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( ابفلا فورح  ساسا  رب   ) ادخهد همانتغل 

: هدنسیون

ادخهد ربکا  یلع 

: یپاچ رشان 

روشک يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ادخهد 127همانتغل 

باتک 127تاصخشم 

127فرح آ

127.آ

136.آآ

136.رآآ

136.ورآآ

 . 136ءآ

136.بئآ

136.هبئآ

136.نالپرئآ

136.سیخراآ

136.سراآ

136.سئآ

137.لالیرطاآ

137.لئآ

137.گربلاآ

137نئآ

137.سناآ

137.ةءآ

137.نیئآ

137.هنیئآ

137.بآ
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148.بآ

.ایسآ 148بآ 

.انشآ 148بآ 

.ولآ 148بآ 

.هتخیمآ 148بآ 

.دروآ 148بآ 

.هدروآ 148بآ 

.کهآ 149بآ 

.بات نهآ  149بآ 

.هتفات نهآ  149بآ 

.جنهآ 149بآ 

.گنهآ 149بآ 

149.ابآ

 . 149ءابآ

149.رتابآ

150.دابآ

151.دابآ

151.دابآ

151.نادابآ

152.نادابآ

152.ینادابآ

153.ینادابآ

153.ندینادابآ

.موب 153دابآ 

.ياج 153دابآ 

.ندش 153دابآ 
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153.درکدابآ

.ندرک 153دابآ 

154.کشوکدابآ

154.هدابآ

.دیلقا 154ءهدابآ 

.تشترز 154ءهدابآ 

.کشط 154ءهدابآ 

154.يدابآ

155.نایدابآ

.ذغاک 155يدابآ 

155.رابآ

155.رابآ

155.رابآ

155.رابآ

.بارعا 155رابآ 

155.ساحنلارابآ

156.هزابآ

156.طابآ

156.تفابآ

156.اقابآ

156.لابآ

156.نابآ

156.ناگنابآ

157.هاگنابآ

157.ینابآ

157.نایابآ
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.وربا 157بآ 

.هتسا 157بآ 

.هداتفا 157بآ 

.یهلا 157بآ 

.رانا 157بآ 

.رابنا 157بآ 

.رابنا 158بآ 

.نتخادنا 158بآ 

.زادنا 158بآ 

.روگنا 158بآ 

.هداتسیا 158بآ 

.ناراب 158بآ 

.ناراب 158بآ 

.کیراب 158بآ 

.زاب 159بآ 

.يزاب 159بآ 

.شخب 159بآ 

.ناشخب 159بآ 

.نک شخب  159بآ 

.زرب 159بآ 

.نیرب 159بآ 

.گرزب 159بآ 

.اقب 159بآ 

.نب 160بآ 

.دنب 160بآ 

.يدنب 160بآ 
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.هشفنب 160بآ 

.يروب 160بآ 

.نیب 160بآ 

.ینیب 160بآ 

.ینیب 160بآ 

.شاپ 160بآ 

.یشاپ 160بآ 

.هتخپ 161بآ 

.زپ 161بآ 

.تشپ 161بآ 

.رینپ 161بآ 

161.تبآ

161.باتبآ

.هبات 161بآ 

.نتخات 161بآ 

.ناتسربت 161بآ 

.هیربت 161بآ 

.زارت 162بآ 

.وزارت 162بآ 

.ندرک شارت  162بآ 

.هرت 162بآ 

.هیزنت 162بآ 

.ندرک ینت  162بآ 

.ناگریت 162بآ 

162.نیتبآ

163.جبآ
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163.اجبآ

163.هماجبآ

.رج 163بآ 

.وج 163بآ 

.هدرشفا 163وجبآ 

.شوج 163بآ 

163.یجبآ

163.یجبآ

164.لیجبآ

164.چبآ

.ارچ 164بآ 

.یشچ 164بآ 

.هدیکچ 164بآ 

.ولچ 164بآ 

.نیچ 164بآ 

.ترسح 164بآ 

.تایح 164بآ 

.ناویح 165بآ 

.رتسکاخ 165بآ 

165.هناخبآ

165.یناخبآ

165.بسخبآ

166.تسخبآ

.نک 166کشخبآ 

.رضخ 166بآ 

.هتفخ 166بآ 
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166.وخبآ

166.راوخبآ

166.هراوخبآ

166.روخبآ

167.دروخبآ

.ندروخ 167بآ 

167.يدروخبآ

167.شروخبآ

168.هروخبآ

168.يروخبآ

.زوخ 168بآ 

168.تسوخبآ

.نوخ 168بآ 

.زیخ 168بآ 

168.دبآ

.نداد 168بآ 

169.هدادبآ

169.رادبآ

169.هناخرادبآ

170.كرادبآ

170.ورادبآ

170.يرادبآ

.غاد 170بآ 

170.نادبآ

170.نادبآ

171.کنادبآ
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171.ینادبآ

.روفاک تخرد  171بآ 

.هیصخ رد  171بآ 

.زد 171بآ 

.دزد 171بآ 

.كدزد 171بآ 

.لوفزد 171بآ 

.تسد 171بآ 

172.تسدبآ

172.ناتسدبآ

172.رادناتسدبآ

.ياج 172تسدبآ 

172.نادتسدبآ

172.یتسدبآ

173.میئلدبآ

173.ندبآ

173.نادندبآ

.نادند 173بآ 

173.گندبآ

.نک 173تاودبآ 

.غود 174بآ 

.یغود 174بآ 

174.هدبآ

174.هدبآ

.ناهد 174بآ 

174.ناهدبآ
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174.یناهدبآ

174.هدیدبآ

.هدید 175بآ 

175.زیدبآ

175.نیدبآ

175.ربآ

175.ربآ

175.ماربآ

.هار 175بآ 

175.ماهاربآ

.ههار 176بآ 

.خر 176بآ 

.زر 176بآ 

.تفر 176بآ 

.نتفر 176بآ 

176.گنربآ

176.وربآ

176.وربآ

177.وربآ

177.هاوخوربآ

177.یهاوخوربآ

177.دوربآ

177.رادوربآ

177.يرادوربآ

.هدور 177بآ 

.نغور 177بآ 
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177.تفوربآ

177.دنموربآ

178.يدنموربآ

178.نوربآ

178.يوربآ

179.هربآ

179.زیربآ

179.زیربآ

179.نازیربآ

180.شزیربآ

180.ناگزیربآ

180.هزیربآ

180.سیربآ

.لاز 180بآ 

180.نازبآ

.ندز 180بآ 

180.هدزبآ

.رز 180بآ 

.باترز 181بآ 

.درز 181بآ 

.کشرز 181بآ 

181.تفرزبآ

.لالز 181بآ 

181.نزبآ

.یناگدنز 182بآ 

.یگدنز 182بآ 
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.هز 182بآ 

182.ژبآ

182.سبآ

.ندرک باس  182بآ 

.راس 183بآ 

183.لاسبآ

183.نالاسبآ

.زبس 183بآ 

183.تسبآ

183.تسبآ

183.اتسبآ

183.ناتسبآ

184.نتسبآ

.ندش 184نتسبآ 

.ندرک 184نتسبآ 

185.هاگنتسبآ

.ندینادرگ 185نتسبآ 

.نتشگ 185نتسبآ 

185.ینتسبآ

185.هتسبآ

185.هتسبآ

185.رسبآ

.خرس 185بآ 

186.درسبآ

186.درسبآ

.يدرس 186بآ 
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.دیفس 186بآ 

186.نکسبآ

186.دنکسبآ

.ردنکس 186بآ 

186.نوکسبآ

187.جنسبآ

187.گنسبآ

187.راوسبآ

.هایس 187بآ 

.هایس 187بآ 

187.شبآ

188.راشبآ

.ولدمحا 188شبآ 

.یبش 188بآ 

188.تشبآ

188.هاگتشبآ

188.هگتشبآ

188.نتشبآ

188.هاگنتشبآ

188.هگنتشبآ

.نوتاخ 188شبآ 

189.راوخشبآ

189.روخشبآ

189.مشبآ

189.نشبآ

190.نشبآ
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.سانش 190بآ 

190.گنشبآ

.روش 190بآ 

190.ناروشبآ

.هروش 190بآ 

190.یشبآ

.بیش 190بآ 

.نیریش 190بآ 

191.هنیشبآ

.تروص 191بآ 

.ناتسربط 191بآ 

.هیربط 191بآ 

.الط 191بآ 

.يراکالط 191بآ 

.ییالط 191بآ 

.علط 191بآ 

.الع 191بآ 

.هروغ 191بآ 

192.تفبآ

.یگنرف 192بآ 

.ناشف 192بآ 

192.قبآ

192.قبآ

.لیصق 192بآ 

.ربنق 192بآ 

.دنق 192بآ 
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192.کبآ

193.کبآ

193.کبآ

193.کبآ

193.کبآ

193.راکبآ

.راک 193بآ 

193.يراکبآ

.ینساک 193بآ 

194.هماکبآ

194.هناکبآ

.یتیربک 194بآ 

.دوبک 194بآ 

.ندرک 194بآ 

.هدرک 194بآ 

195.شکبآ

195.یشکبآ

.ندیشک 195بآ 

.ندرک 195یشکبآ 

.نیشک 195بآ 

.نالک 195بآ 

196.مکبآ

.رانک 196بآ 

196.دنکبآ

.ندنک 196بآ 

196.لیپوکبآ
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196.روکبآ

196.هوکبآ

196.ههوکبآ

196.یکبآ

197.راگبآ

197.هاگبآ

.راذگ 197بآ 

197.رذگبآ

197.درگبآ

197.نادرگبآ

.ینادرگ 197بآ 

.شدرگ 197بآ 

.هدندرگ 197بآ 

.رگرگ 198بآ 

.مرگ 198بآ 

.مرگ 198بآ 

198.زگبآ

.زینشگ 198بآ 

.لگ 198بآ 

.همگ 198بآ 

198.تشوگبآ

.يروخ 199تشوگبآ 

.يدرگوگ 199بآ 

199.نوگبآ

.رهوگ 199بآ 

199.هگبآ
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200.ریگبآ

201.كانریگبآ

201.يریگبآ

201.نیگبآ

201.هنیگبآ

202.هنیگبآ

.رامیب 202ءهنیگبآ 

.یبلح 202ءهنیگبآ 

.هناخ 202هنیگبآ 

.شورف 202هنیگبآ 

.رگ 202هنیگبآ 

.يرگ 202هنیگبآ 

.طورخم 202ءهنیگبآ 

202.لبآ

203.لبآ

.تیزلا 203لبآ 

.میحل 203بآ 

.ندرک هبنل  203بآ 

203.جولبآ

203.هلبآ

.ندروآرب 204هلبآ 

.مشچ 204ءهلبآ 

.راد 204هلبآ 

.ور 204هلبآ 

.ییور 204هلبآ 

.گنرف 204ءهلبآ 
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.ندرک 204هلبآ 

.بوک 204هلبآ 

.یبوک 204هلبآ 

.يواگ 204ءهلبآ 

.دنفسوگ 205ءهلبآ 

.نوگ 205هلبآ 

.ناغرم 205هلبآ 

.كان 205هلبآ 

.ناشن 205هلبآ 

.ندش ناشن  205هلبآ 

205.هتیلبآ

.ومیل 205بآ 

.هراو 206لامبآ 

.ندرک یلام  206بآ 

.هنام 206بآ 

.هام 206بآ 

.دوسکمن یهام  206بآ 

.هدرم 206بآ 

.يدرم 206بآ 

.ناغرم 206بآ 

.دیراورم 206بآ 

.ناگژم 207بآ 

.هژم 207بآ 

.فاضم 207بآ 

.قلطم 207بآ 

.یندعم 207بآ 
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.قلعم 207بآ 

.رطقم 207بآ 

207.نبآ

.هدادان 207بآ 

.ران 208بآ 

.جنران 208بآ 

208.كانبآ

208.خیانبآ

.تابن 208بآ 

208.نودنبآ

.یگدیدن 208بآ 

.هدیدن 208بآ 

.طاشن 208بآ 

.هدیشکن 209بآ 

.امن 209بآ 

.کمن 209بآ 

.درون 209بآ 

209.سونبآ

210.یسونبآ

.يرداشون 210بآ 

.ین 210بآ 

.ین 210بآ 

.رکش ین  210بآ 

.کین 210بآ 

210.وبآ

.شآ 210بآ و 
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210.رسابوبآ

.ندرک وراج  210بآ و 

.زرو 211بآ 

.يزرو 211بآ 

.گنر 211بآ و 

.یگنر 211بآ و 

.لگ 211بآ و 

211.دنوبآ

211.نامنوبآ

211.هنوبآ

.اوه 211بآ و 

212.هبآ

212.هبآ

212.هبآ

212.هبآ

.نایفوص 212هبآ 

.هناودنه 212بآ 

212.یهبآ

212.یبآ

213.یبآ

213.یبآ

213.یبآ

213.رایبآ

214.رایبآ

214.يرایبآ

.خی 214بآ 
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214.دیبآ

214.سودیبآ

214.ایمیذیبآ

.کی 214بآ 

215.نیبآ

215.ویبآ

.یکاخ 215یبآ و 

215.اناداپآ

215.نامتراپآ

215.يدراپآ

215.تیسیدناپآ

215.هاگنتسپآ

215.هناکپآ

215.نلپآ

216.قوپآ

216.خیپآ

216.سیپآ

216.نویپآ

216.باتآ

216.ياباتآ

216.کیباتآ

216.شاتآ

.اتوا 217اتآ و 

217.نیبتآ

217.تابرتآ

.نادنپسراسنام 217تابرتآ 
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217.نتاپرتآ

217.هنتاپرتآ

217.زستآ

218.شتآ

220.شتآ

.نامسآ 220شتآ 

.هزارفا 220شتآ 

.نتخورفا 221شتآ 

.زورفا 221شتآ 

.هنزورفا 221شتآ 

.هزورفا 221شتآ 

.يزورفا 221شتآ 

.هنیزورفا 222شتآ 

.زادنا 222شتآ 

.زیگنا 222شتآ 

.داب 222شتآ 

.راب 222شتآ 

.هراب 222شتآ 

222.يزابشتآ

222.نابشتآ

.ناجب 222شتآ 

.نیزرب 223شتآ 

.گرب 223شتآ 

.دنب 223شتآ 

.دیب 223شتآ 

.دود یب  223شتآ 
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.اپ 223شتآ 

.یسراپ 223شتآ 

.هراپ 224شتآ 

.تسرپ 224شتآ 

.یتسرپ 224شتآ 

.رکیپ 224شتآ 

224.تشتآ

.بات 224شتآ 

.وات 225شتآ 

.ناخرچ 225شتآ 

.ناخ 225شتآ 

.هناخ 225شتآ 

.وخ 225شتآ 

.راوخ 225شتآ 

.هراوخ 225شتآ 

.هاوخ 226شتآ 

.یهاوخ 226شتآ 

.نداد 226شتآ 

.غاد 226شتآ 

226.نادشتآ

.تسد 226شتآ 

.یتسد 226شتآ 

.ناقهد 226شتآ 

.گنر 227شتآ 

.ندرک نشور  227شتآ 

.از 227شتآ 
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.داز 227شتآ 

.نابز 227شتآ 

.ندز 227شتآ 

.هنز 227شتآ 

.نک خرس  227شتآ 

.يرس 228شتآ 

.گس 228شتآ 

.زوس 228شتآ 

.ریس 228شتآ 

.یسانش 228شتآ 

.عبط 228شتآ 

.روط 228شتآ 

.نانع 228شتآ 

.یسراف 228شتآ 

.ماف 229شتآ 

.هزارف 229شتآ 

.زورف 229شتآ 

.هنزورف 229شتآ 

.ناشف 229شتآ 

.یناشف 229شتآ 

229.کشتآ

.راک 229شتآ 

.يراک 229شتآ 

.واک 230شتآ 

230.هدکشتآ

.مارهب 230ءهدکشتآ 
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.ندرک 230شتآ 

.شک 231شتآ 

.ندیشک 231شتآ 

231.یکشتآ

231.هاگشتآ

231.هاگشتآ

.رگ 231شتآ 

.نادرگ 231شتآ 

.نوگ 232شتآ 

232.هگشتآ

.ریگ 232شتآ 

.هناریگ 232شتآ 

.هریگ 232شتآ 

.جازم 232شتآ 

.یسوم 232شتآ 

.كان 232شتآ 

.ناشن 232شتآ 

.ندناشن 233شتآ 

.یناشن 233شتآ 

.لعن 233شتآ 

.سفن 233شتآ 

.دورمن 233شتآ 

.داهن 233شتآ 

.راو 233شتآ 

233.هشتآ

.هریبدرامه 233شتآ 
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234.یشتآ

234.هزیشتآ

234.نیشتآ

234.لتآ

235.دیتنالتآ

235.کیتنالتآ

235.متآ

235.نتآ

235.نتآ

235.وتآ

235.روتآ

235.نوتآ

236.یتآ

236.ناشیتآ

236.لیتآ

236.الیتآ

236.نیتآ

236.هیتآ

236.راثآ

237.ماثآ

237.ایساناثآ

237.فثآ

237.لثآ

237.مثآ

237.روثآ

237.اروثآ
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237.يروثآ

237.هیروثآ

237.یثآ

238.سنیثآ

238.هنیثآ

238.جآ

.نایاقآ 238جآ 

238.راجآ

238.ندیراجآ

238.لاجآ

238.ماجآ

238.یماجآ

239.دادجآ

239.ندجآ

.شمجود 239جآ 

239.هدجآ

239.رجآ

239.رجآ

239.رجآ

239.رجآ

240.زپرجآ

240.يزپرجآ

240.شارترجآ

240.یشارترجآ

240.شرفرجآ

.ندرک 240شرفرجآ 
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.هللا 240كرجآ 

.هللا 240مکرجآ 

.یلودراچ 240ولرجآ و 

241.امنرجآ

241.هرجآ

241.يرجآ

241.نتسجآ

241.لجآ

241.لجآ

241.ًالجآ

241.هلجآ

242.مجآ

242.نجآ

242.ناقنجآ

242.ناگنجآ

242.نادوجآ

.یشاب 242نادوجآ 

242.روجآ

242.اروجآ

242.يروجآ

242.ندیجآ

243.هدیجآ

243.لیجآ

.يروخ 243لیجآ 

.شورف 243لیجآ 

.یشورف 243لیجآ 
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243.نیجآ

243.راچآ

244.راچآ

244.نادراچآ

244.ندراچآ

244.كاچآ

244.زمچآ

244.نیچآ

245.حآ

245.باحآ

245.داحآ

245.زاحآ

245.خآ

245.اخآ

 . 245ءاخآ

245.لاخآ

246.لاخآ

.هخیزت 246لاخآ 

.هکت 246لاخآ 

246.راتاتخآ

246.یچاتخآ

246.نتخآ

247.هتخآ

248.هتخآ

.گیب 248هتخآ 

.یگیب 248هتخآ 
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.یچ 248هتخآ 

248.هچخآ

248.ذخآ

248.هذخآ

248.رخآ

248.رخآ

249.رخآ

250.رخآ

250.رمالارخآ

250.نامزلارخآ

250.رهنلارخآ

250.نارخآ

.تیب 250رخآ 

250.نیبرخآ

251.نیبرخآ

251.ینیبرخآ

251.ینیبرخآ

251.ترخآ

.برچ 251رخآ 

251.برچرخآ

251.یچرخآ

.کشخ 251رخآ 

252.کشخرخآ

252.ینادرخآ

252.تسدرخآ

.لحر 252رخآ 
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.متسر 252رخآ 

252.نامزرخآ

252.رالاسرخآ

.نیگنس 252رخآ 

.ندش 253رخآ 

253.كرخآ

.راک 253رخآ 

253.کناکرخآ

.دنخسان لتک  253رخآ 

.ندرک 253رخآ 

253.ولرخآ

254.ولمرخآ

254.سفنرخآ

254.هرخآ

254.هرخآ

254.يرخآ

254.نایرخآ

254.نیرخآ

254.نیرخآ

255.نیرخآ

255.همسخآ

255.یسخآ

255.تکیسخآ

255.شخآ

255.شخآ

255.شخآ
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.ندز 255ماشخآ 

255.همشخآ

255.جیشخآ

256.نایدیشخآ

256.گیشخآ

256.ناگیشخآ

256.هسمخآ

256.ینخآ

256.هینخآ

.خوا 257خآ و 

257.روخآ

257.ياجروخآ

.برچ 257روخآ 

257.یچروخآ

.کشخ 257روخآ 

258.رالاسروخآ

.نیگنس 258روخآ 

258.كروخآ

258.هاگروخآ

258.هروخآ

258.دنوخآ

258.كدنوخآ

.یل 258یلدنوخآ 

259.هلحمدنوخآ

259.زیخآ

259.رگزیخآ
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259.هسیخآ

259.هیخآ

.هناخ 259هیخآ 

259.دآ

259.بادآ

.ثحبلا 260بادآ 

.ناسللا 260بادآ 

260.دادآ

260.نارادآ

260.شادآ

260.كادآ

260.مادآ

260.بدآ

260.خدآ

261.ردآ

261.ردآ

261.ردآ

261.شخردآ

261.سردآ

261.شفردآ

261.مردآ

261.جنردآ

262.گنردآ

262.هردآ

262.کیتایردآ

262.نیردآ
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262.نویردآ

262.رغدآ

262.كادنفدآ

262.كدآ

262.لدآ

263.مدآ

263.مدآ

263.مدآ

264.مدآ

.یبآ 264مدآ 

.اریپ 264مدآ 

264.راوخمدآ

264.هراوخمدآ

264.روخمدآ

264.هروخمدآ

264.هدازمدآ

264.ناتسمدآ

.سانش 265مدآ 

265.کمدآ

.شک 265مدآ 

.یشک 265مدآ 

.راو 265مدآ 

265.همدآ

265.یمدآ

266.نایمدآ

.رودب 266یمدآ 
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266.تیمدآ

267.راوخیمدآ

267.هراوخیمدآ

267.لاریمدآ

267.دازیمدآ

267.هدازیمدآ

.تریس 267یمدآ 

.یتریس 267یمدآ 

.سانش 268یمدآ 

.شک 268یمدآ 

.يرگ 268یمدآ 

.راو 268یمدآ 

.يرپ 268یمدآ و 

268.نییمدآ

268.آودآ

268.هدآ

269.يدآ

269.نبایدآ

.ابابآ 269سیدآ 

269.شیدآ

269.نامامیدآ

269.نیدآ

269.هدنیدآ

269.هنیدآ

.رازاب 270هنیدآ 

.دنو 270هنیدآ 
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270.راذآ

270.نویفاراذآ

270.سوطراذآ

271.نوقیراذآ

271.ناذآ

.بنرالا 271ناذآ 

.روثلا 271ناذآ 

.يدجلا 271ناذآ 

.بدلا 271ناذآ 

.ةاشلا 271ناذآ 

.دبعلا 271ناذآ 

.زنعلا 272ناذآ 

.لازغلا 272ناذآ 

.رافلا 272ناذآ 

.لیفلا 272ناذآ 

.یضاقلا 272ناذآ 

.سیسقلا 273ناذآ 

273.رذآ

273.دابآرذآ

274.ناگدابآرذآ

274.نوگدابآرذآ

274.نییآرذآ

274.زورفارذآ

274.ازفارذآ

274.هاشنارذآ

274.دابرذآ
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274.ناجدابرذآ

.ناتسدارز 275دابرذآ 

275.ناگدابرذآ

275.ناجیابرذآ

276.ناجیابرذآ

276.ناجیابرذآ

276.ناگیابرذآ

276.یناگیابرذآ

276.دبرذآ

276.نادنپسارامدبرذآ

.نیزرب 276رذآ 

277.وبرذآ

277.هیوبرذآ

.مارهب 277رذآ 

277.ناجیبرذآ

.یلدگیب 277رذآ 

278.تسرپرذآ

278.یتسرپرذآ

278.اریپرذآ

278.شترذآ

278.نشجرذآ

278.خرذآ

.دارخ 278رذآ 

.دادرخ 279رذآ 

279.نیرخرذآ

279.شخرذآ
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279.شخرذآ

.دادروخ 279رذآ 

.مار 279رذآ 

.تشدرز 280رذآ 

280.جنسرذآ

280.بشرذآ

280.پسشرذآ

280.نیشرذآ

280.سوطرذآ

281.غبنرفرذآ

281.زورفرذآ

281.ازفرذآ

281.هدکرذآ

281.شیکرذآ

281.ناویکرذآ

281.بشگرذآ

281.بسشگرذآ

282.بسنشگرذآ

283.لگرذآ

283.نوگرذآ

283.مرذآ

283.مرذآ

283.هامرذآ

283.همرذآ

284.رهمرذآ

284.گنرذآ
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284.یگنرذآ

284.شونرذآ

284.ناورذآ

284.شالورذآ

285.هیورذآ

285.هرذآ

285.نویامهرذآ

285.گنشوهرذآ

285.يرذآ

285.يرذآ

285.يرذآ

286.سایرذآ

286.نایرذآ

.سوط 286يرذآ 

286.نیرذآ

286.نویرذآ

286.نذآ

286.نذآ

287.هغوذآ

287.هقوذآ

287.نوذآ

287.يذآ

287.شیذآ

287.نیذآ

.نتسب 288نیذآ 

.دنب 288نیذآ 
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288.هدنیذآ

.ندز 288نیذآ 

.نداهن 288نیذآ 

289.هنیذآ

289.ناخویذآ

289.رآ

289.رآ

289.ارآ

289.ارآ

 . 289ءارآ

289.ندیئارآ

290.بارآ

290.ایابارآ

290.ایزوخارآ

290.دارآ

290.نادارآ

290.تارارآ

290.شزارآ

290.کتسارآ

290.یگتسارآ

291.نتسارآ

295.ینتسارآ

295.هتسارآ

.نخس 297هتسارآ 

.ندش 297هتسارآ 

.ندرک 297هتسارآ 
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.هدننک 297هتسارآ 

298.ضارآ

298.اوقارآ

298.نوطیقارآ

298.كارآ

298.سکارآ

298.ایزوکارآ

298.لارآ

298.مارآ

301.مارآ

301.مارآ

301.مارآ

301.مارآ

301.ندینامارآ

.شخب 301مارآ 

.یشخب 302مارآ 

.ندیشخب 302مارآ 

.نب 302مارآ 

.ندوب 302مارآ 

.ناج 302مارآ 

.ياج 302مارآ 

302.يوجمارآ

.رطاخ 302مارآ 

.نداد 302مارآ 

.لد 303مارآ 

303.ندمارآ
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.نتفر 303مارآ 

.حور 303مارآ 

.زوس 303مارآ 

303.شمارآ

304.هاشمارآ

.وج 304شمارآ 

.هاوخ 304شمارآ 

.نداد 304شمارآ 

.ندش 304مارآ 

.نتفای 304شمارآ 

.ندرک 304مارآ 

304.هاگمارآ

.نتفرگ 305مارآ 

.هتفرگ 305مارآ 

305.هگمارآ

.میئاراهان 306مارآ 

306.هدنمارآ

306.یمارآ

306.یمارآ

.نتفای 306مارآ 

306.نایمارآ

306.یگدیمارآ

306.ندیمارآ

307.هدیمارآ

308.نارآ

308.نارآ
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308.ژاپوئرآ

308.يارآ

308.شیارآ

.دیشروخ 309شیارآ 

309.راکشیارآ

.ندرک 309شیارآ 

.هدننک 309شیارآ 

.هاگ 310شیارآ 

310.رگشیارآ

310.هدنیارآ

310.ندییارآ

310.سابرآ

310.لبرآ

310.اپرآ

310.هپرآ

310.ترآ

310.زاباترآ

311.ناباترآ

311.اتسازکاترآ

311.سسرزکاترآ

311.قترآ

311.یقیطامترآ

311.تسیترآ

311.ثرآ

311.جرآ

311.درآ
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312.درآ

312.بآدرآ

312.دولآدرآ

312.هلآدرآ

312.هبادرآ

312.دادرآ

312.ولادرآ

313.زیبدرآ

313.هلوتدرآ

313.ناددرآ

313.هلوددرآ

313.ناتسدرآ

313.ریشدرآ

313.شورفدرآ

.ناپک 313درآ 

313.لدرآ

314.لدرآ

.یشاب 314لدرآ 

314.ولدرآ

314.مدرآ

314.ندرآ

314.ندرآ

.راب 315درآ و 

315.جودرآ

315.هدرآ

315.هجلاهدرآ
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315.هلاهدرآ

.امرخ 315هدرآ 

315.ههدرآ

315.يدرآ

.نغور 315يدرآ 

315.نیدرآ

316.هنیدرآ

316.زرآ

316.زرآ

316.مزرآ

316.وزرآ

319.وزرآ

320.وزرآ

320.زیگناوزرآ

320.هناوزرآ

320.هاوخوزرآ

320.جنسوزرآ

320.هدکوزرآ

.ندیشک 320وزرآ 

320.هاگوزرآ

321.دنموزرآ

321.هنادنموزرآ

321.يدنموزرآ

321.كانوزرآ

321.اهوزرآ

321.يوزرآ
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.لد 322يوزرآ 

322.هزرآ

322.هزرآ

.رگ 322هزرآ 

322.نیتناژرآ

322.تسرآ

322.نتسرآ

323.نتسرآ

323.هتسرآ

323.هتسرآ

323.سسرآ

323.ایخولوطسرآ

.یئانیروق 323سفیطسرآ 

323.اکسرآ

323.شرآ

324.شرآ

324.شرآ

324.شرآ

324.شرآ

324.شرآ

324.شرآ

325.شرآ

325.یشرآ

325.یشرآ

325.ضرآ

325.غرآ
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325.هداغرآ

325.ینوماغرآ

326.ندغرآ

326.هدغرآ

326.هدغرآ

326.نوغرآ

326.سیغرآ

326.قرآ

326.یلاقرآ

326.كرآ

327.سویداکرآ

327.لرآ

327.مرآ

327.مرآ

327.نامرآ

327.نامرآ

.راوخ 327نامرآ 

.ندروخ 327نامرآ 

.ارس 328نامرآ 

.تولف 328نامرآ 

.هرد 328مرآ 

328.ندمرآ

328.هدمرآ

328.شمرآ

328.هدنمرآ

328.سومرآ
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328.همرآ

329.یگدیمرآ

329.ندیمرآ

329.هدیمرآ

330.نرآ

330.نرآ

330.دووانرآ

330.جنرآ

330.هدنرآ

.نراص 330نرآ 

330.گنرآ

331.ورآ

331.هراورآ

331.دنبورآ

331.يدنبورآ

331.یهانپورآ

332.غورآ

332.قورآ

332.قورآ

332.نورآ

332.نورآ

332.دنورآ

332.نیورآ

333.هرآ

333.هرآ

333.هرآ
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333.هرآ

333.نهرآ

.نان 333هرآ 

333.يرآ

333.يرآ

334.يرآ

334.ایرآ

334.نایئایرآ

334.زیرآ

.یسماش 334كراتسیرآ 

334.نافتسیرآ

335.هتسیرآ

335.غیرآ

335.میرآ

.سوغاب 335سویرآ 

335.هیرآ

335.هیرآ

335.زآ

337.زآ

337.ناذآزآ

337.روآزآ

337.ازآ

337.جازآ

337.جازآ

338.دازآ

339.دازآ
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339.دازآ

339.دازآ

339.دازآ

340.دازآ

340.دازآ

340.دازآ

340.دازآ

340.دازآ

340.دازآ

340.نادازآ

340.نادازآ

341.تخبدازآ

341.ربدازآ

.یمارگلب 341دازآ 

341.رهبدازآ

.یشبح 341دازآ 

341.قلخدازآ

341.وراددازآ

341.تخرددازآ

342.دازدازآ

342.نزدازآ

342.هدشدازآ

342.درکدازآ

342.هدرکدازآ

342.هدننکدازآ

343.ناگدازآ
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343.یگدازآ

344.یهامدازآ

344.درمدازآ

345.درمدازآ

345.درمدازآ

345.دابآدرمدازآ

345.نادرمدازآ

345.يدرمدازآ

345.هویمدازآ

345.هماندازآ

346.راودازآ

346.راودازآ

346.راودازآ

346.هدازآ

349.هدازآ

.وخ 349هدازآ 

.يوخ 349هدازآ 

.لد 349هدازآ 

.ورس 349هدازآ 

.درم 349هدازآ 

.مدرم 349هدازآ 

.يدرم 350هدازآ 

.راو 350هدازآ 

350.يدازآ

351.هاوخیدازآ

351.یهاوخیدازآ
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.بلط 351يدازآ 

.یبلط 351يدازآ 

351.راوذازآ

351.رازآ

352.هخلترازآ

.نداد 352رازآ 

352.ندرازآ

353.هدرازآ

353.شرازآ

.ندرک 353رازآ 

.نتفرگ 353رازآ 

354.دنمرازآ

354.هدنرازآ

.ندومن 354رازآ 

354.دورازآ

354.يرازآ

354.يرازآ

354.ندیرازآ

354.لازآ

354.رورپزآ

355.هشیپزآ

355.جزآ

355.وجزآ

355.خزآ

355.رادزآ

355.فدزآ
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355.ندزآ

355.هدزآ

355.رزآ

356.رزآ

356.رزآ

356.رزآ

356.رزآ

356.درزآ

356.درزآ

357.یگدرزآ

357.ندرزآ

358.یندرزآ

358.هدرزآ

.تشپ 358هدرزآ 

.یتشپ 358هدرزآ 

.ناج 358هدرزآ 

.یناج 358هدرزآ 

.رطاخ 359هدرزآ 

.يرطاخ 359هدرزآ 

.لد 359هدرزآ 

.یلد 359هدرزآ 

.ندرک 359هدرزآ 

359.مرزآ

361.مرزآ

.وج 361مرزآ 

.هدیسر 361مرزآ 
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362.نگمرزآ

362.ینگمرزآ

362.نیگمرزآ

362.ینیگمرزآ

362.كانمرزآ

362.یکانمرزآ

362.اهمرزآ

362.یمرزآ

362.یمرزآ

362.تخدیمرزآ

363.تخدیمرزآ

363.گنرزآ

363.هرزآ

363.يرزآ

363.غزآ

363.هدغزآ

363.هدیغزآ

364.تفزآ

364.كادنفزآ

364.هفزآ

364.راگزآ

364.مزآ

364.امزآ

364.نایامزآ

365.شیامزآ

365.هاگشیامزآ
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365.رگشیامزآ

365.هدنیامزآ

365.دنمزآ

366.يدنمزآ

366.یگدومزآ

366.ندومزآ

367.یندومزآ

367.هدومزآ

.راک 368هدومزآ 

368.نومزآ

369.همزآ

369.كانزآ

369.ندنزآ

369.دوزآ

369.روزآ

369.روزآ

369.يروزآ

369.غوزآ

370.ندیزآ

.كاهد 370يزآ 

370.ریزآ

370.غیزآ

370.نیزآ

370.هنیزآ

370.سناژآ

370.خژآ
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370.فدژآ

371.ندژآ

372.هدژآ

372.غژآ

372.كادنفژآ

372.نگژآ

372.نژآ

373.دنژآ

373.ندنژآ

373.هدنژآ

373.ندیدنژآ

373.هدیدنژآ

373.گنژآ

.رهچ 374گنژآ 

.نتفرگ 374گنژآ 

.كان 374گنژآ 

.یکان 374گنژآ 

374.روژآ

374.غوژآ

375.هنایژآ

375.خیژآ

375.ندیژآ

375.هدیژآ

.كآ هد  375يژآ 

375.ریژآ

376.كاریژآ
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376.هدنریژآ

376.ندیریژآ

376.هدیریژآ

376.هنیژآ

377.سآ

377.سآ

377.سآ

378.سآ

378.سآ

378.سآ

378.ٍسآ

.بآ 378سآ 

378.اسآ

379.اسآ

379.اسآ

379.ندیئاسآ

380.باسآ

380.داسآ

380.اراسآ

380.هراسآ

380.ساسآ

380.لاسآ

380.لاسآ

381.ماسآ

381.ناسآ

382.ناسآ
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382.ناسآ

.نکف 382ناسآ 

.راک 382ناسآ 

.يراک 382ناسآ 

.راذگ 383ناسآ 

.يراذگ 383ناسآ 

.راوگ 383ناسآ 

.يراوگ 383ناسآ 

.ریگ 383ناسآ 

.يریگ 383ناسآ 

383.یناسآ

384.ندیناسآ

384.ياسآ

384.ندینایاسآ

384.شیاسآ

.وج 385شیاسآ 

.ییوج 385شیاسآ 

.هاوخ 385شیاسآ 

.یهاوخ 385شیاسآ 

.بلط 385شیاسآ 

.یبلط 385شیاسآ 

385.هاگشیاسآ

.هگ 386شیاسآ 

386.هدنیاسآ

386.ندییاسآ

.نوزفا 386سآ 
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.داب 386سآ 

.زاب 386سآ 

.يزاب 386سآ 

386.نابسآ

.يرب 386سآ 

387.اپسآ

387.ساداپسآ

387.اناداپسآ

387.ساپسآ

387.تسپسآ

387.اراتسآ

387.ناتسآ

388.هناتسآ

388.هناتسآ

388.یناتسآ

388.رتسآ

389.رتسآ

389.یکرتسآ

389.يرتسآ

389.نتسآ

389.هتسآ

390.یتسآ

390.ژایتسآ

390.نلیتسآ

390.میتسآ

390.نیتسآ
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392.هنیتسآ

.هناخ 392سآ 

392.دسآ

392.تسدسآ

392.رسآ

392.نورسآ

392.سیرسآ

392.ایمونرطسآ

392.ندغسآ

393.ندغسآ

393.ندغسآ

393.هدغسآ

393.هدغسآ

393.هدغسآ

393.هتفسآ

393.سلدفسآ

394.کسآ

394.هدکسآ

394.نوکسآ

394.نوگسآ

394.رامسآ

394.نامسآ

395.نامسآ

396.نامسآ

396.نوجنامسآ

396.ینوجنامسآ
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396.هناخنامسآ

.شارخ 396نامسآ 

.هرد 396نامسآ 

.دنر 396نامسآ 

.زور 396نامسآ 

.واس 396نامسآ 

.هرغرغ 397نامسآ 

.اسرف 397نامسآ 

.هتک 397نامسآ 

397.رگنامسآ

397.نوگنامسآ

397.هنوگنامسآ

397.هنوگنامسآ

397.ینوگنامسآ

.درون 397نامسآ 

.يدرون 398نامسآ 

398.هنامسآ

398.ینامسآ

.ریت 398ینامسآ 

398.دنمسآ

399.اسومسآ

399.غومسآ

399.نسآ

399.ناتسنسآ

.هکین 399سآ 

399.وسآ
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399.وسآ

400.وسآ

400.یگدوسآ

.رطاخ 400یگدوسآ 

400.ندوسآ

402.هدوسآ

403.هدوسآ

.رطاخ 403هدوسآ 

.يرطاخ 403هدوسآ 

.لد 403هدوسآ 

.یلد 403هدوسآ 

.يراک 403هدوسآ 

403.روسآ

403.روسآ

.لاپ یناب  404روسآ 

404.يروسآ

404.نایروسآ

404.هیروسآ

404.زوسآ

404.هسآ

404.هسآ

.هدز 404هسآ 

405.یسآ

405.یسآ

405.یسآ

405.ایسآ
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406.ایسآ

406.ایسآ

407.نژآایسآ

407.یئایسآ

407.بایسآ

407.نابایسآ

408.ینابایسآ

.ناخورسخ 408بایسآ 

408.کبایسآ

408.تایسآ

408.خرچایسآ

408.هناخایسآ

408.بورایسآ

408.نزایسآ

409.هنزایسآ

409.سایسآ

409.گنسایسآ

409.هدکایسآ

409.نایسآ

409.هنایسآ

409.وایسآ

409.هایسآ

.ریغص 410يایسآ 

410.بیسآ

.بیش 411بیسآ و 

411.یبیسآ
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411.میسآ

411.همیسآ

.راس 412همیسآ 

.رس 412همیسآ 

412.هنیسآ

412.نویسآ

413.هیسآ

413.هیسآ

413.هیسآ

.يرغصلا 413ۀیسآ 

.يربکلا 413ۀیسآ 

413.شآ

415.شآ

415.شآ

416.اشآ

416.باشآ

416.كاشآ

416.ماشآ

416.ماشآ

416.ماشآ

416.ماشآ

417.ناماشآ

417.ندیناماشآ

417.هدنماشآ

417.ندیماشآ

417.یندیماشآ
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417.هدیماشآ

417.هناشآ

417.بشآ

417.بشآ

.يدرواب 418شآ 

.ناگچب 418شآ 

.نازپ گرب  418شآ 

418.زپشآ

418.یشابزپشآ

418.هناخزپشآ

418.يزپشآ

418.گنلاتشآ

418.هوتشآ

419.یتشآ

420.نایتشآ

.ریذپ 420یتشآ 

.يریذپ 420یتشآ 

.هراوخ 420یتشآ 

.نانک 420یتشآ 

420.هنیتشآ

.درج 420شآ 

420.لاخشآ

.نیچرب 420لاخشآ 

421.هناخشآ

421.هناخشآ

.يروخ 421شآ 
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421.رادشآ

421.رشآ

421.ندرشآ

421.همرشآ

.زود 421همرشآ 

.يزود 421همرشآ 

422.هرشآ

422.لاغشآ

.نیچرب 422لاغشآ 

422.نادلاغشآ

.هلک 422لاغشآ 

422.یگتفشآ

422.نتفشآ

424.هتفشآ

425.هتفشآ

.تخب 425هتفشآ 

.لاح 425هتفشآ 

.یلاح 425هتفشآ 

.رطاخ 425هتفشآ 

.يرطاخ 425هتفشآ 

.يوخ 425هتفشآ 

.ییوخ 425هتفشآ 

.لد 426هتفشآ 

.یلد 426هتفشآ 

.غامد 426هتفشآ 

.یغامد 426هتفشآ 
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.يار 426هتفشآ 

