوراه ، نایرابرد 
.تسا هدرک  لقن  يو  زا  راب  دصکی  نماریپ  باتک  نیا  رد  توقای  دلفنتسو ، تسرهف  رب  انب  تسا و  توقای  یئایفارغج 

.دـش ناملـسم  هللااب  یفتکم  تسد  هب  دوب و  دادـغب  رد  یحیـسم  يریبد  ( 337 م - جرفلاوب ( همادق  رـسپ  رفعج  رـسپ  همادـق  (. 1 [ ) 76]
.تسا هدرک  شومارف  باتک  تسرهف  رد  ار  همادق  مان  دلفنتسو  یلکرز ) مالعا  تسا ( هدش  پاچ  ندیل 1892 م  رد  وا  جارخ » باتک «
نماریپ ياهنیمز  کلام  هک  تسا  ینوفـسیت  لادوئف  ياهنادـناخ  شنابحاص  لـها و  زا  دوصقم  اـهلها ] يدـیاب  تّرقا  نتم [: (. 2 [ ) 77]
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یبرع هب  ار  دوخ  هدرم  ناردپ  یهاگ  دوخ و  ياهمان  دـندش و  ناملـسم  اهبرع ، زا  تسکـش  زا  سپ  دـندوب و  نایناساس  نامز  رد  هلجد 
ص چ ع 1 (، نایتارف ( ناّیمع ، (، 22 : 686 چ ع 1 : نایتخبون ( :(، 839 چ ع 4 : نایلیفر ( دننام  اهنادناخ  نیا  زا  یخرب  .دـندرک  لیدـبت 

:681 چ ع 1 : ناینیطقی ( (، 15 : 252 چ ع 1 : نایدنج ( 71 ف ص 66 ،)
رتشیب .دندوب  ریزو  ریبد و  دادغب ، رد  هدس  دـنچ  ات  نایرهاط  و  ( 1 : 7 : 1 چ ع : مجنلا ( وـبا  لآ  (، 16 : 98 چ ع 1 : ناینیکد ( ف 589 ،)
دوبان نایقوجلـس  زا  هفیلخ  توعد  اب  زین  نایئ  هیوب دوخ  هک  نانچ  دندش  هدنکارپ  هیوب  لآ  تسد  هب  هفیلخ و  کیرحت  هب  اهنادـناخ  نیا 

.دندش
دننام هک  نانیا  دندرک ، یم تمدخ  برع  هاپس  رد  دندش  یم هتخانش  أنبا » مان « هب  موس  مود و  هدس  رد  هک  زین  اهنادناخ  نیا  نازرواشک 

تمواقم مکاح  یّنس  مالسا  ربارب  رد  نیزاغآ  نرق  ود  رد  دندوب ، هتفریذپ  یتسیسونگ  تروص  هب  ار  مالـسا  ناریا  نورد  نایناریا  رگید 
عاـفد ناـیوما » زا « هـک  دوـب  قارع  هدـش  برع  ناراـبت  یمارآ  لـیقاوز » هورگ « رب  تدـم  نآ  رد  برع  ناـیاورنامرف  هـیکت  .دـندرک  یم

.دندومن یم تیامح  ناملسم  ياهتسیسونگ  زا  یناریا  يانبا  دندوب و  نایّنس  نابیتشپ  لیقاوز » زین « یسابع  نارود  رد  .دندرک  یم
رسپ زیورپا  رسپ  شیشخ  رـسپ  رذآ  هم هک  ار  لیفر  نادناخ  ياین  ندش  ناملـسم  ناتـساد  ( 839 : 4 چ ع - لیفر (» رهن  هژاو « رد  توقاـی 

« لیفر مان « اب  تفریذـپ و  یناملـسم  باّطخ  رمع  تسد  هب  دـندرب و  شا  هنیدـم هب  هک  دـنک ، یم دای  تشاد  مان  ناورـسخ  رـسپ  نیـشخ 
ات شنادـنزرف  دـشن و  میـسقت  يرقلا » يداو  و « ربیخ » فالخ « رب  وا  ياه  نیمز سپ  .تشاد  هاـگن  ار  دوخ  یلادوئف  ماـقم  تشگزاـب و 

ناش یخرب ناملـسم و  تسیـسونگ  یگمه  لاـح  نیع  رد  یتلود و  یلاـع  ياـهماقم  ياراد  لاس 447  رد  دادغب  هب  نایقوجلـس  ندـمآ 
نادناخ باتک « اهنآ  زا  یکی  هرابرد  ینایتشآ  لابقا  سابع  هک  یناریا  هدش  دای  ياهنادناخ  رگید  لاح  دوب  نینچمه  .دندوب و  یجالح 

.درک شخپ  ار  یتخبون »
اهبرع تسد  هب  يریـسا  زا  سپ  هک  دـش  یم هتفگ  یمدرم  هب  هک  تسا  هقطان  لاوما  ربارب  رد  هک  هتماـصلا ...  لاومـالا  نتم : (. 1 [ ) 78]

.دوب كولمم  نابز  یب تاناویح  زا  اهنآ  زیمت  يارب  قطان  تفص  دندمآ ، یم رامش  هب  لوقنم  ییاراد  وزج  هدش  هدرب 
زا دازب و  تاره  رد  مساـق  تـسیز و  یم تاره  رد  ینایرـس  هدرب  شردـپ  ( 223 - 157 یناسارخ ( يالوم  مالـس  نب  مساق  (. 2 [ ) 79]