.ییار 426هتفشآ 

.گنر 426هتفشآ 

.یگنر 426هتفشآ 

.زور 426هتفشآ 

.راگزور 426هتفشآ 

.يراگزور 427هتفشآ 

.يزور 427هتفشآ 

.ناماس 427هتفشآ 

.یناماس 427هتفشآ 

.ندش 427هتفشآ 

.لقع 427هتفشآ 

.یلقع 427هتفشآ 

.زغم 427هتفشآ 

.يزغم 427هتفشآ 

.يوم 427هتفشآ 

.ییوم 428هتفشآ 

.شوه 428هتفشآ 

.یشوه 428هتفشآ 

.هعلق 428شآ 

428.راکشآ

429.اراکشآ

.نتخاس 430راکشآ 

430.زاسراکشآ

430.يزاسراکشآ

430.هراکشآ
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431.يراکشآ

.یکشک 431شآ 

431.وکشآ

431.بوکشآ

431.بوکشآ

431.هبوکشآ

432.خوکشآ

432.ندیخوکشآ

432.يوکشآ

.درگ 432شآ 

432.یلامشآ

432.غومشآ

432.ندیمشآ

432.انشآ

433.انشآ

434.انشآ

434.يورانشآ

434.رگانشآ

434.يرگانشآ

434.وانشآ

434.روانشآ

435.يروانشآ

435.هانشآ

435.ییانشآ

435.وشآ

.بآ 436شآ و 
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436.بوشآ

437.بوشآ

.زیگنا 437بوشآ 

.يزیگنا 437بوشآ 

437.شبوشآ

.بلط 437بوشآ 

.یبلط 437بوشآ 

.رگ 438بوشآ 

.يرگ 438بوشآ 

.رتسگ 438بوشآ 

.يرتسگ 438بوشآ 

438.كانبوشآ

438.یکانبوشآ

438.یگدنبوشآ

438.هدنبوشآ

438.یبوشآ

438.ندیبوشآ

439.روشآ

439.روشآ

439.روشآ

439.روشآ

439.هداروشآ

439.ناروشآ

.لاپ یناب  439روشآ 

439.ندروشآ

440.هدروشآ
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440.هدنروشآ

440.هروشآ

440.يروشآ

440.نایروشآ

440.ندیروشآ

440.هدیروشآ

440.هیروشآ

440.غوشآ

440.یگتفوشآ

441.نتفوشآ

441.هتفوشآ

.ندش شال  441شآ و 

441.یشآ

441.نایشآ

442.هنایشآ

442.بیشآ

.بیش 442بیشآ و 

442.لیشآ

442.هنیشآ

443.ههیشآ

443.راصآ

443.لاصآ

443.هدصآ

443.هرصآ

443.هرصآ

443.فصآ
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.هلودلا 443فصآ 

444.هاجفصآ

.ناخ 444فصآ 

444.یفصآ

444.لصآ

444.هیصآ

444.لاطآ

444.ماطآ

444.ماطآ

445.ایفورطآ

445.لالیرطآ

445.همطآ

445.نطآ

445.اسوطآ

445.اغآ

.یلاع دمحا  446اغآ 

446.هبنپاغآ

446.جاغآ

.نلد 446جاغآ 

446.یجاغآ

446.یچاغآ

446.راغآ

447.ناراغآ

447.نادراغآ

447.یگدراغآ

447.ندراغآ
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447.هدراغآ

447.شراغآ

447.هدنراغآ

447.هراغآ

448.يراغآ

448.یگدیراغآ

448.ندیراغآ

448.هدیراغآ

448.نوقیراغآ

449.زاغآ

450.نازاغآ

.ندرک 450زاغآ 

450.هدننکزاغآ

450.رگزاغآ

450.هدنزاغآ

.نداهن 451زاغآ 

451.هزاغآ

451.نایزاغآ

451.ندیزاغآ

451.هدیزاغآ

452.لاغآ

452.لاغآ

452.لاغآ

452.لاغآ

452.نالاغآ

.هشپ 452لاغآ 
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452.شلاغآ

453.رگشلاغآ

453.يرگشلاغآ

453.هدنلاغآ

453.ندیلاغآ

453.هدیلاغآ

453.شیلاغآ

453.ندناغآ

.غالب 454غآ 

.شوغوب 454غآ 

454.رغآ

454.ندرغآ

454.هدرغآ

454.يرغآ

454.غادیرغآ

454.یقیرغآ

455.هیقیرغآ

455.سویرغآ

455.زغآ

455.نوزغآ

455.نتسغآ

455.هتسغآ

455.شغآ

455.یگتشغآ

455.نتشغآ

456.ینتشغآ
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456.هتشغآ

.ندش 456هتشغآ 

.ندرک 456هتشغآ 

456.لغآ

456.سلغآ

457.سیلغآ

457.ندنغآ

457.ندنغآ

457.هدنغآ

457.هدنغآ

457.سنغآ

457.وغآ

.غاد 457غآ و 

458.سروغآ

458.زوغآ

458.زوغآ

458.لوگزوغآ

458.شوغآ

459.نتشوغآ

459.ندیشوغآ

459.لوغآ

459.ندنوغآ

459.ندینوغآ

459.شیغآ

459.لیغآ

459.لیغآ
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460.هیغآ

460.فآ

460.تافآ

460.رافآ

460.قافآ

461.یقافآ

461.تفآ

461.باتفآ

463.باتفآ

463.باتفآ

.تسرپ 463باتفآ 

.کتسرپ 463باتفآ 

.یتسرپ 463باتفآ 

.درورپ 463باتفآ 

.نهپ 464باتفآ 

.نیبج 464باتفآ 

.همشچ 464باتفآ 

.كدزد 464باتفآ 

.ور 464باتفآ 

.يور 464باتفآ 

.هیور 464باتفآ 

.یگدز 464باتفآ 

.هدز 464باتفآ 

.درز 465باتفآ 

.يدرز 465باتفآ 

.تعلط 465باتفآ 
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.راذع 465باتفآ 

.هاگ 465باتفآ 

.نادرگ 465باتفآ 

.شدرگ 465باتفآ 

.كدرگ 465باتفآ 

.یگتفرگ 465باتفآ 

.نگ 466باتفآ 

.ینگ 466باتفآ 

.ریگ 466باتفآ 

.نیگ 466باتفآ 

.ینیگ 466باتفآ 

.اقل 466باتفآ 

.باتهم 466باتفآ 

.كان 466باتفآ 

.یکان 466باتفآ 

.هدزن 467باتفآ 

467.هباتفآ

.یچ 467هباتفآ 

.هناخ 467هباتفآ 

.راد 467هباتفآ 

.يراد 467هباتفآ 

.دزد 467هباتفآ 

.نادلگ 467هباتفآ 

.نگل 467هباتفآ 

467.یباتفآ

468.یباتفآ
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468.هواتفآ

.وید 468تفآ 

.یگدیسر 468تفآ 

.هدیسر 468تفآ 

.یگدز 468تفآ 

.هدز 468تفآ 

469.یتفآ

469.مدفآ

469.هزارفآ

469.نارفآ

469.گنرفآ

469.ناگنرفآ

469.هزورفآ

470.هشورفآ

470.هرفآ

470.دیرفآ

470.راگدیرفآ

471.ناگدیرفآ

471.ندیرفآ

471.نودیرفآ

471.ینودیرفآ

472.هدیرفآ

472.کیرفآ

472.نیرفآ

476.نیرفآ

476.نیرفآ
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.ناوخ 477نیرفآ 

477.شنیرفآ

477.ناگنیرفآ

.رگ 477نیرفآ 

.همان 478نیرفآ 

478.هدننیرفآ

478.هناسفآ

478.قفآ

478.قفآ

478.هقفآ

478.هقفآ

479.هناگفآ

479.لفآ

479.تالفآ

479.اینولفآ

479.هلفآ

479.نیلفآ

479.نویلفآ

479.دنفآ

480.كادنفآ

480.ندیدنفآ

480.نلوفآ

480.هفآ

480.یفآ

480.قآ

480.قآ
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.ياباتآ 480قآ 

480.اقآ

481.یئاقآ

481.یئاقآ

481.یئاقآ

481.اباقآ

.یچ 481یلباقآ 

481.جاقآ

481.يرجاقآ

481.یگدازاقآ

481.هدازاقآ

481.یساقآ

482.یلعاقآ

482.لاقآ

.ینیا 482اقآ و 

.ودرا 482قآ 

482.ونابقآ

.یهب 482قآ 

.رپ 482قآ 

.ياچ 483قآ 

483.هچقآ

.راصح 483قآ 

483.غادقآ

.گرزب 483غادقآ 

.کچوک 483غادقآ 

483.یغادقآ
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.دنبرد 483قآ 

.ایرد 483قآ 

484.ارقآ

484.يارسقآ

484.ییارسقآ

.رقنس 484قآ 

.رقنس 484قآ 

.رقنس 484قآ 

.وس 484قآ 

.وس 484قآ 

485.ماشقآ

485.هقشقآ

.رهش 485قآ 

485.یطقآ

.ریغص 485یطقآ 

.هعلق 485قآ 

.ولنویوق 485قآ 

.دنک 485قآ 

.دبنگ 485قآ 

.رومیتدمحم 486قآ 

.دجسم 486قآ 

486.شوقآ

486.كآ

491.كآ

491.كآ

491.یمداکآ
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491.لاکآ

491.ماکآ

491.یلوهاکآ

491.بکآ

491.پکآ

492.روتکآ

492.جکآ

492.حکآ

492.جحکآ

492.خکآ

492.هدکآ

492.رکآ

492.ههارکرکآ

492.سکآ

493.هسکآ

493.ندیناشکآ

493.تفکآ

493.ارککآ

493.لکآ

493.تالکآ

.رارملا 493لکآ 

.هسفن 493لکآ 

494.هلکآ

494.هلکآ

.دابکالا 494ۀلکآ 

.محللا 494ۀلکآ 
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494.نیلکآ

494.مکآ

494.نکآ

494.نانکآ

494.جنکآ

494.دنکآ

495.یگدنکآ

495.ندنکآ

496.یندنکآ

497.هدنکآ

498.هدنکآ

.ولهپ 498هدنکآ 

.ندش 498هدنکآ 

.ندرک 498هدنکآ 

.ندرگ 498هدنکآ 

.شوگ 498هدنکآ 

.تشوگ 498هدنکآ 

.لای 498هدنکآ 

499.شنکآ

.رگ 499شنکآ 

499.هدننکآ

499.هنکآ

499.ندینکآ

499.هدینکآ

499.وکآ

499.جوکآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


500.هلوکآ

500.شیکآ

500.ندیشیکآ

500.نیکآ

500.گآ

500.هاگآ

501.هاگآ

501.ناهاگآ

501.ندناهاگآ

501.هدنناهاگآ

502.ندیناهاگآ

502.هدیناهاگآ

.لد 502هاگآ 

502.یهاگآ

503.یهاگآ

503.ندیهاگآ

503.هدیهاگآ

503.پگآ

503.جگآ

503.هدگآ

503.رگآ

503.هتسگآ

503.هتسگآ

503.هسگآ

504.شگآ

504.نتشگآ
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504.هتشگآ

504.هتشگآ

504.تفگآ

504.نگآ

504.نگآ

505.جنگآ

505.دنگآ

505.یگدنگآ

505.ندنگآ

505.یندنگآ

505.هدنگآ

.شوگ 505هدنگآ 

505.شنگآ

506.هنگآ

506.ندینگآ

506.هدینگآ

506.وگآ

506.روگآ

506.رگروگآ

506.يرگروگآ

506.يروگآ

506.شوگآ

507.ندیشوگآ

507.نوگآ

507.هگآ

508.هگآ
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508.ناهگآ

508.ندناهگآ

508.هدنناهگآ

508.ندیناهگآ

508.هدیناهگآ

508.یهگآ

509.یهگآ

510.یهگآ

510.ندیهگآ

510.هدیهگآ

510.ندیشیگآ

510.میگآ

510.نیگآ

510.نیگآ

510.نیگآ

511.لآ

511.لآ

512.لآ

512.لآ

513.لآ

.لیجآ 513لآ 

.يداورآ 513لآ 

.لاخشآ 513لآ 

.غیرفآ 513لآ 

514.الآ

514.الآ
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514.الآ

 . 514ءالآ

514.یلبلبالآ

.نایفسوبا 514لآ 

514.الوبالآ

514.یگنلپالآ

515.تالآ

515.تالآ

515.كروتالآ

515.قجالآ

515.هجالآ

515.یچالآ

515.قیچالآ

.دیشخا 516لآ 

.ندش نوخالاو  516نوخالآ 

516.غادالآ

.ریشدرا 516لآ 

516.سالآ

516.اکسالآ

516.تشالآ

.بلغا 516لآ 

517.فالآ

.بایسارفا 517لآ 

517.کنارفالآ

518.گنلکالآ

518.گنلکالآ
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518.نسراگالآ

518.نالالآ

.هللا 518لآ 

518.هلالآ

.سایلا 518لآ 

518.مالآ

519.دمالآ

519.لمالآ

519.کیلمالآ

.ریما 519لآ 

519.نالآ

519.نانالآ

.شوغارب 519نالآ 

519.اوقنالآ

520.کنالآ

.هوک 520نالآ 

520.هلگنالآ

520.والآ

520.هوالآ

520.هوالآ

520.يالآ

520.نایالآ

520.شیالآ

.كان 521شیالآ 

521.هدنیالآ

521.ندییالآ
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521.بلآ

521.بلآ

521.سوینتابلآ

521.قابلآ

521.ولابلآ

522.ولپولابلآ

522.یلابلآ

522.ینابلآ

522.ینابلآ

.دنواب 522لآ 

.نالسرا 522بلآ 

.نوغرا 522بلآ 

.نیکت 523بلآ 

.لوتب 523لآ 

.کمرب 523لآ 

.ناهرب 523لآ 

524.شبغبلآ

524.سناوبلآ

.هرکبوب 524لآ 

.نایفسوب 524لآ 

524.سیزاکوبلآ

524.كرکوبلآ

524.نزاهوبلآ

.هیوب 524لآ 

.نی 525یبلآ 

.درون 525پلآ 
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.يدرون 525پلآ 

525.تلآ

526.تلآ

526.یئاتلآ

.نابت 527لآ 

.شارت 527تلآ 

.اغمت 527لآ 

527.نتلآ

528.نوتلآ

.اکلیب 528نوتلآ 

.شات 528نوتلآ 

.اغمت 528نوتلآ 

.وس 528نوتلآ 

.يرپک 528نوتلآ 

.نالچآ 528یتلآ 

528.جلآ

.هنفج 528لآ 

.ریالج 529لآ 

.هیونسح 529لآ 

.قح 529لآ 

.نادمح 529لآ 

.ناقاخ 529لآ 

.يدیشروخ 530لآ 

.دواد 530لآ 

530.رلآ

.لوسر 530لآ 
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.دایز 530لآ 

.رایز 530لآ 

531.سلآ

.ناساس 531لآ 

.يدعاس 531لآ 

.ناماس 532لآ 

532.تسلآ

.قوجلس 532لآ 

533.نسلآ

533.شلآ

534.شلآ

534.شلآ

534.رتشلآ

.شگد 534شلآ 

.بسنش 534لآ 

.زاریش 534لآ 

.نافوص 534لآ 

.رهاط 534لآ 

.اغمط 535لآ 

.یغمط 535لآ 

.ابع 535لآ 

.سابع 535لآ 

.نامثع 536لآ 

.قارع 536لآ 

.يراطع 536لآ 

.یلع 536لآ 
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.نارمع 536لآ 

.بلاغ 536لآ 

537.ندغلآ

537.هدغلآ

537.وغلآ

537.هنوغلآ

537.فلآ

537.تافلآ

.همطاف 537لآ 

537.نتفلآ

538.هتفلآ

.نوعرف 538لآ 

.نوغیرف 538لآ 

538.سنفلآ

538.هفلآ

.درواق 538لآ 

.سارق 538لآ 

539.کلآ

.هیوکاک 539لآ 

.هثکثک 539لآ 

.ریثک 539لآ 

.ترک 539لآ 

540.ردناسکلآ

540.لکلآ

540.یلکلآ

540.یکلآ
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540.نوگلآ

540.هنوگلآ

.ثیل 540لآ 

541.ولاملآ

541.ناملآ

.جاتحم 541لآ 

.دمحم 541لآ 

.سادرم 541لآ 

.ناورم 542لآ 

.عشعشم 542لآ 

.رفظم 542لآ 

.رفصعم 542لآ 

.بلهم 542لآ 

.لاکیم 543لآ 

543.نلآ

.نیدلارصان 543لآ 

544.جنلآ

.حاجن 544لآ 

.رصن 544لآ 

.هرصن 545لآ 

545.گنلآ

.گنلود 545گنلآ و 

.تخبون 546لآ 

546.ولآ

546.ولآ

.لیجآ 547لآ و 
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.بوشآ 547لآ و 

.هیودا 547لآ و 

547.کئولآ

.عاضوا 547لآ و 

547.هاولآ

547.ولابولآ

548.اراخبولآ

.رابت 548لآ و 

548.شرتولآ

548.جولآ

548.هچولآ

.کگس 548هچولآ 

548.یناسارخولآ

548.کشخولآ

548.دولآ

549.یگدولآ

549.ندولآ

550.هدولآ

.ناماد 551هدولآ 

.شک 551هدولآ 

551.نازولآ

551.درزولآ

551.سولآ

551.نسولآ

551.هسولآ

551.هایسولآ
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.یلگنج 551هایسولآ 

.يراطع 552لآ و 

552.شورفولآ

552.یشورفولآ

552.یسیقولآ

552.یهوکولآ

552.هدرگولآ

552.مولآ

552.دنولآ

552.کنولآ

552.هنولآ

553.هولآ

.یلعوبا 553يولآ 

.اراخب 553يولآ 

.یلیج 553يولآ 

.ینیچ 553يولآ 

.یناسارخ 553يولآ 

.یتشد 553يولآ 

.دیفس 553يولآ 

.هایس 553يولآ 

.هتشک 553يولآ 

.یهوک 554يولآ 

.یلیگ 554يولآ 

554.هلآ

554.هلآ

554.هلآ
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554.هلآ

.ۀعبطملا 554ۀلآ 

.ولک 554هلآ 

555.ههلآ

.تسرپ 555ههلآ 

.یتسرپ 555ههلآ 

555.یلآ

555.یلآ

555.یلآ

555.نارایلآ

.نیسای 555لآ 

.یلاب 555یلآ 

556.زیلآ

556.ندزیلآ

556.شزیلآ

556.هدنزیلآ

556.ندیزیلآ

.سی 556لآ 

556.نیلآ

556.هیلآ

556.هیلآ

556.مآ

557.مآ

557.مآ

557.امآ

557.جامآ
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.هناخ 557جامآ 

557.هاگجامآ

558.دامآ

558.یگدامآ

558.ندامآ

558.هدامآ

.ندش 558هدامآ 

.ندرک 558هدامآ 

.هدرک 559هدامآ 

559.رامآ

559.رامآ

559.ندرامآ

559.يدرامآ

559.سانشرامآ

559.رگرامآ

559.ریگرامآ

560.هریگرامآ

560.هرامآ

.ریگ 560هرامآ 

560.ندیرامآ

560.نزامآ

560.يزامآ

560.سامآ

560.سامآ

561.ناسامآ

561.هدنناسامآ
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561.ندیناسامآ

561.هدیناسامآ

.شک 561سامآ 

561.هدنسامآ

561.یگدیسامآ

561.ندیسامآ

561.هدیسامآ

562.هیسامآ

562.قامآ

562.لامآ

562.هامآ

562.ندناهامآ

562.هدناهامآ

562.هدنناهامآ

562.ندیناهامآ

562.هدیناهامآ

563.ندیهامآ

563.هدیهامآ

563.يامآ

563.لکدپمآ

563.رپمآ

563.جنسرپمآ

563.رتمرپمآ

563.جمآ

564.نتخمآ

564.هتخمآ
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564.دمآ

564.دمآ

565.دمآ

565.دمآ

565.دشدمآ

565.ندشدمآ

565.یگدمآ

565.ندمآ

572.یندمآ

573.دمایندمآ

.تفر 573دمآ و 

.دش 573دمآ و 

.نتشاد دماین  573دمآ و 

573.هدمآ

573.هدمآ

.يوگ 573هدمآ 

574.يدمآ

574.يدمآ

574.يدمآ

574.هزیدمآ

574.رمآ

574.ارمآ

574.تارمآ

574.هنارمآ

.هللا ماکحاب  574رمآ 

575.شزرمآ
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575.راکشزرمآ

575.راگزرمآ

575.يراگزرمآ

575.هدنزرمآ

575.ندیزرمآ

576.یندیزرمآ

576.هدیزرمآ

576.شیزرمآ

576.غرمآ

576.هرمآ

576.کیرمآ

.سوپسو 577کیرمآ 

577.نیرمآ

577.سمآ

577.مادرتسمآ

577.صمآ

577.لمآ

578.لمآ

578.جلمآ

.مز 578لمآ 

578.هلمآ

579.هلمآ

579.سلیلمآ

579.نمآ

579.نمآ

579.ننمآ
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579.نونمآ

579.هنمآ

580.هنمآ

580.كاینمآ

580.نینمآ

580.ومآ

580.تومآ

580.ایتومآ

580.راگتخومآ

581.ناگتخومآ

581.یگتخومآ

581.نتخومآ

582.نتخومآ

582.ینتخومآ

582.هتخومآ

583.دومآ

583.ایردومآ

583.ندومآ

583.هدومآ

583.رومآ

583.نایرومآ

584.زومآ

584.نازومآ

584.ندنازومآ

584.ندینازومآ

584.شزومآ
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584.هاگشزومآ

584.یشزومآ

585.راگزومآ

585.يراگزومآ

585.هدنزومآ

586.يزومآ

586.ندیزومآ

586.ینسومآ

586.صومآ

586.نلومآ

586.نومآ

586.نومآ

586.نومآ

586.نومآ

587.كاینومآ

587.يومآ

587.هیومآ

587.همآ

588.همآ

588.همآ

588.یمآ

588.یگتخیمآ

588.نتخیمآ

589.ینتخیمآ

589.هتخیمآ

589.هتخیمآ
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589.زیمآ

590.زیمآ

590.نازیمآ

590.شزیمآ

590.راگزیمآ

590.يراگزیمآ

591.هدنزیمآ

591.هزیمآ

.یئوم 591هزیمآ 

591.ژیمآ

591.هژیمآ

591.صیمآ

591.غیمآ

592.غیمآ

592.ندغیمآ

592.هغیمآ

592.یغیمآ

592.ندیغیمآ

592.نیمآ

592.نیمآ

593.ینیمآ

593.سویمآ

593.نآ

598.نآ

599.نآ

600.نآ
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600.نآ

600.نآ

601.ٍنآ

 . 601ءانآ

601.تانآ

601.رانآ

601.یلوطانآ

601.فانآ

601.اقیطولانآ

602.مانآ

602.مانآ

602.نانآ

602.سانانآ

602.ًانآ

602.تنآ

602.سادیسلاتنآ

.نیریپ 602یتنآ 

.نت سیت  603نآ 

603.کیتنآ

.رخ 603کیتنآ 

.يرخ 603کیتنآ 

.شورف 603کیتنآ 

.یشورف 603کیتنآ 

603.لیتنآ

603.شویتنآ

603.جنآ
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604.اجنآ

604.قاجنآ

.ناهج 604نآ 

604.چنآ

604.تچنآ

604.شچنآ

604.نانچنآ

605.هچنآ

605.حنآ

605.هحنآ

605.سخاموردنآ

.رگد 605نآ 

606.ندنآ

606.نودنآ

.رگید 606نآ 

.ار 606نآ 

.هنیزور 606نآ 

.نامز 606نآ 

607.سنآ

607.سنآ

607.تاسنآ

607.هتسنآ

.ارس 607نآ 

.يرس 607نآ 

.وس 607نآ 

.يدور يوس  607نآ 
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607.هسنآ

608.هاگنتشنآ

608.فنآ

608.فنآ

608.فنآ

608.ًافنآ

608.هفنآ

608.نیفنآ

608.هرقنآ

608.نوقنآ

608.کنآ

609.کنآ

609.کنآ

609.کنآ

609.اراکنآ

609.تکنآ

.اجک 609نآ 

.سک 609نآ 

.یسک 610نآ 

610.شکنآ

610.وکنآ

610.هکنآ

610.هاگنآ

611.وینامارگنآ

612.رتلگنآ

612.دنلگنآ
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612.نسکاسولگنآ

.یناک 612یلگنآ 

612.ندنگنآ

612.هنوگنآ

612.هگنآ

613.یهگنآ

613.دننآ

.ین 613ینابونآ 

613.سیبونآ

613.امسرونآ

614.ایمونآ

614.سیونآ

614.هنآ

614.هنآ

615.هنآ

615.هنآ

615.اهنآ

615.همهنآ

616.ینآ

616.ینآ

616.ینآ

616.ینآ

616.ینآ

.لاب 616ینآ 

616.تینآ

617.ندینآ
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617.سینآ

617.هتسینآ

617.هسینآ

617.نیلینآ

617.نینآ

617.هینآ

618.هینآ

618.وآ

618.اوآ

619.خاوآ

619.ناداوآ

619.راوآ

619.راوآ

620.هجراوآ

620.یگراوآ

620.ریگراوآ

621.هراوآ

621.هراوآ

.ندرک 622هراوآ 

.ریگ 622هراوآ 

622.يراوآ

622.نیراوآ

622.زاوآ

625.وجزاوآ

625.هدنهدزاوآ

625.هزاوآ
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625.هزاوآ

.ناوخ 626هزاوآ 

.یناوخ 626هزاوآ 

.ژد 626هزاوآ 

626.لاوآ

626.ماوآ

626.هاوآ

626.ياوآ

626.جوآ

627.خوآ

627.خوآ

627.نتخوآ

627.دوآ

627.روآ

628.روآ

629.ناروآ

629.ندیناروآ

629.اتروآ

629.یتروآ

629.هجروآ

629.هچروآ

629.دروآ

630.دروآ

630.دروآ

630.يوجدروآ

630.هاوخدروآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


630.هاگدروآ

632.هگدروآ

632.ندروآ

638.یندروآ

.درب 638دروآ و 

638.هدروآ

638.ندیدروآ

638.سئرروآ

638.یطروآ

639.كروآ

639.نجنروآ

639.دنروآ

639.دنروآ

639.هدنروآ

.ندرک 639دوروآ 

639.هروآ

639.هروآ

639.يروآ

640.يروآ

.ندرک 640دیروآ 

640.ندیروآ

642.زیروآ

642.نشوآ

642.ناکوآ

.لوات 642لوآ و 

642.هلوآ
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642.نوآ

643.نوآ

.ساپ 643نوآ 

643.دنوآ

643.دنوآ

643.دنوآ

643.دنوآ

644.يدنوآ

644.گنوآ

644.ناگنوآ

644.سونوآ

644.هنوآ

645.ووآ

645.هوآ

645.هوآ

645.هوآ

645.هوآ

645.يوآ

645.يوآ

646.جیوآ

646.یگتخیوآ

646.نتخیوآ

648.ینتخیوآ

648.هتخیوآ

.مشچ 649هتخیوآ 

.شود 649هتخیوآ 
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.شوگ 649هتخیوآ 

.بل 649هتخیوآ 

.فان 649هتخیوآ 

649.زیوآ

649.زیوآ

650.نازیوآ

650.شزیوآ

650.نگزیوآ

650.هدنزیوآ

.زیرگ 650زیوآ و 

651.هزیوآ

651.هزیوآ

.دنب 651هزیوآ 

651.ناگژیوآ

651.هژیوآ

.نوربس 651يوآ 

651.نسیوآ

651.نشیوآ

652.هنشیوآ

652.هشیوآ

652.هآ

652.هآ

652.هآ

653.راهآ

653.راهآ

653.رادراهآ
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653.ندراهآ

.ندز 654راهآ 

.ندرک 654راهآ 

654.هرهمراهآ

654.ندیراهآ

654.ندیزاهآ

654.هدیزاهآ

654.لاهآ

654.ناهآ

654.ياهآ

655.هباینبهآ

655.هبهآ

655.نتهآ

655.هتهآ

655.نتخهآ

656.هتخهآ

656.رهآ

656.رهآ

656.نمارهآ

656.رادرهآ

656.ندرهآ

656.هدرکرهآ

656.نمرهآ

657.ینمرهآ

657.هرهمرهآ

657.نرهآ
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658.هریبدرامهرهآ

658.ندیرهآ

658.نمیرهآ

658.همیرهآ

658.یگتسهآ

658.هتسهآ

.يوخ 659هتسهآ 

.ییوخ 659هتسهآ 

.يار 659هتسهآ 

.ییار 659هتسهآ 

.ور 660هتسهآ 

.راک 660هتسهآ 

.يراک 660هتسهآ 

660.کهآ

.زپ 660کهآ 

.يزپ 660کهآ 

.وراچ 660کهآ 

.جوراس 661کهآ 

.ندیشک 661هآ 

.هرون 661کهآ 

.رداشون 661کهآ 

661.یکهآ

.كریب 661یکهآ 

661.لهآ

661.تالهآ

661.هلهآ
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662.دنمهآ

662.نهآ

662.نهآ

663.نهآ

.دمیا 663نهآ 

.رب 663نهآ 

.هیاپ 663نهآ 

.شوپ 663نهآ 

.دالوپ 663نهآ 

.بات 663نهآ 

.رت 663نهآ 

.نت 663نهآ 

663.جنهآ

.هماج 664نهآ 

664.ناجنهآ

.ناج 664نهآ 

.تفج 664نهآ 

664.هدنجنهآ

664.هجنهآ

665.ندیجنهآ

665.هدیجنهآ

.ياخ 665نهآ 

.غاد 665نهآ 

.لد 665نهآ 

.یلد 666نهآ 

.ابر 666نهآ 
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.زاس 666نهآ 

.يزاس 666نهآ 

.ياس 666نهآ 

.بلس 666نهآ 

.رایش 666نهآ 

.یسرک 666نهآ 

.شک 667نهآ 

.ناشک 667نهآ 

.بوک 667نهآ 

.یبوک 667نهآ 

667.گنهآ

.واگ 673نهآ 

.زادگ 674نهآ 

.راذگ 674نهآ 

674.رگنهآ

674.نارگنهآ

674.هناخرگنهآ

674.يرگنهآ

675.یگنهآ

675.ندیگنهآ

.مرن 675نهآ 

675.یشوخونهآ

675.دونهآ

675.ینهآ

675.هباینهآ

676.نینهآ
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.هجنپ 676نینهآ 

.لد 676نینهآ 

676.هنینهآ

676.وهآ

677.وهآ

679.زاوهآ

679.ناوهآ

679.ناوهآ

679.هناوهآ

679.ياوهآ

679.هچبوهآ

680.هربوهآ

680.اپوهآ

680.زاورپوهآ

680.کتوهآ

680.هجوهآ

680.مشچوهآ

680.مارخوهآ

680.دوهآ

681.لدوهآ

681.یلدوهآ

.مد 681هآ و 

681.ودوهآ

681.کتسودوهآ

681.ادزماروهآ

681.ربروهآ
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681.يروهآ

.يراز 681هآ و 

682.دنغفوهآ

682.نادرگوهآ

682.ینادرگوهآ

682.دنموهآ

682.نوهآ

682.كانوهآ

.هلان 683هآ و 

.رب 683نوهآ 

.هاو 683هآ و 

683.يوهآ

683.يوهآ

.راتات 683يوهآ 

.يراتات 683يوهآ 

.راتت 683يوهآ 

.يراتت 683يوهآ 

.رتت 684يوهآ 

.يرتت 684يوهآ 

.يرواخ 684يوهآ 

.اتخ 684يوهآ 

.نتخ 684يوهآ 

.زیخرخ 684يوهآ 

.اطخ 684يوهآ 

.کلف 684يوهآ 

.کشم 684يوهآ 
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.نیکشم 684يوهآ 

685.ییوهآ

685.ههآ

685.یهآ

685.یهآ

685.هنایهآ

685.نتخیهآ

686.هتخیهآ

686.نیهآ

686.يآ

686.يآ

.هبآ 686يآ 

686.ایآ

687.تایآ

687.رایآ

687.زایآ

687.سایآ

687.نایآ

687.نایآ

688.يایآ

.اباب 688يآ 

.نیدلا فیس  کیب  688يآ 

.نیدلازع کیب  688يآ 

.نیدلا بطق  کیب  688يآ 

688.تیآ

689.یتیآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


.رومیت 689يآ 

689.نیتیآ

.شیورد 689يآ 

689.نیدیآ

689.نیدیآ

689.ریآ

689.ناریآ

689.ماتریآ

690.ایریآ

690.انایریآ

690.نیریآ

690.كزیآ

690.هنزیآ

690.ژیآ

690.سیآ

690.هسیآ

690.شیآ

691.هنتشیآ

691.مشیآ

691.هنشیآ

691.هشیآ

691.رغیآ

691.تفیآ

691.لیآ

691.لیآ

.میاس 692میآ 
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692.نیآ

692.نیآ

692.نیآ

692.تانیآ

692.ناگدنیآ

692.هدنیآ

.دور 692نیآ 

692.هنیآ

692.هنیآ

693.هنیآ

693.هنیآ

693.هنیآ

694.هنیآ

.ردنکسا 694ءهنیآ 

.يردنکسا 694ءهنیآ 

.زورفا 694هنیآ 

.يزورفا 694هنیآ 

.نادنب 694هنیآ 

.يدنب 694هنیآ 

.لیپ 694ءهنیآ 

.خرچ 695ءهنیآ 

.ینیچ 695ءهنیآ 

.هناخ 695هنیآ 

.يرواخ 695ءهنیآ 

.راد 695هنیآ 

.يراد 695هنیآ 
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.ناد 695هنیآ 

.قد 695ءهنیآ 

.یمور 695ءهنیآ 

.وناز 696ءهنیآ 

.ادز 696هنیآ 

.ییادز 696هنیآ 

.ردنکس 696ءهنیآ 

.يردنکس 696ءهنیآ 

.راک 696هنیآ 

.يراک 696هنیآ 

.رگ 697هنیآ 

697.نادرگءهنیآ

.يرگ 697هنیآ 

.نوگ 697هنیآ 

.یل 697هنیآ 

.رو 697هنیآ 

697.ینیآ

697.هیآ

.یسرکلا 697ۀیآ 

.هللا 698ۀیآ 

.هیام 698هیآ و 

698.ژییآ.زییآ

698.ژییآ

698.كژییآ

698.هژییآ

698.نییآ
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701.نییآ

.يربکا 701نییآ 

.يدنب 702نییآ 

.تسرپ 702نییآ 

.یتسرپ 702نییآ 

.دیشمج 702نییآ 

.یسرداد 702نییآ 

.بسشگ 702نییآ 

.هلحم 702نییآ 

.همان 702نییآ 

702.هنییآ

703.هنییآ

703.هنییآ

703.هنییآ

.ردنکسا 703ءهنییآ 

.يردنکسا 703ءهنییآ 

.زورفا 703هنییآ 

.يزورفا 704هنییآ 

.نادنب 704هنییآ 

.يدنب 704هنییآ 

.زادرپ 704هنییآ 

.اریپ 704هنییآ 

.لیپ 704ءهنییآ 

.لات 704ءهنییآ 

.ینیچ 704ءهنییآ 

.یبلح 704ءهنییآ 
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.هناخ 705هنییآ 

.راد 705هنییآ 

.يراد 705هنییآ 

.ناد 705هنییآ 

.قد 705ءهنییآ 

.یمور 705ءهنییآ 

.نییور 705ءهنییآ 

.وناز 705ءهنییآ 

.ادز 705هنییآ 

.یئادز 706هنییآ 

.ردنکس 706ءهنییآ 

.يردنکس 706ءهنییآ 

.زورف 706هنییآ 

.يدق 706ءهنییآ 

.راک 706هنییآ 

.يراک 706هنییآ 

.نوگ 706هنییآ 

.امن یتیگ  706ءهنییآ 

.ماین 706هنییآ 

.نازرو 707هنییآ 

.گنشوه 707نییآ 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  707هرابرد 
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ادخهد همانتغل 

باتک تاصخشم 

هرود  / خـیرات روـشک  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  : اـشنم دنـس ] ] ادـخهد هماـن  تغل تاـیبدا ـ  : ناوـنع هدـنورپ   : فیـصوت حـطس 
نامزاس هب  کمک  درومرد  هجدوب  همانرب و  ناـمزاس  تاـبتاکم  : اوتحم هنماد و  .گرب   160: يرهاظ تاصخشم  . 1342 :1341 ـ  داجیا
.نافلوم فیلاـت  قح  تروص  ادـخهد ،  هماـن  تغل زا  هلجم  شـش  راـشتنا  پاـچ و  نیودـت و  تباـب  راـبتعا  نیماـت  ادـخهد ،  هماـن  تغل

تارابتعا هعـسوت  ياه  حرط فیلاتلا  قح اه  دادرارق  تایبدا  عاـمتجا  : رگفیـصوت هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  نارهت  هاگـشناد  : رگفیـصوت
220/17690 یبایتسد : هرامش 

فرح آ

.آ

نیا .دـنراد  کی  هب  ار  نآ  لَّمُج  باـسح  رد  و  اـجه ، فورح  زا  تسا  لّوا  فرح  هکرحتم ، فلا  اـی  هزمه  لـباقم  هنَِّیل ، فلا  فرح ) )
تاثداح مکش  ( 1  :) هناسفا هناـسفآ ، .هناـکفا  هناـکفآ ، رد  نوچ  دوش ، لدـب  هحوتفم  ءهزمه  هب  هاـگ  دـشاب  هملک  لّوا  رد  نوچ  فرح 

.هلماح دـشاب  رهد  تاثداح  زک  مکـش  ره  دوش  هناکفا  دز  ملاع  رب  گناب  نوچ  شتبیه  .دعـسدوعسم.دنک  هناکفآ  وت  بیهن  زا  نتـسبآ 
رب زور  بش و  قلخ  شیپب  .یئانـس  .لماح  هضراع  زا  تلع و  زا  دب  هک  سپ  نآز  تلع  شیاز  زا  دش  هناکفا  نم  بیکرت  .دعـسدوعسم 

نارای ياجب  یکین  نوسفا  تسا  يا  هناسفا  نودرگ  رهم  هزور  هد  .گنرفـسا  فیـس  .نم  ءهناسفآ  خـیرات و  هّصق و  رادـم  تست  بقانم 
و شخردآ ، رد  شخرد  و  هلالآ ، رد  هلال  نوچ  دشاب ، ياج  رب  هملک  ینعم  دـتفا و  هملک  لّوا  زا  هاگ  .ظفاح و  (. 2) ارای رامش  تصرف 

یناسارخ تسا  نیدسب  یتاود  نوچ  .سابعلاوبا  .دنک  هناکف  رخ  بیسآ  کی  زن  نونکا  سرتم  اکدوک  لد  هداس  ( : 3) هناکفآ رد  هناکف 
.راو یناسارخ  تسا  نیدـسب  یتاود  نوچ  رانـشب  نامعن  ءهلال  نورد  راز  نمـسب  .يرهچونم.انمچ  فرط  هب  هلـال  وا  رـس  هدرکزاـب  راو 

یکی دمآردنا  شیپ  هب  .يدسا  .ادـص  وت  شیدـنادب  ریت  هوک و  وچمه  وت  شخردآ  تریت  فخ و  گنج  هب  دوب  تمـصخ  .يرهچونم 
یعامـس هملک  لوا  زا  نآ  فذح  نینچمه  هحوتفم و  ءهزمه  هب  آ »  » لیدـبت .يدـسا  .ربا  وچ  ناشورخ  شخرد و  نوچ  ناهج  ربب  دـنت 

 : دـنیوگ نمیا  دـننک و  لدـب  يا »  » هب یهاگ  نانابز  یـسراف  ار  یبرع  نمآ  ءهملک  ءهنیل  فلا  تسین و  یهار  نآ  رد  ار  ساـیق  تسا و 
طاشن راگزور  زورون  .یکبول  دـیمع  .تسـشن  يزوب  رد  هکره  ایرد  جوم  زا  تسا  نمیا  نحم  زا  تسر  اجتلا  درک  وا  هاگرد  رب  هکره 

دیک زا  هتـشیرف  دوب  نمیا  تسا  هتـشیرف  قلخ  تریـس و  هب  وا  هک  اریز  .يرهچوـنم  .ینمرا  ياـبید  هب  تشد  ربا  هدیـشوپ  ینمیا  تسا و 
ءهملک بقع  نوچ  عمج ، تمالع  نا ،» ـ«  فلا .يدعس.تسوا و  تلصخ  هچنآ  متسنادب  ات  متـسشنن  رام  نمیا ز  زگره  .يزعم  .نمرها 

دیبن هب  نایامـش  دینوچ  متفگ  ار  موق  نایام :  نایامـش و  رد  نوچ  ار ، ظفلت  یناسآ  دنرآرد  یئای  فلا  ود  نایم  دیآرد  فلأ  هب  موتخم 
دیاـب هلمج  هچ  رب  تاره  يوس  هک  دـیآ  هداد  لاـثم  ار  نایامـش  ادرف  تفگ  .یخرف  .باوص  تسا  باوـص  تسا  باوـص  دـنتفگ  همه 

هاگ نآ ، لوا  رد  هکنانچ  زین  هملک  نایم  رد  هنیل  فلا  یقهیب .) خیرات   ) .مراد یلیصفت  رابخا  نیا  زا  ار  نایامـش  یقهیب .) خیرات   ) .تفر
ياجب نتخدرپ  ندیناباوخ و  ياجب  ندـینباوخ  و  ( 4) ندیمارآ ياجب  ندیمرآ  ندـیماشآ و  ياجب  ندیمـشآ  نوچ  دوش ، لدـب  هحتف  هب 

زادرپب و نیمز  يور  وید  شنکدـب  نآ  زا  .یـسودرف.دیمرآ  وا  کـیدزن  هب  یتـیگ  دـیدب ز  شک  روناـج  ره  ماد و  دد و  ( : 5) نتخادرپ
مندـید زا  لد  نیمار .) سیو و   ) .يدـیمر مدرم  زا  وهآ  روگ و  وچ  يدـیمران  هنوـگ  چـیه  زا  زورب  .یـسودرف.نیک  لد ز  نک  هتخدرپ 
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(7 (.) اـخیلز فسوی و   ) یـسمش .تشونرد  ار  هماـن  دـش  هتخدرپ  وچ  تشون  ادوهی  رـسارس  نیا  تفگب  ( 6) .يدسا.نک تخدرپ  كاپ 
هک اجنآ  نک  تخـس  هگباوخ  ِرد  سپ  نآ  زا  هکمارب .) خیرات   ) .يدیمرآ يو  اب  مادام  هفیلخ  هکنآ  رهبزا  يدرب  دسح  هسابع  رب  هدـیبز 

یناعم شرایسب  ظافلا و  شکدناک  یتمدخ  نآ  دش  هتخدرپ  وت  لابقا  زا  کنیا  .یئانس.هدینباوخ  شیوخ  ملع  مدآ  دیامن  مس  وت  دنمس 
تسب دوبرب و  شباوخ  هدینباوخ  سورع  دهم  رب  .یماظن.وا  اب  دیمشآ  مه  دروخ و  مه  وا  اب  دیمرآ  دش و  لدشوخ  .یئانس  .تس  هدمآ 
نکهک رد  مود  فاک  ءهحتف  لدـب  فلا  هک  نکهک  رد  ار ) هوک  ندـنک  يرازفا   ) ناکهک نوچ  دـیآ  هحتف  لدـب  هاـگ  .یماظن.هدـید و 

هک تسا :  ءار  ءهحتف  ياجب  فلا  هک  زیراک ، ینعم  هب  گنهرف  رد  گنهارف  تسا و  میم  ءهحتف  لدـب  فلا  هک  راهم  رد  راهام  و  تسا ،
وچ تـمحر  یب  رهد  نـیز  اـهرمع  تعاـس  قودنـص  نـیا  رد  .یکدور.درک  داـب  ینیب  رد  راـهام  هـک  درک  داـینب  شقن  لـگ  بآ و  رب 

باتع و باکر و  باتک و  هنازخ و  لثم  رد  ار  طسو  فلا  یسراف  لامعتسا  رد  .ورسخرصان و  .اهناگنپ  هدندرگ  نیدب  رتشا  رب  دنراهام 
تاملک رد  .دـنیوگ و  ریبدا  بیجح و  سیکم و  بیتع و  بیکر و  بیتک و  هنیزخ و  دـننک و  ءای  هب  لدـب  راـبدا  باـجح و  ساـکم و 

، ینمت یبرع  لصا  رد  هک  ّالوت ، اشامت ، اضاقت ، انمت ، نوچ  ددرگ  هملک  رخآ  ءاـی  نیـشناج  هنّیل  فلا  هاـگ  یـسراف  رد  لمعتـسم  یبرع 
زا یئوگ  .يرهچونم  .دوشن  اشامت  هب  يزور  زگره  يرب  نظ  تسوا  هگاشامت  روفغف  رصیق و  تکلم  تسا :  ّیلوت  یـشامت و  یـضاقت ،
واو هب  هاـگ  اـضغ  ینعم  هب  غاـت  ءهملک  رد  فلا  .يرهچونم.دوشن و  اـضاقت  هب  وک  دوبن  یهاوخ  ماو  ینک  هچ  اـضاقت  هسوب  نم  بل  ود 

یلیل يوعد و  ینعم و  یـسیع و  یـسوم و  نوچ  دوشیم ، هتـشون  ءای  تروص  هب  یبرع  رد  هک  يرخآ  فلا  .دنیوگ و  غوت  دوش و  لدـب 
 : نونجم یلیل و  لطاب ، يوعد  فیطل ، ینعم  میرم ، یـسیع  نارمع ، یـسوم  ددرگ : لدـب  ءای  هب  دـنک  تکرح  ياضتقا  هک  يدراوم  رد 
قح هب  میرم  یسیع  كاپ  مد  قح  هب  .یئانـس  .دنامب  نارمع  یـسوم  تفرب و  میرم  یـسیع  نسح  نادیم  نیا  زا  یئوگ  نم  مغر  ياربزا 

اب يربمغیپ  يوعد  .يولوم.دش  گنج  رد  ییسوم  اب  ییـسوم  دش  گنر  ریـسا  یگنر  یب  هک  نوچ  .يرونا.نارمع  یـسوم  تسد  فک 
.سوه ردـنا  تس  هدز  شتآـک  یـسک  زو  سب  سرپ و  نآرق  نآرق ز  ینعم  .يولوم.هوک  نتـسج ز  لد  هک  دـشاب  ناـنچمه  هورگ  نیا 

هاوخ هفّرطتم  فلا  زین  دروم  نیا  ریغ  رد  هاگ  .يولوم.یتشآ و  دنراد  نوعرف  یـسوم و  یتشاد  ناک  یـسر  یگنر  یب  هب  نوچ  .يولوم 
هکنانچ دننک  هیفاق  یبرف  ینام و  يرآ و  اب  ار  يرِْجا  یشنِا و  یـسیع و  یـسوم و  دوش و  هلامُم  ءای  هب  لیدبت  هدودمم  هاوخ  هروصقم و 

زین .ءاشحا و  ءاضعا ، ءادعا ، ءامکح ، ءاملع ، دننام  ریـسکت  عمج  رد  هدودمم  فلا  .یبایراف و  ریهظ  يرونا و  يرهچونم و  دـیاصق  رد 
رد ءارقتسا ، ءاشنا ، ءایر ، ءارحص ، ءاعد ، ءاهب ، ءایض ، ءادوس ، ءارفـص ، ءارمح ، ءاضیب ، نوچ  تافـص  ءامـسا و  رخآ  رد  هدودمم  فلا 

، ایر ارحـص ، اعد ، اهب ، ایـض ، ادوس ، ارفـص ، ارمح ، اضیب ، اشحا ، اضعا ، ادعا ، امکح ، املع ، دوش و  هروصقم  فلأب  لدـب  ًابلاغ  یـسراف 
ندوب ناوت  نانچ  ارضخ  دبنگ  ریز  هک  .يرونا.تسایر  ربک و  رسبرس  ملاع  هچرگ  رـسب  رـس  یئایربک  زا  یملاع  دنیوگ :  ارقتـسا  اشنا و 

ماللازومهم ای  یئای و  ای  يواو  صقان  زا  نوچ  هلعاـفم  نزو  رخآ  ءاـت  فلا و  رد  .يرونا و  .تسارـضخ  دـبنگ  ياـهاضق  ياـضتقا  هک 
ةارابم و ةاساوم و  ةاشامم و  ةاوادم و  ةاباحم و  ةاداعم و  ةارادم و  ياجب  دننک و  افتکا  اهنت  فلا  نامهب  هاگ  یسراف  لامعتسا  رد  دشاب 

رـس رب  درخ  دوب  ردارب  ار  درخ  ارادم ، دـنیوگ :  اکاحم  اجافم و  ارابم ، اساوم ، اشامم ، اوادـم ، اباحم ، اداعم ، ارادـم ، ةاکاحم ؛ ةاجافم و 
رب نک  نادنچ  زان  .یخرف.دیآ  رگج  رب  دتفب  لد  نآ  زا  یبیـسآ  اجافم  زور  کی  هک  تسا  نآ  زا  مهودنا  .یـسودرف  .دوب  رـسفا  شناد 
هب رگ  منک  مرن  مرد  هب  راک  رخآو  منک  مرن  وت  لد  ارادم  هب  .يرهچونم  .دوشن  اداعم  هنیرید  تبحص  رگم  ات  نم  تبحـص  ینک  هک  نم 
درد دونش  تحیصن  هک  درادن  شوگ  نآ  قشاع  .يولوم.دوریم  اراخب  رکذ  نیبم  دب  دوریم  ارابم  علخ و  مد  رگ  .يرهچونم.دوشن  ارادم 

 * .ظفاح.ارادم نانمشد  اب  تورم  ناتسود  اب  تسا  فرح  ود  نیا  ریـسفت  یتیگ  ود  شیاسآ  .يدعـس.میکح  ياوادمب  ددرگن  کین  ام 
« وه  » هچ .هدغسآ  وهآ و  رد  آ »  » نوچ دنک ، لعف  مسا و  ینعم  رد  يا  هنوگ  بلـس  ءهدافا  لاعفا  ءامـسا و  یخرب  رـس  رد  هنّیل  فلا  * * 

نایم هداتسیا  ( 8  :) هتخوس مین  اـی  هتخوساـن و  ینعم  هب  هدغـسآ  هتخوـس و  « هدغـس  » و بوخاـن ، ینعم  هب  وـهآ  تسا و  بوـخ  ینعم  هب 
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رب هک  خـساپ  داد  نینچ  اـسراپ  لد  ددرگ  هریت  وزک  اـشداپ  رب  تسیچ  دـب  تفگ  رگد  .یفورعم.رونت  ناـیم  رد  هدغـسآ  وچمه  هباـمرگ 
دزیاز هچره  .يدسا.رنه  دریگ  شیب  ناهج  دنیب  وچ  رهگالاو  هک  وهآ  تسین  رفس  .یسودرف.راچ  تسوهآ  هک  دیوگ  دنمدرخ  رایرهش 

، دنک يرایسب  ترثک و  ینعم  ءهدافا  هاگ  رّرکم  ءهملک  نایم  رد  هنیل  فلا  .یئانس.تسوهآ  رـسبرس  تست  زا  هچره  تسوکین  همه  دوب 
، ریگاریگ هداـهد ، كاـچاکاچ ، مداـمد ، كاـچاکچ ، چــیپاچیپ ، زوـفازوف ، دــنخادنخ ، لومـالوم ، نوگاـنوگ ، گــنراگنر ، دــننام 

نمجنا یکی  يداش  هب  نیهانیه :  يوهایوه و  ياهایاه ، گنرتاگنرت ، دوزادوز ، هزاـهز ، شوناـشون ، یپاـیپ ، رودارود ، یگرماـگرم ،
سلجم زا  کلف  .یئانس.چیه  دشابن  یسک  ار  سکچیه  چیپاچیپ  تقو  هک  ینادب  ات  .یسودرف.تفرگ  هزاهز  ملاع  هاشنهـش  تفکـشرب 

راد و ریگ و  ناـنچ  رد  ارم  لاـح  مـظن  هـنخر  دــنکب  .يروـنا  .ياـهایاه  زا  رپ  وـت  مـصخ  ءهـیرگ  زا  ملاــع  يوهاــیوه  زا  رپ  وـت  سنا 
هدروآرب ار  اهقرد  همب  غیت  هدنـشخرد  گنرتاگنرت  .يرونا.دـنخادنخ  مرن و  مرن  نانچمه  ار  یناهج  يدـب  مشچ  عفد  .يرونا.نیهاـنیه 

شنتفگ زا  مه  نتفگن  دوب  هزاهز  وا  اب  هچرگ  نخس  .یماظن.دنچ  ییوگ  هناسف  نم  نوچ  نم و  دنخادنخ  میتخیمآ  مه  رد  .یماظن.غیم 
ود ار  شفلز  ود  حرـش  مهد  رگ  بش  نآ  چـیپاچیپ  .یماظن.دوزادوز ز  شوکم  مکاله  رد  دومرف  متـسایس  یمرگب  هش  .یماظن.دوب  ِْهب 
هاگ .ظفاح.شوناشون و  گناب  میشونب و  رای  يورب  ندروخ  بستحم  میب  زا  یگناخ  بارش  .يولهد  ورـسخریما  .حرط  ناوت  نداد  خر 

شوداشود و و  هیسن ) لباقم  رد  دقن  ینعمب   ) تسداتسد رد  هکنانوچ  ار  لاصتا  هاگ  و  کیاکی ، رد  هکنانچ  دناسر  ار  یلاوت  بیترت و 
راخب زا  ینابایب  هب  شوداشود  ود  ره  دندیسر  ات  .یئانس.تسکش  نایز و  دشاب و  يرواد  تسداتـسد  هب  زج  داد  دتـس و  شوگاشوگ : 

نوچ ارم  هنامز  يدـب  ربارب  را  دروخ  لخد و  ارم  دـشاب :  يربارب  ءهناشن  بلاـبل  مراـمر و  ربارب و  تساراتـسار و  رد  .یماـظن.شوجب و 
ینابـش همر  رب  ارم  داد  وا  .یخرف.مرامر  روگ  اب  همه  شمـشچب  دنـشاب  تخیهآرب  غیت  وا  ناریـش  رب  وچ  هناریـش  .یـسودرف.يدب  ردارب 

هگ هصرع  رد  یهاشمزراوخ .) ءهریخذ   ) .تساراتسار یمطخ  خیب  زینشگ و  مخت  هفرخ و  مخت  .ورسخرصان.مرامر  همر  اب  مدربیم  نیز 
اهضوح هک  زور  هنابـش  هدزناپ  دمآ  ناراب  نامـسآ  زا  ورد ، مدنگ  مسومب  .يرایرهـش  يدامع.مرامر  هکئالم  ناطیـش و  هدرمـش  تمغ 
ههجاوم هلباقم و  موهفم  يورایور  رد  .تسا و  تهج  يوس و  دارم  الابارس  بیشارس و  ریزارس و  رد  و  ناتـسربط .) خیرات   ) .دش بلابل 

لثم رد  .یـسیغداب و  ءهـلظنح  .يوراـیور  گرم  تـْنادرم  وـچ  اـی  هاـج  تـمعن و  زع و  یگرزب و  اـی  يور :  هجاوـم  يور  ینعی  دراد ،
تـسه تسا  غورد  هلمج  هن  رگا  دـندز  هک  لثم  ره  یتسرد  یتسار و  هن  تسا :  مک  تسد  لقاّدـح و  دوصقم  میناـمین  فصنافـصن و 

ینعم هب  يوگاتفگ ، يوهایه و  يوهایاه و  ییوشانز و  شیبامک و  يوپاکت و  دننام  دـشاب ، هفطاع  واو  ياجب  هاگ  .ینزوس و  .مینامین 
« اـت  » ءهملک ینعم  هب  ياپارـس  رـسارس و  رد  .يوگ و  تفگ و  يوه ، یه و  يوه ، ياـه و  ییوـش ، ینز و  شیب ، مک و  يوـپ ، کـت و 

ربخ تیتسود  زک  وت  ياپارسب  ادخب و  .یسودرف.اور  نامرف  دیرادم  ار  اوه  اوه  تسد  دیدنبب  رسارس  ياپاترس :  رساترس و  ینعی  تسا ،
رد دنرآ  رگید  ددع  رد  يددـع  برـض  هاگ  هک  دـهد  رد »  » و ردـنا »  » ینعم یهاگ  .يدعـس و  .تسین  ممانـشد  ءهشیدـنا  نمـشد و  زا 
يا هدـید  ار  يوج  لیمالیم  تسا  يا  هیاس  ار  دـیب  عرذ :  ردـنا  عرذ  تسا  رتم  شـش  یلاق  ای  دوش ، شـش  هس  رد  ود  دـنیوگ  و  مـالک ،

ینعی شافاشاف  یمرگ و  تدش  رد  ینعی  مرگ  امرگ  دننام  دهد ، تیاهن  تیاغ و  تّدـش و  ینعم  هاگ  .ینور و  جرفلاوبا.لامالام  تسا 
وت رادـیدب  تسا  زور  همه  لاـسالاس  ارت  ناـهاوخکین  لاـسالاس :  نوـچ  دـشاب  زین  ماـمت  ّلـک و  همه و  ینعم  هب  .یـشاف و  تیاـهن  رد 

هچره نادـنر و  فـص  رب  میدز  داـینب  یب  راـک  تـسیچ ؟ ناـهن  شیع  بارـش و  دـهد :  دوـب  دـناوت  ینعم  داـباداب  رد  .ینزوس.دـیع و 
، تسا تنیز  يارب  رودارود  و  ملـس ،) ینعمب   ) تسداشیپ شیپاشیپ و  رد  و  .میتخادنا ؟ بآ  رد  یتشک  ام  داباداب  هچره  .ظفاح.داباداب 

یتیگ نامـسآ  یتیگ و  دربادرب :  رد  نوچ  دیآ ، ریذحت  يارب  زین  .دـهد و  ار  ینعم  نامه  زین  رود  رود  تسد و  شیپ  شیپ و  شیپ  هچ 
هنیل فلا  .یناهفصا  لامک  .دَربادَرب  داب  وت  هاج  بکوم  لیس  دُربادُرب ز  داب  وت  مصخ  ءهناخ  بیصن  .یماظن.دربادرب  دننز  وت  رد  رب  درگ 

هتـشذگ هکنانآ  ار  ام  ناهاشداپ  ار :  رگید  ياهوزرآ  نیرفن و  نیرفآ و  دـنرآرد  رخآ  فرح  زا  شیپ  عراضم  بیاغ  درفم  رد  هاـگ  ار 
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تمحر مالسلا  هیلع  یفطصم  رگم  ات  تسیرگنیم  سپاو  وا  و  یقهیب .) خیرات   ) .داراد یقاب  تسا  ياجرب  هچنآ  دازرمایب و  ناشدزیا  دنا 
ماداب و رد  هکنانچ  دـیآرد ، عراضم  لـعف  هدـحو و  ملکتم  رخآ  فرح  زا  لـبق  اـعد  فلا  هاـگ  و  ( 9 (.) يزار حوتفلاوبا  ریـسفت   ) .دانک

يا هدـب  یـسوب  مناود  هناورپ  وچ  وت  ياپ  رـس و  درگ  يزار .) حوتفلاوبا  ریـسفت   ) .ماداـب وت  ضوع  رد  ینعی  کتیدـف ، ماـنیبم :  ماریم و 
ءهنیـس زج  تدوسح  ءهفیج  هگ  يوأم  مانیبم  ناهج  وت  تیار  یب  مانیبم  ناـهن  ترفظ  رتچ  .هورفـش  فرـش  .ماریم  وت  ياـپ  رد  هک  عمش 

ظفح يارب  طقف  ( 10) تسا هتفگ  تاهاّرت  هدوزفا و  نایم  رد  یفلا  ههّرت ، عمج  تاهّرت  ءهملک  رد  یئانـس  .یناـقاخ.مانیبم و  ناـسکرک 
لزه و دـنب  رد  ماع  تاوهـش  تذـل  دـنب  رد  صاخ  تسین :  ساـیق  روخرد  تسا و  بدا  نارـس  صوصخم  تاعـسوت  هنوگنیا  .نزو و 
ای لعاف  مسا  مکح  رد  هملک  لاح  نآ  رد  دـنک و  تیلعاـف  ءهداـفا  رما  درفم  رد  دـیآ  تاـملک  رخآ  هب  نوچ  هنیل  فلا  .یئانـس.تاهارت 

و تسا ، هدنریگ  هدنیوگ و  هدنبنـس و  هدنناد و  هدننیب و  ینعم  هب  هک  اریگ  ایوگ و  و  ( 11) ابنس اناد و  انیب و  نوچ  دشاب ، یلعاف  فصو 
ینعم ءهغلابم  يارب  مالک  ءهنیرقب  فلا  نیمه  و  ناوت ، دنگ و  بیکش و  بیزب و  فصتم  ینعی  اناوت  و  ( 12) ادنگ ابیکش و  ابیز و  نوچ 

« ابیرف  » رد .لامکب و  تسا  هدنناد  هدنونش و  ینعی  تساناد ، اونش و  یلاعت  وا  مییوگ  میلع ، ٌعیمس  ُّهنِا  همجرت  رد  هکنانچ  دیآ  زین  یلعاف 
، هداد هتفیرف  ینعم  ار  اـبیرف  دوـخ  رعـش  رد  طـلغب  رگمه  دـجم  دـنیوگ  یـضعب  هک  نیا  .دـشخب و  یلوـعفم  تفـص  تروـص  ار  هملک 

.ریگ بوـخ  تریـس  وـشم  اـبیرف  ریذـپلد  تروـص  نیدـب  نکیلو  تسا :  هدروآ  ینعم  نیمه  هب  ار  هـملک  زین  يدعـس  هـچ  .تسیوـهس 
هک ییوت  بوخ  نآ  دندرگ  وکین  هماجب  ناهج  نابوخ  تست  زا  ابیرف  يرپ  مه  وداج  مه  تست  زا  ابیکشان  تشهب  روح  مه  ناتـسوب .) )

ناور خرچ  نییآ  تسا  نینچ  .يدزمروا  .هد  ابیکـش  درمب  یقـشاع  ای  نک  ابیکـش  قشعب  ارم  برای  .رگمه  دـجم  .تست  زا  اـبیز  هماـج 
باوج نیمار .) سیو و   ) .تسار وا  راک  دشابن  هناخ  رد  هک  تسابیکش  لد  یبیرغ  رد  ار  یسک  .یسودرف.ناوتان  ام  راک و  ره  هب  اناوت 

رب تساناوت  یقهیب .) خیرات   ) .هدومنزاب ابیز  تخـس  لیجعتب  نتفر  رذع  و  یگدنب ، عضاوت و  رایـسب  اب  هناگدنب  وکین و  تخـس  دـنروآ 
و تداعـس .) يایمیک   ) .رتادـنگ يو  لفث  رتشوخ  ماعط  دـنچره  .ورـسخرصان  .رز  رب  تساـناوت  وکنآ  تساـناد  هن  اـناد  شیوخ  شناد 

تشگ نانچ  وا  قشع  زا  ناطلـس  تداعـس .) يایمیک  ( ؟ تسیچ دراد  شیوخ  نطاب  رد  هشیمه  يو  هک  يزیچ  نآ  زا  رتاوسر  رتادنگ و 
یناماو تسود  زا  چرهب  نامیا  هچ  فرح و  نآ  رفک  هچ  یتفا  رود  هار  زا  چرهب  همانزورون .)  ) .دوب تسناوتن  ابیکـش  تعاـس  کـی  هک 

هب هکره  هن  هماندـلو .) يونثم   ) .ربمغیپ ظـعو  وچ  اریگ  مرگ و  ربـنم  رب  هشیمه  یتـفگ  ظـعو  .یئانـس  .اـبیز  هچ  شقن و  نآ  تشز  هچ 
« ادرگ  » رخآ فلا  .یماج و  ياهبروپ  .غود  وچ  شُُرت  زایپ و  وچمه  زیت  ادـنگ و  ناتـسلگ .)  ) .تسوا رد  ابیز  تریـس  تسوکن  تروص 

نودرگ دوـش  نمـشد  وا  رب  چـیه  دـنک  يرود  تتمدـخ  زک  یـسک  تسا :  نادرگ  فـفخم  هکلب  تـسین  اـناد  اـیوج و  فـلا  لـیبق  زا 
« ادرگ شنم   » بکرم ءهملک  رد  ادرگ  .ورسخرصان.ار و  ادرگ  دبنگ  شیوخ و  بیکرت  رس  مشچ  رطاخ و  مشچب  رگنب  .يدجسع.ادرگ 

امدق ًارهاظ  دـنچ  ره   ) اناوخ یطخ  اریذـپ : اناوخ و  دـننام  دـیآ  يراوازـس  تقایل و  يارب  هاگ  و  دـشاب ، هدـینادرگ  ای  هدـیدرگ  ففخم 
ا) ـ( » آ  » .یماظن.ریذپلد و دوب  دیآ  لد  زک  نخـس  ریگیاج  دش  دوب و  نخـس  اریذپ  دنا : ) هدرکن  لامعتـسا  ینعم  نیدب  ار  اناوخ  ءهملک 

.یسودرف.ارو هاج  رـشح  رد  يازفیب  ارو  هانگ  اشخبب  ایادخ  تسا :  يا ) ـ( » يآ  » ففخم نآ ، رئاظن  آزاب و  اشخبب و  امنب و  تاملک  رد 
مناـمز ره  دوش  نازوـس  هک  رگنرد  یکی  نم ، رب  ياـشخبب  .یـسودرف  .زاـین  زور  ياـشخبب  رب  ورب  زاـن  ماـک و  زجب  هدـیدن  وـک  یـسک 

رگا راب  دـص  تسین  يدـیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا  آزاب  یتسرپ  تب  ربگ و  رفاک و  رگ  آزاب  یتسه  هچنآ  ره  آزاب  آزاب  .یـسودرف.رگج 
لعل رپ  ایا  .يدعس  .تسا  ربکاهللا  رب  راد  هزور  شوگ  نوچ  راودیما  مشچ  وت  قارف  رد  هک  آزاب  مایخب .) بوسنم   ) .آزاب یتسکش  هبوت 

يوجمان دوب  اهنت  هک  ادابم  دهد :  ریذحت  هیبنت و  ینعم  یهن  رما و  رخآ  رد  .ظفاح.دشابن و  رز  شک  یـسک  رب  اشخبب  نیرز  ماج  هدرک 
رهد رد  هک  ادابم  .یـسودرف.رایدنفسا  نیک  ام  دـهاوخب ز  رادـجات  دوش  نمهب  هک  ادابم  .یـسودرف.يور  گـنج  يوس  دراد  هک  هژیوب 
نیا رد  .یسودرف.رهز  ياپ  زا  دشاب  نوزف  شرهز  هک  رهدب  یشاب  خاتسگ  هک  ادابم  .یسودرف.یتسین  يریپ و  دوب  تبیـصم  یتسیا  رید 
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اعد و ینعم  هب  عراضم  رخآ  رد  زین  .یئانـس و  .ینیب  نارک  ار  هر  نیا  هک  زگره  ایـشیدنم  رگن  ینادان  يور  زا  کیل  شابیم  ور  مرگ  هر 
مـشچ ءهمرـس  .دعـسدوعسم  .ار  ام  یئوگ  وت  هچنآ  ادونـشم  سک  ار  ام  ییوشب  یم  يالب  دـنچ  ره  دـیآ :  رگید  ياهـشهاوخ  نیرفن و 
ادنیب مک  وت  ياج  رب  یسک  وت  زج  ناوکین  زا  ادنیـشنم  .ینزوس  .وت  ياج  رب  ادنیـشنم  سکچیه  ناگرزب  زو  وت  ياپ  كاخ  داب  ناگرزب 

رخآ فرح  زا  شیپ  هک  یئای  اعد و  فلا  اب  ار  شهاوخ  اعد و  فلا  نیا  هاـگ  و  مجعملا .) زا   ) .وت يارآرهـش  يور  نآ  یـسک  نم  زج 
زا لگ  وچمه  داب  وت  يور  مژد  یهب  نوچمه  وت  يودع  خر  اداب  اداب :  ادابم و  رد  هکنانچ  هملک ، کی  رد  دننک  عمج  دیآ  یم  عراضم 

دابآ هک  نیرفآ  دندناوخ  نمجنا  همه  .یسودرف.نیمز  ادابم  تتخت  جات و  یب  هک  نیرفآ  دندناوخ  نارتهم  همه  .یکدور.یهب  يداش و 
تسهم يوس  همان  نیاک  تفگ  نینچ  .یسودرف.زاین  اداب  وت  مان  هب  ار  ناهج  زارفرس  يا  هک  دیوگب  رذنمب  .یسودرف.نیمز  تدادب  اداب 

هک ترس  ناجب و  دبوم  تفگ  ودب  .یسودرف.ماک  مان و  ودب  اداب  هدنیاپ  هک  مانریـش  ردام و  ردپ  رـصیق  تسرپ ز  نادزی  زیورپ  زارفارس 
مدرک ز روپاش  مان  ارو  .یـسودرف.رهپس  اداب  داش  وت  ناج  زا  هک  رهمب  یتفگ  هچره  همه  مدینـش  .یـسودرف.ترسفا  رـس و  اداب  دیواج 

.ینزوس.دنزگ وت  تلودب  اداسرم  دـب  مشچ  یفلخ ز  وکن  هخ  تنـسحا و  دزیا  مانب  ( 13) .یـسودرف.رهپس اداب  داش  وا  تخب  زا  هک  رهم 
رب مرج  ترفغم  مود ز  لوا  تمـسقب  يداب  تمحر  قیرغ  رگید  یتمارک  دزیا  زا  تمـسق  هس  رهب  هزور  هم  دوب  تمـسق  هسب  اـت  هشیمه 
نآ فّفخم  هک  ایوگ  اییوگ و  ِفلا  .ینزوس.رقـس و  ایداب ز  دازآ  موس  تمـسقب  يدازآ  دهاوخ  هدنب  رقـس  باذـع  زا  وچ  رفغم  ترس 

ظفل رد  دوش و  هتـسناد  دیدرت  نامگ و  ینعم  مه  دّرُجم  يرادـنپ  ییوگ و  ظفل  زا  هچ  دـشاب ، تنیز  يارب  ًارهاظ  ایرادـنپ  فلا  تسا و 
(. يدسا گنهرف  زا  ( ؟  .ساط ینیـس و  گناب  مسرتب ز  هک  مخلم  نم  هک  ایرادنپ  هچ  وت  تسین :  يدئاز  ینعم  ایرادنپ  ایوگ و  اییوگ و 

ناـج یب  منت  زک  وت  قشع  مدروـخ  ریـش  اـب  اـییوگ  مجعملا .) زا  ( ؟  .دـکچیم ناوـیح  بآ  رـضخ  بل  رب  ایرادـنپ  اـیگ  رب  منبـش  حـشر 
ناوید بحاص  .ظفاح  .دننکیم  رواد  راک  رد  لغد  بلق و  همه  نیاک  يرواد  زور  دنرادیمن  رواب  اییوگ  مجعملا .) زا  ( ؟ .ادج ددرگیمن 
یمامت رد  بوشآک  باتفآ  برغم  زا  دـنکیم  عولط  ایوگ  .ظفاح.تسین  ۀبـسح هللا  ناـشن  ارغط  نیا  ردـناک  باـسح  دـنادیمن  اـیوگ  اـم 

نیا رد  امنادن  ِفلا  و  .تسین ؟ یسک  هزوریف  دبنگ  نیا  رد  هک  ایوگ  تسین  یسردایرف  مدرک و  یـسب  دایرف  .مشتحم.تسا  ملاع  تارذ 
ینعم رب  يزیچ  سب و  تسا و  نزو  ظفح  يارب  دشاب  هدمآ  رگا  نآ  رئاظن  .دش و  ریپ  هچ  زا  هفوکـش  یکدوک  امنادن ز  ینآاق : عرـصم 

وت ریز  دید  ارت  باقع  نوچ  دیهان  تسا :  بئاغ  درفم  ریمـض  ًارهاظ  نآ  دـنیازفا و  فلا  یهاگ  زین  تفگ  ءهملک  رخآ  هب  .دـیازفا  یمن 
.ماچ ماچ  درگ  یمه  زیخ و  دوز  هک  متفگ  تسین  چـیه  مارآ  هک  هراچ  هچ  ارم  اتفگ  .یقیقد.دـش  هتـسر  دـنب  زا  توراه  تسرد  اتفگ 

لُگ اـب  یتدـم  نکیلو  مدوـب  زیچاـن  یلِگ  نم  اـتفگب  .یـسودرف.يدرخب  رگا  دـیاب  دیـسرپب  يدزیا  نیا  تـسا  یغورف  اـتفگب  .کـیجنم 
دیآرـس تمغ  اتفگ  مراد ، وت  مغ  متفگ  .ظفاح.ور  داب و  مرـش  تنم  ناوربا  قاط  زا  ون  هام  ياشامتب  يدش  نورب  اتفگ  .يدعـس.متسشن 
بجعت میخفت و  ریثکت و  يرایـسب و  رب  تلالد  یهاـگ  تفـص  رخآ  رد  هنّیل  فلا  ( 14) .ظفاح.دـیآرب رگا  اتفگ  وش ، نم  هام  هک  متفگ 

.هلولو گناب  هب  سلجم  ردنا و  مارآ  هب  یتیگ  هلدکی  ناتسود  اب  یجراغ  دیبن  اشوخ  امّرخ :  اشوخ و  ادب و  اکین و  اکدنا و  نوچ  دنک ،
ملاع نیا  دب  کین و  .یخرف.ردپ  چیه  دوبن  وت  ردپ  تلودـب  تردـپ  زا  دـمآ  هک  يراک  اراوگرزب  يدـسا .) گنهرف  زا   ) يراخب رکاش 

نآ دوب و  وج  ياـه  هدرگ  نآ  هک  اـه  هدرگ  اـکین  تفگ  .يرهچونم  .يراـگنب  وت  هک  ادوز  یباـیرد  وـت  هک  ادوز  وا  راـک  سپ  شیپ و 
فلز رس  نادند و  لکش  همانزورون .)  ) .رگید ناربمغیپ  نان  تسنم و  نان  يو  هک  ددرگ  ریس  يو  زا  دشاب و  دنسرخ  يوب  هک  ار  سک 

هک اگنل  یتسنیمز  هک  اگنت  ینرا  تسا  بلط  رهب  ملاع  ربز  ریز و  .یئانـس  .دـنرآ  ناوات  همه  اـی  فلا و  نون و  نیـس و  ورب  هک  ادوز  وت 
شمغ ناگدیروش  تقو  اشوخ  .راطع.دوس  هچ  تداتـسا  تسین  تخـس و  راک  دوس  هچ  تداتفا  هک  يراک  الکـشم  .یئانـس.یتسنامز 

سیو و  ) .نیدـنچ لـضف  ار  یمدرم  دـشخب  هک  نـیب  ناـهج  راداد  دوـج  اـگرزب  ناتـسوب .)  ) يدعـس .شمهرم  رگ  دـننیب و  مـخز  رگا 
متفگ هدهیب  انماریپ  زگره  زین  تْمَیان  متفگ  دنرآ :  میظعت  بّجعت و  ترثک و  فلا  ود  ره  فوصوم  تفـص و  رخآ  رد  هاگ  و  نیمار .)
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انویامه .یخرف.گنروا  هدوتـس و  مان  هب  بوخ و  يوخب  تسام  ورـسخ  هک  اهـشنهاش  اراوگرزب  .يدزمروا.اـنم  اـیوگ  هدـهیب  نیا ، نم 
تعاـنق نماد  هک  ادرم  اـگرزب  .يرهچونم  .شقازر  تاـیآ  مه  تسا و  قازرا  باوبا  مه  هک  وزاـب  نآ  تستـسد و  نآ  هک  اتـسد  فک 

هک دوب  مرسپ  نیا  هک  ادرم  اگرزب  کنسح ]  ردام  تفگ [  سپ  یقهیب .) خیرات   ) .تسکـش دناوتورف  ندرگ  ار  صرح  تفرگ و  دناوت 
يدروآ وت  هک  اعیفش  اگرزب  تفگ  یقهیب .) خیرات   ) .ناهج نآ  دوعـسم  نوچ  یهاشداپ  داد و  ودب  ناهج  نیا  دومحم  نوچ  یهاشداپ 

(15) مد نآ  رگا  .راـطع.اراک  هتفـشآو  اـتنحم  ازارد  ار  اـم  تسا  ثاریم  صرح  مدآ  ز  هماـنزورون .)  ) .تـسارت هـک  یـشهاوخ  زیزع  و 
رد متفگ  دوخ  اب  دـنیازفا : فوصوم  رخآ  هب  اهنت  ار  فلا  نیا  هاگ  و  همان .) یهلا   ) راطع.راک الکـشم  الزنم و  ازارد  راتفگ  وت  يزوماین 

.یئانـس و .داهن  ناتـسم  ءهدعو  رب  لد  هک  ادرم  لد  هداس  یقهیب .) خیرات   ) .تسا هاشمزراوخ  تسد  هب  قح  مدوب ، نم  هک  اطلغ  گرزب 
دنیازفا سب  ءهملک  نامهب  اهنت  یهاگ  ار  فلا  نیا  .تسا و  ترثک  دیکأت  يارب  دـنیازفا  سب  ءهملک  رخآ  هب  رثن  مظن و  رد  هک  یفلا  اما 

يداش نوردنا  ودب  درغداب  هناشاک و  ياج  اسب  .یکدور.دوب  نابایب  اجک  نآ  تشگ  مرخ  غاب  دوب و  مرخ  غاب  هک  نابایب  هتـسکش  اسب  : 
رد ناهجب  یمیرک  دروخب  یم  هک  الیخب  درم  اسب  دننک :  دـیزم  زین  نآ  دودـعم  ای  فوصوم  رخآ  هب  یهاگ  .روکـشوبا.دروخشون و  و 

میدن هک  اسک  اسب  .یکدور  .ریس  دباین  یمه  نان  نیوج  هک  اسک  سب  شناوخ و  رب  هشخرف  تس و  هرب  هک  اسک  اسب  .یکدور.دینکارپ 
درک ادج  هک  ارـس  اسب  دوب  رایک  اب  هلاس  همه  رادرامخ  .دـیؤملاوبا  .شکلم  زا  دـیاین  يریـس  هک  تسا  سک  سب  تسا و  هرب  هریرح و 

مدامد دتسرف  هک  انت  اسب  .یسودرف  .تشذگ  دهاوخ  رایـسب  تس و  هتـشذگ  تشد  هوک و  رب  هک  اراگزور  اسب  .یقیقد.رامخ  هنامز  رد 
.يدـسا.تخب و هدرک  يروای  ار  هداتفا  سب  تخـس  هداـتفا  هک  ادـنمروز  اـسب  .یخرف.مدـع  يوس  دوجو  زا  وا  ءهزین  نانـس  سپ  ردـنا 

شوگانب سب  .یکدور  .ریـس  دباین  یمه  نان  نیوج  هک  اسک  سب  و  دنیازفا :  رگید  یقلعتم  ای  دودعم  ای  فوصوم  رخآ  هب  اهنت  یهاگ 
مه يردصم  ءای  ینعم  هب  تفص  رخآ  رد  هنّیل  فلا  .یخرف  .ناهج  ناج  يا  نک  ربص  دوش  زین  وت  ِنآ  هبش  وچ  دش  هیـس  هک  امیـس  وچ 

ان  ) .اکیرات امرگ و  اکیراب و  اخارف و  اربتـس و  افرژ و  انهپ و  ازارد و  نوچ  دنک ، ردصم  مسا  هب  لدب  دروم  نینچ  رد  ار  تفـص  دـیآ و 
هک يا  هملک  رخآ  رد  هاگ  و  ان .) فرژ  انربتس و  انزیت و  انگنت و  ان و  خارف  انزارد و  دننام  دنک ، ینعم  نیمه  ءهدافا  تفـص  رخآ  رد  زین 

ار وک  ایشیورد  اشوخ  یبوشآ  لد  جنر  دوب  ار  وک  ایناطلس  ادب  ار :  ادا  تلوهس  دیآ  ریکنت  ءای  لدب  تسا  هدش  متخ  يردصم  ءایب  دوخ 
اهـش و ارـسپ و  اناج و  الد و  نوچ  دهد ، باطخ  ادـن و  ینعم  هاگ  اهتفـص  اهمـسا و  رخآ  رد  هنّیل  فلا  .یناقاخ  .یناسآ  نت  جـنگ  دوب 

دوخ ماـمت  یلـصا و  تروص  هب  هملک  دـیآرد  ادـخ  دـننام  یتاـملک  رخآ  رد  نوچ  ادـن  ا»ِي  ـ«  و ( 16) اهاگ هلبق  امودـخم و  اـگرزب و 
رود زا  شدیدیمن و  وا  دوب  وا  اب  ادـخ  لاوحا  همه  رد  یلدـیب  .یـسودرف.ارو  هاج  رـشح  رد  يازفیب  ارو  هانگ  اشخبب  ایادـخ  ددرگزاب : 

رد ها » ـ«  و ا » ـ«  زین برع  نابز  رد  هکنانچ  دنک ، دیکأت  ار  هثاغتسا  هبدن و  عّجوت و  رسحت و  فسأت و  ینعم  هاگ  .ظفاح.درکیم و  ایادخ 
ناریا وت  زا  یهت  اغیرد  دشخب :  ینعم  نیمه  نآ  ریاظن  هامالـسااو و  هالیواو و  هادـمحماو و  امالـسااو و  الیواو و  ادـمحماو و  تاملک 

هک اترـسح  ادرد و  .یـسودرف.تشگ  داب  همه  مجنر  هک  اغیرد  تشگ  داشلد  هاوخدـب  هک  اغیرد  نیگهودـنا  رامیب و  راز و  همه  نیمز 
ناهنپ زار  هک  ادرد  ار  ادـخ  نالدـبحاص  متـسد  دوریم ز  لد  .يدعـس  .تسود  ناـنع  مریگب  هک  دـسریمن  متـسد  تفر  تسد  مناـنع ز 

نیا رد  هک  اغیرد  ادرد و  .ناوراک ؟ هار  دزب  حالس  تلآ و  یب  راگزور  رود  ارم  هک  اترـسح  ادرد و  .ظفاح  ( 17) .اراکشآ دش  دهاوخ 
سپ تفگ  یمه  يرازب  دننک :  فذح  هنیرقب  هاگ  ار  هبدن  فلا  و  .تسدب ؟ تسا  يداب  فک و  رد  ارم  تسا  یکاخ  تسـشن  دروخ و 

ياهمان رخآ  رد  .انمجنا و  رس  ینعی  .یسودرف  .اروآدنگ  ارایرهش و  ناهج  ارورس  اهش  اداژن  یک  ایک  نمجنا  رـس  اریلد  اهاش  هک  نتلیپ 
، تسا هملک  ءزج  احیسم  فلا  و  ( 18) .ابئاص اردص و  ادمحا و  ادومحم و  الالج و  ادامع و  دـننام  دـیآ ، میظعت  میخفت و  يارب  صاخ 

هچنآ دننکب  مه  نارگید  دیامرف  ددم  زاب  را  سدقلا  حور  ضیف  نوهدم :  هدش و  حسم  ینعم  هب  تسا  هایشام »  » يربع هب  نآ  لصا  هچ 
ناراب فنک  ار  نیطالس  دمآ  فرش  زک  مظعا  ناقاخ  دشاب :  یبرع  بصن  نیونت  ياجب  اهمسا  ضعب  رخآ  رد  .ظفاح و  .درکیم  احیسم 
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نم و همانرارـسا .)  ) راطع .الیئربج  نونکا  شاب  رد  رب  وت  الیقث  الوق  تبون  نآ  تشذگ  .یناقاخ  .هتخیر  ابرغ  اقرـش و  فک  ربا  زا  دوج 
مـسق ینعم  ّابر  اّقح و  ءهملک  زا  دراوم  ضعب  رد  .ظفاح.دشاب و  تیافک  لقع و  مردق  نیا  ابلاغ  دشاب  تیاکح  هچ  نیا  بارـش ؟ راکنا 

هک هللااب  دشاب  نآ  رتوکین  يراومه  يّژک و  زا  یشیدنا  وت  هک  يراک  تبرغ  رد  ترـضح و  رد  يرادنپ  وت  هک  يزیچ  دوشیم :  دافتـسم 
مه یهد و  هم  شَیَم  هک  اقح  دهاوخ  رتمک  یحدق  مظعا  ءهجاوخ  رو  .يرهچونم  .يرادنپ  وت  هک  اقح  دشاب  نآ  رت  ناسآ  یـشیدنا  وت 

يرآ رز  وچ  هک  ییوگ  .یئانس.دوشن  ناملسم  هک  هللاو  وت  داب  یب  ربگ  دوشن  رگناوت  هک  اقح  وت  شخب  یب  زآ  .يرهچونم  .هم  شحدق 
عون ای  مسا  ای  تفـص  ای  دـشاب  لـعف  هاوخ  زین  هیفاـق  رخآ  رد  .يرونا  .مراد  یمرد  هجو  ناـج  زج  رگا  هک  اـقح  ددرگ  رز  وچ  وت  راـک 

ۀفوقوم یسراف  تاملک  هچ  هحتف ، عابـشا  ای  قالطا  هن  تسا  رعـش  نزو  ظفح  يارب  اهنت  نآ  و  دنیازفا ، هنّیل  فلا  یهاگ  هملک ، زا  رگید 
هدش ز مانک  يوس  هلبا  رتشا  هکنانچ  دـنا :  هدـناوخ  عابـشا  ای  قالطا  فلا  برع  دـیلقتب  ار  فلا  نیا  نایـضورع  نکیل  دنـشاب ، رخاوالا 

مدید کپوپ  .یکدور.اردـنا  تفگـشب  وت  زا  نم  هدـنام  ناهج  هنوگـشاب  هنوغرپ و  يا  .یکدور.اربخ  یب  گرگ  غاز و ز  هبور و  رکم 
يا رآ  گنرد  .یکدور.ارداچ  نآ  رب  هنوگ  یـسب  گنر  وا  رب  نیگنر  مدـید  یکرداچ  اردـنا  ربا  هب  هدربرب  کـگناب  سخرـس  یلاوحب 

رکاش .اگنهن  نوچ  نوردنا  بآ  هب  نودـیمه  ردنمـس  لاثم  رب  نورد  شتآ  هب  .یکدور.اراک  درک  دـیاب  تْرَت  نخایک  اراو  خرچ  رهپس 
وکن واگ  اجک  نآ  انودیرفا  کلم  نشج  دمآ  راهبون  .دیؤملاوبا  ؟ اکلع دناشن  اجک  نم  رـس  درد  اکلن  درادن  دوس  ارم  يارفـص  .يراخب 

زا نمـشد  دوش  هدایپ  .یقیقد.امازرف  دوبن  یتشز  نایوروکن  زک  شیوخ  قشاـع  اـب  یتشز  وکن  يور  يا  نکم  .یقیقد.اـنویامرپ  شدوب 
ْشناقلخ .یقیقد.اراوِس  تداعس  زا  نوردنا  تسدب  يراد  يراوس و  تداعس  بسا  رب  اراوَس  تداعس  بسا  رب  يدرگ  وچ  تلود  بسا 

درد تسا و  فیعـض  طاشن  ارم  ایورـسخ  هداب  تسا و  يداش  ردزا  بش  رگا  .یقیقد.انیدورف  داب  زیت  دـنت و  نیا  يراگنز  ءهماج  هدرک 
بیبشت وت  هک  یهگنآ  ره  درب  مناوت  رـسب  وکین  ناّرح  ءانث  ایئوت  رگم  نم  رامیت  مغ و  ردارب  وت  ءهنارک  یمه  دـیاین  دـیدپ  ابـش  ایوق  لد 

ندروخب هگنآ  دـنداهن  .یـسودرف.انشور  ودـب  یتیگ  هریت  دوش  انهاریپ  رون  زا  دـشوپ  نیمز  مجعملا .) زا   ) رعاش یجغآ  .اـیوب  نم  رعش 
یسک شدوبن  یتیگب  .یـسودرف.ایدرزاین  يدوب  هدرورپ  وچ  ایدرورپن  زگره  شاک  ارم  .یـسودرف.اربنم  مه  شیپ و  دب  راد  مه  هک  ارس 

انهآ درک  مرن  ییک  رفب  .یـسودرف.انمیرها  روپ  اب  تخیوآرب  انت  هنهرب  دمایب  کمایـس  .یـسودرف.انمیرها  نمیر  ناهن  ردنا  زج  انمـشد 
.اساوسو درم  تسا و  لوضف  زاب  شْرسپ  تسا  بلسذب  درم  ذراد َو  مرذآ  گنت و  هک  .یسودرف  .انـشوج  نوچ  درک و  هرز  دوخ و  وچ 

زا یسودرف  رعش  نیا  رد  هنّیل  فلا  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .ادیازفیب  شنـسح  هک  يزاس  هچ  ادیارایب  دزیا  هک  ار  یـسک  .سابعلاوبا 
هگنآز لاس  هد  ود  درگ  مارهب  تشاد  ردـپ  یب  ارم  دـنک :  ش »  » بیاغ ریمـض  ءهدافا  ارـس  ءهملک  رد  هنیبوچ  مارهب  رهاوخ  هیدرک  نابز 
تیفرظ ینعم  انماریپ  ءهملک  رد  يدزمروا  رعش  نیا  رد  .ارس و  زغم  هنیک  زا  يدیشوجب  ارم  رم  یتساوخ  یسک  يو  زا  وچ  درمب  مباب  هک 