سوسرت رهش  یضاق  لاس  وا 18  .تشاگن  رهاط  نب  هللا  دبع  يارب  ار  ثیدحلا » بیرغ  هلمج « زا  یئاهباتک  دش و  رهاط  نادـناخ  ناریبد 
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	خواص خوراکیها[9]
	آب طریق استفاده و شناخت منافع و مضار آن
	آب آهن معالج امراض: جماع، شهوت، احشأ و امعأ، معده، جراحات شکم و روده، اسهال، هیضه، بواسیر، طحال، ادرار، مقعد، گزیدگی سگ، رنگ زردی، خفقان، جگر، حیض، سستی
	آب خاکستر معالج امراض: قی و غثیان، اسهال، تهوع، زخم معده، بیماریهای عصبی، فلج
	آب شیر معالج امراض: سموم روده، جوشها، هیجان و اضطراب و مالیخولیا، خارش، زبان و حلق و گلو، امور شهوانی
	آب عسل معالج امراض: قی و غثیان، سموم، معده، حیض، جماع، بلغم و رطوبت، ضعف و نقاهت
	آب گوشت معالج امراض: قلب و روح، امور جنسی، ضعف و سستی و پری خون، نقاهت و ناتوانی
	آب گوگرد معالج امراض: پوست، جوشها، شپش، مفاصل، بادها، طحال، جگر، زانو، استخوان، اعصاب، جراحات معده، چشم، قلب، مغز، دماغ، باء، قولنج، مالیخولیا
	آب میوه علاج امراض: التهاب، طحال، مغز، قلب، عفونت، دلهره، تشویش، معده، یرقان، ضعف جگر، تب
	آلو بخارا یا گوجه برغانی معالج امراض: خشکی و سفتی شکم، خارش، سینه و سرفه، شش، معده، قی، لوزتین، دندان، کرم معده، نور چشم، تشنگی
	آلوبالو- گیلاس علاج امراض: فشارخون، قی و غثیان، خون و صفرا، خشکی مزاج، کرم و انگل، ضعف باء، سنگ کلیه
	آهو علاج امراض: عصبانی، خفقان، ریزش مو، آزار حشرات، حیض و خونریزی، شکمدرد
	ابریشم معالج امراض: ثقل و گیر، معده، احشأ، رنگ رو، آبریزش چشم، ضعف و خارش چشم، شپش
	اردک معالج امراض: مثانه، خون، صدا، معده، هضم، زگیل، خنازیر، خناق، سینه، لاغری، پیچش، لک سفید چشم
	ارده علاج امراض: خشکی اعضاء و اندام، جوش و دمل، لاغری، نعوظ، سفتی عضلات
	اسفناج معالج امراض: شش و سینه، سل، تب، التهاب، سنگ مثانه، امراض حاره، مفاصل، دمل، جوش و بثور
	اسطوخودوس معالج امراض: دل و دماغ، احشاء و امعاء، سرفه و نزله، بلغم، معده، شهوت، مفاصل و نقرس
	اسفند علاج امراض: باد معده، بول و حیض، بیحسی آلت، اخلاط، سستی عضلات و اندام، شکمدرد، فلج، فراموشی
	امرود- گلابی علاج امراض: غلظت خون، هیضه، فشار خون، قلب و معده، سستی نزلات
	انار علاج امراض: بدی رنگ، یبوست، معده و مزاج، کبد، قلب، سینه، مقعد و فرج، خارش و حکه
	انجیر علاج امراض: ضعف اعصاب، خشکی مزاج، کبد و قلب، تشنگی، عرق، لاغری، ورم، طحال، بواسیر، امور جنسی
	انگور علاج امراض: جگر و طحال، خشکی مزاج، استسقا، تبهای عفونی، باد شکم، ضعف چشم، خشکی عضلات
	بابونه معالج امراض: مقعد، مثانه، طحال، سودا و بلغم، تنگ نفس، حیض، شهوت و جماع، عروق و عضلات
	بادام تلخ علاج امراض: ورم سینه، تنگ نفس، جگر و طحال، دلپیچه، حیض، جوش و بثور، درد سر، مستی
	بادام شیرین علاج امراض: خشکی مزاج، سوزش بول، لاغری، خشکی سینه، منی، دلپیچه، سرفه، معده
	بادنجان معالج امراض: بدبوئی زیر بغل، رطوبات، ترشح فرج، بواسیر، رنگ رخسار، عرق، مقعد، لک و پیس
	باقلی علاج امراض: زردی رنگ، بول و حیض، حمل و آبستنی، سقط جنین، جوش و کورک، خنازیر، ضربخوردگی
	بادیان- رازیانه علاج امراض: شاشبند، حیض، جگر، طحال، سینه، چشم، نفخ و گاز، روده، زهرها، گزیدگیها، ترس و وحشت
	برف علاج امراض: چسبیدگی زالو، خوندماغ، کرم معده، خارش، حرارت معده ... با طبیعت سرد و خشک
	برنج معالج امراض: پیچش و اسهال، خونریزی رحم، مثانه، حرارت و تشنگی «زورپیچ» شکم، باء و منی، جراحات
	بز علاج امراض: زخم روده، نقرس، جرب، درد و ورم، جوشهای آبدار، یرقان، جنین
	بلدرچین- کرک علاج امراض: امور مجامعت، باء و منی، صرع، سم، لک چشم، لک و پیس، خال پوست، کندی زبان
	بلوط معالج امراض: زخم روده، خوندماغ، اسهال کهنه، زخم روده، خفقان، حیض، رحم، غثیان، سیلان منی، جماع، پوست ... تقطیر بول
	بنفشه معالج امراض: عطش، فشار خون، قلبگرفتگی، سینهدرد و زکام، تبها، سموم، خشکی بینی، دمل، مفاصل، اعصاب و عضلات
	به- بهی علاج امراض: معده، قلب و دماغ، اعضاء و اعصاب، شهوت و جماع، وسواس و خیالات، کسالت و بیحوصلگی
	بید معالج امراض: قی و اسهال، خفقان قلب، دل و دماغ، سموم دندان و لثه، خونریزی رحم، تبها
	بیدمشک علاج امراض: قلب، تشنگی، رطوبت و بلغم، خونریزی، خوندماغ، زگیل و جوش، ورم اعضاء، غش و جنون
	پاچه معالج امراض: بواسیر، خشکی، سرفه و سینه، شقاق، لاغری، شکستگی، دلپیچه و اسهال، معده، ضعف دماغ، خنازیر
	پر طیور معالج امراض: خونریزی، زخمها، خوندماغ
	پسته معالج امراض: ضعف بدن، گزیدگی، سرفه مزمن، ضعف قلب، خفقان قلب، یرقان، طحال، کلیه
	پشم علاج امراض: سرفه، سینهدرد، زخم دهان، دردهای دست و پا، نقرس، مقعد، ورم
	پنبه علاج امراض: قلبگرفتگی، سکر و مستی، فکر و خیال، وسواس، حکه و خارش، اسهال، خلط سینه
	پنیر علاج امراض: لک و پیس، دمل، خارش تن و فرج، تب دق، سودا، وسواس و خیالات
	پنیرک- یاخیر- یاخیری علاج امراض: روده و معده، بول، صدا، طحال، یرقان، درد پشت، ورم، شکستگی
	پنیرمایه معالج امراض: خوندماغ، اسهال، خونریزی معده، درد شکم، پوست
	پوست معالج امراض: شکستگی، درد و ورم اعضاء، زهر و نیش گزنده، خشکی و خارش، سرسام، زخم سرطان، تبها
	پونه علاج امراض: طفل مرده در شکم، حیض، سینه و معده، گزیدگی، یرقان، باد، استسقا، قی و غثیان، درد و الم، بدرنگی پوست، خارش
	پیاز معالج امراض: معده، بول و حیض، شهوت و غضب، سموم، اخلاط لزج، یرقان، طحال، هضم، جوش و کورک، آبریزش چشم
	پیه علاج امراض: مفاصل، جراحات، موریختگی، نور چشم، زبری و خراش
	تخم کنگر علاج امراض: ضعف و لاغری، خشکی و خشونت، سوزش بول، حلق و مری، ضعف مقاربت، زخم و جراحات
	تخممرغ معالج امراض: شهوت و باء، جراحات، معده و روده، مثانه، خونریزی داخلی، زکام و سینهدرد، ضعف، اسهال، مقعد و بواسیر، لک و بدرنگی پوست
	ترب علاج امراض: باد و گاز، بدی رنگ رخسار، ریزش مو، روده و معده، سفتی و سنگینی مزاج، گزیدگی حشرات، سنگ مثانه
	ترخون علاج امراض: معده و روده، خلط و لیزابه، باء، سینه، بوی دهان
	تره علاج امراض: بواسیر، درد سینه، قولنج، لیزابه رحم، جوش و خارش، گزیدگی، درد گوش، خوندماغ
	تره تیزک علاج امراض: امور جنسی، زخم و جراحات، جگر و طحال، ترکیدگی و خشکی ناخن، شهوت و منی، گیر و ثقل
	تریاک معالج امراض: عفونت، اسهال، زخم معده و روده، سرفه، تنگنفس، زکام و نزله، شهوت و غضب، دردها
	تمرهندی علاج امراض: اخلاط سینه، تب و عطش، سوزش و خشکی، دلگرفتگی، سستی عضلات، دمل
	تنباکو دانستنیهائی درباره توتون و تنباکو، شناخت تب و سلامتی، منافع و مضار
	ثعلب علاج امراض: سردی مزاج، اعصاب، منی، موی سر، فلج و لقوه، جماع، حمل
	جعفری علاج امراض: ادرار و حیض، باء، هضم، عطش، چشمدرد، سردرد، جوش و کورک، ضعف باء، زکام
	جگر- کبد علاج امراض: پوست، درد جگر، زخم امعاء
	جو علاج امراض: فشار خون، تشنگی، التهاب، قی، خارش، تب، سل، دق، سرفه، اسهال
	چای علاج امراض: ضعف هاضمه، درد بواسیر، کمخونی، شناخت بیماری
	چنار علاج امراض: پوست، ورم زانو، ورم چشم، درد دندان، جای نیش، لک و پیس، خشکی، خوندماغ
	حصیر علاج امراض: کرم معده، بیحسی عضو، زگیل، کزاز
	حنا معالج امراض: کجی ناخن، جذام، یرقان، طحال، سنگ کلیه و مثانه، آبله، جرب، مقعد و فرج، باد فتق، درد شقیقه
	خاک علاج امراض: قلب و روح، ورمها، کچلی، ترس و التهاب، خفقان، گیر و بستگی شکم، خشکی پوست
	خارخسک علاج امراض: ضعف باء، درد مثانه، سنگ کلیه، فلج و لقوه، کرم، یبوست، زخم و جوش، دهان و دندان
	خاکشی- خاکشیر علاج امراض: هاضمه، نعوظ، حصبه، خارش، بدی رنگ پوست، گرفتگی صدا، سموم، جراحت سینه، نقرس
	خرب زه معالج امراض: بول و شیر و عرق، پوست، هضم، چشم، نزله، سنگ کلیه، غثیان، جوشها، نعوظ، مثانه
	خردل علاج امراض: رطوبات، گیر و سده، امراض دماغ، سنگ کلیه، جگر و طحال، خشکی، مفاصل، موی ریخته
	خُرفه معالج امراض: تشنگی، خونریزی، تب، ورم، سردرد، سوختگی، زخم سر، بیحسی، درد چشم، جرب و حکه، روده، زگیل
	خرما علاج امراض: درد کمر، تب، سنگ کلیه، اسهال، چاقی، تقویت باء
	خشخاش علاج امراض: ضعف جگر، مثانه، کلیه، منی، بیخوابی، لاغری، اسهال کهنه، سرفه، سینهدرد، التهاب، باد سرخ
	خطمی علاج امراض: روده، مقعد، قولنج، اسهال، خونریزی، سرفه، زخم، خنازیر، کزاز، دمل، ورم، مفاصل، هوام و حشرات
	خمیرترش علاج امراض: جلای پوست، دمل، خماری، تشنگی، تب و التهاب، اسهال، هاضمه، باء
	خیار علاج امراض: ناراحتی روده، خون و صفرا، یرقان، تب، درد سر، سختزائی، هم و غم، شش و روده
	خیار چنبر علاج امراض: نفخ و باد شکم، گیر معده، بول بسته، التهاب، درد معده و روده، کلیه و مثانه
	دارچین علاج امراض: عفونت، باصره، نزله، سرفه، عطش، قلب، ترس، هاضمه، مالیخولیا، مغز و کبد
	دل- دل گوسفند علاج امراض: شبکوری، سستی عضلات، دل و مغز، شکم و امعاء
	دنبه معالج امراض: اعصاب و عضلات، خشک و کوفتگی، هضم و اشتها، جهیدن اعضاء
	دوغ علاج امراض: فشار خون، زهر و سم، معده، اسهال، تب دق، تشنگی، غش و ضعف
	رز- درخت انگور علاج امراض: بیاشتهائی، تنگنفس، قی و غثیان، خفقان قلب، زخم روده، التهاب، بواسیر، اعصاب
	روغن خوردن- روغن حیوانی علاج امراض: سمخورده، خشکی پوست، حلق و گلو، سرفه، طحال، کلیه، شاشبند، دلپیچه، اسهال
	روناس علاج امراض: حیض و شیر و عرق، سقط جنین، سستی اعضاء، درد ورک، عرق النساء، کبد و طحال
	ریباس علاج امراض: جگر و احشاء، قی و غثیان، خون، صفرا، مستی و خمار، خفقان، ترس و دلهره، مالیخولیا، اسهال
	ریحان علاج امراض: دل و دماغ، معده، جماع، نعوظ، حیض، عرق، عطسه، ورم، قلب، غش، سنگ مثانه
	زاج علاج امراض: ورمهای سفتشده، جرب و سودا، خارش فرج و مقعد، جراحات و عفونت، خونریزی، خوندماغ
	زردآلو علاج امراض: کرم و قبض شکم، التهاب، خون و صفرا، تب گرم، برص و لک و پیس، سنگ کلیه
	زردچوبه علاج امراض: یرقان، استسقا، خارش و زخم، نور چشم، درد دندان
	زرشک معالج امراض: قلب و جگر، معده، هضم، احشاء و امعاء، ورمها، ضعف اشتها، قبض و بستگی، خفقان قلب، غثیان
	زعفران علاج امراض: بیهوشی و کمحواسی، عفونت، بستگی بول، شهوت و جماع، ثقل و گیر، طحال و جگر، زایمان، سنگ کلیه، رحم و مقعد، آبریزش
	زفت علاج امراض: خونمردگی، ضربدیدگی، سینه و حلق، لک ناخن، لک و پیس، شقاق و ترک، مقعد و فرج، زالو، جراحت دهان
	زنجبیل علاج امراض: ذهن و حافظه، بادها، معده، جگر، حلق و دماغ، لقوه، مفاصل، تقطیر بول، یرقان، اسهال
	زیتون علاج امراض: لاغری، بیخوابی، شوره سر، سوختگی، لک ناخن، سینه و شش، امور جنسی، سفلیس
	زیره معالج امراض: نفخ و گاز، آروغ، شکمدرد، گل و ذغال خوردن، طحال، تنگنفس
	سبوس گندم- سبوس معالج امراض: سرفه، خشکی سینه، درد پستان، ورم، گزیدگی مار و عقرب، مفاصل، زکام، شپش
	سپستان معالج امراض: سینه و حلق، سرفه خشک، عطش، سوزش بول، خشکی حلق، گرفتگی صدا، زخم روده، تبها، دمل
	سدر علاج امراض: زخم روده و معده، خونریزی داخل، استسقا، سپرز، ریزش مو، اعصاب و عضلات، ورمها
	سرکه علاج امراض: درد اعضاء، اخلاط مضر، هضم، اشتها، طحال، صفرا، تنگینفس، سموم، انعقاد خون
	سرو علاج امراض: شاشبند، مثانه، جراحات، رطوبات، لک و پیس، لک ناخن
	سریش علاج امراض: بادها، باء، مقعد، سنگ کلیه، حیض، جراحات، درد پهلو، سفتی و یبوست مزاج
	سریشم (ژله) علاج امراض: خونریزی سینه، ورم زخم، خارش و خشکی، زبری پوست، برص و لک و پیس
	سعد علاج امراض: عرق عفونت، سنگ کلیه، زهر و نیش، قلب و خفقان، صداع، هاضمه، سردرد، بواسیر، مقعد
	سقز علاج امراض: جراحات باطنی، خشکی پوست، شکستگی و ضربدیدگی، خفقان، سرفه، کجی ناخن، مقعد و فرج
	سماق علاج امراض: اسهال کهنه، معده و شکم، امعاء و احشاء، خونریزی داخلی و خارج، لثه و دندان، جوش و خارش، چرک گوش
	سمنو علاج امراض: کمخونی، لاغری، مالیخولیا، سرفه خشک، درد سینه، تبهای مخلوط
	سنبل طیب علاج امراض: بول و حیض، بواسیر، معده، نفخ و باد، اشتها، غثیان، خفقان، قرمزی چشم
	سنجد علاج امراض: صفرا، استسقا، فلج، کزاز، درد مفاصل، سستی اعضاء، ریزش و سستی مو، معده
	سیاهدانه- شونیز علاج امراض: خلط سینه، قولنج و شکمدرد، درد سینه، سرفه، قی، استسقا، یرقان، زردی، طحال، بدرنگی پوست
	سیب علاج امراض: قلب و دماغ، خفقان، تنگنفس، غش و ضعف، عطش، سرفه خشک
	سیر علاج امراض: حیض و عرق، مفاصل، خون، باد و گاز، درد پهلو، شهوت و جماع، تبهای کهنه، زخم معده، درد مقعد
	شاهتره علاج امراض: خون و صفرا، معده، تب کهنه، غثیان، خلط و کثافات، حکه و خارش، پوست، یرقان، دهان و زبان، گزیدگی
	شاهدانه- بنگ علاج امراض: فکر و حواس، کندی ذهن و حماقت، کسالت و خستگی، درد گوش، ورم
	شبت (شوید) علاج امراض: هاضمه، بلغم، سکسکه، حیض، شیر، دستگاه تناسل، آلت و رحم، نفخ شکم
	شبدر علاج امراض: خشکی و یبوست مزاج، سموم، استسقا، مثانه، جراحات، درد مفاصل، اسهال، معده و پهلو
	شتر علاج امراض: امور جنسی، سرفه و زکام، جگر و طحال، عضلات، فلج، جوش و جراحات، لک و پیس، خوندماغ
	شراب علاج امراض: بدبوئی، سردرد، هضم، عصب، وحشت و هراس، اعصاب، زخم روده، تب، ضعف مزاج
	شش- جگر سفید علاج امراض: ورم چشم، لک چشم، ورم پا، زگیل، زخم روده، ناراحتی پوست
	شقاقل علاج امراض: نفخ و باد معده، پشت و کمر، مثانه، روح
	شکر علاج امراض: سرفه، سینهدرد، التهاب معده، باد و نفخ شکم، خون و مثانه
	شکر تغار علاج امراض: خشکی مزاج، درد سینه، حلق و گلو، سرفه، صدا و آواز
	شلغم معالج امراض: شهوت و جماع، سنگ کلیه، طحال، شاشبند، احشاء و امعاء، نقرس، شقاق
	شمشاد علاج امراض: مفاصل، مقعد، معده، آبریزش دهان، لک و پیس، بدرنگی پوست، دل و دماغ، احشاء
	شنبلیله علاج امراض: ضعف قوای جنسی، حیض، درد سینه، سرفه، بواسیر، تنگنفس، جنین و رحم
	شیر علاج امراض: بستگی شکم، اسهال، هضم، فکر و دماغ، خشکی، حکه و خارش، جذام، تب، سل و ریه
	شیر خشت علاج امراض: کام و دهان، خشکی مزاج، سرفه و تب، خشکی پوست، کبد، معده
	شیره علاج امراض: سینه و شش، خشکی مزاج، حصبه و آبله، صفرا
	صابون علاج امراض: جوش و کورک، حیض، دمل، درد زانو، عرق النساء، درد مفاصل مزمن، زخم سر، بستگی شکم و قولنج
	صدف علاج امراض: سنگ کلیه، شاشبند، لک و پیس، کرم معده، خلط فاسد، زهر رتیل و سموم، تنگنفس
	طباشیر علاج امراض: اسهال خونی، خفقان قلب، ضعف و غش، تبهای تند، دانهها و جوش و بثور، ترس و التهاب
	ظنیان معالج امراض: سردرد، درد شقیقه، تنگنفس، فلج و لقوه، سستی و ضعف، حیض
	عدس معالج امراض: تب، نفخ، خناق، جراحات، معده، سرفه و درد سینه، ترک مقعد و فرج، ورم پستان
	عسل معالج امراض: اخلاط لزج، نفخ شکم، سردرد، درد ورم، سرفه، جماع و نعوظ، فلج و لقوه
	عناب علاج امراض: اخلاط، سینه و حلق، فشار خون، کلیه و مثانه، جگر، مقعد، سوزش و خارش، خوره، شکستگی
	عود معالج امراض: ضعف معده، گیر و بستگی اندرون، اعصاب، احشاء و امعاء، بول، هضم، تنگنفس، خفقان
	غوره علاج امراض: حرارت، فشارخون، صفرا و بلغم، خستگی، بد بوئی دهان، دانههای خارشدار، التهاب، اسهال
	فلفل علاج امراض: بدی هضم، پوست، احشاء، باد روده و شکم، باء و خون، تقطیر بول، عصبانیت، ضعف اعصاب
	فندق علاج امراض: مغز و فکر، نعوظ، سینه، طپش قلب، ترس و هول، لاغری، رنگ مو، اسهال جگر، سرفه
	قارچ علاج امراض: ضعف چشم، اسهال، دلپیچه، درد روده، ورم بیضه، برآمدگی ناف، نطفه، فلج و سکته
	قرقاول علاج امراض: فهم و فکر، وسواس و خیالات، آبریزش چشم، زخم و جراحات، لک و پیس، بدرنگی حامله، کمی حافظه و فراموشی
	قند- نبات- شکر- نیشکر علاج امراض: سینه و شش، پوست، سرفه، لاغری و خشکی یبوست، دید چشم، جوش و دانه، زکام
	قهوه علاج امراض: حصبه، خارش، صفرا، فشار خون، ضعف معده، اسهال
	کاج معالج امراض: دلپیچه، اسهال، ضربدیدگی، خوندماغ، زخمهای بد، جوش و زخم کچلی، رحم و مقعد، بول و حیض