انم ایوگ  هدـهیب  نیا  نم  متفگ  هدـهیب  نماریپب )  ) انماریپ زگره  زین  تْمَیان  متفگ  دـهد :  متـسه » هک   » ینعم اـنم  ءهملک  رد  و  رد ،) هب ،  )
ءزج هک  دیامن  یم  نینچ  اراکشآ  ءهملک  رد  .انماد و  ارت  قشع و  تس  هتخوس  لد  ار  ام  اندعم  نیدب  شیب  يایم  یتفگ  ار  ام  منم ) هک  )

لوادـتم و ینعم  کیب  هملک  ود  ره  هّماـع  تارواـحم  رد  یتح  رثن و  مظن و  رد  هچ  راکـشآ ، زا  تسا  یتروص  اراکـشآ  تسا و  هملک 
نامگ يرادنپانامخ و  زا  انامه  و  دیآ ، یم  رظنب  انامه  ففخم  انام  هچ  دشاب ، هملک  ءزج  ا » ـ«  ًارهاظ زین  انامه  انام و  رد  .تسا و  عیاش 
.راچَا راچآ ، تسا : لـیبق  نیا  زا  ًارهاـظ  و  ( - 1  ) .تسا هملک  نیا  برعم  هدـمآ  ناـمگ  سدـح و  یبرع  رد  هک  نیمخت  و  تـسا ، يرب 
.هرامَا هرامآ ، .دنولَا  دنولآ ، .والَا  والآ ، .هلالَا  هلالآ ، .نودیرفَا  نودـیرفآ ، .هشورفَا  هشورفآ ، .اسَا  اسآ ، .دـنژا  دـنژآ ، .دـنورَا  دـنورآ ،

هملک رد  هفلؤـم  اـی  هحوـتفم  تروـص  ود  زا  کـی  مادـک  هک  نیا  نییعت  هیـشاح  زین  نتم و  ءهلثما  رد  ( - 2  ) .هراوَا هراوآ ، .راوَا  راوآ ،
دروآ ناوت  رثن  مظن و  رد  ار  تروص  ود  زا  رهشا  هتبلا  .دشن و  رّسیم  همیدق  تالامعتسا  عضو و  نامز  زا  يرود  اب  ام  يارب  تسا  یلصا 

.اـس اـسآ ، .داز  دازآ ، .شت  شتآ ، تسا : عون  نیا  زا  دـیاش  و  ( - 3  ) .درک صوصخم  يرعـش  ياه  ترورـض  هب  دیاب  ار  روجهم  یلو 
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.ار اهلغـش  رـسکی  راد  هدغـسب  تسا  رود  هار  تفر و  تْدـیاب  یمه  هدغـس :  هدغـسآ ، .میتس  میتـسآ ، .هناتـس  هناتـسآ ، .ناتـس  ناتـسآ ،
.چک چکآ ، .هناسف  هناسفآ ، .نودیرف  نودیرفآ ، .هشورف  هشورفآ ، .هدنغ  هدنغآ ، .هتـشغ  هتـشغآ ، .لاغ  لاغآ ، .انـش  انـشآ ، .یکدور و 

ای فـلا  ءاـقبا  تروـص  ود  زا  کـی  ره  تلاـصا  زیمت  .ندـیجنه و  ندـیجنهآ ، .ندیخوکـش  ندیخوکـشآ ، .نیگ  نیگآ ، .نگ  نگآ ،
( - 4  ) .دـیامنیمن دـیعب  زین  تسا  یلحم  ءهجهل  تروص  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  نیا  لامتحا  دـشابن و  روسیم  زورما  ًارهاـظ  نآ  فذـح 

نتخدرپ و ندیمـشآ و  ندینباوخ و  نکیل  دشاب ، ندیمارآ  زا  رت  عیاش  مظن  رثن و  رد  تسا  فلا  اب  ندیمارآ  شلـصا  هکنآ  اب  ندـیمرآ 
.یهاگآ یهگآ ، .هاـگآ  هگآ ، .شمارآ  شمرآ ، تسا : لـیبق  نیا  زا  و  ( - 5  ) .دنکیم باجیا  رعـش  ترورـض  اهنت  ًارهاظ  ار  نآ  دننام 

ودب يَدب  مشچ  رود  وت  هرامه ز  يدـَب  هشونا  اهاش  تفگ  ودـب  يداب :  يدـب ، .راهآ  رهآ ، .والآ  ولآ ، .خاوآ  خوآ ، .ینـساک  ینـسک ،
، دیدپ .یـسودرف و  .يَدب  هشوت  رادیدب  ار  ناور  يَدب  هشونا  اهاش  تفگ  ودب  يَدب  هشوخ  جرب  رد  دیهان  وچ  يدـَب  هشونا  اهاش  تفگ 

.كاچاکاچ كاچاکچ ، نآ : ياهدـننامه  رواناج و  روناج ، .هات  هت ، .هابت  هبت ، .شبات  شبت ، .هاجنپ  هجنپ ، .وـالپ  ولپ ، .راـب  رب ، .دـیداب 
نیا ردـناک  رالاس  تفه  هاد :  هرـشع ،)  ) هد .نجنروآ  تسد  نجنربآ و  تسد  نجنرو ، تسد  نجنرب و  تسد  .هاچ  هچ ، .وـالچ  ولچ ،

هام اـت  ـالا  .یکدور  .هاد  ود و  رد  ناود  هدـنبات  تفه  هاـگیاج  ناشنامـسآ  دـننارتخا  .یکدور  .هاد  ود و  رد  دـندمآ  درگ  همه  دـنکلف 
.ياج راوازـس  کی  ره  دـنتفرگ  يادـخدک  دـش  تفه  ود  هاد و  ربا  .یخلب  روکـشوبا  .اراهچ  هاد و  هم  ددرگ  رپس  تسناـمک  هدـیخون 

، هگ نآ ) دننام  رذگهر و  رد   ) راذگ رذگ ، .هاک  هَک ، .هاتوک  هتوک ، .هاش  هش ، .رامش  رمش ، .هایس  هیـس ، .راس  رـس ، .هار  هر ، .یـسودرف 
حوتفم ار  لّوا  فرح  ناینیـشیپ  نآ  لاثما  هام و  هار و  هاچ و  تاملک  رد  .نآ  دننام  .نایماه و  نایمه ، .هاو  هو ، .خاو  خو ، .هام  هم ، .هاگ 

زین ار  نکاسبادتبا  دندرمـشیمن و  تکرح  برع  دـیلقتب  ار  ا » ـ«  نوچ یلو  تس  ا» ـ«  نامه میم  ءار و  تکرح چ و  ًارهاظ  نکل  دـننادیم 
الو تسا  حوتفم  لبقام  نکاس  تاملک ، نیا  رد  تسااهنآ  زا  دـعب  هک  ا » ـ«  تسا و حوتفم  هروبزم  فورح  دـنتفگیم  دنتـسنادیم  لاـحم 
یم ناشیا و  زا  تشک  یمه  .یکدور  .ناتـس  هدینباوخ  راوخ  وا  رب  وت  يوش  نت  نوردنا  تریز  نک  دای  ( - 6  ) .حالطصالا یف  ۀحاشم 

ماّیاب ترازو  .یسودرف  .تخبروش  یکی  هدینباوخ  وا  رب  تخت  ود  نیرز  همـشچ  ِرب  هداهن  .یقیقد  .دیدب  شکره  داتـسان  وا  ِرب  دینباوخ 
(. نیمار سیو و   ) .هدیرب نب  زا  دغـس  ناتـسورس  وچ  هدینباوخ  لگ  رب  گرم  ار  نالی  .یخرف  .نسو  هدینباوخورف  مشچ  ود  درک  زاب  وا 
هچ نفک  رد  هک  یناد  .ورـسخرصان  .دـینباوخ  دـیابب  یتخل  ناـسک  بیع  زا  تمـشچ  وت  بیع  دـیوگب  سک  رگید  هکنآز  یـسرتب  رگ 

.هدیمدرب لگ  هلال و  زا  کشرس  هدینباوخ  نیلابب  شَوْرَـس  یهـس  .یئانـس  .يا  هدینباوخ  یهـش  هچ  دحل  رد  هک  یناد  يا  هتفهن  يزیزع 
قبط رب  یلو  .تسا  هدـمآ  یـسودرف  هب  بوسنم  اـخیلز  فـسوی و  زا  یتاـیبا  هماـن  تغل  لوا  پاـچ  تادـلجم  رثـکا  رد  ( - 7  ) .یماظن

دودح  ) هدش هدورس  نالـسرا  بلا  نب  هاشناغط  سراوفلاوبا  نیدلا  سمـش  مان  هب  روبزم  يونثم  هک  هدش  مولعم  نینچ  يدعب  تاقیقحت 
زا ًارهاظ  لیذ  تاملک  ( - 8  ) .تسا هتفرگ  نیدـلا  سمـش  ینعی  هاشناغط  بقل  زا  ار  دوخ  صلخت  یـسمش ، نآ ، مظان  و  .ق ) 476 ه . 

يدش اهر  ام  زا  ندیمر :  ندیمرآ ، .ندرب  ندروآ ، .ندیسام  ندیسامآ ، .ندنک  ندنکآ ، .ندوس  ندوسآ ، .غیر  غیرآ ، تسا : لیبق  نیا 
دنداب تسپ  تنانمشد  نوماه  وچ  ( - 9 (. ) سرفلا حاحص  زا   ) قافآ ءهرهـش  .يا  هدیمرآ  نارگد  اب  هدیمر  ام  زا  يدش  یهر  ار  يرگد 

وت رهبز  ریپ  هژف  نیاک  ارم  رایسب  ردنا  رعـشب  دای  نکم  هک  ارم  رایع  ردنا  ّرـِسب  ماغیپ  داد  .یکدور  .لاس  همه  الاو  ناتـسود  نودرگ  وچ 
.لان هشیغ و  تنمشد  قیفش  داب  تتـسود  قیفر  وت  اب  یهبزور  قیفوت  تداب  رای  .یکدور  .ارم  راداد  دزیا  وا  زا  داناهرب  تفرگ  راوخ  ارم 

رود ارم  وید  راک  زا  هک  لد  اب  تفگ  نینچ  .یـسودرف  .رهپـس  نادرگ  دادرگ  وت  ماکب  رهچدیـشروخ  هاـش  ياـک  تفگ  ودـب  .یکدور 
دانیرفآ نوزف  وت  وچ  دبهپـس  دزیخ  موب  نآ  زک  ير  موب  رب و  اداب  دابآ  هک  یم  دنچ  وا  دای  رب  دندروخب  .یـسودرف  .ویدخ  ناهیگ  داراد 

همه يوا  مان  نادواج  ات  دانامب  .یـسودرف  .بسا  نادیم و  دانیبم  وت  یب  هک  بسـشگ  نییآ  تفگ  نینچ  خساپب  .یـسودرف  .وت  وچ  دزیا 
تـسیاپب ات  نینچ  .یـسودرف  .دابم  دـشابن  يو  نوچ  هک  نز  نآ  ره  داوب  نز  نینچ  رب  نیرفآ  رازه  .یـسودرف  .يوا  ماـجرف  داـب  يرتهب 
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.يازفارهم ناـتب  تسد  رهم ز  وچ  یم  داروخ  لاـس  رازه  داـیز و  لاـس  رازه  .یـسودرف  .رهم  داّربـم  زگره  همخت  نیا  زا  رهپـس  نادرگ 
داسرب دراد  هک  ماک  رهب  داب و  نامداش  .یخرف  .راو  خرک  خاک  نیز  نییآ  تنج  غاـب  نیز  یـشمار  داـنیب و  ون  ییداـش  زور  ره  .یخرف 

هچنآ داوشم  هتسب  .یخرف  .رفس  مان  ناهج  ود  زا  داوش  مگ  ارم  درک  ادج  تسود  زا  رفـس  .یخرف  .رازه  داراذگب  يداشب  دیع  نینچمه 
تمـشح و اب  تمعن و  اب  تلود و  اب  يدایزب  تمالـسب  نودـیمه  هراومه  يداهن  وت  نآ  چره  اداـب  یمه  هدـنیاپ  يداـشگ  وت  ترـصنب 

تمرحیب قحیب و  لدگنـس  نینچ  نیا  .يرهچونم  .رادـناهج  داب  وت  ظفاح  ناهج  دـیک  زو  يدادـب  هچره  کلم  داریذـپب  وت  زو  يداـش 
یهلا .يدعـس  .تسوج  بل  رب  هک  یهـس  ورـس  ره  داریم  وت  تفاـطل  ياـپ  رد  .يرهچونم  .هار  زا  داـتفیم  داـنیبم و  دوعـسم  هاـش  تفج 
لبلب نمچ  رد  لگ  زا  سپ  دانامم  لـگ  ناـناوج  گرم  زا  سپ  .يدعـس  .دـشابن  نیلاـب  رب  تسود  شچیه  هک  داریمب  ییاـج  تنمـشد 

ار نتـشیوخ  تهارب  دانیچ  وت  مادـنا  درد  نامـشچب  داریگم  شتوبات  وت  تسد  زجب  داریم  وت  يـالاب  شیپ  رداـم  هک  .يدعـس  .داـناوخم 
.دانیبم دـب  زور  .داسرم  دـب  مشچ  .ظفاح  .درـشف  مه  رد  هک  یئاپ  دازیرم  دـیچ  روگنا  هک  یتسد  هب  مزاـنب  .راـصع  دـمحم  .داـنیب  هدرم 
ُقرطلا ُتاهّرتلا  : » دـنا هتفگ  برعم  یـسراف  ار  هملک  نیا  برع  ناسیون  تغل  زا  رگید  هغللا و  حاحـص  بحاص  ( - 10  ) .دازیرم تسد 

دیاش هدوب و  هار »  » هملک نیا  مود  ءزج  نیاربانب  يرهوج .) حاحص  «. ) بّرعم یسراف  ۀهُّرت ، ُةدحاولا  اهنع ، بّعشتَت  ِةداجلا  ریغ  راغّـصلا 
شود فتک و  هبوه  .تسا  فاـتکالاوذ  روپاـش  بقل  ابنـس ، هبوه  ( - 11  ) .تسا هتفگ  تاهاُّرت »  » ورنیا زا  هتـشاد و  لـصاب  رظن  یئاـنس 
ِلصا ( - 13  ) .دیوگ فرح »  » ار نآ  برع  هک  تسا  یهایگ  یـسراف  .ادنگ  نادنپـسا  ( - 12  ) .هدنبنس ابنس ، .میدق و  یـسراف  هب  تسا 

تیب نیمه  هب  تسا  ضوقنم  دـنرآ  باوج  لاؤس و  ماقم  رد  اـهنت  ار  اـتفگ  دـنا ، هتفگ  هکنیا  و  ( - 14  ) .تسادوبم ادوب و  دابم ، داـب و 
اب يرادـن  ارچ  نکم  سرتب و  دـب  مشچ  زا  اراگن  اتب  ( - 16  ) .نیریکن لاؤس  هاـگ  ( - 15  ) .ون هام  ياشامتب  يدـش  نورب  اتفگ  ظـفاح : 

نوچ نانچ  دراد  دوس  هبوت  زورما  ارم  هشورفآ  مرگ  زا  سک  دزیرگنب  تطاشن  وک  ییوگ  دـنچ  اقیفر  .دیهـش  مانپ ؟ مشچ  هشیمه  دوخ 
سک وچ  امیکح  .روکـشوبا  .روخ  هداـب  نیـشن و  یهاـش  تک  رب  يز  داـش  اـهاش  تسا  دزمروا  زور  .یکدور  .هشونـش  ار  نادـنمدرد 

ادر اهاش  تفگ  ودب  .یـسودرف  .تسدب  ینامک  يدرم  شوپ  هرز  تسا  ردنا  غابب  اهاش  تفگ  ودـب  .یـسودرف  دوس ؟ هچ  نتفگ  تسین 
دیشورخ و .یسودرف  دوس ؟ هچ  ندیرورپ  يوردب  یم  وچ  دورد  یهاوخ  وچ  رورپم  اناهج  .یسودرف  .ادبوم  اوگ  اگرزب  اگرتس  ادرخب 

.یسودرف .رید  داش و  يزب  اربزه  امهت  هک  ریلد  ماس  درک  نیرفآ  یکی  .یسودرف  .هاوخداد  ءهواک  منم  اهاش  هک  هاش  رس ز  رب  تسد  دز 
مه وت  زا  مه  هتسکش  تست  رادرک  یتفگش ز  اناهج  .یسودرف  رهمب ؟ تدوب  هچ  اهاش  تفگ  ودب  رهچ  بوخ  شرب  ردنا  تشاد  یمه 
زج نکم  نیزورما  زور  ارایرهش  یناوت  ات  .یسودرف  .ادبوم  نادبوم  رب  رادناهج و  ادرخب  ادر  اگرزب  اهاش  هک  .یـسودرف  .تسرد  وت  زا 
ریگ رـس  زا  هزات  یتیگ  راـک  اراـگماک  زارف  يزورون  نشج  دـمآ  زورون و  نآ  دـمآ  .يرهچونم  .هند  ند  درگب  زج  شمارخ  مخ  درگب 

هداشگ امرکم  امعنم  الد  هداشگ  البقم  الضفم  نیمار .) سیو و   ) .ارابدرب اراکماک  اگرزب  اراگدرک  ایادخ  میوگ  یمه  .يرهچونم  .زاب 
وت لامج  يا  الدریش  افکرحب  ارگداد  اورسخ  ناتـسوب .)  ) يدعـس .دیماان  نکم  موفع  ایادخ ز  دیما  ّالا  مدرواین  تعاضب  .ینزوس  .افک 
ارـس اوگ  اریلد  ادار  تفگ  یمه  .یـسودرف  .اوگ  هدـیزگ  اراوس  هدربن  اورـسخ  اـهم  اراـگن  اـغیرد  ( - 17  ) .ظـفاح .ینازرا  رنه  عاوناـب 
اوگ اریش ، رادهپس  ارس  اریلد  اراز  دنتفگب  .یسودرف  .ارواد  اهم  ارادجات  اوگ  ارذون  اهـش  اریلد  ادار  هک  .یـسودرف  .اورـسخ  الی  ارادمان 
دنه ناـهاشداپ  ياـهرابرد  رد  ناریا  نادنمـشناد  ارعــش و  يرایــسب  هـک   ) هیوفــص ءهرود  رد  ا » ـ«  نـیا .ظ  ( - 18  ) .یـسودرف .ارتهم 
.اتّود .اکآ  .ارتیمادـنابانیب  دـننام  تسا ، هدرک  زواجت  زین  ناریاب  سپـس  هدـمآرد و  ناـنآ  ياـهمان  رخآ  رد  نایدـنه  دـیلقتب  دنتـسیزیم )

.انایامار .امار  .انشیرک  .اتهِم  یسرام  .ابنایند  .ایناتیَش  .ازداپ  تیه و  .ارتناتاشناپ  .اکاردوس  .الاتنوکاث  .ازادیباک  .انایایتاک  .اردناشراوسیا 
.نآ لاثما  اوال و  .اسوک 
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.آآ

هـسنارف یلحاس  ءهناخدور  مان  .ناملآ ||  تلـس و  کلامم  ياه  هناخدور  زا  يرایـسب  ءهدـع  مان  بآ ) ینعم  هب  یناملآ  ءهملک  ( ) ِخا )
.زگ رازه  نآ 80  لوط  .تسودب  رموتنس  عرز  تشک و  هک  لامش ) يایرد  )

.رآآ

« امیل  » و سور »  » اب دنک و  يرایبآ  ار  رولُس »  » و نرب »  » دریگ و همشچرس  لسَمرِگ »  » ءهندرگ زا  هک  سیوس  رد  تسا  يا  هناخدور  ِخا ) )
.زگ رازه  نآ 280  لوط  .دزیر  نَر  دور  هب  هدش  یکی  ِلی » یت   » و

.ورآآ

.هنکس نت  ياراد 12000  رآ ،»  » لحاس رد  يوگرآ ، تیالو  یسرک  سیوس  رد  تسا  يرهش  ِخا ) [ ) [َر

 . ءآ

.ةءآ ِج  ِا ) (ع 

.بئآ

.باُّیا باُّوا ، .هدندرگزاب ج ، ع ص ) [ ) [ِء

.هبئآ

.دنروخ زورمین  رد  هک  یبآ  ِا )  || ) .بئآ ثنؤم  ع ص ) [ ) [ِء َب

.نالپرئآ

.Aeroplane ( - 1  ) .امیپ نامسآ  .هرایط  .امیپاوه  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ِء ُر

.سیخراآ

.دنناوخ حیرلادوع  ار  نآ  رصم  قشمد و  رد  کشرز و  ینعی  سیرابربما  ءهشیر  تسوپ  .سیغرَا  .سیغرآ  .سیخرآ  ِا ) [ ) [َا

.سراآ

.مدرم ياراد 78000  كرامناد  هب  يردنب  مان  ِخا ) [ ) ُا ُر ]

.سئآ
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.دیمون .دیماان  .سویأم  ع ص ) [ ) [ِء

.لالیرطاآ

.دوش لالیرِطا  لالیرطآَا و  هب  عوجر  .لالیرطآ  ِا ) [ ) [َا

.لئآ

.نآ دننام  لسع و  نغور و  زا  ربتس  زیچ  ره  .ربتس ||  ریش  ع ص ) [ ) [ِء

.گربلاآ

.هنکس نت  ياراد 43000  كرامناد  هب  تسا  يردنب  مان  ِخا ) [ ) ُا ِب ]

نئآ

.ناسآ نت  هّفرم و  ع ص ) [ ) [ِء

.سناآ

.دنپس ِا ) [ ) [َا

.ةءآ

 || .ءآ ج ، ءامـسالا .) بذـهم  ( ) برالا یهتنم   ) .یتخرد ءهرمث  ءامـسالا || .) بذـهم   ) .کناب دـنیوگ  تسا و  یتخرد  مان  ِا ) ع  [ ) [َء
.زیچ ره  زاوآ  توص و  زا  تیاکح  برالا || .) یهتنم   ) .دننک رجز  ار  رتش  نادب  هک  يا  هملک 

.نیئآ

.دوش نییآ  هب  عوجر  ِا ) )

.هنیئآ

.دوش هنییآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.بآ

ای دادرم  خلـس  اب  میدـق  نیخروم  ءهتفگب  نآ  ءهّرُغ  نانآ و  یناوید  یفرع و  لاس  زا  مجنپ  هام  دوهی و  یلم  لاس  زا  مهدزای  هام  ماـن  ِا ) )
زور نادب  دوهی  تسا و  نوراه  تافو  نآ  نیسپ  زورب  .دشاب و  متام  ازع و  هام  لیئارسا  ینب  دزن  هام  نیا  .تسا و  قباطم  رویرهـش  ءهّرُغ 

لولیا زومت و  نایم  یمورب  فورعم  ینایرـس  لاس  مهدزای  هام  مان  یـسراف  ياهگنهرف  رد  و  سدقم .) باتک  سوماق  زا   ) .دـنراد هزور 
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موس هام  یماـسالا  یف  یماـس  رد  و  برقع ، قباـطم  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  یمور ، سوطـسغا  زین  یـسراف و  دادرم  یبرع و  دـسا  قباـطم 
ابص شاّرف  هک  نونکا  ار  قافآ  تحاس  تسا :  هفلتخم  راصعا  رد  یموجن  ياهباسح  فالتخا  ًارهاظ  لاوقا  فالتخا  ببـس  و  ناتـسبات ،

ِا)  ) .بآ .یتکیسخا  ریثا.بآ  هام  رد  وت  بیهن  مومـس  ار  هام  نمرخ  بشب  دزوسب  .يرونا  .خن  بآ  زومت و  زا  درتسگ  شرف  ناریزح  زا 
هک يوـب  هزَم و  یب  فافـش  یعیاـم  ( aip پآ يوـلهپ  ، aipi یپآ یناتساب  یـسراپ  ، aipa َپآ تیرکـسناس  ، aip پآ یئاتـسوا  )

.دنناوخ لالب  ءام و  ار  نآ  یبرع  هب  تسامدق و  رـصنع  راهچ  زا  یکی  نآ  .دریگ و  يرت  یگزات و  نادب  تابن  دـماشآ و  نآ  زا  ناویح 
وَا و  وآ ، فآ ، یـسراف  ياه  هجهل  ضعب  رد  تسا و  نآ  ياـهتینک  زا  كردـموبا  ثاـیغلاوبا و  باـبعلاوبا و  ةویحلاوبا و  ناـّیحوبا و  و 

.رحب .ایرد  .دـیاز ||  هدولآ  كاپان و  بآ  زا  یعاقب  زین  هدـِفاو و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  ایراطنـسوذ و  هبون ، ابو ، هبـصح ، (. 1) دنیوگ
تـساوخ اـجک  هگنادـب  نیمز  يور  نـهپ  دـش  گـنت  وا  رب  نـیچ  يایردـب  رکـشل  درواـیب  هریحب :  .هچاـیرد  .ّرب ||  یکـشخ و  لـباقم 

نیچ يایرد  بآ [  دزن  ارم  دَناوخ  داتسرف و  بایسارفاک  تفگ  نینچ  ردامب  .یـسودرف.بایسارفا  تفگ  نینچ  ناریپ  هب  بآ  تشاذگب 
یکشخب بآ و  هب  دندب  ناریا  ناناگرازاب  هک  .یسودرف.بآ  یکشخب و  نآ  دوبن  ار  سک  هک  بایسارفا  جنگ  رومان  رگد  .یسودرف  [. 

ود باهـش  دـشرم  ياناد  ریپ  ارم  .يدعـس.بآ  هب  برغم  كاـخ  رد  میدیـسر  باـیراف  زا  يریپ  نم و  ار  اـضق  .یـسودرف.دندب  ناریلد 
ردـنا يو [  ردـنا  و  همـشچ :  .يوج  .رهن  .دور  .نآ ||  یلحاـس  ياـهایرد  لوبمالـسا ؛ ياـهبآ   - .يدعـس.بآ يور  رب  دوـمرف  زردـنا 

نایم ردنا  هار  نانیسحب  ات  يورب  ناتـسودنهب   [ لوس زا  اجنآ [  زا  نوچ  و  ملاعلادودح .)  ) .هنایم نامتب  زا  دتفارد  اهبآ  نامتب ]  ءهچایرد 
دب ویگ  ار  هاشنهـش  نوـیّرز  لـگ  بآ  رب  دندیـسر  ملاعلادودـح .)  ) .نتـشاذگ دـیابب  بآ  ود  داـتفه و  هار  نیا  ردـنا  تسا و  هوـک  ود 

نازیرگ يور  دیچیپب  یتسپب  شگنج  .یسودرف.نوخ ز  يایرد  وچ  ناراهب  رد  يدب  نویّرز  لگ  مان  ار  بآ  نآ  دب  .یسودرف.نومنهر 
بآ دادغب و  موب  رد  رهش ]  ود [  .یـسودرف.دربن  زرگ  دنکفا  ردنا  نیزب  درک  رود  شرکـشل  زو  بآ  زا  وچ  يوج  شاخرپ  تفر  یمه 
.داد ار  روت  نیچام  نیچ و  ات  نوحیج  بآ  زا  ناتسکرت  درک ، تمسق  نارسپ  رب  کلم  .یسودرف.تابن  ياپراچ و  همشچ و  زا  رپ  تارف 

ءهمـشچ الع ؛ بآ  .مزمز -  ءهمـشچ  مزمز ؛ بآ  .تشذگ - ؟ بآ  زا  هنهرباپ  ءهناوید  تسج  یم  هر  ات  بآ  رانکب  لقاع  همانزورون .) )
بآ يوس  نآز  شعزف  زا  یمه  دنبـسخن  شوخ  نوحیج :  ِخا )  || ) .دوب مرگ  عبطب  شبآ  هک  همـشچ  ره  مرگ ؛ بآ  .دـنوامدب -  الع 

ناتسبات هام  هس  نوحیج  بل  رب  دنامب  دمآ  دورف  یمه  نیچ  زک  هگنآ  ردنکس  .یخرف  .نیکت  هن  ناخاطخ  هن  ناخ  ناغط  هن  ناخردق  هن 
نآ رد  دادن  تسد  بآ  درک و  نوزف  هلیح  رازه  ناوت  ناج و  هتسب  راک  نآ  رد  هتسشن  یمه  تسب  دناوت  نآ  رب  لپ  رگم  هک  تین  نادب 
يا هلـسلس  بآ  رد  دنقرمـس و  یگنـسرف  تسیب  سپ  زا  ناکرت  ربارب  درک  يدس  رایدنفـسا  .یخرف و  .ناریح  زجاع و  دنامورف  ثیدح 

يدیشر و رخف  دننک  رذگ  بآ  رب  دوب  رگ  ارم  مظن  داوس  صـصقلا .) خیراوتلا و  لمجم   ) .دتفین ناکرت  راذگ  ات  تخاس  نینهآ  میظع 
وچ گنگ :  دور  .یئانس.نونک ||  بآ  تسین  بآ  نآ  رب  مه  نوحیـس  کلم  شتآ  دیدب  ات  نوحیـس :  .يرونا ||  (2) .قعمع رباص و 

رپ ز يرـس  نیک و  رپ ز  یلد  گنگ  يایرد  يوس  رتخاب  زا  دش  بآ  يور  نآ  رب  متـسر  سوط و  دـش  هک  بایـسارفا  رهوگدـب  دینـشب 
هک تسا  نآ  قح  نکیل  دـنا  هداد  نآ  لاثما  گنگ و  نوحیـس و  نوحیج و  ینعم  بآ  هب  ناسیون  گـنهرف  هکنآ  اـب  .یـسودرف.گنج 

ِا)  || ) .دشاب اهایرد  اهدور و  نآ  مان  بآ  هکنآ  هن  دـنا  هدرک  یم  هدارا  ار  وا  یلـصا  ینعم  نامه  بآ  زا  ییایرد  دور و  ره  نیرواجم 
بآ نیگرس و  بسا  نیا  رگ  تسا :  لیبق  نیا  زا  زادنا  بآ  ندنکفا و  بآ  نتخیر و  بآ  نتخات و  بآ  رد  بآ  .شاش و  .زیمگ  .لوب 

هجاوـخ رایـسیب :  .لـیلد  .هرـسفت  .هروراـق  .یـسودرف...يرب ||  نوریب  ْشنیگرـس  ریگبـشب  دنکـشب  ار  هناـخ  نیا  تـشخ  رگ  دـنکفا و 
كوس ز  کشرـس :  .هعمد  .کشا  هلاـقمراهچ || .)  ) .هدـمآ دـیدپ  شقاوف  تسا و  نـالف  بآ  نیا  تفگ  دـیرگن ، هروراـق  لیعامـسا 
هدــید درز و  خر  دــندربب  بایــسارفا  کـیدزن  هـب  ناـسنآ  رب  .یــسودرف.يوج  ود  هدــید  هداـهن ز  رب  خرب  يور  بآ  زا  رپ  شواـیس 

بآ ود  ره  ناگدـید  زا  دـنداشگ  .یـسودرف.يوم  دـنک  یمه  بآ و  تخیر  یمه  يوا  شیپ  رد  هبادوس  دیـشورخ  .یـسودرف.بآرپ 
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تفر یمه  .یسودرف.زار  تفگ  یمه  بآ و  تخیر  یمه  زامن  شدرب  دید  ناشن  نآ  ویگ  وچ  .یـسودرف.بایسارفا  نیرفن  رپ ز  نابز 
سپ نآ  زو  .یسودرف...رگج  هتسخ  بآرپ و  راسخر  ود  ردپ  ناسراش  نیدب  دمآ  وچ  درا  زور  ذمرادنفـس  هامب  درگ  شووایـس  يوس 

تخیر یمه  يوم و  دـنک  یمه  بایـسارفا  تسیرگب  درد  نآ  زا  .یـسودرف.بایسارفا  در  زا  درک  داـی  یـسب  بآ  هرهچ  رب  تخیرورف 
شلد يورب  دـمآ  دـب  ار  وک  دیـسرتب  .یـسودرف.يوگ  برچ  يرتـخا  کـین  درک  نیزگ  يور  بآ  زا  رپ  ردارب  درد  .یـسودرف.بآ ز 

دنداـهن .یـسودرف  .يور  تسخ  یمه  بآ و  تخیر  یمه  يوم  داوشک  زردوگ  دـنک  یمه  .یـسودرف.يور  بآرپ  نوخرپ و  تشگ 
.یسودرف.يور بآ  زا  رپ  شدنتفای  یمغ  يودب  رکشل  نارای  دندیسر  .یسودرف.بآرپ  شوایس  نوخ  خر ز  همه  بایسارفا  يوس  رس 

ناریا هار  يوـس  يور  بآ  زا  رپ  راوـگوس و  همه  .یـسودرف.يوج  هاـش  ناور  يوـگ و  هاـش  ناـبز  يور  بآرپ  ناـیرگ و  راز و  هـمه 
راتفگ دندید  هنوگ  نآز  وچ  .یسودرف.بآ  تخیر  یمه  يوم و  دنک  یمه  بایـسارفا  جات  رـس و  دش  نوگن  .یـسودرف.يور  دنداهن 
بات .یسودرف ز  .رهم  رپ ز  لد  بآرپ و  تشگ  شخر  رهچ  رف و  نآ  رب  ناریپ  درک  هگن  .یـسودرف.يور  بآرپ  نایرگ و  دنتفرب  يوا 

هدید و بآ  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .دمآ مشچ  رد  بآ  ار  یسوم  .نارطق.نوکسبآ  دورب  ممـشچ  دنام  بآ  نیزرب ز  ِرذآ  هب  مناج  دنام 
هدـیدب مـشچب و  بآ  ندـینادرگ و  مـشچ  رد  مـشچب و  بآ  و  ( 3) .تـسا کشرــس  ینعم  هـب  زین  مرگ  بآ  هژم و  بآ  مـشچ و  بآ 

زین .میخ و  .ویخ  .باضر  .قاـصب  .ملخ ||  .طاـخم  .دـنک  حـشرت  ینیب  زا  هک  طـلخ  .دـشاب ||  ندـیزاغآ  هیرگ  نتـسیرگ و  ندروآ ،
 : قرع .يوـخ  .یـسودرف.نهد ||  هتـشگ  بآ  یب  درگ و  زا  رپ  نت  ود  ناـیوپ  تشذـگب  رهـش  نیا  رب  نآ :  زج  واـگ و  ناـهد  ءهبآزیل 

رپ ز دـش  مرــش  زا  خر  ار  اـین  بایــسارفا  کـیدزن  هـب  دـمایب  .کـیجنم.ابید  ياـه  هـجرف  ارت  كاـخرپ  نشوـج  ياـه  هـبیغ  ارت  بآرپ 
مرـش مرـش ز  رپ ز  یخر  دمآ  هداتـسرف  .یـسودرف.باتفآ  ندیبات  جـنر و ز  بآ ز  رد  نت  هدـش  هقرغ  کشخ و  ناهد  .یـسودرف.بآ 
ادیپ ینرق  قافص  هیضیب و  تبوطر  نایم  هیبنع  ءهبقث  ریز  هک  هبیرغ  تبوطر  یلاحک ) حالطصا   || ) .یسودرف.مرگ بآ  زا  رپ  نودیرف 
 || .یئانس.رات دوشن  درآ  هک  بآ  ره  ندروآز  دوب  وا  ءهمرس  ترد  كاخ  زا  هک  مشچ  ره  دشاب :  مشچ  ندروآ  بآ  نآ  لعف  .دیآ و 
روتس يوناز  یپ و  رد  هک  یتبوطر  يراطیب ) حالطصا   || ) .دیآ درگ  یقستسم  تسوپ  ریز  ای  مکش  رد  هک  یتبوطر  بط ) حالطـصا  )
دراین كاپ  بآ  زا  دـشاب  وا  هک  سکنآ  ره  تشپ :  بآ  .ینم  یماسالا .) یف  یماـسلا   ) .هفطن یماـسالا || .) یف  یماـسلا   ) .دوش عمج 
ردارب وک  یـسک  .یـسودرف.تسوپ  زغم و  وا  تفاـی  ردـپ  بآ  تسوا ز  وچمه  وا  دـنزرف  مارهب  هک  .یـسودرف.كاغم  ردـنا  رهوگ  رس 

.يدحوا.ریگم لهس  وت  ار  بآ  نیا  راک  ریپ  يدرگ  هک  ربم  تراک  بآ  .یـسودرف.كاپ  بآ  زا  شدنناوخن  رگ  دزـس  كاخب  دشورف 
، ندرشف هب  هاوخ  لیصق و  ینـساک و  زینـشگ و  بآ  نوچ  نتفوک  هب  هاوخ  دنریگ ، ناهایگ  اه و  هویم  ضعب  زا  هک  هریـش  هراصع و  || 

.ژپ رـس  یتـفرگ  هک  وت  دـب  عبط  نیا  یک  اـت  ژرف  بآ  زا  رتـخلت  يا  یعقرب  يا  کـحیو  هناودـنه :  بآ  راـنا و  بآ  هروغ و  بآ  نوچ 
مخت ینـساک و  بآ  نیبجنکـس و  اـب  يزیوم  بارـش  ترـضم  عفد  هماـنزورون .)  ) .دـندرک رپ  مخ  دـنتفرگب و  روگنا  بآ  .کـیجنم و 

هک بآ  .ولچبآ ||  بادوخن ، تشوگبآ ، نوچ  دننک ، لصاح  بآ  رد  يزیچ  ندـیناشوج  زا  هک  بآ  همانزورون || .)  ) .دـننک ...رایخ 
ادـیپ ندیـسر  زاغآ  هب  هویم  رد  هک  یگتخپ  یمرن و  .بارـش ||  ینعمب  روگنا  بآ  و  وج ، بآ  نوچ  دـننک ، تسدـب  يزیچ  ریمخت  زا 

هب ینعی  ندـیناسر ؛ بآ  هب  تسد  نتفر ، بآ  رـس  زربم : .حارتـسم  .بامیـس ||  .هویج  .قبیز  .دـشاب ||  نداـتفا  بآ  نآ  لـعف  و  دـیآ ،
مرـش و ملاعلادودـح || .)  ) .دزیخ علط  بآ  هشفنب و  بآ  لگ و  بآ  سراپ ]  زا  يو [  زا  و  یتابن : ياهقَرَع  رطع و  .ندـش ||  هناـخبآ 

زین مرش  بآ  بآ و  مرش  ینعم  نیا  هب  .ورسخرصان و  .شنزرس  زا  شتـسین  كاب  هک  سک  نآ  بآ  مرـش و  دوبن  درخیب  يور  رب  ایح : 
نک مرش  یمه  ییوش  هب  هکنوچ  يا  هن  باش  .یسودرف.مرگ  نوخ  رپ  تسین  ام  درد  زا  هک  مرـش  بآ  رد  هدید  نآ  ردنا  دابم  دنیوگ : 

توارط و هقیدح || .)  ) یئانس .درب  مرگ  نان  بآ و  قلخ  ات ز  درب  مرش  بآ  هبرگ  گس و  نوچ  .ورسخرصان.بآ  مرش  وشَم  يور  زا 
رتهم .درک  دیاب  صاصق  هک  دومرف  ریما  .یـسودرف.بآ و  نییآ و  رف و  اب  تشگ  ناهج  باتفآ  لمح  جربب  دمآ  وچ  تفاطل :  یگزات و 
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یـصخ دننزب و  بوچ  رازه  ار  وا  تفگ  ریما  .ندرک  كاخ  ریز  ییور  نینچنیا  دشاب  غیرد  داب  زارد  دـنوادخ  یناگدـنز  تفگ  يارس 
راب رازه  یمداخ  رد  و  دمآزاب ، دوخ  بآ  هب  تسیزب و  .دـیاش  ار  راک  هچ  ات  میوگب  دَـیزب  رگا  دنـشاب ، هدرک  صاصق  دریمب  رگا  .درک 

.ربـنچ نیگــشم  ود  نآ  رد  هدــنامن  باـت  نسوـس  نـیگنر  ود  نآ  رد  هدــنامن  بآ  یقهیب .) خــیرات   ) .رتاــبیز دــش و  نآ  زا  رتوـکین 
شوخ اناج  .دعـسدوعسم  .بارخ  تشگ  هک  ار  ياج  نآ  رم  بآ  دـنامن  بآ  شدـنامن  نازخ  زا  بارخ  تشگ  غاـب  وچ  .دعـسدوعسم 

بآ تفرب  رذآ  تلوص  رذآ ز  توق  دـنامن  .يوـنزغ  نسحدیـس  .تسا  رگید  بآ  ارت  لاـمج  ءهواـبون  کـیلو  ناـتب  غاـب  ءهفحت  تسا 
تسه بات  رگ  ار  دیـشروخ  ءهمـشچ  تسین  بات  ار  هم  وت  كانقرع  راسخر  شیپ  .قازرلادبع  نیدلا  لامج  .نابآ  تمدص  نیحایر ز 

.زرط .شور  .گنرفسا ||  فیس  .بآ  شراذع  شتآ  زا  دکچ  یمه  ورف  وا  رب  حبص  میسن  هدیزون  یگزات  .یماظن ز  .تسین  بآ  نیا 
همه باب  نیا  رد  اـیرد  بل  اـت  ینزغ  .یئانـس.نونک ز  بآ  تسین  بآ  نآ  رب  مه  نوحیـس  کـلم  شتآ  دـیدب  اـت  عون :  .هنوگ  .هریتو 

ناوکین .ورـسخریما.بآ  یکی  رب  شرود  چـیه  مدـیدن  بـالود  هدـندرگ  نیا  رد  متـشگ  یـسب  .ورـسخریما.بآ  یکی  رب  ینیب  مالـسا 
ار هزبس  دنکیمرب  رس  يوس  ره  زا  هریت  ربا  زاب  .ورـسخریما  .دوریم  رگید  بآ  رب  نمچ  ره  رد  یتب  ره  ناور  بآ  نشلگ و  يوس  دندنار 
تـسرد و وـت  يار  هـمه  يو  بآ  قـنورب و  وـت  راـک  هـمه  يا  جاور :  قـنور و  .ورـسخریما ||  .دـنک  یم  رگید  بآ  رب  نـمچ  ره  رد 

درک نیمث  رد  زا  رپ  كالفا  قروز  نوچ  همیرک :  راجحا  تازلف و  ینعی  اهرهوگ ، ؤلـالت  افـص و  یگدنـشخرد و  .ینزوس.باوص || 
راهنیز نادند :  يانیم  یماسالا || .) یف  یماسلا   ) .نادند ینـشور  قنور و  .گنرفـسا ||  فیـس  .ار  ناور  رحب  نیا  وت  حدم  رهگ  بآ 

 || .لوا بآ  ساملا  زرا : یبوخ و  رد  ساملا  ءهجرد  .لاقـص ||  الج و  .يدعـس.شنادند ||  بآ  لعل و  شتآو  شنادـنخ  ناهد  زا 
سفق غرم  هدـیرد و  ماد  يوهآ  نوچ  هک  هدـنب  نم  هکنآ  هفرط  و   : تسا بارـش  زا  هیانک  ًارهاظ  بآ  لیذ  ترابع  رد  .بارـش و  .هداـب 
درفلل ًاقاحلا  ناهلبا ، ءهمه  نوچ  مدومنیم  تغلابم  همهنآ  نمـشد ]  یکیدزن  تلعب  یئامیپ  هداب  زا  ریذـحت [  رد  مدوب و  هدـمآ  هتـسکش 
.بارش رد  یلعا  سلجم  باتـش و  رد  باقِع  باقُع  .داد  بآ  ارف  یلک  تحلـصم  مداهن و  زاب  ءهدیدب  تسد  ناروک  رهـش  رد  ّمعالاب ،

تبتر و .تبترم  .تیثیح  .هوکش  .رف  .يوربآ  .رابتعا  .رطخ  .تمیق  .ردق  .فرـش  .زع  .ماقم  .تلزنم  .هاج  يردیز || .) رودصملا  ۀثفن  )
هک باوص  دشاب  هک  ور  نآ  رب  شیوگب  .یقیقد.دراد  ( 4) تجرا هک  تفیآ  نک  راوازسب  دوشب  تبآ  هک  تفیآ  نکم  ار  ازـسان  لحم : 

نامز ره  ار ]  شوایس  ارو [  .یسودرف.بآ  رف و  شناداب و  هاش  يا  هک  بایسارفاب  شتفگب  دمایب  .یـسودرف.بآ  ییازفب  دنه  هش  شیپ 
هاج و اب  شیپ  رد  دـنرایب  بایـسارفا  نهج  ات  ورـسخیک ]  دومرفب [  .یـسودرف  .بآ  هاـج و  تمـشح و  يدـش  رتنوزف  بایـسارفا  شیپ 
وا کیدزن  هک  یسک  ره  ءهمیخ  شرد  رب  هدز  .یسودرف.بآ  هاج و  اب  دوب  رومان  يوگ  بایـسارفا  ناشیوخ  مرهپـس ز  .یـسودرف.بآ 
بآ دیوگ  نخـس  رگ  .یخرف.ینانب  دـنزرین  هلمج  ناهبزوران  تسار  ناهبزور  ناهج  زع  فرـش و  بآ و  .یـسودرف.یسب  شدوب  بآ 

.مهاوخن دشب ، نآ  بآ  نونک  مدوب ، رادیرخ  ناتـسیس  ردنا  ار  لمع  ود  نم  .یخرف.باتهم  دیآرب  وچ  هراتـس  رون  دوشب  دربب  ام  نخس 
نالف دوب  بآ  ِيریما  رگید  و  دشب ، نآ  بآ  يداد ، ار  کمدـنگ  نالف  نونک  دوب ، رهـش  ِيریما  یمدرک  نم  هچنآ  ناتـسیس .) خـیرات  )

ره مرـشیب  دنک  ناتـسیس .) خـیرات   ) .منکن مهاوخن و  دـنامن و  لمع  چـیه  ارم  نونک  دـشب ، نآ  بآ  يداد  ار  نمحرلادـبع  نب  دـمحم 
.ینک لوغشم  لد  ار  ناتـسود  يربب و  دوخ  بآ  زیچ  کیب  دنچره ، نیمار .) سیو و  ) .دهاکب وا  بآ  هکنآز  دسرتن  دهاوخ  هک  يراک 

ناطلـس دـنچره  یقهیب .) خـیرات   ) .دوش هابت  رابکیب  يو  هاج  بآ و  تساوخن  ...دوب  هداد  یلوم  نیدـب  ینامرف  نوچ  یقهیب .) خـیرات  )
دزن ناتبآ  رگد  دشابن  نتشیوخ  اب  دیراین  ار ]  نیمای  نبا  ار [  وا  رگ  یقهیب .) خیرات   ) .دش هتخیر  درم  نیا  بآ  یلو  تفایرد  هناهاشداپ 
ربم باتم  دهْدن  یهاوخ و  شیزیچ  وچ  هانگ  درم  هک  ششیپ  شاب  نانچ  هاش  دزن  هنگ  يرادن  هچرگا  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .نم 

مدرم دزن  .ورسخرصان  .بآ  تیور  زا  بارس  نآ  دزیرن  ات  هنم  ردنا  بارس  يز  هزات ت  يور  .يدسا.بآ  تیور  زا  شمشخ  شتآ  هب 
دیرادن كاب  عمطب  ناتْدوشب  را  بآ  .ورسخرصان  .بجر  هام  تمرح  دنادن  رخ  واگ و  هچرگ  تسا  تمرح  هاج و  بآ و  ار  بجر  رم 
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.ورـسخرصان.یلگ بآ و  زک  تدـیآ  راـکب  بآ  ربم  شیوخ  يوربآ  ناـن  یپ  زا  .ورـسخرصان  .دـییایگ  بآ و  ِسپـس  ناروتـس  دـننام 
نم دـش  مبآ  وچ  مهدـب  شیوخ  بآ  نم  نوچ  ناشنان  هب  .ورـسخرصان.زارت  نوت و  ماـج و  ناشخدـبب و  نیعل  وید  بآ  تخیر  منخس 

.ورسخرصان .نادنخس  توقای  هرس  يا  تسا  نخس  تباک  یناد  وت  تسبآ  هب  توقای  تمیق  نوچ  .ورسخرصان  .نان  مروخ  نوچ  هگنآ 
هب يرنه  یب  رنه ز  .یئانس  .دربب  بآ  هاش  مزع  ار  بآ  دربب  باوخ  هاش  مزح  ار  زغم  .یئانـس  .نان  یپ  زا  ینار  وچ  ار  نخـس  بآ  دنامن 

.رطخ بآ و  دـیازف  ار  يرنه  رنه  زا  مه  نکیل  رنه  یب  ار ز  يرنه  دوـب  رطخ  رطخ  هنوـگ  رازه  دراد  درادـن و  رطخ  رنه  درم  هـچرگ  و 
یک اـت  مشتآ  زا  داـب  وچ  .يرونا  .بآ  هاـج و  دـهاوخن  وا  دـشابن  وت  يارب  رو  ردـق  ردـص و  یهاوخن  وت  دـشابن  وا  يارب  رگ  .ینزوـس 

رس رب  دید  هتخپ  ّرز  هلمج  هر  نآ  كاخ  سیقلب ]  دیسر [  ینامیلس  يارحصب  نوچ  .یماظن  ؟ يزیر هچ  مبآ  ماوت  كاخ  نم  هن  يزیرگ 
.زیرم یگنج  نادرم  بآ  ورم  زیرگ  یهاوخ  تسج  نانز  نوچ  رگا  .يولوم.دنامن  یبآ  رظن  رد  ار  رز  هک  ات  دنار  گنسرف  لهچ  ات  رز 

گنسرفب تخیرب  شبآ  نم  هاج  هک  يریزو  .يدعـس.باتفآ  تفرگ  ات  دش  يور  هیـس  بآ  درم  خر  زا  درب  نتفرگ  ناتـسوب .)  ) يدعس
يدعـس .يوـک  كاـخ  نیا  رب  يراـب  دـنزیرب ، يور  بآـک  دوـب  ترورـض  مـکح  وـچ  ناتـسوب .)  ) يدعـس .تـخیرگ  شرکم  دـیاب ز 

رحب زا  درب  ناراب  هک  تساوخیم  ربا  ناتسوب .)  ) يدعس .شیب  وت  زا  وربآ  تسه  هک  ار  یسک  شیپ  رآ  عیفش  دنامن  تبآ  رو  ناتسوب .) )
زک رتشوخ  بیبح  زا  روج  مباـتن  ترد  زا  ور  مبآ  يدرب  دـنچره  .یجواـس  ناملـس  .ماـئل  شیپ  ربم  ربا  يا  دوخ  بآ  شمتفگ  طـیحم 
بآ رب  هکناز  رو  يور  دـشاب  رگ  يوگب  ملد  لاوحا  يوم  هلـسلس  نآ  يوکب  رحـس  داب  يا  عبط :  .يوخ  .ظـفاح ||  .تیاـعر  یعدـم 

اطع و ضیف و  یناعم  بآ ، يارب  ناهرب  بحاص  و  هعبس .) سلاجم  زا   ) يولوم .يوگم  چیه  يا  هدیدن  ارم  راهنز  يور  هم  دشابن  دوخ 
رهاوج و ؤـلؤل و  زا  هیاـنک  هدرک و  رکذ  زین  هدـنور  هارب  راوـمه  هدز و  تلجخ  نوناـق و  هدـعاق و  جاور و  یقرت و  تلود و  تمحر و 
تنوکـس و ندـش ؛ شتآ  بآ  .تسا -  هتفرگ  زین  دـنیوگ ، همهلم  سفن  ار  وا  هک  لک  لقع  لـماک و  سفن  رادرهوج و  غیت  ریـشمش و 

رارقرب لماک  تنوکـس  شمارآ و  ؛ ندروخن ناکت  ای  ندیبنجن ، بآ  زا  بآ  .نتـشگ -  لدب  تخـس  بوشآ  داسف و  هنتف و  هب  یـشمارآ 
هریت هنب  زا  ناور  بآ  هک  دوب  هریخ  همه  متفگ  هچره  نخس  ندوب :  رما  ناینب  لصا و  رد  للخ  بیع و  ندوب ؛ هریت  هنب  زا  بآ  .ندوب - 

لمحت ّدح  زا  یتخبدب  .نتشگ  لدب  يدیمونب  دیما  هرابکی  .رمع  ندش  رخآ  هب  و  ندیـسرب ، نتـشذگ ؛ كرات  زا  بآ  .یـسودرف.دوب - 
رترب بآ  مکرات  زا  مه  تشذگردنا  نم  راک  تفگ  ودب  دیشکرب  رگج  زا  درس  داب  یکی  دیلک  ار  اهجنگ  سپ  داد  ودب  ندرک :  زواجت 

ندرک و اـطع  ندیـشخب ؛ رگج  زا  بآ  .یـسودرف.شاب -  دازآ  مغ  زا  يروآ  داد  وچ  شاـب  داد  اـب  شوک و  یمه  نونکا  وـت  تشذـگ 
يزیچ ندینـش  ای  ندید  زا  حازمب ، ماوع  لوادـت  رد  ار ؛  - یـسک ندـش  ریزارـس  هناچ  کچ و  زا  بآ  ناهرب - .)  ) .نداد مدرمب  يزیچ 
تخـس ار ؛ یـسک  ندـیکچن  تـسد  زا  بآ  .نداد -  اـطع  ناوارف  زرا و  یب  يزیچ  زا  ندیـشخب ؛ اـیرد  زا  بآ  .ندرب -  تذـل  تـخس 

، ندوب هریت  رس  زا  بآ  .نتشگ -  يزیچ  ناهاوخ  هتفیـش و  تخـس  ار ؛  - یـسک ندش  ریزارـس  ای  نتفر  ناهد  زا  بآ  .ندوب -  کسمم 
هریت رس  زا  مبآ  هک  مسانشب  ات  مرـس  بآ  درکب  هریت  ناز  وت  نارجه  ندوب :  رما  ناینب  لصا و  رد  بیع  صقن و  ندوب ؛  - هریت هنب  زا  بآ 

يدرب راک  زا  بآ  هک  یئوگ  ارم  .يرونا.تسا  گنز  وچ  نآ  فـالخب  مکـشا  رـس  زا  مبآ  تس  هدـش  هریت  اـت  .ریـصن  نبدـمحم  .تس 
 - .يولوم.مشچ ياـشگب  یکی  رگنب  رتشیب  مشخ  هریخ  يا  تسا  هریت  رـس  زا  بآ  .يزورم  یحوتف  .مبآ  تس  هریت  رـس  دوخ ز  مدربـن ،

نتشذگ كرات  زا  بآ  ار ؛ یسک  نتشذگ  رس  زا  بآ  .ندوب -  هریت  رس  زا  بآ  ندوب و  هریت  هنب  زا  بآ  ندوب ؛ لگ  همـشچرس  زا  بآ 
بآ و تشذـگب  ارم  .يروباشین  یـضر  .لانب  راز  يو و  روج  زا  هن  كاخ  رب  يور  تشذـگب  رـس  زا  وت  بآ  نوچ  دـیوگ  نم  هب  لد  : 
وا يو  زا  يددم  ای  تدئاف  عفن و  ار ؛ یسک  نداشگ  یسک  زا  بآ  نیمار - .) سیو و   ) .روخرد تسین  ارادم  ملاح  نیا  رب  رس  زا  تفر 

؛ ناهد نداتفا  بآ  .یبایراف -  ریهظ  .داشگن  یـسک  زا  مبآ  رگد  هدید  زج ز  هک  دیکچب  نآ  زا  بآ  هک  متفگب  تیب  رازه  ندیـسر :  ار 
اهتـشا ندش  هدوزف  ناهد ؛ نتخادنا  بآ  .ندـش -  يزیچ  ءهتفیـش  تخـس  ًازاجم  نآ و  زج  شرت و  يزیچ  ندروخ  زا  نآ  ندـنار  بآ 
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بآ .رگید -  داوم  زا  نآ  بآ  ندـش  ادـج  درـس ؛ شآ  تسام و  نتخادـنا  بآ  .وا -  نتخیم  روتـس ؛ نتخادـنا  بآ  .يزیچب -  تبـسن 
ای راتفگ  اب  ار  وا  مشخ  ای  مغ  ؛) ندز  ) نتخیر یسک  شتآ  رب  یبآ )  ) بآ .مئاد -  طسوتم و  یقزر  ًازاجم ، .كدنا  يراج  بآ  کیراب ؛

بآ یحارص  کی  .يرونا.دنز  شتآ  نیا  رب  یبآ  وک  تسیک  تس  هدز  ام  ردنا  شتآ  یبارش  یب  ندناشنورف :  نداد و  یلست  يرادرک 
رب تباحـس  ضیف  کـیلو  دوـب  هتخوـس  صرح  باـت  زا  رگج  ار  دـیما  .يدـقرف.منز  شتآ  نیا  رب  یبآ  نآ  زا  اـت  تـسرف  شتآ  نوـچ 

.منکشب ناشیا  داب  مه  منز  شتآ  رب  بآ  مه  دنروخیم  نوخ  نایکاخ  زک  ار  بآ  یب  رتخا  تفه  .ینابنل  نیدلا  عیفر  .بآ  دز  شـشتآ 
مرحم شیپ  دنچره  دزن  سکچیه  ام  لد  شتآ  رب  یبآ  .يدعـس.زیر  مغ  شتآ  رب  يداش  بآ  زیخ  یبسخ  هچ  نت  میـس  یقاس  .يولوم 

ات هک  تخادنا  بآ  نامسآ  رب  رـصنوب  و  ندش :  نیگمـشخ  تخـس  ًارهاظ ، نتخادنا ؛ نامـسآ  رب  بآ  .یناغفاباب -  .میتخوس  هناگیب  و 
يو رب  ینودیا  نسحلاوب  راتفگب  هک  دیسر  تلزنم  نادب  رصنوب  راک  نوچ  تفگ  درک و  اهبارطضا  تسا و  راکب  رتسا  بسا و  رس  کی 

نادبآ ای  لهنم  زا  یفرظ  اب  نتشادرب ؛ بآ  یقهیب - .) خیرات   ) .رتشوخ يو  رب  گرم  یشیورد و  يراوخ و  نادنز و  دنسیون  يروتـسد 
بآ رایـسب  هتفگ  نیا  نتـشاد :  تسا  رهاظ  هچنآ  زا  رتدـب  رت و  بعـص  دوصقم  ینعم و  يرادرک ، ای  يراتفگ  ًازاجم  و  نتفرگرب ، بآ 

.یخرف.رز متسر  رطخ  ردق و  لی و  ماس  بآ  دربب  درب  نامکب  ریتب و  تسد  ات  هکنآ  نتخاس :  تزع  ردق و  یب  ندرب ؛ بآ  .درادیمرب - 
.هاتوک ینامز  رد  نآ  ندرک  فرص  ریذبت  فارسا و  هب  یلام ؛ رد  نتسب  بآ  .نآ -  لاثما  نیمز و  ندرک  بورشم  ...رد ؛ نتـسب  بآ  - 

وچ هکنآ  .گنرفـسا  فیـس  .اقب  بآ  دهد  دادغب  ءهلجد  رـضخ  هب  وا  ِرد  كاخ  تیـصاخب  رـشح  ات  هکنآو  یگدنز :  بآ  اقب ؛ بآ  - 
ندرک زارد  ای  هاتوک  يرفـس  ندـش ؛ بآ  هب  بآ  .گنرفـسا -  فیـس  .ار  نیعم  ءام  بیرف  درامـش  داب  تفای  اـقب  بآ  وت  مد  زا  رـضخ 

ای تداعس  ندمآزاب ؛  - يوج هب  هتفر  بآ  ندمآزاب ، يوج  هب  بآ  .ندمآ -  دیدپ  رفس  ءهطساوب  يرامیب  ای  دوبهب  .ار  اوه  بآ و  رییغت 
ناور یـسک  يوج  هب  بآ  .يدعـس.يوج -  هب  دـیانزاب  ناور  بآ  هک  يوجم  ناریپ  یناوج ز  طاـشن  نتـشگزاب :  هدرک  تشپ  یتـلود 

.اـم يوـج  هب  یتشذـگ  بآ  هک  دـش  زور  نآ  یقـشاع  بآ  ناور  تـسوا  يوـج  هـب  نوـنکا  وا :  ندوـب  شیوـخ  دارم  ماـکب و  ندوـب ؛
ریش وا :  ندرک  قاتشم  .وا  ندش  قئاش  ندروآ ؛ ناهد  ردنا ) رد ،  ) هب بآ   - و ار ، یـسک  ندمآ  ناهد  ردنا ) رد ،  ) هب بآ  .يرهچونم - 

رس رب  مه  اب  هّرب  مرگ و  صرق  .یجواس  ناملـس  .ناهد  رد  دیآ  شبآ  تضوح  ریـش  يافـص  زا  درذگب  ترازغرم  رب  رگ  هشیب  نودرگ 
یم و ار ز  نارگید  درآ  بآ  ناهد  هب  رغاس  بل  زا  اسراپ  .یجواس  ناملـس  .دروآ  یم  ناهد  ردـنا  بآ  تس  هدـید  ات  ربا  کلف  ناوخ 
، هجاوخ کیدزن  متفر  نامرفب  هدـنب ، نم  يا :  هنتف  بضغ  نیکـست  ندز ؛ شتآ  يور  هب  بآ  .دـنجخ -  لاـمک  دـهد ؟ هبوت  ارچ  لـقن 
؛ ندروآ راک  يور  رب )  ) هب بآ  یقهیب - .) خیرات   ) .دندزن ار  شرسپ  يریـصح و  ات  مدز  شتآ  يور  هب  یبآ  دوب ، یلاع  نامرف  هکنانچ 

یبآ ای  درادرب ، یگداتفا  كاخ  زا  ار  نامرک  رگم  هکنآ  عقوت  رب  درک  عورـش  تیالو  حلاصم  ظفح  رد  ار :  يداسف  ندروآ  حالـص  هب 
راک يور  نونک  هک  دوب  اور  دـمآ  راک  يور  هب  یبآ  وت  ار ز  هنامز  میهاربا .) نب  دـمحم  نامرک  ءهقجالـس  خـیرات   ) .درآ راک  يور  هب 

هب دناشنب  تسا  یشتآ  مرگج  رد  قوش  ز  همان .) نابزرم   ) .مدروآ راک  يور  هب  وا  یناگدنز  بآ  راورـضخ  .یبایراف و  ریهظ  .دسانـشب 
نبا .بآ  راک  يور  رب  مزاب  فطلب  دَرآـک  نیا  دـیما  ممـشچ  تسا ز  هدوب  هک  اـتفگ  .نیدـلا  عیفر  .درآزاـب  بآ  هتـسخ  نم  راـک  يور 
راک يور  هب  مه  یبآ  تس  هدروآ  شتآ  .نیمی  نبا.بآ  راگزور  ارم  راـک  يور  هب  درآ  تتفار  بآ  زا  تمرکم  لاسکـشخ  رد  .نیمی 

تلدـعم ربا  دروآ َز  ار  کلم  هک  ناخرومت  ياغط  نید  ياراد  .نیمی  نبا  .تسا  شتآ  زا  ناور  شبآـک  يا  همـشچ  کـنیا  رگنب  عمش 
بآ .نتفیرف -  ار  وا  نتشه ؛ یسک  ریز  هب  بآ  .ندرک -  هدوهیب  ثبع و  راک  نتـسب ؛ نامـسیر  هب  بآ  .نیمی -  نبا  .راک  يور  هب  یبآ 
بآ .ندمآ -  ادیپ  یناهگان  یعامتجا  اغوغ و  ندش ؛ هتخیر  هچروم  خاروس  هب  بآ  .سرت -  يور  زا  رتشیب  و  نتخیم ، نتـشه ؛ ریز  هب 

.لاـبرغ هب  ياـمیپم  بآ  شاـبم  هناوـید  درب  یمه  زاـب  نیا  تدـهاوخ  اـجک  هک  رگنب  ندرک :  هدوـهیب  راـک  ندوـمیپ ؛ لاـبرغ  اـب )  ) هـب
؛ نتـسج ولگ  هب  بآ  .يّزعم -  .لاـبرغ  هب  تسبآ  ندومیپ  وچ  هلیح  نآو  نزوس  هب  تسا  هوک  ندیبنـس  وچ  هراـچ  نآـک  .ورـسخرصان 
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هدرمن تسا و  هِم  نم  نامَْهب ز  یئوگ  ندرک :  ثبع  هدوهیب و  راک  نتفوک ؛ نواه  هب  بآ  .يرم -  ياجب  هیّرلا  ۀبصق  هب  بآ  ندیودورف 
رسدوخ .ندمآ  راب  یتسرپرس  ّیبرم و  یب  ندروخ ؛ ماگل ) یب   ) ماجل یب  بآ  .ورسخرصان.نواه -  هب  قیفر  يا  یبوک  یمه  بآ  تس 

 - .ندرک سویأم  ار  وا  تهج  ره  زا  هرابکی و  نتخیر ؛ یـسک  تسد  ( - ِيور  ) رب يردصم ) ءای  اب   ) یکاپ بآ  .ندوب -  نانعلا  قلطم  و 
.یناـقلیب ریجم.تشادرب  نارکیپ  بآ  ءهدرپ  ترد  كاـخ  هک  یتـلوص  کـلف  يا  يوـلع :  مارجا  زا  نشور  یمرج  هیاـنکب ، رکیپ ؛ بآ 

وا بوضغم  روفنم و  ؛ يرگید دزن  ار  یـسک  نتـشگ  هریت  بآ  .یناقاخ.ار -  نارکیپ  بآ  هدز  شتآ  ار  نارتخا  شکناـمک  تسا  حـبص 
ندوب يرط  هزات و  يزیچ ؛ زا  ندیکچ  بآ  .یـسودرف.بآ -  هریت  وا  کیدزن  تشگ  ارم  بایـسارفا  شیپ  نونک  میوگ  هچ  ندیدرگ : 

بآ رکف  شتآز  تسیردـــص  نایدـــنجخ  رد  اـــجک  ره  نآ :  ندوــب  حیـــصف  تخـــس  یمظن ؛ اـــی  رثــن  زا  ندـــیکچ  بآ  .نآ - 
شبغبغ زجب  .یبایراف  ریهظ  .داشگن  یـسک  زا  مبآ  رگد  هدید  زج ز  هک  دـیکچب  نآ  زا  بآ  هک  متفگب  تیب  رازه  .یناقاخ.شدـکچیم 

يا همشچ  مان  همدقم  تایاورب  تایح ؛ بآ  .رطقلاءام -  هدیکچ ؛ بآ  .یماظن -  ؟ دید هک  قلعم  بآ  رب ، شتآ  هب  دیکچیم  وا  زا  بآک 
بلطب نینرقلاوذ  ردنکـسا  دنیوگ  دـشخب و  ینادواج  یگدـنز  ار  هدـنماشآ  هک  تاملظ  هب  موسوم  نیمز  لامـش  زا  کیرات  یتیحان  هب 

.رضخ بآ  .یناگدنز  بآ  ناویح ؛ بآ  .تشگ -  دبا  ءهدنز  دیماشایب و  دیسر و  نادب  دوب  وا  بحاصم  هک  رـضخ  تفاین و  دش و  نآ 
هتفخ یبآ  وچ  هتفکش  مدید  یسگرن  یبآ  رد  ماین :  رد  ریـشمش  فرب و  هلاژ و  ًازاجم  دکار و  بآ  هتفخ ؛ بآ  .اقب -  بآ  .تایح  بآ 

رب بآ  ندرک  ناور  ناویح و  ندـیناروخ  بآ  نداد ؛ بآ  .نیریـش -  بآ  .تاُرف  .اراوگ  بآ  شوخ ؛ بآ  .یماظن.هتفخ -  بآ  وا  زو 
یلط زلف ؛ نداد  بآ  .دنیوگ -  ههاما  هیقست و  تیاقس و  یقس و  ءاقـسا و  یبرع  هب  .ار و  ناتخرد  عرز و  نتـشاد  هدنز  نآ  زج  نیمز و 

بیهذت ار  رزب  ندرک  یلط  ضیضفت و  یبرع  هب  ار  میـسب  ندرک  یلط  .نداد  رز  بآ  .نداد  میـس  بآ  رتاهبنارگ :  يزلف  هب  نآ  ندرک 
ریشمش دراک و  نداد  بآ  .دنناوخ -  دودنارز  ینعی  بّهذم  ار  هداد  بآ  رزب  دودنا و  میس  ینعی  ضضفم  ار  هداد  بآ  میسب  دنیوگ و 

نآ لاثما  ریـشمش و  ءهتفت  نهآ  ندربورف  نآ  ار و  نهآ  ندرک  تخـس  دـننک  نارگدراک  نازاسریـشمش و  هک  تسا  یلمع  ؛ نآ عون  و 
یـسراف و  یماسالا .) یف  یماسلا  ( ) ینجنبر  ) .دـنیوگ قنور  یبرع  هب  ار  هداد  بآ  .تسا و  ءاهما  ههاـما و  نآ  یبرع  .بآ و  رد  دـشاب 

هداد نآ  بآ  يداتـسا  تراهمب و  هک  دننک  فصو  يروآدنرپ  رهوگ و  رهوج و  یکینب  هاگنآ  ار  ریـشمش  .تسا و  گنرپ  دنرپ و  نآ 
هداد ْي بآ  نــهآ  رگد  هتــشبنرب  کــلم  ماــن  ّرز  یکی  یناوــغرا  یکی  ینارفعز  یکی  ار  تــکلمم  رم  دــنریگ  زیچ  ود  ز  دنــشاب : 

يا وت  يور  چـیهب  .روکـشوبا  ای  یقیقد  .یمه  دـنز  ناس  رب  وت  تشخ  كون  خـیرم  دـهدیم  بآ  ارت  زیت  غیت  دیـشروخ  .یقیقد.یناـمی 
هک یهگنآ  ره  نودرگ  نوگبآ  بآ  دـهد  غیت  وچ  ارم  .کیجنم  ( 5) .یشت هداد  بآ  هک  ییوگ  یمرن  هاگب  یـشوخ  هن  یعقرب  هجاوخ 

دهاوخ هپس  درگ  زا  وچ  .دعـسدوعسم  .ارم  قرفب  ات  قرغ  دنک  هدید  بآ  رد  لد  شتآ  مدناسفتب ز  کین  غیت  وچ  امظ  وا ز  شیپب  ملانب 
وت نوخ  هک ز  باتب  شیوخ  نابز  غیت  رس ز  .گنرفـسا  فیـس  .ادیپان  غیت  بآ  وچ  تغیت  ءهمـشچ  رد  دوش  درآ  لسغ  مصخ  ناج  هک 

التما غورآ  رگج  رد  بآ  دوبن  هک  ار  هتسکشرپ  نیا  ندوب :  ریقف  جاتحم و  تخس  نتـشادن ؛ رگج  رد  بآ  .یبتکم.بآ -  شدنا  هداد 
.لالز بآ  رپ  وت  دار  فک  تسا  يرحب  کیل  دنامن  بآ  رقف  شتآز  ارم  هچرگ  رگج  رد  .لیعامسا  لامک  .رکـش  ناوخ  نونکا ز  دنز 

نیا بآ و  مرگج  رد  دنامن  .یجواس  ناملـس  .مشچ  نامهیم  ماوت  يور  لایخ  دشاب  یبش  ره  تسین  مرگج  رد  بآ  هکنآ  اب  .نیمی  نبا 
رگ دزس  تسا  ناور  بآ  همه  وت  يوجب  ترکف :  يافص  رطاخ ؛ بآ  .یناغفاباب -  .دنبلط  یم  جارخ  ناریو  هد  نیز  زونه  نامشچ  هیس 

روما قتف  قتر و  دـقع و  ّلح و  بحاـص  .ندوب  لاـبقا  تلود و  بحاـص  نتـشاد ؛ يوج  رد  بآ  .يّزعم -  ریما.مشاـب  وت  يوجاوه  نم 
بآ رپ  بل  مزونه  تسا  یناوج  يوج  رد  بآ  مزونه  .يرونا.دراد  رپسدگل  ار  نانمـشد  لیپ  وچ  خرچ  تست و  يوج  رد  بآ  ندوب : 

ندـشب ندـنامن ؛ يوج  رد  بآ  .ورـسخریما.يوج -  رد  بآ  تسارت  زورماک  ياـشخبب  نم  زوسب  هدـید  يا  .یماـظن.تسا  یناگدـنز 
 - .بئاص تسین ؟ ناوخا  مشچب  تورم  بآ  هک  دش  هچ  ندوب :  مرـش  یب  ایح و  یب  ار ؛ یـسک  ندوبن  مشچ  رد  بآ  .لابقا -  تلود و 
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بآ .ندوب -  بنجرید  راک و  هتسهآ  تخـس  ندروخن ؛ ناکت  لد  رد  بآ  .ندرب -  راکب  يو  رد  شغ  لغد و  ندرک ؛ يزیچ  رد  بآ 
رد دیآ  شبآ  تضوح  ریش  يافـص  زا  درذگب  ترازغرم  رب  رگ  هشیب  نودرگ  ریـش  ندش :  نآ  ناهاوخ  قئاش و  ...زا ؛ ندمآ  ناهد  رد 

تخس ندش ؛ کشخ  ناهد  رد  بآ  .همعطا -  قاحسب.دمآ  ناهد  رد  بآ  ار  تسام  مدرب  نابز  رب  جامتت  مان  .یجواس  ناملـس  .ناهد 
اجنآ یگراظن  رگا  ندـش :  وا  ءهتفیـش  قئاش و  یبولطم  ندینـش  ای  ندـید  زا  ار ؛ یـسک  نتـشگ  ناـهد  رد  بآ  .نتـشگ -  هدز  تریح 
ناـهد رد  بآ  سوه  ار ز  كاـخ  هک  دـش  بلاـبل  ناـشک  يدرد  ءهلاـیپ  ناـنچ  .یماـج.یتشگ  بآ  شناـهد  رد  ترـسح  یتشذـگ ز 

دیدنخب شوایس  تفگ  هب  هدیشوپ :  یتلیح  هاک ؛ ریز  رد  بآ  .ندوب -  مرـش  یب  نتـشادن ؛ مشچ  ای  هدید  رد  بآ  .یناغفاباب -  .دیدرگ 
تقوم ارذگ و  يدرد  نتسکش ؛ هنیس  رد  بآ  .دوش -  هاک  ریز  بآ  بیکرت  هب  عوجر  .یـسودرف.هاک و  ریز  رد  بآ  زا  هگآ  دوبن  هاش 

ورود نتشاد ؛ ریش  رد  بآ  .ندش -  رترازن  زور  زا  زور  نتشاد ؛ رکش  رد  بآ  .ندیفکاو -  .ندمآ  ادیپ  هنیـس  رد  بآ  ندروخ  زا  سپ 
رد نکهوک  دوب  لابغراف  قشع  تعنـص  گنن  زا  نیا  زا  شیپ  هلماعم :  رد  ندرک  لغد  شغ و  ندرک ؛ ریـش  رد  بآ  .ندوب -  قفاـنم  و 

ثبع هدوهیب و  راک  ندرک ؛ سفق  رد  بآ   - نتخیب و لابرغ  اب  ای  ندرک  لاـبرغ  رد  بآ  .بئاـص -  .درک  ریـش  رد  ار  بآ  نیا  یقـشاع 
ءهیام هک  يزیچ  زا  هیانکب ، .يرم و  ياجب  هیرلا  ۀبـصق  هب  بآ  ندیودورف  ؛ نتـسَج ولگ  هب  ای  نتـسکش  ولگ  رد  بآ  .ندـش -  بکترم 

ندـییاس نواـه  رد  بآ  .نتفیرف -  ار  وا  ییادوس  رد  ندرک ؛ یـسک  شوگ  رد  بآ  .ندـید -  بیـسآ  ناـیز و  تسا  شیاـسآ  دوس و 
ارچ هریخ  بآ ، نواــه  رد  يراد  عــمط  هــچ  یمه  نــید  مــلع ، یب  ندرک :  باــکترا  هدوــهیب  ثــبع و  راــک  ؛) نتفوــک ندوــس ، )

توهـش نواه  نورد  .ورـسخرصان  .نواه  رد  هدهیب  يا  یمه  یبوک  بآ  لد  يداهن  وچ  یجنپـس  ياج  نیا  ردنا  .ورـسخرصان  ؟ ییاس
هب ایرد  بآ  .نواه - ؟ رد  بآ  ياسم  هدوهیب  ربنچ  رد  داب  دـنبم  راهنز  .يولوم.یئاـمیپ  فـال  دـنامنب ز  ناـتبآ  وچ  دـیبوکیم  بآ  هچ 

رحـس ات  نانک  گناب  هتخیوآ  نتـشیوخ  تخرد  خاـش  چوک ز  ویخ :  نهد ؛ بآ  ناـهد ، بآ  .ندرک -  هجیتن  یب  راـک  ندومیپ ؛ لـیک 
نخـس هک  ملق ]  تسا [  یناهد  بآ  درادن :  هاگن  رِـس  هکنآ  ناهد ؛ بآ  یطخ - .) يدـسا ، گنهرف  زا   ) يرهچونم .هتخیر  ناهد  بآ 

زیهرپ و تخس  ندیشک ؛ بآ  ار  بآ  .ندوزفا -  ماعطب  يزیچ  حازمب ، ندرک ؛ هدایز  ار  يزید  بآ  رودصملا - .) ۀثفن   ) .درادیمن هاگن 
یهام دنک  یم  دولآ  لگ  ار  بآ  ار :  شیوخ  دوس  يراک  نتفشآ  ندرک ؛ دولآ ) لگ   ) لِگ ار  بآ  .ندرک -  یّحِـص  روما  رد  طایتحا 

451 ه  ) هئامعبرا نیسمخ و  يدحا و  ءهنس  رد  رگا  و  دوش :  ندمآزاب  يوج  هب  بآ  هب  عوجر  .ندمآزاب ؛ يوج  هب  هتفر  بآ  .دریگب - 
.دـمآزاب هتفر  بآ  دـمآ  یم  تفریم و  هک  یئوجب  دـش و  وکین  رخآ  دـمآ  شیپ  یتشرد  دـید و  یتـهارک  درمناوجاـن  ءهناـمز  زا  .ق ) . 

هک مسرت  هنـشت  .ینزوس  .راـگزور  تشگ  دـمآزاب ز  شیوخ  يوجب  مه  دربزاـب  ییوجب  ار  ییوـج  بآ  را  راـگزور  یقهیب .) خـیرات  )
دمآزاب هتفر  بآ  هک  نک  رـس  رب  كاخ  يوگب  ار  امیپداب  تسرپ  شتآ  نمـشد  .يدعـس.يوجب  هتفر  بآ  دـیآزاب  هنرو  ددرگ  عطقنم 
نـشور یـسک  بآ  رـصع  ناگرزب  شیپ  ندوب :  هاج  ّزع و  بحاص  ار ؛ یـسک   - ندوب نشور  بآ  اـی  نتـشاد  نشور  بآ  .يوجب - ؟ 

بآ .يرونا.يامیپ -  یم  داب  هک  وگ  ار  مصخ  رـس  زا  تسا  نشور  وت  هاج  بآ  .یناقاخ.ایـسآ  تفـص  رب  دروخیم  سپ  بآک ز  تسا 
بآ هماـن - .) ناـبزرم   ) .مروآ راـک  يور  بآ  هک  تسا  تقو  ینعی  دوش :  ندروآ  راـک  يور  هب  بآ  هب  عوـجر  .ندروآ ؛ راـک  يور 

رد بآ  هاک ، ریز  بآ  .ندروخ -  ِبآ  لباقم  دـشاب ، ندـیماشآ  زج  فراصم  رگید  يوش و  تسـش و  صاخ  هک  یبآ  شاپو ؛ تخیر 
ریز رد  بآ  زا  هـگآ  دوـبن  هاـش  دـیدنخب  شوایــس  تـفگب  رب :  مرن  .دــنبت  .نوردــنَاَْدب  رگ و  هـلیح  راـکم و  .هـلیح  رکم و  هاـک ؛ ریز 
یب هاک  ریز  رد  بآ  رگم  لقع  يوس  لیزنت  تسین  .یئانـس.دنکن  ْهَک  رت ز  بآ  یب  تات  شابم  هاـک  ریز  بآ  ناـهم  اـب  .یـسودرف.هاک 
دنا هتفگ  .یناـقاخ.بآ و  ریز  هاـک  نم  یهاـک و  ریز  بآ  وـت  کـنآ  زا  تسین  رود  نم  وـت و  زا  وـت  نـم و  لاـح  .ورـسخرصان.لیوأت 

كاله ءهطوغب  ار  مصخ  دـنناشوپ  تلیح  هاـک  ریز  رد  هک  بآ  هک  دـیآ  رترگراـک  هدرپ  رد  نامـصخ  شلاگـس  نانمـشد و  تدـیکم 
هاک هصغ  زوس و  مغ  هچرگ  .يولوم.هاک  ریز  بآ  دوب و  قفانم  وک  هاشب  وا  دومنن  درک و  ناـهنپ  هعقر  هماـن .) ناـبزرم   ) .دـناسر رتدوز 
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وچ هدـنبیرف  شوخ  لوقب  ْهَک  ریز  بآ  نوچ  یکی  هاک :  ریز  بآ  ْهَک ؛ ریز  بآ  .يدـحوا -  .وا  تسا  هاـک  ریز  بآـک  مَِرب  وز  وا  تسا 
ندوبن نکمم  ناشندش  ناتسادمه  تسدمه و  نتفرن ؛ يوج  کی  زا  ناشبآ  .ورسخرصان -  .مریب  وا  گرب  نکیلو  رتشن  نآ  راب  یخاش 

وج کیب  هک  لکـشم  یم  ءهدنز  نم  يرثوک و  ءهدرم  وت  وت  نم و  باستنا  یحارـص  تسا و  گنـس  وت  نم و  باتک  یباتکب و  دهاز  : 
بآ مرـش  زا  ًازاجم ، .مامهنا و  .ندـش  لحنم  ای  لح  .ندـش  باذـم  .بوذ  .نابوذ  .نتخادـگ  ندـش ؛ بآ  .مایخ.وت -  نم و  بآ  دور 

؛) هرهَز  ) لد ندش  بآ  .یـسودرف.بآ -  مرـش  زا  دش  دیابب  یتخل  هک  بایـسارفا  هب  خـساپ  داد  نینچ  نتـشگ :  لجخ  تخـس  ندـش ؛
 - .گنرفسا فیس  .بآ  شرازه  ره  وت  نیک  شتآ  دوش ز  دشاب  لد  رازه  رگ  ارت  مصخ  خرچ  وچ  ندیساره :  تخس  .ندیسرت  میظع 
زا دوش  رکش  لد  دیوگ  نخس  نوچ  ماک ، دنک  خلت  هچرگا  نتشگ :  يو  دنموزرآ  ناهاوخ و  تخس  يزیچ ؛ زا )  ) يارب لد  ندش  بآ 

؛ .لیلق بآ  .دوش -  حارق  هب  عوجر  .حارق ؛ بآ  .ّمَْهنُم -  .لولحم  .هتخادگ  .باذم  هدش ؛ بآ  .گنرفسا -  فیـس  .بآ  شرادبآ  لعل 
یـسک بآ  .نتـشاد -  نارگن  رظتنم و  ار  وا  ار ؛ یـسک  لد  ندرک  بآ  .دوش -  ریثـک  هب  عوـجر  .ریثـک ؛ بآ  .دوـش -  لـیلق  هب  عوـجر 
كاـپ ار  راـک  نیا  بآ  يریـصح  هـک  تـسا  هدـماینرب  زور  هد  زوـنه  يو :  نتـشاد  تـمرح  یب  ردـق و  یب  نـتخیر ؛)  ) ندرب يزیچ ) )

شبآ نم  هاـج  هک  يریزو  .یماـظن  ؟ يزیر هچ  مبآ  ماوـت  كاـخ  نم  هن  يزیرگ  یک  اـت  مشتآ  زا  داـب  وـچ  یقهیب .) خـیرات   ) .تـخیرب
بآ نیا  زا  دروآرب  درون  هر  یلتخ  نآ  رب  ربمیپ  نامسآ :  هیانکب ، هدندرگ ؛ بآ  .يدعس.تخیرگ -  شرکم  دیاب ز  گنسرفب  تخیرب 
هدم هتسب  شتآ  مگ  نکم  میس  وچ  یم  ياهبب  رز  هیام :  مک  تخس  یقَرَم  ای  تبرـش  .ناور  بآ  هداشگ ؛ بآ  .یماظن.درگ -  هدندرگ 

گنرد ندروخن ؛ بآ  .دوش -  قـلطم  هب  عوـجر  .قـلطم ؛ بآ  .دوـش -  فاـضم  هب  عوـجر  .فاـضم ؛ بآ  .یناـقاخ.هداشگ -  بآ  هب 
يراک ندیشک ؛ هزوم  هدیدن  بآ  .یماظن.دروخن -  یبآ  یبآ و  وچ  شدروخب  درک ؟ هچ  یگنز  تشط ، نآ  دش  نوخرپ  وچ  ندرکن : 

بآ هک  متفگب  رعش  رازه  ندماین :  وا  زا  یشیاشگ  ششخب و  یسک ؛ زا  نداشگن  بآ  .ندرک -  باکترا  نآ  عقوم  زا  شیپ  تخـس  ار 
ءازجا نزاوت  بسانت و  نایانب ، حالطصا  رد  هزادنا ؛ بآ و  .یبایراف -  ریهظ  .داشگن  یـسک  زا  مبآ  رگد  هدید  ود  زج  هک  دیکچب  وا  زا 

نیا لها  هک  دوب  نآ  بجع  و  رتشیب :  هچره  یلیـصفت  لوط و  اب  .هتـسارآ  کین  مامت ؛ بات  بآ و  اب  بات ، بآ و  .رگیدکی -  اب  یئانب 
ياراخب خیرات   ) .دماین بات  بآ و  نیا  هب  دنتفاب  هماج  نآ  زا  دنتخاسب و  دوب  لغـش  نآ  تلآ  هچنآ  یـضعب و  دنتفر  ناسارخب  تعانص 

.یسودرف.نیرفآ درک  رانید و  داد و  مرد  نیمز  بآ و  داد  یسب  ار  وا  رم  راقع :  نیمز ؛ بآ و  .تکلمم -  كاخ ؛ بآ و  یخشرن - .)
؛ لِـگ بآ و  .ندوب -  تسدـمه  دـحتم و  .ندوب  راـکمه  کیرـش و  ندوب ؛ یکی  ناـشواگ  بآ و  .تمعن -  ًازاـجم ، فلع ؛ بآ و  - 
زا یتیحاـن ، یعیبـط  عاـضوا  عومجم  اوـه ؛ بآ و  تسین - ؟ وـت  لـگ  بآ و  رد  هک  متـساوخن  يزیچ  داـهن :  .تلبج  .تقلخ  .تشرس 

یقرت و نتـشاد ؛ هاک  ریز  زونه  بآ  .نآ -  زج  یمدآ و  جازم  اب  نآ  يراـگزاسان  يراـگزاس و  يرت و  یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و 
مرگ یـسک  زا  یبآ  .يرونا.تسا -  هاک  ریز  یبوخ  بآ  تزونه  شاب  ینزرد  شتآ  هک  نمرخ  اسب  ار :  وا  ندوب  شیپ  رد  ینوزفازور 