	کاسنی علاج امراض: خون و تشنگی، گیر و سده، مجرای بول، یرقان، ثقل مزاج، عفونت و رطوبت
	کافور معالج امراض: خوندماغ، التهاب، زخم ریه، غصه و دق، اسهال، خونریزی داخلی
	کاه معالج امراض: سرمازدگی، ورم، سستی، پوست، زخم ساق، دمل و دماغ و فکر، غش
	کاهو علاج امراض: حیض، نور چشم، برص و لک و پیس، گزندگان خمار و مستی، اعصاب و اندام، مالیخولیا
	کباب علاج امراض: ضعف بدن، ضعف فکر و مغز، ضعف معده
	کبوتر علاج امراض: پشت و منی، فلج و لقوه، رعشه و سستی، ورم شکم، جراحت سر، جوش و خارش، درد پهلو، مفاصل
	کتیرا علاج امراض: چشمدرد، سینه و شش، ورمهای داخلی، خونریزی، سرفه و خشکی گلو، روده، کلیه و مثانه
	کدو علاج امراض: جنون و خیالات، عرق و بول، تشنگی، زیادی خون، صفرا، روده و کلیه، سرفه، خشکی مزاج
	کرچک علاج امراض: ثقل و گیر معده، عروق و اعضاء، حیض، سردی، نقرس، مفاصل، باد سرخ، ورم چشم
	کشک معالج امراض: ریزش مو، مقعد، بواسیر، کزاز، خوندماغ
	کرفس علاج امراض: حیض و جنین، جماع، لاغری، گیرهای شکم، باء و منی، حصبه، درد و رگ، تب و لرز
	کلم قمری یا قنبیط علاج امراض: سستی عمل مقاربت، ضعف دماغ، درد مفاصل، سرفه مزمن، درد کمر و زانو
	کله علاج امراض: جماع، لاغری، کلیه و مثانه، جنون، درد سر، پوست، معده و هاضمه، بیخوابی
	کنجد علاج امراض: سینه و صدا، نفخ و ثقل، معده، کلیه، بواسیر، سوختگی، عصب، موی سر، جوش و کورک
	کندر علاج امراض: هاضمه و معده، خوندماغ، روح، قی، دلپیچه، بوی بد بینی، باد سرخ
	کنگر معالج امراض: بول و حیض، سنگ مثانه، سموم، تبها، خوندماغ، ضعف معده، استسقا، عطش دائم
	گاو معالج امراض: یرقان و زردی، ادرار، خون بینی، دردها، زخمها، کرم کدو، شهوت و باء، طحال، سفلیس، گزیدگی
	گردو علاج امراض: خشکی مزاج، سرفه، سستی طفل، فلج، ورم پستان، گزیدگی و جراحات، حیض و خونریزی
	گشنیز علاج امراض: بیاشتهایی، تشنگی، معده، کرم معده، سختزائی، چشمدرد، جوش و سوزش
	گل سرخ- گلاب علاج امراض: درد گوش و سر و چشم، خفقان، صفرا و بلغم، غش، رحم و مقعد، لثه و دندان
	گل شببو علاج امراض: آروغ، حیض، جنین، لک چشم، طحال، ورم مفاصل، شقاق مقعد، سردرد
	گل گاوزبان علاج امراض: ضعف روح و قلب، التهاب، ذات الجنب، سرفه، تنگ نفس، خفقان، سودا
	گل نیلوفر علاج امراض: تب گرم، حرارت و تشنگی، خشکی دماغ، خشکی سینه و سرفه حار، قلب و دماغ، زخم روده
	گنجشک علاج امراض: ضعف باء، لاغری، لک چشم، ماهگرفتگی، زگیل، درد گوش
	گندم علاج امراض: لاغری، عروق و احشاء، خونریزی، خشکی سینه، دمل، جوش و بثور، نفخ شکم و روده، ورم عضلات
	گورخر علاج امراض: غلظت و چربی خون، درد مفاصل، لک و پیس، ریختگی مو، سنگ مثانه، امور شهوانی، صرع و سردرد
	گوسفند علاج امراض: پشت و کمر، دل و جگر، غش و ضعف، سستی، لاغری، آزار پوست، خارش و سوزش
	لاک علاج امراض: جگر، احشاء، چاقی، یرقان، خفقان، کلیه، کمر، تنگنفس، سرفه
	لوبیا علاج امراض: لاغری، حیض، کلیه و کمر، شیر و بول
	لیمو علاج امراض: کماشتهائی، خون شکم، آروغ، سموم، صفرا و التهاب، تب گرم، جگر و معده
	مازو علاج امراض: حیض و اسهال، درد مقعد، باد سرخ، عرق، خونریزی و جراحت، جوش و خارش
	ماست- آغوز علاج امراض: ضعف جماع، بستگی شکم، هضم، لاغری، سکسکه، سنگ کلیه
	ماش علاج امراض: اعصاب، هیضه و شکم روش، کلیه، ضعف چشم، خارش
	مربای کدو علاج امراض: کمخونی، سرگیجه، درد سینه، سرفه، ضعف معده، سوزش بول، مالیخولیا و جنون
	مرزه علاج امراض: بیاشتهائی، فکر و مغز، عفونت معده، قولنج، درد شکم، درد سینه، سرفه، تنگنفس، درد دندان، گلودرد
	مرغ و خروس علاج امراض: یبوست، قولنج، تب، درد شکم، نفخ معده، نقاهت، رنگ رو، لاغری، فکر و فهم
	مشک علاج امراض: ضعف فکر و حواس، قبض و بستگی، اسهال، ضعف قلب، سموم، خفقان، مالیخولیا[16]
	مورد علاج امراض: خون بینی، خونریزی، عرق، حیض، بواسیر، سموم، زهر عقرب و رتیل، جراحت چشم، درد و ورم، ورم بیضه
	موم علاج امراض: صدا، سینه و سرفه، خشکی و زبری، چرک و دمل، زخم حربه، تب وبا، زخم روده
	مومیائی علاج امراض: قلب و دماغ، رطوبات، رعشه و لقوه، جماع و باء، درد معده، سنگینی رحم، جراحت مثانه
	مویز علاج امراض: معده و روده، پوست، جماع، جگر، پشت و کلیه، مثانه، شاشبند، سرفه و سینه
	نارگیل علاج امراض: بستگی بول، درد مفاصل، بدبوئی دهان، جنون و مالیخولیا، باء و جماع، غش و غثیان
	نارون علاج امراض: دندان و لثه، اسهال، یبوست، جراحات، جوشها، ورم گوش، تاریکی چشم، کری، غلظت خون
	نخود علاج امراض: سستی جماع، بول و حیض، عرق و خون، لاغری، شیر و منی، معده و امعاء، گیر معده، درد سینه و شش
	نرگس علاج امراض: پوست، قی، جنین، عصب پاره شده، دردهای مزمن، تیغ و سوزنرفتگی، مفاصل و نقرس
	نشاسته علاج امراض: ضعف معده، اسهال خونی و ساده، خشکی سینه، دردسر، سینه، سل، حیض، بواسیر، زخم روده
	نعناع علاج امراض: دل و دماغ، هاضمه، معده، آروغ، خونریزی، قی و غثیان، هیضه، سکسکه
	نمک علاج امراض: ثقل مزاج، بلغم و سودا، کرم و انگل، فساد، طعم، جذام و خوره، تریاک و سموم، گزیدگی
	نی علاج امراض: باد سرخ، گیر و بستگی، خارش و سوزش، زخم و چرک، خونریزی لثه، ریزش مو، تب گرم
	وسمه علاج امراض: درد بیضه، زکام، سگگزیدگی، زخمها، بواسیر، مقعد
	هل علاج امراض: بدی پوست، بدبوئی عرق، عطسه، مالیخولیا، غش و صرع
	هندوانه معالج امراض: صفرا، جگر، ادرار، صفرا و بلغم، خارش، هاضمه، سرسام، امراض حار، وسواس، لک پوست
	هویج- زردک علاج امراض: سینهدرد و سرفه، سنگ کلیه، هاضمه، امور مجامعت، جگر و معده، زخم خوره، حمل و آبستنی
	یاس- یاسمین علاج امراض: گیر و بستگی شکم، سودا و بلغم، زرداب، گاز و باد، ضعف جماع، گرفتگی، سردی و رطوبت
	یونجه علاج امراض: باد و نفخ، رعشه، خون، اورام، منی، حیض، سینه، لقوه
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	Laurus nobilis :Lauraceae برگ بو: تیره برگ بو
	Lemna spp .:Lemnaceae عدسک آبی: تیره عدسک آبی
	Lepidium sativum :Cruciferae ترتیزک، ترهتیزک: تیره شببو
	Ligustrum vulgare :Oleaceae برگ نو، مندارچه: تیره زیتون
	Lilium ledebourii :Liliaceae سوسن چلچراغ: تیره لاله
	Lonicera spp .:Caprifoliaceae پیچ امین الدوله: تیره بداغ
	Lotus spp .:Leguminosae یونجههای زرد: تیره نخود
	Lycopersicum esculentum :Solanaceae گوجهفرنگی (سورخه بادنجان، بادنجان فرنگی): تیره سیب زمینی
	Lythrum salicaria :Lythraceae
	Magnolia spp :Magnoliaceae ماگنولیاها: تیره ماگنولیا
	Malus orientalis :Rosaceae سیب: تیره گل سرخ
	Malva sylvestris :Malvaceae پنیرک: تیره پنیرک
	Medicago spp .:Leguminosae یونجهها: تیره نخود
	Melia azedarach :Meliaceae زیتون تلخ (شالهزیتون، شالهپستانه، شالسنجد، سنجد تلخ) تیره زیتون تلخ
	Melilotus officinalis :Leguminosae اکلیل الملک: تیره نخود
	Melissa officinalis :Labiatae فرنجمشگ (بارنگبو، بارنگبویه، بادر، بادرونه، ترنگان، ترنجان) تیره نعناع
	Mentha aquatica :Labiatae پونه آبی، سوسنبر: تیره نعناع
	Mentha longifolia :Labiatae پونه، پودنه (پینه): تیره نعناع
	Mentha pulegium :Labiatae خالواش، کوتکوتی: تیره نعناع
	Mespilus germanica :Rosaceae ازگیل (کونوس): تیره گل سرخ
	Morus alba :Moraceae توت، درخت توت (توتهدار): تیره توت
	Myriophyllum spicatum :Haloragaceae
	Myrtus Communis :Myrtaceae مورد: تیره مورد
	Nasturtium officinale :Cruciferae ترهتیزک آبی، بولاغاوتی، علفچشمه: تیره شببو
	Nelumbium caspicum :Nymphaceae لاله مردابی، ثعلهباقلی: تیره نیلوفر آبی
	Nepeta cataria :Labiatae نوعی نعناع: تیره نعناع
	Nerium oleander :Apocynaceae خرزهره: تیره خرزهره
	Nicotina tabacum :Solanaceae تنباکو، توتون (پاپروس): تیره سیبزمینی
	Nymphaea alba :Nymphaceae نیلوفر آبی سفید: تیره نیلوفر آبی
	Nuphar lutea :Nymphaceae نیلوفر آبی زرد: تیره نیلوفر آبی
	Nymphoides spp .:Gentianaceae تیره قنطوریون
	Ocimum basilicum :Labiatae ریحان: تیره نعناع
	Oenothera biennis :Onagraceae گل مغربی
	Olea europaea :Oleaceae زیتون: تیره زیتون
	Onobrychis michauxii :Leguminosae نوعی اسپرس: تیره نخود
	Origanum vulgare :Labiatae مرزنگوش: تیره نعناع
	Oxalis corniculata :Oxalidaceae شبدر ترشک (تورشهواش، زردگله): تیره شبدر ترشک
	Paeonia wittmanniana :Paeoniaceae گل صدتومانی: تیره گل صدتومانی
	Paliurus spina -christi :Rhamnaceae سیاهتلو (سیاتلی، سهبور، کرکت): تیره کنار
	Papaver spp :Papaveraceae شقایقها، کوکنارها: تیره خشخاش
	Parietaria officinalis :Utricaceae تیره گزنه
	Parrotia persica :Hamamelidaceae انجیلی (هیزمدار، توئی، تویه، دمیرانجیلو، دمیرآغاجی، انجول، آسوندار): تیره انجیلی
	Pelargonium sp .:Geraniaceae شمعدانیها: تیره شمعدانی
	Persica vulgaris :Rosaceae هلو: تیره گل سرخ
	Petroselinum crispum :Umbelliferae جعفری: تیره جعفری
	Phaseolus vulgaris :Leguminosae لوبیا: تیره نخود
	Physalis alkekengi :Solanaceae عروسک پشت پرده، کاکنج: تیره سیبزمینی
	Phytolacca americana :Phytolaccaceae سرخاب کولی: تیره سرخاب کولی
	Pimpinella affinis :Umbelliferae ترهتیزک باغی (شاله جعفری): تیره جعفری
	Plantago lanceolata :Plantaginaceae کاردی: تیره بارهنگ
	Plantago major :Plantaginaceae بارهنگ (بارتنگ، جرغول، چرغول، خرغول و رماج): تیره بارهنگ
	Plantago psyllium :Plantaginaceae اسفرزه: تیره بارهنگ
	Platanus orientalis :Platanaceae چنار: تیره چنار
	Polygonatum polyanthemum :Liliaceae شقاقل، مهر سلیمان: تیره لاله
	Polygonum spp .:Polygonaceae علف هفتبندها: تیره علف هفتبند
	Populus spp .:Salicaceae تبریزیها، صنوبرها: تیره بید
	Portulaca oleracea :Portulacaceae خرفه: تیره خرفه
	Potamogeton spp .:Potamogetonaceae بارهنگهای آبی: تیره بارهنگ آبی
	Potentilla reptans :Rosaceae تیره گل سرخ
	Primula spp .:Primulaceae پامچالها: تیره پامچال
	Prosopis farcta :Leguminosae جغجغک: تیره کهور
	Prunus spp .:Rosaceae گوجهها، آلوچهها: تیره گل سرخ
	Pterocarya fraxinifolia :Juglandaceae لرگ: تیره گردو
	Pteropyrum olivieri :Polygonaceae پرند: تیره علف هفتبند
	Punica granatum :Punicaceae انار (تورشهانار، انار ترش): تیره انار
	Pyrus boissieriana :Rosaceae گلابی جنگلی، خنج، خوج: تیره گل سرخ
	Quercus spp .:Fagaceae بلوطها: تیره بلوط
	Ranancuius spp .:Ranunculaceae آلالهها: تیره آلاله
	Raphanus raphanistrum :Cruciferae ترب: تیره شببو
	Rhamnus catarticus :Rhamnaceae سیاهآل: تیره کنار
	Rhamnus pallasii :Rhamanaceae
	Rhus coriaria :Anacardiaceae سماق: تیره پسته
	Ribes orientale :Gossulariaceae گالش انگور، انگور فرنگی: تیره انگور فرنگی
	Rhynchocorys maxima :Scrophulariaceae بیبی کنه: تیره گل میمونی
	Robinia pseudoacacia :Leguminosae اقاقیا: تیره نخود
	Rosa canina :Rosaceae گل سگ: تیره گل سرخ
	Rubia tinctorum :Rubiaceae روناس: تیره روناس
	Rubus anatolicus :Rosaceae تمشک درختی: تیره گل سرخ
	Rumex spp .:Polygonaceae ترشکها: تیره علف هفتبند
	Ruscus hyrcanus :Liliaceae کولهخاس: تیره لاله
	Sagittaria trifolia :Alismataceae تیرکمان آبی: تیره تیرکمان آبی
	Salix spp .:Salicaceae بیدها: تیره بید
	Salvia glutinosa :Labiatae نوعی مریم گلی: تیره نعناع
	Salivia nemorosa :Labiatae
	Sambucus ebulus :Caprifoliaceae پلم، آقطی (پلهم، پلهام، شوند): تیره پیچ امین الدوله
	Satureja hortensis :Labiatae مرزه: تیره نعناع
	Senecio vernalis :Compositae پیرگیاه: تیره کاسنی
	Sesbania puniceae :Leguminosae تیره نخود
	Sigesbeckia orientalis :Compositae علف ملکوتی: تیره کاسنی
	Silybum marianum :Compositae عکوب: تیره کاسنی
	Sisymbrium officinale :Cruciferae خاکشیر: تیره شببو
	Smilax excelsa :Liliaceae از ملک (کامپوره، شنگیله، کفلهبور، والیگیله): تیره لاله
	Solanum dulcamara :Solanaceae تاجریزی پیچ: تیره سیبزمینی
	Solanum melongena :Solanaceae بادنجان، بادمجان: تیره سیبزمینی
	Solanum nigrum :Solanaceae سگانگور: تیره سیبزمینی
	Solanum tuberosum :Solanaceae سیب زمینی: تیره سیب زمینی
	Sparganium neglectum :Sparganiaceae توروف: تیره اسپارگانیاسه
	Spartium junceum :Leguminosae طاووسی: تیره نخود
	Spinacia oleracea :Chenopodiaceae اسفناج: تیره چغندر
	Stachys byzantina :Labiatae گوشبره: تیره نعناع
	Stellaria media :Caryophyllaceae دانه قناری، سبزهواش: تیره میخک
	Syringa persica :Oleaceae یاس بنفش: تیره زیتون
	Tamus communis :Dioscoraceae تمیس، رزک: تیره تمیس
	Tanacetum parthenium :Compositae بابونه گاوی: تیره کاسنی
	Teucrium hyrcanicum :Labiatae تیره نعناع
	Teucrium polium :Labiatae مریم نخودی: تیره نعناع
	Thymus spp .:Labiatae آویشنها: تیره نعناع
	Thymus Serpoyllum سوسنبر کوهی: تیره نعناع
	Tilia platyphyllos subsp .caucasica :Tiliaceae نرمدار، نمدار، زیزفون: تیره نمدار
	Torilis arvensis :Umbelliferae ماستونک: تیره چتریان
	Trapa natans :Trapaceae : سرکولهخیز، سرکنجهخیز: تیره سرکولهخیز
	Tribulus terrestris :Zygophyllaceae خارخسک: تیره قیچ
	Trifolium spp .:Leguminosae شبدرها: تیره نخود
	Trigonella spp .:Leguminosae شنبلیلهها: تیره نخود
	Tripleurospermum disciforme :Compositae بابونه کاذب: تیره کاسنی
	Typha latifolia :Typhaceae لوئی، گرز (گرزمال، کرفو، قو، قوی آتشزنه): تیره لوئی
	Ulmus spp .:Ulmaceae نارونها: تیره نارون
	Urtica dioica :Urticaceae گزنه، گزنه دوپایه: تیره گزنه
	Vaccaria pyramidata :Caryophyllaceae صابونی: تیره میخک
	Vaccinium arctostaphylos :Ericaceae قرهقات: تیره قرهقات
	Vallisneria spiralis :Hydrocharitaceae
	Verbascum spp .:Scrophulariaceae گل ماهورها: تیره گل میمونی
	Verbena officinalis :Verbenaceae شاهپسند: تیره شاهپسند
	Veronica spp .:Scrophulariaceae سیزابها: تیره گل میمونی
	Viburnum opulus :Caprifoliaceae بداغ: تیره بداغ
	Vicia spp .:Leguminosae ماشکها: تیره نخود
	Vinca herbacea :Apocynaceae پیچ تلگرافی (گل تلگرافی، پروانش): تیره خرزهره
	Viola odorata :Violaceae بنفشه معطر: تیره بنفشه
	Viscum album :Loranthaceae دارواش (داره واش)
	Vitis vinifera :Vitaceae انگور: تیره انگور
	Washingtonia filifera :Palmae نخل بادبزنی: تیره نخل
	Wisteria sinensis :Leguminosae گلیسین: تیره نخود
	Xanthium strumarium :Compositae تیره کاسنی
	Yucca gloriosa :Liliaceae زنگولهای: تیره لاله
	Zelkova carpinifolia :Ulmaceae آزاد (آزاددار): تیره نارون
	Ziziphus jujuba :rhamnaceae عناب (عونتاب، سنجلان، اونناف، سنجد جیلان): تیره کنار
	Filicales سرخسها
	Adianthum capillus -veneris :Adianthaceae پر سیاوش (سیالک)
	Asplenium adianthum -nigrum :Aspleniaceae سرخس سیاه
	Athyrium filix -foemina :Athyriaceae سرخس ماده
	Dryopteris filix -mas :Aspidiaceae سرخس نر
	Matheucia struthiopteris :Athyriaceae سرخس غول
	Ophioglossum vulgatum :Ophioglossaceae مار زبان
	Phyllitis scolopendrium :Aspleniaceae زنگیدارو
	Polypodium vulgare :Polypodiaceae بسفایج
	Pteris cretica :Pteridaceae سرخس پنجهای
	Pteridium aquilinum :Hypolepidaceae سرخس عقابی یا کرف یا چماز
	Salvinia natans :Salviniaceae سرخس شناور
	Equisetum spp .:Equisetaceae دم اسب (بندک واش)