؛ هتـشذگ بآزا  .نتخیمآرد -  وا  اب  حازمب ، ندرک ؛ مرگ  یـسک  اب  یبآ  .ندماین -  ای  ندمآ  ادیپ  وزا  يددم  هدیاف و  ندـشن ؛ ای  ندـش 
ار وا  نارگید ، يارب  هک  دمآ  شیپ  نامه  ندوب ؛ هساک  رد  بآ  نامه  یسک  اب  .دنرآ -  رود  یلحم  زا  يدروآ  هر  نوچ  هک  ییندروخ 

(. - ینادمه ةاضقلا  نیع   ) .تسا هساک  رد  بآ  نیمه  زین  ریقف  اب  دنتخوسب و  دنتشکب و  ار  یضعب  دندمآرب و  انف  راد  رب  یعمج   : ندوب
؛ ندز بآ  هب  .دشاب -  ناوربا  نساحم و  وسیگ و  زا  نآ  نتسشورف  همسو ؛ انح و  نداد  بآ  هب  .تعرسب -  .گنرد  یب  .يدوزب  بآرب ؛

نآ تحارج  ات  رهز ، هب  تسا  نآ  لاثما  رجنخ و  ریشمش و  ندولآ  نداد ؛ بآ  رهز  هب  .ندش -  بآ  لخاد  يرهن  ای  دور  زا  روبع  يارب 
گنچ تس  هداد  بآ  رهز  هب  هنامز  .یـسودرف.هرسکی  نانـس  هداد  بآ  رهز  هب  هرـسیم  زا  زویـسرگ  ساسامـش و  دریذپن :  مایتلا  ءُْرب و 

هب دمآ  ردنا  شیپب  .یسودرف.تسدب  هداد  بآرهز  غیت  یکی  تسم  لیپ  نوچ  هار  وا  رب  ددنبب  .یـسودرف.گنلپ  مرچ  ریـش و  لد  دّردب 
هزمیب و راـک  ندرک ؛ یبآ  یب  .ْرفَق -  عرزی و  مـل  نـیمز  فـلع ؛ بآ و  یب  .یــسودرف.ارجنخ -  یکی  هداد  بآ  رهز  هـب  اردـنا  تـسد 
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و ندوب :  هداهن  بآ  فرـص  ءهزادنارب  نآ  تیابج  ژاب و  قسن  ندوب ؛ بآ  رب  یتکلمم  جارخ   - .ندرک ناماسبان  دروم و  یب  راجنهبان و 
.تــسا بآ  رب  ورم ]  مدرم  جارخ  ناـــشجارخ [  و  ملاعلادودـــح .)  ) .تــسا بآ  رب  ناـــسارخب ]  مـــلخ  مدرم  جارخ  ناـــشجارخ [ 
كدـناب ندروخ ؛ بآ  کـی  رد  .ندرک -  رطخ  هنوگ  ره  .ندرب  تسد  یتلیـسو  رهب  ندز ؛ شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  ملاعلادودـح - .) )

 - .نتشاد ناهنپ  رود و  یـضاقتم  هاوخماو و  زا  هصاخ  یـسک  زا  ار  نتـشیوخ  ندرک ؛ بآ  ریز  رـس  .هظحل -  کیب  .مد  کی  رد  .نامز 
.ار نتخاس  لِگ  ْكاخ  رب  بآ  نتخیر  نتفرگ ؛ بآ  لِگ  .ندیدرگ -  نامداش  رورسم و  يدماشیپ  زا  تخـس  ندش ؛ بآ  شلد  هت  دنق 

نامز ردنا  مه  هدرکربزا :  کین  بآ ؛ وچمه ) وچ ،  ) لثم .ندیچ -  ْبابـسا  ار  يو  ِندیناجنر  رازآ و  یـسک ، يارب  نتفرگ  بآ  لگ  و 
بیشن ردنا  رس  بآ  وچ  ارم  بیـش :  هب  لیام  اخیلز || - .) فسوی و   ) یـسمش .باوخ  ریبعت  ملع  همه  ار  وا  رم  بآ  وچمه  دش  ظفح 

؛ تفج بآ  لثم  .هزم -  یب  تخس  .قیقر  ناور و  کین  .ینابنل || -  نیدلا  عیفر  .راهبب  نم  بآ  تسا  نآ  زا  هریت  لیـس  وچ  راک  دراد 
گنر مک  انح ؛ بآ  لثم  .تسا -  بولطم  نآ  يدرـس  هک  هاگنآ  مرگ  یبآ  مامح ؛ بآ  لثم  .نآ -  لاثما  ياچ و  رد  تخمز ، سگ و 

رقتـسمریغ و لابرغ ؛  - رد بآ  لثم  نزیورپ و  رد  بآ  وچ )  ) لثم .هزمیب -  درـس و  ضوح ؛ بآ  لثم  .نآ -  رئاظن  ياچ و  هیاـم ، مک  و 
ربص هن  لام  دریگن  ناگدازآ  فک  رد  رارق  .نارطق  .نزیورپ  نایم  دریگن  ياج  بآ  وچ  ياج  دریگن  وا  نیک  یلد  چیه  نایم  تابث :  یب 

لهس و ناور ؛ بآ  وچ )  ) لثم .نآ -  دننام  بکرم و  گنرمک ، هدرم ؛ ناهد  بآ  لثم  ناتـسلگ - .)  ) .لابرغ رد  بآ  هن  قشاع  لد  رد 
تروص نیرتهبب  .هاوخلدب  رز ؛ بآ  وچمه )  ) لثم .یسودرف.ناورسخ -  ءهمان  يز  تسد  ربم  ناور  بآ  وچ  يرادن  یعبط  وچ  سِلَس : 

 - .نآ دننام  تشوگبآ و  هدـنگ ، یبرچ و  مک  یباریـس ؛ بآ  لثم  .راطع.ددرگ -  رز  بآ  وچمه  وزا  راک  ار  ملاع  ود  ره  هک  یباتفآ  : 
، وچ  ) لثم .رگیدـکی -  دـض  .یندـشن  عمج  شتآ ؛ بآ و  لـثم  نآ - .) لاـثما  ياـچ و  تشوگبآ و   ) هیاـم مک  ییوشفرظ ؛ بآ  لـثم 

نم هکنآ  ياربزا  تساور  دزیماین  رگ  تعیبط  يور  زا  نم  اب  راوزاسان :  .یندـشن  جزم  .یندـمایندرگ  .ینتخیماـین  ؛ نغور بآ و  نوچ )
.ینزوس .تسا  مب  اب  ریز  نوچ  هتخاس  وت  حصان  اب  تسا  نغور  بآ و  نوچ  تلود  وت  دساح  اب  .یئانس  .تسا  نغور  رد  وا  بآ و  رد 

لثم .هتخیمآرد -  مهب  تخـس  رکـش ؛ بآ و  لثم  .يولوم -  .دـننت  ردـنا  ناج  وچمه  یتسم  تقو  دـننغور  بآ و  وچ  يرایـشه  تقو 
یناداـبآ بآ  لاـثما : .ندوـب -  معطیب  هزمیب و  تخـس  نداد ؛ بآ  ءهزم  .ثبع -  هدوـهیب و  .نهذ  رطاـخ و  رد  رادـیاپان  بآ ؛ رب  شقن 

؛ درادـیمرب روز  دروخیم  بآ  هب  بآ  .دـنک  لیلد  يریـس  ْعبَـش و  رب  یگنـشت  دوریم ؛ یناداـبآ  هب  بآ  .تسا  نارمع  ءهیاـم  بآ  تسا ؛
تفز دشاب  تفز  رای  یب  هار  دنرگدکی  ياهیاپ  اهباک  دنرپس  هر  بآ  وچمه  ناتـسود  تسا :  ناگمه  توق  دیزم  رگیدکی  اب  يرایتسد 
ینعی بوجحملا ؛) فشک   ) .دریگ رارق  دسر  ایردب  نوچ  دوب  ناور  دشاب  دور  ردـنا  ات  بآ  .یئانـس  ؟ تفر دـناوت  یک  بآ  بآ  هب  زج 
ایردـب ات  دوب  شوخ  يوج  بآ  .ددرگ  راقو  هنیکـس و  اب  دوش  هتـسارآ  لماک و  نوچ  دـشاب و  راسکبـس  تسا  مامتان  صقان و  اـت  درم 
ینادابآ هک  دناد  بآ  .درادن  ییاهب  ردق و  تسین  دنمزاین  نادب  هکنآ  کیدزن  هب  تمعن  دوب ؛ شوخان  یگنـشت  یب  شوخ  بآ  .دـسر 

هزوک و رد  بآ  .دشاب  هدعم  یگتشابنا  لیلد  بآ  ندیماشآ  هب  لیم  .دور  يرق  تابصق و  اهرهش و  يوس  ًابلاغ  يوج  دور و  تساجک ؛
ایرد بآ  .میبلط  یم  تسدرود  زا  تسا  سرتسد  رد  هک  ار  یبولطم  .میدرگیم ؟ ناهج  درگ  ام  هناخ و  رد  رای  میدرگیم  نابل  هنـشت  اـم 

.تسا شوخ  ایرد  یهام  قاذم  رد  ایرد  بآ  .دوشن  ناکین  یمانتـشز  ءهیام  نادب ، یئوگتـشز  .يزعم  دیلپ ؟ ددرگ  اجک  گس  ناهد  زا 
یگنشت ردقب  مه  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  .دیامن  اراوگ  ناسآ و  هتفرگ  يوخ  نادب  هک  یسک  رظن  رد  تنحم  یتخـس و  .بئاص 

دنبرس زا  ای  رس  زا  ار  بآ  .دشاب  ینایز  فیح و  نآ  كدنا  نداد  تسد  زا  دیاین  تسد  هب  نآ  ِرایسب  ای  همه  هچنآ  .يولوم.دیشچ  دیاب 
دنبب همشچرس  بآ ز  میلس  يا  تخاس :  دودسم  مولعم و  ار  نآ  یلصا  عبنم  أشنم و  دیاب  رش  هنتف و  عفد  رد  تسب ؛ دیاب  همشچرس  زا  ای 
لیم ار  بآ  .تسب ؟ دیاب  یمه  زاب  رس  بآ ز  نیاک  ارم  تسا  کشا  عفد  راک  ءهراچ  دوخ  .يدعـس.يوج  نتـسب  ناوتن  دش  رپ  وچ  هک 
ران راـک  وت  مظن  تسا  یتسپ  يز  لـیم  هچرگ  ار  بآ  دـنیارگ :  یتسدورف  ینتورفب و  يوخمرن  ملاـس و  ناـمدرم  تسا ؛ یتسپ  بناـج 
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عیطم نتورف و  صخش  .دهد  ياج  اهلد  رد  ار  دوخ  تبحم  يوخمرن  قیلخ و  درم  دنکیم ؛ زاب  ار  شدوخ  هار  بآ  .یئانس.درک  دهاوخ 
دور تـسد  زا  نوـچ  هـک  دــنیوگ  يرما  دروـم  رد  دــیاینزاب ؛ يوـجب  هـتفر  بآ  .دــنک  عـفد  یمرن  یمارآ و  هـب  ار  دوـخ  راـک  عـناوم 

، دـنیوگ لؤافت  قیرطب  دزیر  نیمزب  هاگانب  یبآ  فرظ  هک  یماـگنه  ار  هلمج  نیا  تسا ؛ یئانـشور  بآ  .دـشاب  روسیماـن  شندروآزاـب 
ای یهابت  نوچ  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  دـیاین ؛ هزوک  اـب  هتخیر  بآ  .تسا  راـک  رد  شیاـشگ  جرف و  لـیلد  بآ  نتخیر  هک  ینعم  نیدـب 

.دـیاین هزوک  اب  هتخیر  بآ  ِفدارم  ددرگن ؛ عمج  هتخیر  بآ  .دـشابن  نکمم  شندروآ  تسد  هب  هرابود  ای  ندرک  تسرد  تفای  لاوز 
کـشم نیریـش و  بآ  .تسا  هدرک  زاغآ  یـشورف  تلیـضف  هتفای و  یتصرف  ینادان  حازمب ، ؛ دناوخیم رعـش  هغابروق  دوریم  الابرـس  بآ 

تنحم الب و  ین ؛ دص  هچ  ین  کی  هچ  ای  زگ ، دص  هچ  زگ  کی  هچ  تشذـگ  رـس  زا  هک  بآ  .ار  يراوازـسان  یتلود  تمعن و  هدـنگ ؛
هچ يا  هزین  هـچ  یتسدـب  هـچ  نوـحیج  رد  تشذـگ  رـس  زک  بآ  دـشاب :  ناـسکی  نآ  رایـسب  كدـنا و  درذـگ  تقاـط  ّدـح  زا  نوـچ 

رفـس ددنگیم ؛ دنام  اج  کی  هک  بآ  .دـنامن  یتناکم  تمرح و  ار  عرف  دـمآ  لصا  نوچ  تساخرب ؛ ممیت  دـمآ  هک  بآ  .يدعـس.رازه 
رد ؛ تسا مبایـسآ  تبون  تسا  مواگ  تسا و  مبآ  .دربب  هاج  ردق و  ندوب  یـسک  دزن  زارد  یتدم  .تسا  دنمدوس  ار  نت  تمالـس  ندرک 

تمینغ دیآ  تسد  هب  هتـساوخن  هتـسجان و  هک  یتمعن  تسا ؛ دارم  هدیبلطن  بآ  .تسا  هدـمآ  شیپ  مهم  هفیظو و  نیدـنچ  مک  یتصرف 
؛ دزیماین مهب  نغور  بآ و  .تسا  لئاسو  نادقف  زا  وا  ندرکن  تنایخ  يدب و  تسا ؛ یقیال )  ) یلباق رگانـش  هنرگو  دـنیبیمن  بآ  .تسا 

مـشچ هک ز  یبآ  .هاوخم  دنهد  تنمب  هک  تمعن  اطع و  زیرم ؛ ولگ  رد  دربب  وربآ  هک  یبآ  .دـشابن  رـسیم  سک  ود  نآ  ندـمآ  راگزاس 
.یجواس ناملـس  .مَضَخ  رحب  ضرعم  رد  نیگراپ  درادن  یبآ  .تسایح  مرـش و  بآ  زا  دارم  رودصملا .) ۀثفن  زا  ( ؟ زاب دـیآ  یک  تفر 

؛) طارقـس هب  بوسنم  ) .تسا نداد  لظنحب  بآ  ندرک  عضاوت  نادان  اب  .دـشابن  يردـق  يرنه  اناد و  شیپ  ار  هیامورف  زیچاـن و  ناداـن و 
ن  ... .دوشن لصاح  لیلق  عفن  زج  هیام  كدـنا  درم  مک و  ءهیامرـس  زا  دزیخ ؛ درخ  یهام  درخ  بآ  .تسا ز  راوازـسان  لاهج  اب  ینتورف 
اب يوج ؛ بل  مهنآ  بآ  هب  ینم  نامهم  .تسا  ربکتم  یئادـگ  ءامـسلا ؛ یف  فنا  ءاـملا و  یف  تِسا  .یئانـس.ینیب  نامـسآ  رب  بآ و  رد 

؛ دروخیم ار  دوخ  لد  بآ  سک  ره  .هنکس  یب  رفق و  یناکم  ؛ یناملـسم گنابلگ  هن  ینادابآ  هن  بآ و  هن  .دهن  یم  تنم  زرا  یب  يزیچ 
هوک دیلابب  .یقیقد  .رایسب  مارآ  زا  دریگ  تموهز  دنام  رایسب  رمش  ردنا  بآ  وچ  ( - 1  ) .دنیب شاداپ  ازس و  دوخ  تین  قفو  رب  سک  ره 

.یـسودرف .كاخ  هریت  رب  زا  بآ  داب و  ناـیم  كاـنبات  هدـشرب  یـشتآ  یکی  .یـسودرف  .دیـشک  ـالاب  يوس  ینتـسر  رـس  دـیمدرب  اـهبآ 
زا هن  داب و  بآ و  زا  هن  دوبک  خرچ  تسا  خرـس  توقای  .یـسودرف ز  .باتفآ  شباـت  زا  هزبس  رگ  بآ و  هب  هنـشت  هک  مداـش  هنوگنادـب 
هن گنس  وچ  یتخسب  نغارز  ینیمز  .سابعلاوبا  .دنکرف  يوج  ار  اهبآ  يو  رد  هن  نتفر  هار  ار  یمدآ  يو  رد  هن  .یسودرف  .دود  درگ و 

گنهرف زا  ( ؟  .زیلهد رد  رب  طـلغب  جــل  شدزب  يدرم  تـخیرورف  بآ  یمه  هباـمرگب  زور  کـی  .یمارهب  .اـیگ  بآ و  هـن  هاـگمارآ و 
ینکف ودک  زا  هلاغیپ  هب  رگ  .يرـصنع  .الاب  يوس  دـیارگب  شتآ  وچ  تسپ  زو  یتسپ  يوس  دـیارگب  الاب  بآ ز  نوچ  یطخ .) يدـسا ،

جرفلاوبا .يرترب  هدنـشخر  شتآ  زا  ردـقب  هچرگ  يوج  بیـشن  یناور  بآ  عضاوت  ردـنا  .يرـصنع  .بآ  ردـنا  شتآ  يرادـنپ  تسه 
.يوگم يدیدن  هچره  ناس  هنئآ  يوشب  يدیلپ  هچره  تفص  بآ  .یئانس  .یح  یش ء  لک  ءاملا  نم  یم و  راب ز  رازه  رتهب  بآ  .ینور 

الاب و زا  تبآ  دـشوجب  ات  تسدـب  روآ  یگنـشت  وج  مک  بآ  .یماظن  .دزیخ  لالم  رپ  ندروخ  زا  دزیخ  لـالز  همه  هچرا  بآ  .یماـظن 
يا هفرـص  هک  مسرت  .يدعـس  .یبآ  راظتنا  رد  هک  رتهب  هدرم  بآ  رد  هک  دتفاردنا  شیاپب  هک  دـهاوخ  يادـخ  زا  مرـس  .يولوم  .تسپ 

هس نیا  تسا و  يراخب  قعمع  يدمرت و  رباص  يدنقرمس ، يدیـشر  ( - 2  ) .ظفاح .ام  مارح  بآ  خیش ز  لالح  نان  زیختـسر  زور  دربن 
.دید هتـسش  وا  يور  هژم  بآ  هب  دـید  هتـسخ  ار  ویگ  لد  متـسر  وچ  ( - 3  ) .دشاب نوحیج  يوسنادب  اراخب ) دـمرت و  دنقرمـس و   ) رهش

تخیر یمه  مرن  تشاد  یمه  رواکت  نانع  .یسودرف  .مرگ  بآ  ناگدید  زا  تخیرورف  مرش  رپ ز  نخس  نآ  دش ز  هاش  لد  .یسودرف 
شراتفگ دینـشب  وچ  .یـسودرف  .بآرپ  هدـید  دوب و  یمه  ناشورخ  باـتفآ  دیـشکرب  اـت  هریت  بش  .یـسودرف  .مرگ  بآ  ناگدـید  زا 
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ردیا ود  .یسودرف  .بآرپ  هدید  ود  دمآ  متسر  رب  بایسارفا  تخد  نارس ، هنهرب  .یـسودرف  .بآ  دروآردنا  مشخ  هدیدب ز  بایـسارفا 
مارآ و دروخ و  دبن  ار  یسک  بآرپ  هدید  درگ و  زا  رپ  رـس  همه  .یـسودرف  .نوخ  رپ ز  لد  بآ و  زا  رپ  هدید  ود  نوردنا  هاش  نادنزب 
ات نادب  هاش  هواس  ءهدید  دش  بآ  زا  رپ  .یسودرف  .درک  بات  زا  رپ  یگنج  ياهورب  درک  بآ  زا  رپ  هدید  دوشخبن و  .یسودرف  .باوخ 
اب تشونب  همان  یکی  .یـسودرف  .ریـشدرا  هاش  مشچ  رد  بآ  دیدب  ریزو  دمایب  يزور  هک  دب  نانچ  .یـسودرف  .هاپـس  تمیزه  دـش  ارچ 

درکرب ز هژم  کشرسب  ار  ناگتسود  بآرپ  مشچ  اب  دمآزاب  تبرغ  زا  قشاع  .یـسودرف  .مشچ  بآ  زا  رپ  لد  وزرآ  زا  رپ  مشخ  درد و 
داتفا و ام  رب  نتـسیرگ  نیمار .) سیو و   ) .درگرپ يور  مرگ و  بآ  رپ  هژم  درد  نیدـب  يراز  نیدـب  يراوخ  نیدـب  .يرهچونم  .باوخ 
راز و منت  تس  هدش  نیا  زا  لان  نوچ  قیرح  لدب  شتآز  مقیرغ و  هژم  بآز  یقهیب .) خـیرات   ) .تارف هلجد و  هک  هدـید و  بآ  مادـک 
نک و تمحر  شمـشچ  بآ  رب  .یتکیـسخا  ریثا  .درک  يراز  مشچ و  بآ  رب  روز  ریثا  تشادن  رز  وچ  وا  رد  رب  .ورـسخرصان  .لان  لان 

.تسا گرزب  ءهشیت  شت ، ( - 5  ) .تهاج ن ل : ( - 4  ) .لیعامسا لامک  .زادنا  بآ  رد  نک و  یئوکن  دنا  هتفگ  هک  شبآ  ربم 

.بآ

.بَا زا  یتروص  .هناگ  هس  میناقا  زا  لّوا  مونقا  يراصن ، دزن  ِخا ) )

.ایسآ بآ 

.ددرگ بآ  ِروزب  هک  ایسآ  بکرم ) ِا  )

.انشآ بآ 

بآ ردناک  یـسک  يدسا : ) گنهرف   ) .رگانـش .حابـس  .دراد  تحابـسب  تفرعم  هکنآ  .دـناد  يروانـش  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) ِش [ْش / 
.روکشوبا .تساور  دسرتب  شتآ  وچ  را  بآ  زا  تسانشآ  بآ  تسا و 

.ولآ بآ 

.دنشاب هداهن  رت  ولآ  نآ  رد  هک  بآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب

.هتخیمآ بآ 

(. میهفتلا  ) .ور تخس  هتخیمآ و  بآ  ار  برقع  و  فاضم : بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِت [ِب َت / 

.دروآ بآ 

و حارص )  ) ءافج برع  ار  نآ  درآ و  دوخ  اب  لیس  ای  دور و  ای  ایرد  هک  نآ  زج  كاشاخ و  .هدروآ  بآ  ( بکرم ِا  بکرم ، فم  ن  [ ) [َو
.دنیوگ لیمح  لافج و 

.هدروآ بآ 
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كاشاخ يا  هدروآ  اـجک  زا  تفگ  ما  هدرب  ناـگژم  مزیه ز  شخبطم  ياربزا  شود  دروآ :  بآ  بکرم ) ِا  بکرم ، فم  ن  [ ) ِد [َو َد / 
.دشاب یلتبم  بآ  يرامیبب  هک  یمشچ  هدروآ ؛ بآ  مشچ  .ار || ؟  هدروآ  بآ 

.کهآ بآ 

.دنرب راکب  تاجلاعم  رد  ار  بآ  بوسر  زا  سپ  دنزیر و  کهآ  مولعم  يرادقم  نآ  رد  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َه

.بات نهآ  بآ 

.تسا راکب  بط  رد  دنشاب و  هدربورف  نآ  رد  هتفت  نهآ  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب َه

.هتفات نهآ  بآ 

(. هفحت  ) .دیدحلاءام بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [) ِت [ِب َه ِن َت / 

.جنهآ بآ 

.گنهآ بآ  بکرم ) فن  [ ) [َه

.گنهآ بآ 

هدزرـس ارم  وت  ترـضح  ناریـش  هدرک  جـنهآ :  بآ  .شکبآ  .دـشکرب  نآ  زج  هاچ و  زا  بآ  هک  يروتـس  ای  یمدآ  بکرم ) فن  [ ) [َه
.یئانس.گنهآ بآ  واگ  وچمه 

.ابآ

يا .دعـسدوعسم  .ابآ  هب  دادـجا و  هب  هاش  کلم و  یتسه  لسانت  لـصا  دـندش  هک  اوح  مدآ و  اـت  ءاـبآ :  یـسراف ، لوادـت  رد  ِا ) زا ع ، )
(. هقیدح  ) یئانس.تابآ رخ  یئوت و  رخ  رسپ  تافآرپ  يوج  تابارخ 

 . ءابآ

.هعبرا رـصانع  .جیـشخآراچ  .ناجیـشخآ  يرـصنع ؛ ءابآ  .هرایـس -  ءهعبـس  .ناگراتـس  كالفا و  يولع ؛ ءابآ  .ناردـپ -  .بَا  ِج  ِا ) (ع 
دـنمالغ و تاسقطـس  ءاـبآ و  ینعم  رـس  زا  ارت  ردـق  وـت و  هاـج  رم  ناـیک :  .هعبرا  ناـکرا  .تاسقطـسا  .تاـهما  .ناـکرَاراهچ  .طـئاسب 

.سانگیا تقیرط  وریپ  ناشیشک  نییعوسی ؛ ءابآ  .یئانس.راتسرپ - 

.رتابآ

.تشر زا  زگ  ءهلصافب 51400  باروگرات  امسک و  نایم  اراتسآ  هب  تشر  هار  رانک  تسا  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ِت
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.دابآ

هناریو ناریو و  لباقم  .نوکـسم  .نادابآ  .عورزم  .هرومعم  .رومعم  .هرماع  .رماع  هتاپ ) وآ +  زا  بکرم  دیاش  ناتاپآ ، يولهپ  زا  ( ) (ص
میتخوت نیک  مان و  همه  کیاکی  .یـسودرف.موب  دابآ و  زرم  کی  دندیدن  مور  بالقـسب و  ات  نیمز  ناروت  ز  بابی :  بارخ و  رئاب و  و 

زگره دابآ  هک  ینیمز  .یسودرف  .تسد  يورین  يدرم و  جنگ و  نامه  تسه  دابآ  ّیهاشداپ  ارم  .یسودرف.میتخوس  ار  دابآ  رهـش  همه 
دادـیب هب  يزایَن  ات  رگن  رازراـک  ءهتـسبرمک  یتفر  هک  رایرهـش  سپ  دومرف  زردوگ  هب  .یـسودرف.دورد  تشک و  دـندیدن  رب  وا  رب  دوبن 

ناک رب  موب و  نآ  ره  .یسودرف.دناوخنرب  ارم  غیت  روشنم  هک  دنامن  ییاج  هناریو  دابآ و  هب  .یسودرف.تسپ  دابآ  ناویا  ینادرگن  تسد 
ناریو هک  اجنآ  ره  .یسودرف.جنرب  دماین  شـشخب  داد و ز  جنگ ز  شدرک ز  دابآ  داد و  مرد  دوب  دادیب  ناریو ز  دوب و  هبت  دوب  دابآ  هن 

وت رس  ياجب  شیوخ  دنویپ  دابآ و  موب  ورب  شیوخ  دنزرف  ناج  نم  هک  یناد  وت  .یسودرف.درک  دازآ  مغ  زا  نانگمغ  لد  درک  دابآ  دب 
.يدسا.تشاذگ دیاب  دابآ  سک  رگیدب  تشاد  دابآ  دُش  وک  نآ  ترهبزا  وت  .یـسودرف.زین  تسا  دنمجرا  اهزیچ  نیا  رگ  زیچب  مرادـن 

زبس شرـس  داب  دابآ  دومحم  هاش  نت  .یـسودرف.داب  داش  وتب  ناریا  هاش  لد  داب  دابآ  نت  ردارب  يا  ارت  دـنزگ :  یب  .ملاس  .تسردـنت  || 
امش داب  دابآک  تفگ  نینچ  ناشیدب  .یـسودرف.داش  داد  زا  دابآ و  وت  ینامب  دادب  يراد  دابآ  روشک  رگا  .یـسودرف.داب  داش  شلد  اداب 
جات اب  دابآ  نت  هشیمه  .یسودرف.تخرد  خاش  هن  موب و  هن  ناریاب  تخت  هن  دنام  دابآ  ورسخیک  هن  .یـسودرف.داب  داد  زا  رپ  لد  نت و  ار 

نک بآ  نیدـب  تسبارخ  ْتنَت  رگا  داـشلد  مّرخ و  يزب  نیا و  ریگب  تـفگ  ارم  .یـسودرف.تخب  زوریپ  دازآ و  مـغ  جـنر و  تـخت ز  و 
اعد و نادابآ ؛ هناخ  دابآ و  هناخ  .یخرف  .هانرب  ناج  لد و  ریپ و  درخ  دابآ و  شنت  ازس  کین  همهب  نآ  دایز  داش  نادواج  .یئاسک.دابآ 

تفه يوس  قنورب :  .يرجم  .اور  .حالـس  مامت  .هیامُرپ  .رگناوت  .قستنم  .هتـسارآ  .بترم  .مظنم  .ناماسب  .زاسب  .هّفرم  .تسا ||  ینیرفآ 
وچ زاب  دـنداشگ  رد  ار  جـنگ  یکی  زارف  یگنتب  نتفر  شْدَـمآ  وچ  .یـسودرف.داش  دابآ و  رکـشل  اب  تفر  یمه  داـهن  ناروتب  ور  ناوخ 

يورین يدرم و  یگرزب و  تـسه  داـبآ  جـنگ  شناد و  هـمه  .یــسودرف.ار  داوـشگ  زردوـگ  درک  یــصو  ار  داـبآ  جــنگ  نآ  داـشگب 
نامه هاپس  رهش و  دابآ  دشاب  ریبدب ]  ودب [  .یسودرف.داب  دابآ  شجنگ  نشور و  شلد  داب  داش  وا  رادهپـس  نودیمه  .یـسودرف.تسد 

نیا دابآ و  جنگ  نیا  زا  .یسودرف.داش  وت  زا  تخب  دابآ و  تجنگ  دوب  دادب  يراد  دابآ  وچ  ار  ناهج  .یـسودرف.هاوخدایرف  ناتـسدریز 
دید هک  يزیچ  .یسودرف.درک ز  دابآ  داد و  مرد  ار  هپس  درک  داد  یسک  ره  اب  راک  رهب  .یسودرف.هتسارآ  نابـسا  يزات  نیزو  هتـساوخ 

ار هپس  .یسودرف.گنج  زاس  اب  دابآ  رکـشل  همه  گنگ  تشْهبب  تفر  هگیاجنآ  زو  هاپـس  رب  همه  نآ  كاپ  دیـشخبب  هاگمزر  نآ  ردنا 
.یـسودرف.درک داش  نادـب  نازارفرـس  لد  درک  دابآ  لاز  همه  ار  هپـس  .یـسودرف.درک  دابرپ  شیوخ  ءهدود  رـس  درک  داـبآ  داد و  مرد 

ردـیح ملِع  ياپرب  وتب  يو  باطخ  رّمع  لدـع  دابآ  وتب  يا  .یـسودرف.دوب  دابآ  ورـسخ  رکـشل  وا  زک  دوب  داـهرف  شْردـنا  سپ  هدـیزگ 
دابآ حالسب  رواد و  نیمز  زا  درک  عمج  یهاپس  اجنآ  .یخرف.یناوا  شورف و  زا  ارم  يارس  يدرک  دابآ  يدرک و  داش  ارم  .یخرف.رارک 

داـبآ و رکـشل  اـب  تـفر  یمه  داـهن  ناروـتب  ور  ناوـخ  تـفه  يوـس  بوـخ :  شوـخ و  ناتـسیس || .) خـیرات   ) .داتـسرفب ناـشدرک و 
؛ ندش دابآ  .يولوم ||  .الـص  بل  ریزب  وگیم  يدمآ  دازآ  ورـس  نوچ  يدمآ  دابآ  نادنخ و  يدمآ  داش  ایب  نونکا  .یـسودرف  (. 1) داش

یلزنم کیب  متسر ]  دیشکردنا [  رکشل  هگیاجنآ  زو  مدرمرایسب :  .لوهأم  .لهآ  .دندش ||  دابآ  شآ  هساک  نآ  اب  اه  هچب  ندش : ریس 
نونک ودب :  ربو و  لباقم  رـضح ، ردم و  .یـسودرف.دوب ||  دابآ  مدرم  زا  دوب و  يژد  دوب  دادیب  رهـش  نآ  مان  اجک  دـید  رهـش  یکی  رب 
.رهب تسا  تشد  هوک و  ناهج  رد  ارت  رهش  دابآ  هب  یـشابن  ات  رگن  .یـسودرف.دای  شَْرب  لدب  دیان  دابآ  زک  داژن  دراد  همخت  نآ  زا  درُک 

دـشاب رادـناهج  داد  ياـج ز  داـبآ  هک  خـساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.دنتشادرب  داـبآ  موب  زا  لد  دنتـشاذگب  میب  زا  هناـخ  همه  .یـسودرف 
ناتسکرت و ناتسناغفا و  ناتسودنه و  برع و  قارع  ناریا و  رد  دیآ  اهرهش  تابصق و  يرق و  یماسا  رخآ  رد  دابآ ، .یـسودرف.ياپب و 
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، دابآ سرخ  دابآهللا ، نوچ : دهد ، هرومعم  هدـشدابآ و  هدرکدابآ و  ینعم  لاح  نیا  رد  ار و  یناب  نایب  ای  ار ، کین  لاف  ریغـص  يایـسآ 
بارخ دابآ و  تنحم  دابآ و  مغ  هراعتـسا  زاجمب و  یهاگ  .دابآ  هام  دابآ ، قشع  دابآ ، ترـشع  دابآ ، ناهج  هاش  دابآ ، هاش  داـبآ ، مّرخ 

.ظفاح.مدابآ بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ  دوب  میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم  دـنهاوخ :  ار  ناهج  نیا  نآ ، زا  دـنیوگ و  دابآ 
(. || يدرورهس  ) .بجاو عْقُـص  دابآاجکان ؛ .ظفاح و  .تسا  دابآ  تنحم  جنک  نیا  هن  وت  نمیـشن  نیـشن  هردس  زابهاش  رظندنلب  يا  هک 

مرد رب  نوچ  نیمیـس  کنادـند  ودو  یـس  نآ  رب  دابآ  يز :  رید  .شاب  مّرخ  .شاب  داـش  .داـبم  ناریو  .هز  .اـبحرم  .تنـسحا  .نیرفآ  ِا ) )
هک تسد  نآ  رب  دابآ  ددرگ  نادابآ  یمب  اـهلد  هدـش  ناریو  یطخ .) يدـسا ، گـنهرف  زا   ) کـیجنم .لیعامـس  ( 3) میس هدز  ( 2) ذوح

.یـسودرف.نام دابآ  تفگ  ار  هدنیارـس  نامداش  نخـس  ناز  دش  هاش  لد  يدسا .) گنهرف  زا  ( ) اذک  ) جخج رفظملاوبا  .دابآزر  درورپ 
سنوم وت  وچ  دراد  هک  هاش  نآ  رب  دابآ  .ورسخرصان  .شلاقم  تسامرخ  وچ  هک  یتخرد  دابآ  یتخرد  رابرپ  وت  تسا و  راب  وچ  وت  لوق 
.لدـلد وچ  ماـجنا  هر  مومحی و  وچ  ماـگ  شوخ  نویاـمه  نوـمیم  ءهراـب  نآ  رب  داـبآ  .يزعم.رواد  وـت  وـچ  دراد  هکرهـش  نآ  رب  داـبآ 

ترـضح رد  ترـشع  ياج  هکنآ  رب  داـبآ  .یناـقلیب  ریجم.دازآ  هناـمز  یگدـنب  زا  تسه  وا  هک  یـسک  نآ  رب  داـبآ  .یلبج  عساولادـبع 
لد .یماظن.دابآ  دـیوگ  هکنآ  رب  دابآ  داشلد  سورع  نآ  ءهولج  رد  .یماظن.ریلد  هاش  وت  نوچ  رب  دابآ  هک  .یناـقلیب  ریجم.دراد  هاـشداپ 

تـسبارش يداش  یپ  زا  زور  .یناقذافرج  نیدلا  بیجن  .یناریو  نیا  رب  جنگ و  نیا  رب  دابآ  داب  تمغ  جنگ  وا  رد  تسبارخ و  ياج  نم 
توقای تشرس ز  هتـسجخ  شورـس  تسدب  تشهب  زا  راگدرک  سپ  داتـسرف  هبعک :  ءهناخ  ِخا )  || ) .یبرغم.تسبارخ وا  هکنآ  رب  دابآ 

نیلّوا مان  .يدـسا.درک ||  يارآرطاخ  هگـشتسرپ  درک  ياج  ناهج  نایم  ار  نآ  رم  مان  دابآ  ناخ  نادـب  ناشخرد  ماف  لعل  ءهراپ  کـی 
.نیس ظ : ( - 3  ) .بوخ ظ : ( - 2  ) .دراد روهظ  زین  مراهچ  ینعم  هب  ( - 1 (. ) عطاق ناهرب   ) .مجع ناربمغیپ  زا  ربمغیپ 

.دابآ

یبرغ لامـش  رد  ینعی  دنـس  رد  یکچوـک  ءهبــصق  ماـن  .ناتــسچولب ||  رد  يراـن  رهن  نـیمی  لـحاس  رب  کـچوک  يرهــش  ماـن  ِخا ) )
(. بولقلا ۀهزن   ) .نیکشیپ قاجرا و  کیدزن  هوک  نالبس  ءهیحان  رد  یتیحان  مان  .ناتسودنه || 

.دابآ

.هشیمه دابَالادبا ؛ .دبا -  ِج  ِا ) (ع 

.نادابآ

همه زا  مدرمب  تسا  اـهتگزم  رت  ناداـبآ  يره ]  رهـش [  نیا  عماـج  تگزم  و  يرـشخمز : )  ) .لـهآ .لوهأـم  نوکـسم و  بکرم ) (ص 
(. ملاعلادودح  ) .نادابآ ییاج  خلخ و  زا  يرایـسب  ياه  هلیبق  يو  ردنا  و  هرماع :  .رماع  .هرومعم  .رومعم  ملاعلادودـح || .)  ) .ناسارخ

.ناـناگرزاب تـمعن و  اـب  ناداـبآ و  مدرمرایــسب و  ییاـج  و  ملاعلادودــح .)  ) .رایــسب تـمعن  اــب  ناداــبآ و  مدرمرایــسب و  ییاــج  و 
نآ رب  دابآ  ددرگ  نادابآ  یمب  اهلد  هدـش  ناریو  ملاعلادودـح .)  ) .ناداـبآ مرخ و  تسا  كرهـش  ود  بذـج  شعرم ، ملاعلادودـح .) )
غاب نیا  وت  زو  .دعسدوعسم  .نادابآ  ناهج و  ناریو  دشاب  بآ  هب  يدسا .) گنهرف  زا  ( )؟(  جخج رفظملاوبا  .دابآزر  درورپ  هک  تسد 

و همانزورون .)  ) .نادابآ يوب  دوب و  ياپرب  لادتعاب  دوب  ياپب  هک  ملاع  نیا  .دعـسدوعسم.دوش و  راهدـنق  وچ  یتفگـشب  نادابآ  ترـصن 
نانچمه تکلمم  ناهج و  ندرک  نادابآ  رد  زین  ام  هک  دننادب  نایناهج  ات  همانزورون .)  ) .تس نهآ ]  هب  ودب [  نادابآ  هتـسارآ و  ناهج 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهج رد  تکلمم  ندرک  نادابآ  رد  وا  رکذ  ات  يدندرک  انب  يرهش  اجنآ  ات  ...يدوب  هشیدنا  نآ  رد  زور  بش و  همانزورون .)  ) .میبغار
لوا ساسا  نامهب  دـش  غراف  ریبزلا  نبا  زا  نوچ  دوب و  هدرک  ناریب  قینجنمب   [ ار هبعک  ءهناخ  زا  يرهب [  جاجح  همانزورون .)  ) .يدـنامب
جنگ ناریو و  کلم  .یئانـس.ناوخ  اونوکت ، امنیا  نم ، لد  نادابآ  لگ  ءهناـخ  منک  نوچ  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .درک ناداـبآ  دربزاـب و 

بوقعی هفرم :  .رگناوت  .يدـحوا ||  ؟ ناداش يوشیم  هچ  یبارخب  نادابآ  یبارخ  يدرکن  نوچ  .یئانـس.نادادیب  قیرط  زج  دوبن  نادابآ 
تشک و رافک  رایـسب  درک و  بعـص  یبرح  ناتـسیس .) خـیرات   ) .درک نادابآ  نادـب  ار  هاپـس  تفرگرب و  حالـس  لام و  همهنآ  ثیل  نب 

.دراد نادابآ  هناخ  ود  ضرق ، لاثما : ناتـسیس - .) خـیرات   ) .دـمآزاب ناتـسیسب  درک و  نادابآ  رکـشل  دروآ و  تسد  هب  رایـسب  یمئاـنغ 
 || .دیـشاب ناداـبآ  اـت  دیـشاب  اـشوک  .دـناهر  یگنت  تسد  زا  ار  نویدـم  درادزاـب و  یجرخ  خارف  زا  ار  نئاد  ضرق  لـیثمتلا ؛) عماـج  )

نادابآ هبرف و  تشاذـگ و  راگزور  تمعن  بصخ و  رد  مان ]  هبرتش  واگ  دوبب [  هاگیاجنآ  يدـنچ  کـی  نوچ  زاـس :  .هبرف  .تسردـنت 
تفالخ راد  زا  داد  نامرف  ار  هیوب  لآ  هفیلخ  هک  دیسر  یباوج  نمیا :  .نومأم  .فلعو ||  بآرپ  .بیـصخ  هنمد || .) هلیلک و   ) .تشگ

(. یقهیب خیرات   ) .تسا هدنامن  یعنام  دندرک و  نادابآ  جاح  هار  ات 

.نادابآ

دح زگ ، رازه  ات 20  زا 3  نآ  ياـنهپ  زگ و  رازه  نآ 64  يازارد  .هبـسُگ  ءهغامدب  موسوم  برعلا  طش  بصم  رد  تسا  يردـنب  ِخا ) )
نآ 31 یئایفارغج  ضرع  .سراف  جـیلخ  یبونج  برعلا و  طـش  یبرغ  دـح  و  ریـش ]  نمهب  ریـشمهب [  نوراـک و  نآ  یقرـش  یلاـمش و 

ًاقباس .تسا  زگ  رازه  زاوها 115  ات  نآ  ءهلصاف  و  یقرش ، ءهقیقد  هجرد و 17  نآ 48  یئایفارغج  لوط  یلامش و  ءهقیقد  هجرد و 21 
تکرـش دعبب  .ق  زا 1327 ه .  .تسا  هدشیم  هدیمان  رـضخلا  ةریزج  تسا  ریـشمهب  یلاوح  رد  هک  رـضخب  بوسنم  ءهربقم  تبـسانم  هب 

هک اه  هلول  لوط  و  دروآ ، یم  رهش  نیا  هب  نامیلس  دجسم  زا  اه  هلول  اب  ار  تفن  هتخاس و  نادابآ  رهش  رد  اه  هناخ  هیفصت  بونج  تفن 
رد و  تسا ، ناریا  تراجت  زکارم  زا  یکی  مهم و  يردنب  رهـش و  نونکا  نادابآ  .تسا  زگ  رازه  هدش 220  هدیشک  لحم  ود  نیا  نایم 

لمح يارب  یتشک  دصـشش  زا  زواجتم  هلاس  همه  هدش و  هتخاس  نآ  رد  يریگراب  يارب  ددـعتم  ياهلپ  .دراد  هنکـس  رازه  یـس  دودـح 
هب ار  نادابآ  .دوش و  یم  يریگراب  ردـنب  نیا  رد  یتشک  هاجنپ  یلا  لـهچ  ههاـم  ره  دوش و  یم  جراـخ  اـجنآ  زا  دراو و  اـجنآ  هب  تفن 

.دوش نادابع  هب  عوجر  .دنیوگ  نادابع  یبرع 

.ینادابآ

خیرات  ) .دهن یم  راوتسا  ياه  هدعاق  ینادابآ و  تکرب و  تسورد  هک  ار  نیمز  نآ  ۀغللاروتسد : )  ) .ترامع .نارمع  بکرم ) صماح  )
تبیهب و و  هنمد .) هلیلک و   ) .تسا هدـمایب  تیآ  نیا  رد  ...دـیآ  راکب  ملاع  ینادابآ  يارب  ایند  رد  هچنآ  تفگ  تشگ و  ریحتم  یقهیب .)