	جلد 4
	مشخصات کتاب
	[نخبة الدهر (ترجمه)]
	باب دوم درباره کانهای هفتگانه و سنگهای با ارزش و آنچه بر خاک برتری دارد. این باب یازده فصل است.
	اشاره
	فصل یکم درباره کانهای هفتگانهیی که ذوب، بسته، روان و کشیده میشوند و سخن از ماهیّت نهادها و خواصّ آنها و چگونگی پیدایش این کانها بنا بر آنچه که به عقل روشن است
	فصل دوم درباره پیدایش کانها از جیوه و گوگرد و پیدایش گوگرد از آب و پیدایش جیوه از گوگرد و آب
	فصل سوم در پاسخ به کیمیاگران و بیان برهان عقلی در این که آنچه آنان میسازند آمیزهیی زرد رنگ است
	فصل چهارم درباره سنگهای با ارزش، سودها، خاصیّتها، ویژگیها، سرزمینها و رنگهای آنها
	فصل پنجم درباره سنگهایی که از جهت ارزش و گرانی در درجه دوّمند
	فصل ششم درباره سنگهای مغناطیس، ویژگیها، رنگها و سرزمینهای آنها
	فصل هفتم درباره مروارید و چگونگی پیدایش آن در صدف و سخن از نهاد جانور مروارید
	فصل هشتم درباره سنگها و دیگر چیزهایی که با ویژگی کانی بودنشان از خاک برتری دارند و سخن از چگونگی پیدایش آنها
	فصل نهم درباره سنگهایی که نسبت به سنگهای ارزنده و گوهرهای کریمه در مرتبه دومند و سخن از چگونگی پیدایش و خواص آنها
	فصل دهم درباره پیدایش کوهها و تپّهها و ریگزارها و سخن از علّت و چگونگی درست شدن و پیدایش آنها
	فصل یازدهم درباره سنگهای ارزندهیی که برخی پادشاهان به برخی دیگر هدیه کردهاند و سخن از ارزش آنها