غاز رهـش :  .هد  .هیرق  .يدابآ  .رومعم  لحم  بکرم ) ِا  (. || ) هنمد هلیلک و   ) .دـشاب قلعتم  ءاوها  فیلأت  ناهج و  ینادابآ  ناشیا  تکوش 
نوکـسم عبر  .ضرا  ءهرومعم  .يرونا.ینادابآ ||  هب  یبارخب و  تسا  تعفنم  دسر  هک  یباتفآ  هنمد .) هلیلک و   ) .داهن ینادابآ  هب  يور 

.تسا ناهج  ینادابآ  ءهنایم  کیدزن  ناسارخ  و  ملاعلادودح .)  ) .لامـش ینادابآ  ردنا  تسا  تیحان  نیرتگرزب  ناتـسودنه ]  نیا [  و  : 
هک تسا  نآ  يو  لیبس  تشگب  هک  ناهج  ینادابآ  رد  و  ینودـقم ]  ردنکـسا  تفرگ [  هک  گرزب  ياـه  تکلمم  نآ  ملاعلادودـح .) )

نیادم نیا  و  تسا :  اهنآ  رب  نارمع  ساسا  هک  نآ  ریاظن  نارو و  هشیپ  هنکـس و  یقهیب || .) خیرات   ) .درذگب اهیاجب  اشامت  رهب  یـسک 
اب دنا  ییاهیاج  و  یمدرمرایـسب :  بکرم ) صماح  (. || ) ملاعلادودح  ) .دـندرب دادـغبب  يو  ینادابآ  ینادابآ و  اب  دوب و  گرزب  يرهش 
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.میهاوخن وت  نام  ناخ و  ینادابآ  يدونـشخ و  زج  و  انغ :  .تداعـس  .هاـفر  ًازاـجم ، ملاعلادودـح || .)  ) .یناداـبآ تمعن و  هتـساوخ و 
هن بآ و  هن  .دوشیم  هید  ای  رهشب  یهتنم  يوج  دور و  دوریم ؛ ینادابآ  هب  بآ  .تسا  ینادابآ  بآ  لاثما : یخـشرن - .) ياراخب  خیرات  )

(. دیحوتلارارسا زا  ) .ینادابآ رد  دنیوگن  یناریو ، رد  دننیب  هچنآ  ره  .هنکس  یب  ای  رفق  یناکم  ؛ یناملسم گنابلگ  هن  ینادابآ 

.ینادابآ

.نادابآ رهشب  بوسنم  تسا ، هدوب  فورعم  يراگزیهرپ  ملعب و  هک  برعب  يدرم  مان  ِخا ) )

.ندینادابآ

.ندرک حدم  .ندوتس  .ندرک ||  دابآ  صم ) [ ) [َد

.موب دابآ 

ره مور ز  نیچ و  زا  دـنه و  زا  ناروت و  .یـسودرف.مور ز  ناریـسا  رهب  دروآرب  موب  دابآ  درک و  ناسراش  یکی  دابآ :  ياج  بکرم ) ِا  )
هک مورب  ناریا  دـمآ ز  یهاگآ  وچ  .یـسودرف.هایس  نابـش  زور و  هدنـشخرب  هاش  کیدزن  دـندرب  ژاب  یمه  موب  دابآ  دـب  ناک  يروشک 

ردیا زا  تفگ  ودب  .یـسودرف.مور  یگنج ز  دندیدب  يراوس  موب  دابآ  زرم  نآ  دـش  هداشگ  .یـسودرف...موب  دابآ  زرم  نآ  دـش  ناریو 
نینچ دشاب : دارم  ناریا  دیاش  دوریم و  نامگ  یلحم  مان  لیذ  تایبا  رد  ِخا )  || ) .یـسودرف.موب دابآ  ردنا  چـیه  ياسایم  مور  هب  ات  ورب 

موب دابآ  هب  نیچ و  هب  دنهب و  مورب  اهسک  داتـسرف  زیورپ ]  ورـسخ [  هک  یـسراچ  شرب  زا  لاس  تشذگب  هک  یـسراپ  لدنـشور  تفگ 
داـبآ هـب  نـیچب و  دـنهب و  مورب  اهـسک  داتـسرف  هـگنآ  مـه  .یـسودرف.رادمان  دـب  هـکره  يروـشک  ره  رازه ز  هـس  نارگیراـک  دـنتفرب 

مه تفر  یمه  موب  دابآز  هشیدنارپ  دمایب  .یـسودرف.مورب  نونکا  رـساترس  دندیـسر  موب  دابآ  ردنا  دوب  هک  سکنآ  ره  .یـسودرف.موب 
.یسودرف.موب دابآ  هب  دراپس  دهاوخب  مور  ژاب  ات  داد  ودب  یهاپس  .یسودرف.مورب  ات  ناشن  نیز 

.ياج دابآ 

رگم یباین  ياج  دابآ  هک  خساپ  داد  نینچ  هاگمارآ  مبای  اجک  ردیا  زک  هاش  هار  نابـشرس  نآ  زا  دیـسرپب  يدابآ :  .موب  دابآ  بکرم ) ِا  )
.یسودرف.يامنهر تدشاب 

.ندش دابآ 

.نتفریذپ نارمع  بکرم ) صم  [ ) [ُش َد

.درکدابآ

شیوـخ درکداـبآ  نـکم  نکــشم  ار  هدــناشن  لاــهن  نـیا  هتخاــس :  .هدرکداــبآ  .هروـمعم  .هدرکاــنب  بـکرم ) فـم  ن  [ ) ِك [َك / 
.دعسدوعسم.بارخ

.ندرک دابآ 
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سپ نآ  زو  .یسودرف.تخاشن  ار  ناهک  شدرک  دابآ  وچ  تخاسب  اهاتـسور  شردنا  درگ  هب  نارمع :  .ترامع  ( بکرم صم  [ ) [َك َد
رایرهش رگد  وا  نوچ  داب  یسب  راگدای  هدس  نیا  دنام  گنـشوه  .یـسودرف.درک ز  داد  زا  رپ  یتیگ  يور  همه  درک  دابآ  رـسکی  ناهج 

دابآ یتیگ  شهد  دادـب و  درک  دای  ناروآ  مان  هتفر  نآ  زا  .یـسودرف.درک  دای  وا  زا  یکینب  یناـهج  درک  داـش  ناـهج  ندرک  داـبآ  زک 
.ینانمس ءهلودلاءالع  .ینک  داش  يرطاخ  هک  دوبن  هب  نآز  ینک  دابآ  تعاطب  رگا  هناخ  دص  .یسودرف.درک 

.کشوکدابآ

(. ناتسگنهرف  ) .ناتسدرک زقس  رد  قشاق  دابآ  نسح  ِخا ) )

.هدابآ

، باـغرم دـیلقا ، ءهداـبآ  .تسا  كوـلب  اـی  شخب  تفه  رب  لمتـشم  هک  هداـبآ  ناتـسرهش  یکی  .سراـف  رد  تـسا  لـحم  هـس  ِخا ) [ ) [َد
دابآ و ّتنج  نایم  زاریش  ناهفصا و  هار  رد  تسا  یکرهـش  نآ  دیلقا و  ءهدابآ  زکرم  رگید  .جریا  ءاضیب و  درجمار ، نییام ، تشدورم ،
نت و نآ 5000  تیعمج  دراد ، هناخفارگلت  هناختسپ و  .تسا  خسرف  زاریش 44  ات  زگ و  نارهت 617700  ات  نآ  ءهلصاف  شیورد ، ناخ 
ءهلـصافب 23 زاریـش  قرـشم  رد  تسا  يا  هبـصق  نآ  کـشط و  ءهداـبآ  زکرم  رگید  .تسا  فورعم  یبوخب  نآ  ءهویگ  يراـک و  تبنم 

.راوناخ ياراد 250  خسرف و 

.دیلقا ءهدابآ 

زا ات  دـنناوخ  دـیلقا  ءهدابآ  دراد  مان  دـیلقا  هک  نآ  يارق  زا  یکی  تبـسانم  هب  ار  نآ  تسا و  هدابآ  ناتـسرهش  زا  یـشخب  ِخا ) [ ) ِا [َد ِي 
زا يرقنوقب و  بونج  زا  ناهفـصا و  عباوت  و  هوـکربا )  ) هوـقربا هب  قرـشم  لامـش و  فرط  زا  شخب  نیا  .دـشاب  زاـتمم  کـشط  ءهداـبآ 
هید ای  هیرق  دناو  یس  رب  لمتـشم  زگ و  رازه  نآ 15  ضرع  رازه و  نآ 144  لوط  دراد ، یگتسویپ  هیحان  شـش  هگنادراهچب و  برغم 

.تسا هدابآ  رهش  نآ  زکرم  نت و  نآ 40000  تیعمج  يدرسب و  لیام  نآ  ياوه  .تسا  دابآ 

.تشترز ءهدابآ 

.سراف ياهرهش  زا  زیرین  ءهلحم  راهچ  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [َد ِي َز ُت

.کشط ءهدابآ 

ءهداـبآ دراد  ماـن  کـشط  هک  نآ  يارق  زا  یکی  تبـسانم  هب  ار  نآ  و  تـسا ، سراـف  ءهـسمخ  تاـیالو  زا  یـشخب  ِخا ) [ ) [َد ِي ِط َش
زا ناجنـسراب و  برغم  زا  يرقنوق و  ناهاچرـسب و  لامـش  فرط  زا  شخب  نیا  .دـشاب  زاتمم  دـیلقا  ءهدابآ  زا  اـت  دـنا  هدـناوخ  کـشط 

دابآ ءهیرق  تفه  ياراد  رتمولیک و  نآ 15  ضرع  نآ 72 و  لوط  .دراد  لاصتا  تاناوب  زیرینب و  قرشم  زا  ناگتخب و  ءهچایردب  بونج 
.تسا هدابآ  ءهبصق  نآ  زکرم  نت و  نآ 4500  تیعمج  لدتعم و  نآ  ياوه  تسا ،

.يدابآ
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زا رفک  تیعمج  تسام  یناریو  هناخیم ز  يدابآ  یناریو :  ربارب  .نارمع  .تراـمع  تداعـس ) .نارمع  (، 1) یتاوآ يولهپ  زا  ( ) صماح )
.یماظن.دنیبن يدابآ  هک  هب  نآ  دغج  هک  نآ :  لاثما  رهـش و  هد و  زا  ینادابآ ، .رومعم  ياج  دابآ و  ياج  ِا )  || ) .مایخ.تسام یناشیرپ 

.تسا هدمآ  aipaitih تروص هب  نیعم  ناهرب چ  ءهیشاح  رد  ( - 1)

.نایدابآ

(. ناهرب  ) .دنناوخ ریتاسد  ار  وا  باتک  دش و  ثوعبم  مجعب  هک  تسا  هدوب  يربمغیپ  نیتسخن  نآ  دنیوگ و  ار  دابآ  هم  ناتما  ِخا ) )

.ذغاک يدابآ 

.نیمشیربا ذغاک  یمسق  بکرم ) ِا  [ ) [َغ

.رابآ

برس هک  تسا  نآ  نآ  نتخاس  ءهقیرط  .هایس و  برس  سوماق .)  ) .دوسا صاصر  .قرحم  ُکنآ  .هتخوس  برس  .برس ||  .بُرُْـسا  ِا ) )
هتخوس برـس  هک  هاگنآ  اـت  دـنمدب  دـننک و  نوگژاو  هباـت  يور  رب  تسا  خاروس  نآ  نب  هک  يا  هساـک  دـنهن و  نینهآ  يا  هباـت  رد  ار 
برـس نآ  ءهلماع  ءهدام  هچ  دـنا ، هداد  مان  رابآ  ار  دـمثا  ایتوت و  زین  .تسا و  راکب  ناطرـس  ریـساوب و  اهـشیر و  جالع  رد  نآ  ددرگ و 

.تسا هتخوس 

.رابآ

.تسا هرامآ  رامآ و  زا  یتروص  هملک  دیاش  دنیوگ و  زین  هجراوآ  هراوآ و  ار  نآ  باسح و  ناوید  باسح و  رتفد  ِا ) )

.رابآ

.رئب ِج  ِا ) (ع 

.رابآ

.طساو هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.بارعا رابآ 

.دیف رفجا و  نایم  رفجا  یگنسرف  جنپ  هب  یناتسرهش  مان  ِخا ) [ ) [ِر َا

.ساحنلارابآ

.دنا هداد  ایسینغم  هب  میدق  نارگایمیک  هک  تسا  یمان  ( بکرم ِا  [ ) ْنُر ُن ]
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.هزابآ

.تسا يزاخبا  یکرت  نابز  رد  نییوغل  ضعب  طبض  هب  انب  زاخبا و  رگید  مان  ِخا ) [ ) [َز

.طابآ

.طبِا ِج  ِا ) (ع 

.تفابآ

.تفبآ ِا ) )

.اقابآ

.دوش اقابَا  هب  عوجر  ِخا ) )

.لابآ

.ِلبِا ِج  ِا ) (ع 

.نابآ

یـسمش لاس  زا  متـشه  هام  ِا )  || ) .دوش عقاو  نابآ  زور  نابآ و  هام  رد  هک  یحلاصم  روما و  ریبدـت  بآ و  رب  لکوم  ءهتـشرف  مان  ِخا ) )
زور دب ، هک  مزن  غیم و  ز  دـنیوگ :  زین  نابَا  هامنابآ و  ار  نآ  رذآ و  رهم و  نایم  نازخ  مود  هام  ینعی  لوا  نیرـشت  برقع و  جرب  قباطم 
رظن تقو  دـش و  رظنم  تقو  تسهام  نابآ  هک  دـیرایب  روگنا  بآ  .يرـصنع  .نابآ  هم  زا  بش  يراـت  هک  دومن  ناـنچ  ریت  هم  زا  نشور 

(. همانزورون  ) .دـشاب برقع  جرب  رد  نابآ ]  هام [  نیا  رد  باتفآ  .يرهچونم و  .تسهاتوک  نیمز  يور  زا  ناتـسبات  تسد  تسهاگرخ 
نابآ هب  رطاخ  شتآز  مرطاخ  هتـسکش  یبآ  یب  تبرغ ز  رد  هچرگ  .یئانـس.نابآ  رد  داب  وچ  مهآدرـس  دادرم  رد  بآ  وچ  منوخ  مرگ 

ار زور  نآ  دنک  قباطت  زور  اب  هام  مان  نوچ  هک  درطم  مسر  بسحرب  سرف و  ياههام  زا  مهد  زور  مان  .یناقاخ ||  .ما  هدروآ  نارمیض 
نابآ دـنیوگ :  زین  ناگنابآ  زور و  نابآ  ار  نابآ  زور  .تسا و  لاس  ءهناگ  هدزاود  داـیعا  زا  یکی  هاـم  نیا  رد  ناـبآ  زور  دـنریگ ، دـیع 

هتفای و يزوریپ  بایـسارفا  رب  ناریا  هاشداپ  وَز  زور  نیا  رد  دنیوگ  .دعـسدوعسم.ناج و  زر  بآ  هب  نادرگ  مرخ  نابآ  هام  تسا و  زور 
هام نابآ  لاثما :  - .تسا هدمآ  ناراب  طحق  یکـشخ و  لاس  تفه  ای  جنپ  زا  سپ  زور  نیا  رد  زین  تسا و  هدنارب  شیوخ  کلم  زا  ار  وا 
هب يد و  هب  مک  یفرب  ناـبآ و  هب  كدـنا  یناراـب  عرز  یبوخ  يارب  راـبب ؛ زور  راـبب  بش  هاـم  نیدرورف  یکفرب ، ار  هاـمید  یکناراـب  ار 

.دیاب رایسب  ناراب  نیدرورف 

.ناگنابآ

.دشاب هام  نآ  دیع  زور  نآ  و  تسا ، نابآ  هام  رد  نابآ  زور  مان  بکرم ) ِا  )
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.هاگنابآ

نادرم هاگنابآ  درابب  ناراب  زور  نیا  رد  رگا  دـنیوگ  و  هاـم ، نیدرورف  مهد  زور  ماـن  بکرم ) ِا   || ) .بآ رب  لـکوم  ءهتـشرف  ماـن  ِخا ) )
.دنناد كرابم  نوگـش و  دوخ  رب  ار  لمع  نیا  دنوش و  بآ  رد  نانز  دشاب و  نانز  هاگنابآ  درابن  رگا  دنیآرد و  بآ  هب  نادرم  تسا و 

(. ناهرب )

.ینابآ

.ناریا يارعش  نیرخأتم  زا  ینارهط  مان  هللارصن  ازریم  صلخت  ِخا ) )

.نایابآ

.تسا گنسرف  لهچ  نآ  عافترا  دنیوگ  هک  تسا  یهوک  مان  .ینایابآ  ِخا ) )

.وربا بآ 

.دننک هایس  ودب  ناوربا  نانز  هک  عیام  یبیکرت  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َا

.هتسا بآ 

نیا مدرم  نیرتشیب  راب  نیدـنچ  ردـنا ، لاس  کیب  هک  تسبآ  ياـه  همـشچ  نراـق ]  لـبج  رد  میرپ  ءهبـصق  يو [  یحاون  ردـنا  و  ][ ) ( 
دنراد يدبعت  نوچ  ار  نآ  يادخ و  زا  دنهاوخ  اهتجاح  اجنآ  نتفوک و  ياپ  دورس و  دور و  دیبن و  اب  هتـسا  بآ  دنوش ، اجنادب  تیحان 

دـشن و هتفای  زین  اهگنهرف  رد  تسین و  رهاظ  ترابع  نیا  رد  هتـسا  بآ  ینعم  ملاعلادودـح .)  ) .دـیابب ناش  هک  یتقوب  دـنهاوخ  ناراب  و 
.دهد هنشت  ای  ریگبش  هاگپ و  اتشان و  ینعم  دیاش  دشابن  هملک  رد  یفیرحت  فیحصت و  رگا 

.هداتفا بآ 

.هدید نایز  هدینادرگب و  گنر  هدش و  رت  دور  ای  ایرد  بآ  رد  یعاتم  .سَر ||  مین  ءهویم  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد ُا َد /  ]

.یهلا بآ 

.یتابن زا  صلاخ  ضحم و  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) یه ِا ال  [ِب 

.رانا بآ 

.دنریگ رانا  ندرشف  زا  هک  یبآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َا

.رابنا بآ 
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.بالات .ریگبآ  .نادـبآ  ینجنبر || .)  ) .نیگراپ .ار ||  بآ  ندرک  هریخذ  هدرک  رفح  اـنب  زا  یتمـسق  ریز  رد  يا  هناـخ  بکرم ) ِا  [ ) ْمَا ]
.خَْرب .عنصم 

.رابنا بآ 

.نارهط يزگ  رد 1109100  ناجزارب  رادهار و  نایم  رهشوبب  نورزاک  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) ْمَا ]

.نتخادنا بآ 

.ءازجا رگید  زا  نآ  زج  درس و  شآ  تسام و  بآ  ندش  ادج  .هویم ||  ندیزاغآ  یگتخپ  .روتس ||  نتخیم  ( بکرم صم  [ ) [َا َت

.زادنا بآ 

رد رگید  یبوچ  هک  هدرک  یهت  نایم  كاواک و  یبوچ  .ار ||  یگدـنام  عفر  شیاسآ و  لزنم ، ود  نایم  روتـس  هاـگفقوت  بکرم ) ِا  [ ) [َا
هقارـس و هقارذ و  ینجنبر ،)  ) هقارز ار  نآ  یبرع  هب  .كدزدـبآ و  .دـننکفا  نوریب  زین  دـننک و  نآ  رد  بآ  راشفب  دـنربورف و  نآ  ناـیم 

.دنیوگ هخضم 

.روگنا بآ 

.تسهاـگ ندروـخ  ار  ینازخ  روـگنا  بآ  تسهاـم  ناـبآ  هک  دـیرایب  روـگنا  بآ  هداـب :  .بارـش  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب َا
میوگیم نم  تسا  شوخ  روح  تنج و  هک  دیوگ  دهاز  .ورسخرصان.روطلاو  قحب  ینم  رای  هن  روگنا  بآ  دورـس و  ِرای  يا  .يرهچونم 

.یئانس.ربم يور  بآ  هداب  شتآز  شکم  عبط  ران  روگنا ، بآز  .مایخ.تسا  شوخ  روگنا  بآ  هک 

.هداتسیا بآ 

ناراب ِیکدنا  يرایسب و  بسحرب  نآ  تعسو  .زگ  رازه  ءهلصافب 80 نینزغ  یبرغ  بونج  رد  ناتسناغفا  زا  يا  هچایرد  مان  ِخا ) [ ) [ِب َد
.دوش شیب  مک و 

.ناراب بآ 

(. هفحت  ) .رطملاءام ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب

.ناراب بآ 

نارای هس  ءهجاوخ  نیمز  يور  تشهب  تسا  ناراب  بآ  لباک  شوخ  ياج  هچرگا  لباک :  تافاضم  زا  اوه  بآ و  شوخ  یتیحان  ِخا ) )
؟ .تسا

.کیراب بآ 
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رد یهوک  مان  .دوش ||  کـیراب  بآ  ءهندرگ  هب  عوجر  .نیچدـنگ و  ناور و  ناـیم  هاـشنامرک ، هب  نادـمه  هار  راـنک  یلحم  ماـن  ِخا ) )
.زراب لابجب  لصتم  نامرک 

.زاب بآ 

.حابس .رگانش  بکرم ) فن  )

.يزاب بآ 

.تحابس .يرگانش  بکرم ) صماح  )

.شخب بآ 

.دوب تشکب  نداد  بآ  شلغش  هکنآ  .رایوا  .رای  بآ  ءامسالا .) بذهم   ) .دالق .بآریم  بکرم ) فن  [ ) َب ْبآ ، ]

.ناشخب بآ 

ماـن .دوـمن ||  هب  تسفورعم  درذـگ و  نآ  زا  قارع  ناریا و  يدحرـس  طـخ  هک  ناریا  برغ  فرط  رد  تسیدور  ماـن  ِخا ) [ ) َب ْبآ ، ]
.ناهفصاب يا  هلحم 

.نک شخب  بآ 

.نارهطب يا  هلحم  مان  ِخا )  || ) .بآ ِندیشخب  لحم  مسْقَم و  ( بکرم ِا  [ ) َب ُك ْبآ ، ]

.زرب بآ 

.نوراک دور  زا  يا  هبعش  مان  ِخا ) [ ) ُب ْبآ ، ]

.نیرب بآ 

هتـسویپ اـی  دور  نوریب  دـنک و  هنخر  اـجنآ  رد  بآ  مد  ره  دـشاب و  فوـجم  شریز  هک  دـنیوگ  ار  يوـج  راـنک  بکرم ) ِا  [ ) َب ْبآ ، ]
(. ناهرب  ) .دشاب هدرکیم  شوارت 

.گرزب بآ 

.ددنویپ رگرگ  بآ  ای  یقرش  ءهبعشب  ریق  دنب  رد  هک  نوراک  دور  یلصا  یبرغ و  ءهبعش  مان  ِخا ) [ ) [ِب ُب ُز

.اقب بآ 

.یناگدنز بآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َب
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.نب بآ 

.دنبای فوجم  هنهک و  ناکدرگ  تخرد  خیب  رد  هک  غمص  نوچ  تسا  يزیچ  نآ  .ناروآداس و  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ُب

.دنب بآ 

دـس یعلق  ای  باذـم  موم  اب  نیزلف  فورظ  ياـهزرد  هکنآ  .دـنک ||  هماـخ  ریـشرس و  رینپ و  تساـم و  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) َب ْبآ ، ]
.دریگ خی  هکنآ  .دزاس || 

.يدنب بآ 

.دنب بآ  لمع  لغش و  ( بکرم صماح  [ ) َب ْبآ ، ]

.هشفنب بآ 

...عـلط بآ  هشفنب و  بآ  لـگ و  بآ  سراـپ ]  زا  يو [  زا  و  هـشفنب :  قرع  رطع و  بـکرم ) ِا  یفاـضا ، بـیکرت  [ ) ِش [ِب َب َن َش / 
(. ملاعلادودح  ) .دزیخ

.يروب بآ 

.نشور ییامرخ  گنرب  دننادرگب  ناوسیگ  يوم  گنر  نآ  اب  نانز  هک  تسا  یئاود  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) وب [ِب 

.نیب بآ 

.سانش بآ  بکرم ) فن  )

.ینیب بآ 

.نیب بآ  لمع  بکرم ) صماح  )

.ینیب بآ 

.ملخ .گُرم  .طاخم  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) یب [ِب 

.شاپ بآ 

.چاپ بآ  .هشاشر  .دنشاپ  بآ  نمچ  لُگ و  نیمز و  رب  نادب  هک  يدنوآ  بکرم ) ِا  )

.یشاپ بآ 
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.نآ زج  لگ و  رب  ندیشاپ  بآ  لمع  بکرم ) صماح  )

.هتخپ بآ 

.هدیناشوج بکرم ) فم  ن   || ) .رس بآ  .درس  بآ  .جاما ||  شآ  بکرم ) ِا  [ ) ِت [ُپ َت / 

.زپ بآ 

.هقولسم قولسم و  .هتخپ  نغور  یب  هداس و  بآ  هب  تشوگ  ای  غرم  مخت  بکرم ) فم  ن  [ ) [َپ

.تشپ بآ 

.یئانس.دزیر اهیور  بآ  تشپ  بآک  دزیرگب  تشپ  بآز  خر  بآ  يدرم :  بآ  .ینم  .هفطن  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ُپ

.رینپ بآ 

(. هفحت  ) .نبجلاءام ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َپ

.تبآ

(. زور  ) مرگ تخس  ع ص ) [ ) [ِب

.باتبآ

.عشعشم بکرم ) ص  بکرم /  فن  )

.هبات بآ 

.هباتفآ .قیربا  .دننک ||  مرگ  بآ  نآ  رد  هک  یفرظ  بکرم ) ِا  [ ) ِب ات َب /  ]

.نتخات بآ 

بآ رن  ریــش  شتبیه  زا  هـک  تخاــتب  نمــشد  يوـس  ناــنچنآ  بـلق  ز  سرفلا : ) حاحــص   ) .ندــیزیم .نـتخیم  بـکرم ) صم  [ ) [َت
(. میهفتلا  ) .نتخات بآ  يراوخشد  نادزیمک و  ردنا  گنس  .یکدور.تخات و 

.ناتسربت بآ 

.دوش ناور  یتسیازاب  نوچ  دتسیازاب و  ینز  وا  رب  گناب  نوچ  دنیوگ  هک  ناتسربت  زا  یهوک  رب  يا  همشچ  مان  ِخا ) [ ) [ِب َت َب ِر

.هیربت بآ 
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کـشخ لاـس  تفه  ناور و  لاـس  تفه  هک  ندرا  کـیدزن  تسا  يا  همـشچ  ماـن  ناـسیون  گـنهرف  ءهتفگب  ِخا ) [ ) ير َي [ِب َت َب 
.تسا

.زارت بآ 

.بآ نایرج  يارب  نآ  حیطست  نیمز ؛ ندرک  زارت  بآ  .دراد -  بآ  نورد  رد  هک  نایانب  زارط  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.وزارت بآ 

بآ هک  یتروصب  زیراک  نیمز و  حیطست  ندرک ؛ وزارت  بآ  .ار -  بآ  نایرج  تلوهس  زیراک  نیمز و  حیطست  شناد  بکرم ) ِا  [ ) [َت
.دنک نایرج 

.ندرک شارت  بآ 

.ار غضم  تلوهس  هچفک  اب  نآ  لاثما  هزبرخ و  رایخ و  ندیشارخ  بکرم ) صم  [ ) [َت َك َد

.هرت بآ 

ولَکب ار  نآ  ناهفـصا  لاحمراهچ  رد  كزیترت و  نوچ  زگنابز  ریودـتب و  لـیام  ياـهگرب  اـب  یبآ  تسا  یهاـیگ  بکرم ) ِا  [ ) ِر [َت َر / 
.تسا لوُقب  رارحا  زا  نآ  و  دنیوگ ،

.هیزنت بآ 

نتـشکب و لیئارـسا  ینب  هک  خرـس  يواگ  هتخوس [  واگ  رتسکاخب  هتخیمآ  تسا  یبآ  دوهی  شیپ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َت
زا سپ  هک  سک  نآ  و  دنزیر ، هدرک  تیم  سم  هک  یـسک  نت  رب  ار  نآ  ناوغرا و  افوز و  ورـس و  بوچ  و  دندش ]  رومأم  نآ  نتخوس 

(. سدقم باتک  سوماق  زا   ) .دیآ بجاو  وا  نتشک  هدش و  درط  لیئارسا  تلم  زا  دنزیرن  وا  رب  بآ  نیا  تیم  سم 

.ندرک ینت  بآ 

.ندش کنخ  دصقب  درس  بآ  رد  ندروخ  هطوغ  ( بکرم صم  [ ) [َت َك َد

.ناگریت بآ 

.دوش ناگزیربآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  [ ) [َر

.نیتبآ

رادرک راتفگ و  بحاص  راکوکین و  لماک و  سفن  ار  نآ  ینعم  ناهرب  بحاص  .نیبتآ و  فحـصم  نودیرف ، ردـپ  مان  ِخا ) [ ) ِب [ْب / 
.تسا هدروآ  ءادعسلادعسا  کین و 
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.جبآ

.تعارز رد  یتلآ  .ههورگ ||  نامک  ءهناشن  ِا ) [ ) [َب

.اجبآ

.بآ دنوآ  .هماجبآ  بکرم ) ِا  )

.هماجبآ

 : روت .بارـش  ماج  .ساک  راهد .) دـمحم  یـضاق   ) .نیبوچ ءهماج  بآ  فحقلا ؛ يرـشخمز :)  ) .ءانا .يروخبآ  ماج  بکرم ) ِا  [ ) ِم [َم / 
.یئانس.تسوا ءهماخ  لضف  لها  ءهبعک  تسوا  ءهماج  بآ  فطل  مزمز 

.رج بآ 

.دم لباقم  .رزج  بکرم ) ِا  [ ) [َج

.وج بآ 

هزوـب ار  نآ  ربتـس  مسق  و  (. 2) هعج .هسمخآ  .همـسخآ  .وج  دـیبن  .عقف  .عاقف  ( 1) .ناـگوف بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) وُـج [ِب َج / 
یسراف و ناگوف  نیمه  عاقف  لصا  هک  تسین  دیعب  ( - 1  ) .ار اوادم  دنشاب  هدیناشوج  رشقم  وج  نآ  رد  هک  یبآ  .ریعشلاءام  .دنیوگ || 

.دشاب وج  بآ  نامه  هعج  لصا  یسراف و  ناگوف  نیمه  عاقف  لصا  هک  تسین  دیعب  ( - 2  ) .دشاب وج  بآ  نامه  هعج  لصا 

.هدرشفا وجبآ 

(. هفحت  ) .ریعشلا کشک  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [) ِد ُج ِو َا ُش َد /  [ِب َج / 

.شوج بآ 

.دـنماشآ یـشراوگ  نوچ  هدرک و  ریطرط  ضماح  دوس و  تاـنبرک  یب  ینعی  شوج  نآ  رد  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب
.ناشوج بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  || )

.یجبآ

.رهاوخ یگناخ ، لوادت  رد  رهاوخ ) یجاب ، هدیس +  دیس و  اغآ ، زا : بکرم  یجاباغآ ، ِیکرت  زا  ( ) بکرم ِا  یکرت ، زا  )

.یجبآ

.دشاب رگید  یلحم  جبآ  هک  تسا  لمتحم  و  هوآ ،)  ) هبآ برعم  جبآ  هب  بوسنم  ًارهاظ  یبسن ) ص  [ ) [َب
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.لیجبآ

.دشاب وس  کیب  نآ  چگ  وس و  کیب  نآ  بآ  هک  هتشرسان  کین  یچگ  نایانب ، حالطصا  رد  بکرم ) ِا  بکرم ، (ص 

.چبآ

.جبآ ِا ) [ ) [َب

.ارچ بآ 

روـیط يرپ و  نج و  كاروـخ  ینعم  هب  اـهگنهرف  ضعب  رد  و  دـنیوگ ، يراـهن  ار  نآ  دـنروخ و  اتـشان  هب  هک  یئاذـغ  بـکرم ) ِا  [ ) [َچ
.دنا هدروآ 

.یشچ بآ 

.دنهد یگهام  شش  رد  لفطب  راب  نیتسخن  هک  یئاذغ  بکرم ) ِا  [ ) ِچ [َچ / 

.هدیکچ بآ 

(. هفحت  ) .رطقلاءام .دبارت  نآ  زج  هزوک و  زا  هک  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِد ِچ َد /  [ِب َچ / 

.ولچ بآ 

.دنیوگ زین  باشآ  ماشآ و  سیربآ و  ار  نآ  دشاب و  هدیشوج  نآ  رد  جنرب  هک  یبآ  بکرم ) ِا  [ ) ُول [ِچ َل / 

.نیچ بآ 

يراد هجنر  یمه  راوس  هدربن  يا  تفگ  ماهارب  ناهرب : ) زا   ) .دـننک کشخ  نادـب  لسغ  زا  سپ  ار  هدرم  نت  هک  يا  هماـج  بکرم ) ِا  )
گرب و یب  راک  همه  دش  گنت  ناهج  را  يآرد  هناخب  یسب  يراد  هجنر  ارم  رد  نیا  زا  یسک  ددزدب  تزیچ  یبسخب و  راوخراوخ  ارم 

مجع هماـج ْي  هب  نییآ  هب  ارم ]  ] مشوپب .یـسودرف.نفک  نیچبآ و  گرمب  مرادـن  نم  یهاوـخن ز  يزیچ  هک  ناـمیپ  هب  دـش  گـنر  یب 
هملک نیا  لامعتسا  ( - 1 ( ) 1) .دنیوگ هفیطق  و  ینجنبر )  ) فشرم هحـشرم و  یبرع  هب  ار  نآ  .يدـسا.من و  روفاک  هد ز  نیچبآو  نفک 

.دیامن یمن  بسانت  یب  دننک  کشخ  نادب  ار  هتشون  بکرم  هک  راوب )  ) نک کشخ  بآ  ياجب 

.ترسح بآ 

.ناراـکهانگ مشچ  تماـیق  رد  وچ  ناـیرگ  ترـسح  بآ  هدـید  رد  ار  اـم  دنتـشاذگب  کـشا :  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب َح َر
.ظفاح .دنامب  رابرهگ  مشچ  رد  دش و  ترسح  بآ  میدتس  نیرولب  تسد  نآ  زک  لعل  یم  ره  .يدعس 

.تایح بآ 
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.ریمم نادواج  روخب و  ار  تاـیح  بآ  تسوا  بوخ  ياهنخـس  ریز  تاـیح  بآ  یناگدـنز :  بآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب َح
نیع ینادـب  رگ  یهایـس  .يدعـس  .ییوشب  هدـید  بآ  هب  مریمب  هک  یهگنآ  هن  نکورف  هنـشت  قـلحب  یتاـیح  بآ  منوـنک  .ورـسخرصان 

يوراد تستایح  بآ  هک  خلب  كاخ  رد  تفگ  شوخ  هچ  یبیبط  .يرتسبـش  دومحم  خیـش  .تسا  تایح  بآ  نورد  یکیراتب  تستاذ 
ناهد زاجمب ، .ظفاح.یح ||  یـش ء  لک  ءاملا  نم  تمتالف و  ریمم  هنـشت  تسد  هب  تتایح  بآ  تسه  وچ  .يولهد  ورـسخریما  .خـلت 
هرهم زا  یعون  .دنیوگ ||  زین  تایحلاءام  ار  نآ  هتخیمآ و  دنت  ءهیودا  هب  بارـش  زا  یعون  .اولح ||  ینیریـش و  زا  یمـسق  .قوشعم || 

.دننک نآ  لاثما  دنبتسد و  نآ  زا  نانز  هک  درز  گنرب  اه 

.ناویح بآ 

تـسه هک  دـیوگ  همـشچ  یکی  رد  ودـب  تسرپ  نادزی  درم  هتفاـیدرخ  یناگدـنز :  بآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بـیکرت  [ ) ْیِح ْیَح /  [ِب 
ناویح بآـک  ره  هک  درخرپ  لد  نشور  تفگ  نینچ  .یـسودرف.مانب  دـناوخ  ْشناوـیح  بآ  یمه  ماـک  يار و  اـب  درم  نخـس  هداـشگ 
اریزا دوبن  نید  لها  ایند  لها  .يدسا.نادواج  يز  داش  سپ  وز و  روخب  ناشن  ناویح  بآ  زا  روآ  تسدـب  .یـسودرف  ؟ دَِرم یک  دروخ 

یکیراـت نورد  ناویح  بآ  تسا  یکین  يدـب  رد  هار  نیدـب  هک  .یئانـس  .نتـشاد  ناویح  بآ  مه  ندوـب و  ردنکـس  مه  تسین  تسار 
تفگـش روناج  ار  هدرم  یهام  دنک  رهگ  ناویح  بآک  دبن  یتفگـش  .يرایرهـش  يدامع  .ناویح  بآ  تسا  یکیرات  رد  .یئانـس.تسا 

.یماظن.راپس ردنکس  يارس  تلودب  راوگ  ناویح  بآ  نآ  یقاس  ایب  .یماظن.دومن  هر  یگدنز  ءهمشچ  رب  هک  دوب  هدرم  یهام  نآ  ردنا 
تـسود بل  دراد  هک  تسا  نیا  رگا  ناوـیح  بآ  .يولوم.دـنا  هدرب  تملظب  ار  ناوـیح  بآ  دـنا  هدرک  مـگ  یپ  تـسا  اـهمغ  رد  قوذ 

.ظفاح .دراد  یبارس  هرهب  رضخ  هک  نیا  تسا  نشور 

.رتسکاخ بآ 

.ددنویپ نیئال  دور  هب  هک  سور  ناریا و  دودح  رد  يدور  مان  ِخا ) [ ) [ِب ِك َت

.هناخبآ

تیب .الخ  .لابم  .غارفلا  تیب  .اضوتم  .لستغم  .فینک  .جرخم  .زربم  .حارتسم  .تجاـح  ياـضق  يارب  مولعم  ییاـج  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 
.يرورض .ءالخلا  تیب  .ءاملا  تیب  .سایرک  .هاگمدق  .هناخ  تحـص  .ییاج  .هناخ  بدا  .هناختـشت  .هاگنتـشبآ  .بهذم  .ءاضیم  .هیلختلا 

ارف نایفوص ، اب  دش  یمه  هللا  همحر  دیعسوبا  خیـش  يزور  دننک :  ریبعت  بآ  ِرـس  نوریب و  هب  نآ  زا  هاگ  .هناختراهط و  .اج  مدق  .هنیباک 
زا یتمـسق  ناسارخ  لها  حالطـصا  رد  تداعـس || .) يایمیک   ) ...دوب هار  رب  تساجن  دـندرکیم و  كاپ  هناخبآ  هاچ  هک  دیـسر  ییاـج 

.دزیخ اجنآ  زا  تانق  بآ  دنک و  شوارت  بآ  نآ  زا  هک  دشاب  زیراک 

.یناخبآ

.دور ناگشک  ياه  ههاربآ  زا  یکی  مان  ِخا ) )

.بسخبآ
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.تسا نآ  زج  بسا و  بویع  زا  نیا  دبسخب و  نآ  رد  دنیب  بآ  نوچ  هک  يروتس  بکرم ) فن  [ ) [ُخ

.تسخبآ

يدسا گنهرف  زا  ( ) 1) لاثملاوب .تسدرود  مدرم  دزن  زا  رود  هار  تسخبآ  یّکیب ] ظ :  ] یگنتب اـیرد  رد  تفر  هریزج :  بکرم ) ِا  [ ) [َخ
یکیدزن دندیـسر  تسرب  ایرد  جوم  نآ  زا  دنچ  ینت  .يرـصنع.دنکفا  ناشتـسخبآ  کیب  ات  دنلب  جوم  دنت و  داب  ناشدرب  نروه .) لواپ 

ناکرت يور  سیاخ :  .دشاب  هدش  هابت  هدیدرگب و  نآ  زا  یتمسق  هک  يا  هویم  ینعی  .زگ  بآ  بکرم ) فم  ن   || ) .يرـصنع.تسخبآ
ناهرب بحاص  .تسا و  هدمآ  زین  تسوخبآ  ینعم  ود  رهب  .يدـقرف و  یلع  .تسخبآ  جـنرت  نوچ  نیچرپ  درز و  تسگ  ابیزان و  تسه 

.يراخب لثملاوبا  دیاش : ( - 1  ) .هداد هملکب  زین  نوردنَاَْدب  ینعم 

.نک کشخبآ 

.تفگ ناوت  زین  نیچبآ  ار  نآ  .هفاشن و  .دننک  کشخ  هتشون  بکرم  نادب  هک  رادزرپ  ذغاک  .ناکشُخبآ  ( بکرم ِا  [ ) ْنُک [ُخ 

.رضخ بآ 

بآ وت  ظفل  رد  رمـضم  بیغ  ّرـس  وت  کلک  رد  ناهرب : )  ) .ّیندـل ملع  ًازاـجم  و  یناگدـنز ، بآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب ِخ
.یناهفصا نیدلا  لامک  .مغدم  رضخ 

.هتفخ بآ 

.دشابن سوسحم  يرجم  يراومه  ای  مکارت  زا  نآ  نایرج  هک  يراج  بآ  .دکار ||  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِت [ِب ُخ َت / 

.وخبآ

رهاظ نآ  ناتخرد  هاـیگ و  هتفرگارف و  ار  نآ  حطـس  بآ  هک  گرزب  يدور  رد  يا  هریزج  اـی  هریزج ، .تسخبآ  .تسوخبآ  بکرم ) ِا  )
.يراخب قعمع  .وخ  بآ  رد  دراد  هک  تسا  يا  یهام  وچ  دوخ  ای  وخبآ  هدید  کمدرم  تسه  هک  ییوگ  دشاب : 

.راوخبآ

.يولوم.راوخبآ نآ  وک  هک  دیوگیم  بآ  راوگ  بآ  وک  هک  دیوگیم  هنشت  بآ :  ءهدنماشآ  بکرم ) فن  [ ) اخ اوخ /  ]

.هراوخبآ

 : نآ زج  وبس و  زا  دروخ  ناوت  بآ  نآ  رد  هک  هچنآ  .دنماشآ  بارـش  ای  بآ  نآ  رد  هک  هنیلافـس  فورظ  ( بکرم ِا  [ ) ِر اخ َر /  اوخ /  ]
.راوخبآ بکرم ) فن   || ) .راونا مساق  .ییوبس  ام  كاخ  دنزاس ز  هراوخبآ  رگا  یتسم  دننک  ام  هک ز  ینیب  هراوخبآ  همه 

.روخبآ
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.هعرـش .هیاقَـس  .لـهنم  .دروـم  .درو  .نآ  زج  رهن و  زا  یمدآ  روناـج و  نتـشادرب  بآ  ندروـخ و  بآ  لـحم  بکرم ) ِا  [ ) ْرُخ ْرَوـخ /  ]
دمآ مشخ  ْشنَم  جـنرف  زا  روخبآ  ناـیم  مدربورف  رـس  دروـخبآ :  .دروخـشبآ  .روخـشبآ  .لزنم  .نطعم  .عرـشم  .برـشم  .نطع  .هعیرش 