	جلد 5
	مشخصات کتاب
	[نفائس الفنون فی عرائس العیون
	[الجزء الثالث
	اشاره
	مقاله چهارم از قسم دوم از کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون در فروع طبیعی مشتمل بر ده فن
	فن اول در علم طب
	اشاره
	باب اول در قسم نظری مشتمل بر پنج فصل
	اشاره
	فصل اول در معرفت ارکان و امزجه و اخلاط و قوی:
	فصل دویم در تشریح اعضاء:
	[فصل باب سیم در امراض و اسباب و اعراض
	فصل چهارم در علامات و دلایل:
	فصل پنجم در معرفت اشیاء مستعمله از اغذیه و اشربه و ادویه و غیر آن، از حبوب:

	باب دوّم در قسم عملی مشتمل بر دو فصل:
	فصل اوّل در حفظ صحّت بدن:
	فصل دویم در معالجات:


	فن دوم از این مقاله در علم کیمیا
	اشاره
	فصل اول در بیان امکان وقوع:
	فصل دوم در اشارت به اصل حجر و تسمیه او در کیمیا و اکسیر و صنعت.
	فصل سیّم در کیفیت تبییض و تصفیر:
	فصل چهارم در تعقید و تحلیل و تکلیس
	فصل پنجم در تدبیرات چیزهائیکه در این صنعت بدان محتاجاند و آن را بکار دارند
	فصل ششم در بیان ساختن سیم
	فصل هفتم در ساختن زر
	فصل هشتم در ساختن لالی
	فصل نهم در ساختن مشک و عنبر
	فصل دهم در اشارات بعضی از اصطلاحات ارباب این صناعت


	فن پنجم از مقاله چهارم از قسم دویم از کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون علم فراست
	اشاره
	باب اول در یافتن اخلاق مردم بسبب چگونگی صورت و رنک و شکل و عضو های ظاهری
	باب دویم در ترجیح بعضی از این علامات بر بعضی

	فن ششم از مقاله چهارم علم احکام نجوم است
	اشاره
	فصل اول در بیان تاثیر کواکب
	فصل دوم در آنکه سیارات در تاثیر قویتر بود یا ثوابت:
	فصل سیم در شبهاتیکه بر تاثیر کواکب و بطلان احکام نجومی ایراد کردهاند با جواب آن:
	فصل چهارم در بیان صفات کواکب سیاره و دلالت ایشان
	فصل پنجم در بیان دلالات بروج

	فن هفتم از مقاله چهارم علم خواص
	اشاره
	باب اول در خواص حیوانات چهار پا
	فیل
	رخ
	کرگدن
	زرافه
	شتر
	اسب
	استر
	گاو
	گاو میش
	گاو کوهی
	گوسفند
	آهو
	شیر
	پلنگ
	ببر
	فهد
	گرگ
	کفتار
	خرس
	خوک
	سک
	روباه
	بوزینه
	گربه
	خرگوش
	خارپشت
	باب دویم در طیور
	عنقا
	شتر مرغ
	عقاب
	کرکس
	همای
	باز
	شاهین
	چرخ
	باشه
	زاغ
	لقلق
	بط
	هدهد
	بوم
	خروس
	برصل
	ققنس

	باب سیم در خواص حیوانات بحری
	اسب بحری
	گاو آبی
	نهنگ
	سقنفور
	روبیان
	رعاده
	جری
	دلفین
	راموز
	سرطان

	باب چهارم در خواص جواهر در احجار
	مروارید
	یاقوت
	لعل
	زمرد
	الماس
	فیروزه
	پیجاده
	بسد
	پادزهر
	مقناطیس
	عقیق
	لاجورد
	یشب
	بلور
	مینا
	کهربا
	شبه
	مارقشیشا
	مغینسیا
	اثمد
	حجر الیهود
	حجر الحیه
	حجر حبشی
	حجر زیت
	سنگ یرقان
	سنگ عقاب
	باغض الخل
	حجر القیسور
	سنک موش
	سنک طلق


	فن هشتم از مقاله چهارم علم حرف الطبیعه که آن شعب و اقسام بسیار دارد و بحقیقت بیشترین صنعتها باو راجع و لیکن ما از آنجمله شش نوع در شش فصل ایراد کنیم
	فصل اول در بیطره که آن را طب الدواب خوانند
	فصل دویم در احوال مرغان شکاری
	فصل سیم در قلع آثار جامه سفید بهر چه بیالاید
	فصل چهارم در فلاحت
	فصل پنجم در اکتاف
	فصل ششم در اختلاج اعضا




	جلد 6
	مشخصات کتاب
	[مفردات پزشکی و دارویی ایران
	فصل هفدهم گیاهان داروئی که در طب سنتی به کار میروند.
	اشاره
	مواد طبیعی و مواد آلی:
	سالم بودن و مؤثر بودن داروهای گیاهی:
	[داروهای سنتی با منشاء گیاهی
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