شینعم هچ  زا  یمه  هریت  هایـس  بآ  لگ و  .یـسودرف.درز  يور  لد و  شدوب  هشیدـنارپ  دربن  ياجب  دـش  روخبآ  نآزو  .یکدور.رگم 
خاروس رد  تسین  ( 1) .یماظن.تسام یناخ  هک  روخبآ  نآ  زا  تفگ  تساجک  تخرد  نآک  داد  ناشن  سپ  .دعسدوعسم  ؟ دشاب روخبآ 

رهـش زک  نم  روخبآ  ناـهج  دـیآرب ز  هک  مسرت  بیـصن :  .تمـسق  .يزور  .يولوم.روخبآ ||  يوسب  وا  نازاـت  تفر  رـسپ  يا  راـتفک 
ملد تساوخ  .ظفاح.ار  مالـسلاراد  ءهضور  تشهب  مدآ  دنامن  روخبآ  نوچ  هک  شوک  دقن  شیع  رد  .نارطق.وت  روخبآ  ناهج  دروآرب 

تنهاریپ هیاقِـس :  .دـنروخ  بآ  نادـب  هک  یفرظ  يریگناهج || .) گنهرف  زا  ( ؟  .درب هناخیم  بناج  شروخباک  دوش  دجـسمب  هک  اـت 
خیب نوچ  نآ :  ياه  شکبآ  هشیر ؛ ياـهروخبآ  .روعا -  دیـشر  .ینک  روخبآ  یمه  جـنک  رگ ز  هزوک  نوچ  ییزرد  داتـسا  هدـیرد و 

يروتـسدب اجنآ  زو  رگید : ياـهلاثم  ( - 1 (. ) يزار حوتفلاوبا  ریـسفت   ) .دـنامب رت  شخاـش  هن  دـنامب و  زبـس  شگرب  هن  درادـن  روخبآ 
رگد تشدـب  .ورـسخرصان  .دنراوازـس  درخرپ  لد  اب  دـنوشن  روخبآ  هب  رگ  نارخ  اـب  .یـسودرف  .روخبآ  يوس  ناـیوپ  دـنتفرب  رگدـکی 

وا لدع  زا  شیم  گرگ و  نایـشآ  کی  رد  دنـشاب  وا  نما  زا  کبک  زاب و  .دعـسدوعسم  .روخبآ  تمنیب  رگد  ضوحب  هاگباوخ  تمنیب 
يا تمغ  رد  .دعسدوعسم  .دوش  روخبآ  يوس  نزوگ  یگنـشت  زن  شدیاب  دیـص  دوب و  هنـسْرُگ  ریـش  هن  .يزعم  .روخبآ  کی  رب  دنـشاب 

وچ غیت  ات  بآ  غیتب  تس  هدنارب  حتف  وت  نمـشد  رب  .یناقاخ  نیـشتآ ؟ شروخبآ  دـید  هک  نم  زجب  هنـشت  مروخیم  رگج  نوخ  ریـسدوز 
؟  .حتف روخبآ  هدش  وت  بآ 

.دروخبآ

بآ ینوزفاز  زین  دوش  دروخبآ  دـنک  شزبـس  هچرا  تخرد  ندروخ :  بآ  ففخم  بکرم ) صِما  مخرم ، بکرم  صم  [ ) ْرُخ ْرَوـخ /  ]
ناـهج نـیا  زا  شدروخباـک  نـت  دزیب  كاـخ  هـچ  اـج  نـیا  دـش  ناـج  بیـصن :  .تمــسق  بـکرم ) ِا   || ) .يوـلهد ورــسخریما  .درز 
كاخ نیا  رد  ات  تسین  هراچ  ار  ام  وت  دای  زا  نکیل  هاگیاج :  لزنم و  ماقم و  ینعم  هب  ًازاجم  و  برـشم ، لهنم و  .یناقاخ.تساخرب || 
مدوب وت  مزب  شون  هعرج  نم  .یماظن.دروخبآ  درک  هام  کی  كاخ  نآ  رد  درون  یتیگ  جـنهآ  ملاـع  هش  .یئانـس.دروخبآ  ار  اـم  تسا 

.ظفاح ؟ مَرگوخ عبط  دنک  دروخبآ  كرت  یک  لاس  رازه 

.ندروخ بآ 

دَروخ بآ  یمه  شامرخ  وچ  خاش  رب  تساـمرخ  ءهیاـسمه  وچ  تس  هدـنلخ  دـنچره  بآ :  ندـیماشآ  بکرم ) صم  [ ) ْرُخ َد ْرَوخ /  ]
.هاتوک تخس  یتدم  رد  .يا  هظحل  رد  ندروخ ؛ بآ  کی  رد  .ورسخرصان -  .راخ 

.يدروخبآ

.بادوخن .هبآ  تشوگ  .هقَرَم  .قَرَم  بکرم ) ِا  [ ) ْرُخ ْرَوخ /  ]

.شروخبآ

چوک ياجنآ  زا  ندـش ؛ هدـنک  ییاـج  زا  یـسک  شروخ  بآ  .تمـسق -  بیـصن و  ینعم  هب  هماـع  لوادـت  رد  بکرم ) ِا  [ ) ُخ ِر َوخ /  ]
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.وا نتفر  ندرک و 

.هروخبآ

.سابعلاوبا.هرخ دنامب  رب  بآ  تسسگ  نوچ  هروخبآ  يوس  درب  نوچ  بآ  يوج :  .ریگبآ  بکرم ) ِا  [ ) ِر ُخ َر /  َوخ /  ]

.يروخبآ

ماگنه هک  بسا  ءهنهد  زا  یعون  تلبـس || .) يوم   ) براـش .روخبآ ||  .هراوخبآ  .هبرـشم  .ندروخ  بآ  فرظ  بکرم ) ِا  [ ) ُخ َوخ /  ]
.دننز وا  ناهد  رب  نداد  بآ 

.زوخ بآ 

.سور ناریا و  دحرس  رد  دابآریما  ءهیرق  کیدزن  يدور  ِخا ) )

.تسوخبآ

.تسخبآ .وخبآ  بکرم ) ِا  [ ) وخ َوخ /  ]

.نوخ بآ 

ای وخبآ  فحـصم  تسا  نکمم  دشن ، ادیپ  هملک  نیا  يارب  يدهاش  ناهرب .)  ) .دـشاب ایرد  نایم  ءهریزج  هک  تسا  تسخبآ  بکرم ) ِا  )
.هبانوخ .دشاب ||  تسوخبآ 

.زیخ بآ 

الب و نافوط  نایم  رد  لد  .ورـسخرصان.هلخ و  شناد  تعاط و  نیا  ناـبداب  ار  تیتشک  ناـهج  نیا  تسا  زیخ  بآ  ناـفوط :  بکرم ) ِا  )
نایغط و .يدـحوا.یئوت ||  حوتف  هگماد  نیا  ردـناو  یئوت  حون  زیخ  بآ  نیا  ردـنا  رثآملا .) جاـت   ) .دـش راـتفرگ  اـنع  تنحم و  زیخبآ 

تقوب درذگیم و  رازاب  نایم  ردنا  هک  تسا  دور  کشخ  یکی  ار ]  سخرس  مدرم  ار [  ناشیا  و  بآراهب :  .راهب  لصف  رد  بآ  شیازفا 
نآ ندرک  هربع  زا  دیسرت  دیـسر  روش  هب  دوب  زیخبآ  تقو  داهن  هبـصقب  يور  اجنآ  زا  و  ملاعلادودح .)  ) .سب دَوَر و  بآ  وردنا  زیخبآ 

نوچ راد  بآ  نیمز  بکرم ) فن   || ) .تسا هدـمآ  زین  نادواـن  ینعم  هب  ناـهرب  رد  و  .رزج ||  لـباقم  دـم ، قـهیب || .) خـیرات   ) .بآ
.زاّزن .نآ  زج  نمچ و 

.دبآ

.یشحو روناج  .عطاق ||  فالخ  اج ، کیب  میقم  غرم  .نیدبآ ||  .هنادواج ج ، ع ص ) [ ) [ِب

.نداد بآ 
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.ندیناسپ .ندرک  يرایبآ  بکرم ) صم  [ ) [َد

.هدادبآ

نیبوز دـیآ  اجنیا  ام  ناطلـس  نامرف  یب  هک  سک  ره  تسا  دوعـسم  اـم  هاـشداپ  دـنتفگ  هدرکزیت :  .رادرهوگ  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد [َد / 
هداد بآ  رپ  .ورـسخرصان.منانس  هدادبآ  دراد  ودب  يور  کنآز  دربن  نم  يوربآ  زرگه  وید  یقهیب .) خیرات   ) .تسا ریـشمش  هدادبآ و 

هدادـبآ ار  کلم  يدیـشروخ  ْشخبرون  ار  لدـع  .دعـسدوعسم  ماسح ؟ هدادـبآ  هب  دـشاب  تجاح  هچ  ارت  وت  ترـصن  تسد  هب  مماسح 
نوچ هژم  تسا  ینیبوز  هدروخ  بات  نوچ  يوم  .دعـسدوعسم.ساب  نهآ  عبطداب  لد  نآ  دنام  ار  هدادـبآ  رجنخ  .دعـسدوعسم.يدالوپ 

.دعسدوعسم.تسیناکیپ هدادبآ 

.رادبآ

تفگ نینچ  فسویب  تسا :  نایلغ  هوهق و  ياچ و  ءهیهت  راکب  هک  یمداخ  نامز  نیا  رد  .یچغایا و  .یقاس  .راد  تبرش  بکرم ) فن  )
...رایرهش ارم  دناوخزاب  رگ  هک  رادبآ  سپ  تفریذپ  فسوی  ز  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .راقو  جنگ  ملع و  ءهیام  يا  هک  رادبآ  سپ 

دوب یمه  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .راـکزیهرپ  كاـپ و  درخ  نوچ  يا  هک  رادـبآ  رتشیپ  وا  زا  دیـسرپب  اـخیلز .) فسوی و   ) یـسمش
سوطـسرخرب کلم  ناهج  هاـش  رادـناوخ  دوب  یکی  اـخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .رادـبآ  نآ  دـمآ  زارف  ار  اـضق  رایرهـش  لد  نیگمغ 

شوخ باوخ  رد  دـید  یبش  رادـبآ  ار  دـنوادخ  ياضق  بآ  يدرب و  هاـش  ِرب  وا  بارـش  بارـشلا  تیب  راـک  یتشاد  یکی  ناور  نشور 
يدـب رادـبآ  روگنا  وچمه  ناّیر :  .بطر  .بآرپ  .باداش  .يرط  .یتابن  ءهریـش  زا  رپ  ءهویم  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش ...راکـشآ 

هراتسرپ ناسب  .ورسخرصان.نیگنر  رادبآ و  ءهلال  نآ  تس  هتشگ  دیلبنش  وچ  هک  رگنب  .یبیبل  .کشخ  يریپ  جکـس ز  نوچ  يدش  نون 
و .ناور ||  حیصف و  رادبآ ؛ رعش  ًازاجم ، .ورـسخرصان و  .اهناتـسب  هلال  زو  لگ  خرـس  رادبآ و  هزبس ْي  ناهاگرحـس ز  ددرگ  نامـسآ 

.رادرهوج هدنرب و  نهآ  رجنخ و  غیت و  .راد ||  شین  هدننز و  شیوخ و  عون  رد  ینعمرپ  بعص و  تخس و  رادبآ ؛ یمانشد  ای  ینخس 
رـس شنت  یتفگ  وت  رادـمان  نآ  گرت  رـس  رب  دزب  گنچب  شدوب  هک  يرادـبآ  نامه  گنرد  ياج  چـیا  دـیدن  وا  اب  وچ  داح :  .دـیدح 

تسدب رایدنفسا  شخاک  رد  زا  تسجب  .یسودرف.رادبآ  نهآ  نادب  نت  کیب  راوخ  دنکفیب  ود  ود  مخز  کیب  .یـسودرف.راب  هدرواین 
...هک دشاب  نآ  نارماک  هاشداپ  .دعسدوعسم.داب  وت  رادبآ  ریشمش  مخز  وت  نمـشد  ناج  گرم  شتآ  .یـسودرف.رادبآ  رجنخ  نوردنا 

بل رب  هسوب  هک  گنت  دریگ  رانک  رد  نآ  تکلمم  سورع  هنمد .) هلیلک و   ) .درآرب نمشد  دوب  داز و  زا  كاخ  رادبآ  ریشمش  تبرـضب 
 || .ظفاح ؟ وک رادبآ  رجنخ  دـش  زارد  نابز  مصخ  دز  وت  ضراع  فال ز  رگا  یهگرحـس  عمـش  .یبایراف  ریهظ  .دـهد  رادـبآ  ریـشمش 
قوش يور  زا  يا  هسوب  رادبآ ؛ ءهسوب  .یئانـس.درک -  دهاوخ  رادبآ  شدزیا  بآ  وچ  هکنآ  رهاط  کلملا  ۀـقث  لالج :  هاج و  بحاص 
هگیاج رب  وچ  رادبآ  رهوگ  زا  رتهب  نخـس  رادرهوگ :  یلالتم و  رادبآ ؛ رهوگ  .ناشخر -  دیپس و  تخـس  رادبآ ؛ ینادند  .یمرگ -  و 

فیل دننام  یهایگ  بکرم ) ِا   || ) .ظفاح.مدرم ترادبآ  لعل  ترسح  زو  مدرم  ترانک  سوب و  يوزرآ  رد  .یسودرف.راکب  شدنرب  رب 
(. ناهرب  ) .امرخ

.هناخرادبآ

تالآ و عومجم  .ناگرزب ||  ياه  هناخ  رد  تسا  نآ  لاثما  تبرـش و  هوهق و  ياچ و  ءهیهت  صوصخم  هک  یقاطا  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 
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.ماکح نیطالس و  هاگتسد  رد  يرادبآ  روتس  ماّدخ و  تاودا و 

.كرادبآ

(. ینجنبر زا   ) .دنیوگ هوعص  یبرع  هب  هک  تسا  یکغرم  مان  بکرم ) ِا  [ ) [َر

.ورادبآ

(. هفحت  ) .هدناوخ مسا  نیا  هب  ار  يرگید  ياود  يزار  يایرکز  نب  دمحم  .ییایموم و  .یمور ||  تفز  بکرم ) ِا  )

.يرادبآ

.توارط اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .رادب  دشرب  رادناوخ  هدیهوکن  رادبآ  دیـسر  يرادبآ  يوس  رادـبآ :  لغـش  بکرم ) صماح  )
ثاثا نآ  رب  هک  يرتسا  ای  یبسا  بکرم ) ِا   || ) .یـسودرف.یتساک شدـیآ  نامز  ات  نامز  یتسار  نیا  يرادـبآ و  نیدـب  ّير :  .یگزاـت 

رد ندرتسگ  دنراد  هارمه  اهرفـس  رد  هک  تسپ  سنج  زا  يدمن  .دنیوگ ||  يرادـبآ  ار  ثاثا  نآ  دوخ  زین  دـننک و  لمح  هناخرادـبآ 
.ار لزانم 

.غاد بآ 

.غاد بآ  ناکتسا  کی  هدرک : مرگ  بآ  .هدیناشوج  بآ  ( بکرم ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب

.نادبآ

لگ وچمه  روفاـک  رغرف :  .یچفغ  .يژوـک  سرفلا .) حاحـص   ) .رمـش .راـبنا  بآ  .ضوـح  .ریژآ  .ریژ  .ریگبآ  .يژ  .ریدـغ  بکرم ) ِا  )
کلم دشاب  نیکم  ردنا  کلمب  وک  سک  ره  هن  یکدور .) هب  بوسنم   ) .نادبآ فان  زا  دهجرب  بآ  وچ  قبیز  راسخاش  شود  زا  دـکچ 

وس رهب  .یخرف.امیس  نوگلین  تشگ  نامـسآو  رادید  نوگلین  تشگ  نادبآ  .یخرف  .دشاب  نادبآ  ردنا  هک  لگ  ره  دوب  رفولین  هن  دشاب 
لد زا  درآرب  دزیر  نادبآ  رد  نیمیـس  قدنف  ربا  وچ  همانبـساشرگ .)  ) يدسا .بآ  يور  رب  غام  هدش  روانـش  بالگ  نوچ  نادـبآ  یکی 
وچ روخ  .یقرزا.گـنرین  دـنک  یمه  نیروـلب  ياـه  هقحب  ماـخر  ياـه  هرهم  هدرخ  رب  هک  تسیدبعـشم  گـنر  نیمیـس  گـنر  هزوریف 
هک دـناد  هک  قیمع  نادـبآ  رد  هنـشت  دـتف  .یناقلیب  ریجم  .نادـبآ  رد  هنیآ  رهپـس  مراچ  تخیر ز  كاخ  ّیلاوح  تفه  تفرگ  ردـنکس 
درک نوچ  هک  دناد  هک  بآ  ماج  کبس  ادوهی  زا  دوبر  دنوآ :  .دنو  بآ  .ءانا  .يروخبآ  .هساک  .حدق  .يدعس.قیرغ ||  دریم  بآریس 

فدص روخ  ناراب  بآ  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .درک  هرایتپ  شاخرپ و  روش و  یسب  درک  هراپ  دصب  ار  نادبآ  نآ  رم  باتع  يو  رب 
غرم هک  یفرظ  يرشخمز || .)  ) .هناثم ینعم  هب  نادزیمک  .یناقاخ ||  .روخم  سک  نادبآ  زا  بآ  چیه  اسآ  یهام  یگنشت  هاگ  رادرک 

.دروخ بآ  نآ  رد 

.نادبآ

.نادابآ ففخم  بکرم ) ص  [ ) [َب
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.کنادبآ

(. یکشزپ ناتسگنهرف   ) .کچوک ءهناثم  رغصم ) ِا  [ ) [َن

.ینادبآ

.یناش.سک دیدن  شبارخ  ناهج  رد  هکنادنچ  درک  هرانک  ملاع  ینادبآ  یناش ز  ینادابآ : ففخم  ( بکرم ِا  بکرم ، صماح  [ ) [َب

.روفاک تخرد  بآ 

(. هفحت  ) .روفاکلاءام بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [) [ِب ِد َر ِت

.هیصخ رد  بآ 

Hydrocele ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .هلیق .ءاملا  لیق  .هرُدا  (1 () بکرم ِا  [ ) ِي [َد ُخ َي / 

.زد بآ 

.دوش زیدبآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ِد

.دزد بآ 

.دراد دزد  بآ  زیراک  نیا  ای  نیمز  نیا  دنیوگ  و  دنک ، ذوفن  نآ  زا  من  بآ و  هک  نیمز  نوردب  يذفنم  بکرم ) ِا  [ ) [ُد

.كدزد بآ 

هخـضم و نآ  یبرع  .دـننکفا و  بآ  نآ  ناهد  زا  دـننک و  هیبعت  رگید  بوچ  نآ  نورد  رد  هک  كاواک  یبوچ  ای  ین  بکرم ) ِا  [ ) [ُد َد
دشاب و كاخ  ریز  رد  هک  خرـس  يروبنز  ِدنچ  هرـشح  یمـسق  .دـنیوگ ||  زین  زادـنا  بآ  یـسراف  هب  .تسا و  هقاّرـس  هقاّرز و  هقاّرذ و 

 || .لیشپ .دنیوگ  هبنـس  نیمز  ار  نآ  تایالو  ضعب  رد  و  دنک ، خاروس  ار  نآ  لاثما  ضوح و  دنک و  هابت  ار  نآ  دروخ و  تابن  ءهشیر 
لمع نیا  .دننک و  عیام  ياهاود  ناروناج  یمدآ و  نت  رد  نادب  تسا و  فّوجم  ینزوس  نآ  رس  رب  هک  هشیش  زا  یتلآ  بط ) حالطصا  )

.دنمان قیرزت  ار 

.لوفزد بآ 

.زیدبآ ِخا ) [ ) [ِب ِد

.تسد بآ 

ماعط زا  دـعب  ماـعط و  زا  شیپ  نگل  هباـتفآ  هب  موسوم  فرظ  ود  اـب  رتشیب  هک  یبآ  .تسدـبآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) ْب َد [ِب / 
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تتسد بآ  ریگبش  رد  دسر  وت  مزب  هب  راو  یمدآک  بش  همه  دیآ  وزرآ  تشهبب  ار  نیعروح  تسا :  راکب  ناهد  تسد و  نتسش  يارب 
لیبسلس زا  تسدبآ  مه  یبوط و  زا  لالخ  مه  .يزعم  .ریبع  وچ  يدیمد  فلز  رد  همه  تیاپ  كاخ  بالگ  وچ  يدیشک  يور  رب  همه 

.دوـش هاـبت  نادـب  تسدـبآ  هچره  ثَدـحلا ؛ ؤـضوت : .لـسغ  .عرکت  .وـضو  .یناـقاخ ||  .هدـمآ  ناوـضر  مینـست  هـمه  باتـسد  هـکلب 
رد هاـنگ  زونه  هک  نادـب  تسا  هدـنام  يزیچ  اـهنیا  زا  رگا  تسدـبآ ، هب  تسا  ناـهانگ  نتفر  ینعم  نیا  يزنطن .) بیدا  ءهغللاروتـسد  )
دیع زامن  .يولوم  .متـسدبآ  دش  وا  کشر  کشا  مزامن ز  هلبق ْي  دـش  رای  لامج  فراعملا .) باتک   ) .تسین مامت  وت  يوضو  تست و 

فطل ناهرب || .)  ) .بآ هب  ندرک  اجنتسا  .دنجخ ||  لامک  .نایوش  حدق  قیربا  هب  ام  تسدبآ  يارب  یبآ  رایب  یقاس  ناه  درک  مهاوخ 
.يدنجخ لامک  .تسا  راکشآ  يو  زا  تسد  بآ  هک  داب  نیرفآ  ضراع ، شقن  نآ  تسب  هک  تعنص :  رد  تراهم  و 

.تسدبآ

رب هک  نآ  یناتحت  تمسق  زا  رتزارد  نیتسآرس  یناقوف  تمسق  .هاتوک ||  نیتسآ  ءهبج  .هدابل  .شـشوپ  هماج و  یمـسق  بکرم ) ِا  [ ) [َد
عوجر .داتسا  .رهام  .تسدبرچ  .دنت  کباچ و  تخس  بکرم ) ص   || ) .زربم .حارتسم  .هسوبنس ||  .ار  تنیز  دننادرگرب  نیتسآ  يور 

زا گنن  هن  دیآ  تسدـبآ  زا  مرـش  هن  دراپـسب  هدولآ  درک  وچ  دناتـسب  كاپ  میعن  راکزیهرپ :  نمادـکاپ و  دـهاز  .دوش ||  یتسدـبآ  هب 
.یناقاخ .شناتسدبآ 

.ناتسدبآ

تساوخ ناتسدبآ  دربورف و  رـس  هرهطم :  .هرومات  ءامـسالا .) بذهم   ) .قیربا .دنیوش  يور  تسد و  نادب  هک  يا  هباتفآ  بکرم ) ِا  [ ) [َد
هدروآ نامسآ  هکمارب .) خیرات   ) .دندروایب ناتسدبآ  تشط و  تعاسرد  .يرـصنع  ای  یئانـس  ای  يدجـسع  .تسبرب  ار  رایرهـش  يوزاب 
قیربا ینعمب  دیاش  تیب  نیا  یناث  عارصم  رد  ناتسدبآ  .یناقاخ  .هدمآ  ناتسدبآ  نوچ  نارس  شیپ  مخ  تشپ  باتفآز  ناتـسدبآ  نیرز 

.هبرشم .يولوم.دنسریم ||  ناتسدبآ  اب  ناتب  کن  بیغ  ناوخ  دمآ  هک  مدرک  شمخ  نم  .دشاب  رکاچ  مداخ و  ای 

.رادناتسدبآ

.راد هباتفآ  بکرم ) فن  [ ) [َد

.ياج تسدبآ 

.هناخ تولخ  .اضوتم  بکرم ) ِا  [ ) [َد

.نادتسدبآ

.دوش ناتسدبآ  هب  عوجر  .ناتسدبآ  بکرم ) ِا  [ ) [َد

.یتسدبآ

یماسر ز هب  هداد  هدژم  ینام  یـشاقن ز  هب  تعنـص :  رد  یکزاـن  تفاـطل و  .راـک  رد  يدـنت  .یکباـچ  .تراـهم  بکرم ) صماـح  [ ) [َد
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.یماظن.یتسب شقن  تفاطل  زا  بآ  رب  هک  یتسدبآ  شدوب  فطل  رد  نانچ  هدایز  سدیلقا 

.میئلدبآ

ودب ناردپ  تخت  جات و  .م.ق  رد 332  ردنکـسا  يدرک و  ینابغاب  هقاف  رقف و  زا  هک  ادیـص  میدق  ناگدازهاش  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [ُد َل
.دادزاب

.ندبآ

.لیئارسا ینب  تاضق  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [ُد

.نادندبآ

(. || ینجنبر زا   ) .دنیوگ يدیلما  نامر  یسیلما و  نامر  ار  نآ  و  درادن ، هتـسه  ناوختـسا و  هک  ران  یمـسق  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [َد
هنشت اه :  ینیریش  اولح و  زا  یعون  .ما || ؟ هدوب  نادندبآ  ناتسوب  رد  اییوگ  نم  راعشا  ءهویم  زا  تایح  بآ  دکچیم  دورما :  زا  یمسق 

.لد میلـس  .حول  هداس  .لوگ  .یناکاز ||  دیبع.انادندبآ  لقن و  رگد  نآ  .یماظن.دروخیم و  رگج  زا  ینادـندبآ  درکیم  رظن  وا  بآ  رد 
مـشکب هگناو  مناوخ  یمه  شـش  هس  هس و  هس  واد  مزابیم  رامق  رب ، ملاع  اب  سرفلا : ) حاحـص   ) .بولغم نوبز و  .زاب  تفم  .همخپ  .هپپ 

.ینزوس.منادندبآ رادیرخ  هک  ببس  نادب  دهد  هضرع  راو  لالد  رب ، نمب  هنگ  .دعسدوعسم.منادندبآ  فیرح  هچ  رگنب  وا  ياغد  همه 
نادندبآ دزاب  توادع  درن  رگا  وت  اب  تدساح  .يرونا.هتفای  نادندبآ  فیرح  ار  تلاگسدب  جنر  جنرطش  رد  هنتف  درد و  درن  رد  هثداح 

.یناقاخ .وش  نادندبآ  فیرح  نادند  نب  زا  ار  يوه  نز  ناشاپکاخ  يافق  تریغ  رس  زا  ار  درخ  .يرونا.زابب  تفای ، ناوتن  سک  وزا  رت 
 || .یناقاخ .هتخیگنا  نانُک  نادند  شوخ  باوخ  زا  ار  هنتف  بآ  راک  رد  هدـمآ  نادـندبآ  نادـهاش  ناشخر :  ینادـند  بحاص  ( || 1)

يدروآ یفیرح  نادند  بآ  رگید :  ياه  لاثم  ( - 1  ) .تسا هداد  زین  هایگ  رجش و  قفاوم و  طوبـضم و  ینعم  هملک  هب  ناهرب  بحاص 
.ینابنل نیدلا  عیفر  .ار  نادندبآ  نافیرح  تسا  هدومن  ون  يدرب  تسد  بعل  کیب  وت  تیافک  .يرونا  تسَج ؟ دـناوت  یک  وت  زا  ناگیار 

ناـهد رد  رد  وزک  تشخبرد  تسد  .یناـبنل  نیدـلا  عیفر  .تسا  نادـندبآ  ناـفیرح  شؤلؤل ز  هک  تبل  قیقع  درب  یقلخ  لد  ییزاـب  هب 
.یجواس ناملس  .هتفای  نادند  بآ  فیرح  ار  لدرپ  رحب  كاخ  تخادنا 

.نادند بآ 

بآ سب  شتآ  هدز  مـلد  رد  هـک  تنادـنخ  ناـهد  نآز  هدـب  هسوـب  اـیب و  نادـند :  قرب  افـص و  بـکرم ) ِا  یفاـضا ، بـیکرت  [ ) [ِب َد
.يرازن.تنادند

.گندبآ

.دنریگ بآ  رکشین  زا  دنبوک و  جنرب  كوتلش  نادب  دنک و  تکرح  بآ  توقب  هک  یگند  بکرم ) ِا  [ ) [َد

.نک تاودبآ 
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.كارحم .دنروشآ  نادب  هقیل  دـننک و  تاود  رد  بآ  نادـب  هک  هدیـشک  کیراب و  یمد  اب  فیرظ  درخ و  ءهچفک  بکرم ) ِا  [ ) [َد ُك
.روشآ تاود  .روشآ  تیود  ینجنبر .) )

.غود بآ 

هیخب لاثما : .نایط.هفرخ -  غود و  بآ  وت  شیامرفب  هفرس  درد  ینیب  وت  وک  ار  یسک  هدرک :  هداشگ  رایـسب ، بآ  اب  یتسام  بکرم ) ِا  )
.ندرب هدئافیب  یجنر  ندز ؛ غود  بآ  هب 

.یغود بآ 

نآ هدرک و  قیقر  کنت و  رایـسب ، بآ  اب  یکهآ  ای  یچگ  نایانب  حالطـصا  رد  .غود ||  بآ  نوچ  .غود  بآ  هب  بوسنم  یبسن ) (ص 
.دنیوگ مه  باغود  ار 

.هدبآ

(. ینجنبر  ) .هشیمه نآ  ندرک  دای  دنامب  هک  هیهاد  نآ  .كدرب ||  .تیاکح  .لثم  .بیرغ  نخس  .کبرچ  .ناتـسیچ  ِا ) ع ص ، [ ) [ِب َد
.دباوا ج ، ینجنبر .)  ) .یتخس .دوشن ||  ریسمرگ  ریسدرسب و  دنام و  ياج  رب  هک  غرم  .یشحو ||  روناج  || 

.هدبآ

.زیراک هاچردام  ای  نیتسخن  یلصا و  هاچ  بکرم ) ِا  [ ) ْهِد ]

.ناهد بآ 

نآ دـنموزرآ  ناهاوخ و  نتفر ؛ يزیچ  يارب  ناهد  بآ  لاـثما : .ودـخ -  .وفت  .ویخ  .قاـصب  .قازب  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب َد
.ندوب

.ناهدبآ

(. ملق تفص  رد  رودصملا ، ۀثفن   ) .تشاد دناوتن  هاگن  نخس  هک  تسا  یناهدبآ  تشاد : دناوتن  هاگن  رِس  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) [َد

.یناهدبآ

.درادن هاگن  زار  هکنآ  تفص  .ناهدبآ  تفص  بکرم ) صماح  [ ) [َد

.هدیدبآ

.دشاب هدیسر  نایز  نادب  هداتفا و  بآ  رد  هک  رگید  یعاتم  ای  هماج  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد يد َد /  ]
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.هدید بآ 

دزـس .یـسودرف.دیدپان  شخر  هدید  بآ  زا  دش  دـید  دازهب  يور  نوچ  سیگنرف  کشا :  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِد يد َد /  [ِب 
وچمه دندب  نم  ءهدید  شیپ  هب  نانآ  لبلب و  وچ  مدب  .یئاسک.زیراک  نتخیر  تْدهاوخب  زیرزیر  هک  ینک  هدید  بآ  زیراک  خر  ود  هک 
منونک .قازرلادبع  نیدلا  لامج  .رامیتوب  رانک  رب  نم  هدـید و  بآ  مناریم ز  يوج  ود  ناشیا  يرود  نونک ز  رازلگ  رد  هتفکـشون  لگ 

.يدعس .ییوشب  هدید  بآ  هب  مریمب  هک  یهگنآ  هن  نکورف  هنشت  قلحب  یتایح  بآ 

.زیدبآ

، دریگیم همـشچرس  درجورب  برغم  زا  دور  نیا  .تسنوراـک  ءههاربآ  نیرتـمهم  نآ  نوراـک و  دور  دـفاور  زا  یکی  .لوفزد  بآ  ِخا ) )
ءهبعـش .دزیر  یلامـش  ءهبعـشب  دابآ  یلع  درجورب و  ءهیحان  ياهبآ  .یبونج  یلامـش و  رگیدکی  زا  رود  زیامتم و  ءهبعـش  ود  زا  بکرم 

هب ریق  دنب  رد  هتفای و  لاصتا  یلامـش  ءهبعـشب  يرایتخب  كاخ  رد  درذـگ و  هوک  نایلق  ءهنماد  زا  دزیخ و  ناگیاپلگ  قلپاج و  زا  یبونج 
.دنمان بآود  نایم  ای  نیرحب  ار  یلامش  یبونج و  ءهبعش  ود  لاصتا  لحم  .ددنویپ  نوراک  دور 

.نیدبآ

.دوش َدبَا  هب  عوجر  .هشیمه  نیدبَالادبا ؛ .ِدبآ -  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِب

.ربآ

.تسا بوسنم  اجنادـب  ثیدـح  ءهمئا  زا  يربآ  مصاع  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نسحلاوبا  و  ناتـسیس ، زا  يا  هیرق  ِخا ) [ ) [ُب
(. نادلبلا مجعم  )

.ربآ

.دوش ریبأتب  عوجر  ءامسالا .) بذهم   ) .هدنهد نشگامرخ  .دنک  نبامرخ  ریبأت  هکنآ  ع ص ) [ ) [ِب

.ماربآ

.دوش میهاربا  هب  عوجر  ِخا ) )

.هار بآ 

.روخرف .هروآ  .بآ  هار  .ههار  بآ  .يوج  .رهن  .بآ  يارجم  .بآ  رذگهر  بکرم ) ِا  )

.ماهاربآ

.دوش میهاربا  هب  عوجر  ِخا ) )
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.ههار بآ 

( : یسانش نیمز  ناتـسگنهرف   ) .لیـس هاگرذگ  .نآ  دننام  لیـسم و  يوج و  دور و  زا  درذگ  نآ  رد  بآ  هک  اج  ره  بکرم ) ِا  [ ) ِه [َه / 
.هروآ .يرجم  .بآ  هار  .گنرفسا ||  فیـس  .مدنبرب  رگج  هاگرذگ  ههار ش ز  بآ  نم  ات  یعیبط  حور  نیا  زا  سپ  وگ  روخ ، كاخ 

.هدفار .دفار  .دزیر  رگید  دور  ای  رهن  رد  هک  يدور  ای  يرهن  .روخرف ||  .هار  بآ 

.خر بآ 

نتـسج رد  .یئانـس.دزیر  اهیور  بآ  تشپ  بآک  دزیرگب  تشپ  بآز  خر  بآ  وربآ :  .هاج  .رابتعا  ( بکرم ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب ُر
خر بآک  صرح  نآک  زیرم  خر  بآ  یبلط  نان  ایناقاخ ز  .یئانـس.ار  نان  یپ  زا  ناور  دـیزوسم  راـن  رد  دـیزیرم  شیوخ  خر  بآ  ناـن 

.ار وا  نتخیر  وربآ  ار ؛ یسک  ندرب  خر  بآ  .یناقاخ -  .دنک  ناج  گنهآ  درب 

.زر بآ 

یبرغم ّرَز  رگ ز  رز  بآ  نوچ  افـص  رد  دـشاب  هک  دـیاب  زر  بآ  رمخ :  .بارـش  ارعـش ، لوادـت  رد  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َر
.نیمی نبا  .شابم  وگ  دشابن  رغاس 

.تفر بآ 

بآ نیـشن  هت  .دشاب ||  هدش  يدرگب  لیام  نازغل و  هدـییاس و  نامز  لوطب  بآ  نایرج  رد  هک  یگنـس  ( بکرم ِا  بکرم ، فم  ن  [ ) [ُر
ینعم يارب  .تسا و  نآ  ریاـظن  لاـخیپ و  هرخ ، ترل ، درل ، يـال ، نآ ، فدارم  و  ( - 1 ( ) 1 (.) یسانش نیمز  ناتـسگنهرف   ) .اه هناخدور 

.تسا لومعم  شُْرف  هسام و  ریخا 

.نتفر بآ 

.نآ ندش  هتسش  زا  سپ  ون  ءهماج  ندش  هاتوک  بکرم ) صم  [ ) [َر َت

.گنربآ

.زگ رازه  ءهلصافب 288  نالمس  لامش  رد  رگنلاچ  رهن  لحاسرب  ریمشک  زا  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َر

.وربآ

(. حارص  ) .لیسم .بآ ||  هار  .ههار  بآ  .نآ  ریغ  ناراب و  بآ  نتشذگ  يارب  یهار  بکرم ) ِا  [ ) وُر [َر / 

.وربآ

.وربا ظفاح  بقل  .ق ||  هب 1161 ه .  یفوتم  یلهد ، مکاح  نیدلا  مجن  هاش  صلخت  ِخا ) )
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.وربآ

نیدب وگزاب  يورسخ  ءهمان  نیا  وش  ینجنبر : )  ) .ردق .سومان  .جرا  .ضرِع  .فرـش  .رابتعا  .هاج  .يور  بآ  .يوربآ  بکرم ) ِا  [ ) [ِب
رهگ وربآ ز  ظفح  رد  .ظفاح.میا  هدمآ  هایس  همان  لمع  ناویدب  هک  رابب  يوشاطخ  ربا  يا  دوریم  وربآ  .یسودرف.وربآ  ناهم  دزن  يوج 

.دوش يوربآ  هب  عوجر  .زیرم و  ولگ  رد  دربب  وربآ  هک  یبآ  لاثما : .بئاص -  .شیوخ  يوجب  دیاینزاب  هتفر  بآ  نیک  رت  تخس  شاب 

.هاوخوربآ

.دساره شیوخ  فرش  رابتعا و  لاوز  زا  هکنآ  .فیرش  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  [ِب 

.یهاوخوربآ

.هاوخوربآ تفص  تریس و  بکرم ) صماح  [ ) اخ اوخ /  [ِب 

.دوربآ

.نامرک ریسدرب  هب  یهد  مان  ِخا )  || ) .رفولین .لبنس ||  بکرم ) ِا  )

.رادوربآ

.تعانماب دنمجرا و  .رابتعااب  .ففعتم  .وربآ  بحاص  بکرم ) فن  [ ) [ِب

.يرادوربآ

.رادوربآ یگنوگچ  تفص و  بکرم ) صماح  [ ) [ِب

.هدور بآ 

(. یطخ يدسا ، گنهرف   ) .مکش رقرق  .رقارق  بکرم ) ِا  [ ) ِد [َد / 

.نغور بآ 

.هنکشا .ءاقیرز  .دیرت  .دیرث  .دنهد ||  ار  ولچ  هک  هتخیمآ  مرگ  بآ  هب  هتخادگ  نغور  بکرم ) ِا  [ ) وُر َغ [َر / 

.تفوربآ

.تفر بآ  ( بکرم ِا  بکرم ، فم  (ن 

.دنموربآ
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.فیرش .فیفع  بکرم ) ص  [ ) [ِب َم

.يدنموربآ

.تفارش .فرش  .فافع  .تفع  ( بکرم صماح  [ ) [ِب َم

.نوربآ

ملاعلا یح  یبرع  هب  ار  نآ  دیور و  راد  هیاس  ياهاج  اهراوید و  ياپ  دتفین و  نآ  گرب  دوب و  زبس  هتسویپ  هک  نیحایر  زا  یعون  ( 1 () ِا )
.اشیم .راهب  شیم  .راهب  شیب  .ناوج  کشیمه  .ناوج  هشیمه  ناهرب .) زا   ) .دشاب رایسب  ناجیابرذآ  رد  تسا و  راکب  بط  رد  دنیوگ و 

(. . ناهرب زا   ) .دروآرب ار  هدعم  زارد  ياهمرک  بارش  اب  نآ  ندروخ  تسا و  زورفا  ناتسب  دنیوگ  یضعب  .سیـسقلا  نذا  .یـضاقلا  نذا 
Sempervivum ( - 1 ( ) ینیتال )

.يوربآ

یب ِرد  نأش :  ینجنبر .)  ) .ردق .جرا  .ضرِع  ینجنبر .)  ) .هاج .سومان  .رابتعا  .فرش  .تّزع  .تمرح  .وربآ  .يور  بآ  بکرم ) ِا  [ ) [ِب
.یسودرف.يوربآ دوب  ناْتنم  کیدزن  هب  يوگتفگ  دوب  نات  یتسار  رگا  .یـسودرف.يور  بآ  ار  هاش  دوب  روشکب  يوج  ریـشمشب  يزاین 

هپـس دریگ  هاـش  زا  هـک  يوـگم  دوـخ  نیاـک  مارهب  تـفگ  نـینچ  .یـسودرف.يوپم  یناوـت  اـت  یــشنادیبب  يوربآ  ار  درم  دوـب  شنادـب 
يور بآ  نتخیر و  ار  یـسک  يوربآ  ( - 2) .یسودرف.يوربآ ( 1) مرک دزن  ارم  دیازف  يوجرادیرخ  مه  ما  هدنشورف  .یـسودرف.يوربآ 

رادقمیب و راوخ و  نداد ؛  - داب رب  ندرب و  ار  یسک  يوربآ  يوربآ و  ِندش   - یـسک و يوربآ  ِندرک  ای  نتـشگ  هریت  نتخیر و   - یـسک
ریگ و دـنپ  تسرپ  مدرم  زا  هب  ندیـسرپ  تب  رانک  رب  يزیر  يور  بآ  هک  هب  نیمز  رب  يزیرب  رگ  ار  دوخ  نوخ  ندرک :  ندـش و  اوسر 

نادان زیت و  كدوک  نادب  راگدای  ناهج  نادر  زا  يا  هک  رایرهش  نامز  نآ  تفگ  داّرَخ  هب  .یناگرگ  کیلـسوب  .راد  شوگ  دنب و  راک 
نیا زا  تفگ  ودـب  .یـسودرف.نادرخب  اب  داب  ام  راک  رـس و  نادواج  ات  وت  يداب  دوردـب  هک  يوربآ  تشگ  هریت  نونک  ار  اـم  هک  يوگب 

.یـسودرف.يوربآ ارم  دش  هپـس  ناروتب  يوربوخ  يا  هک  خساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.يوربآ  ام  دزن  ینک  هریت  هک  يوگم  اهنخـس  ناس 
دـشب نیگرگ  راـک  زا  هک  يوگب  نم  زا  داوشگ  زردوگ  هب  .یـسودرف.يوربآ  زیرم  هریخب  ردـیا  هک  يوـگب  ار  یـسراپ  ور  تفگ  ودـب 
.تسا هدش  هدید  زین  یبرع  سامید  ینعمب  .يدعس.يوربآ ||  رهشب  دزیرن  ترهد  هک  يوکب  ردارب  يا  يوربآ  زیرم  .یسودرف.يوربآ 

زا  ) .هاکم يوربآ  هاوخم  لاثما : .یسودرف.يور -  بآ  یسک  دزنب  دنیبن  يوگرایسب  مرـش  یب  هک  ناد  نانچ  مارتحا :  .مارکا  .زازعا  || 
.یسودرف .يور  بآ  یـسک  دزنب  شدنامن  يوگرایـسب  راکیب و  درم  رگد  رگید :  ياهلاثم  ( - 2  ) .داوتفه مرِک  ( - 1 (. ) هدیزگ خیرات 

.يور بآ  ناـسک  دزنب  دریگن  يوجبیع  مدرم  نخـس  مجنپ  هب  .یـسودرف  .يوربآ  یمه  ار  وا  راد  هگن  يوجم  هنیک  ناتـسب و  ژاـب  وا  زا 
وا دزن  ارت  تس  هدـمآ  يوجدـنزرف  هوک  نیدـب  .یـسودرف  .يوربآ  رتشیب  ار  يوگنخـس  يوگب  اهنخـس  نآ  هاش  تفگ  ودـب  .یـسودرف 
هک وکین  يوخ  نامه  .یـسودرف  .يوربآ  ارم  رم  دوش  مک  ناز  هن  يوگب  یهاوخ  هچره  یـسر  اجنآ  وت  .یـسودرف  .تس  هدمآ  يوربآ 

ودب .یـسودرف  .يوربآ  نیدـب  میوجب  میوگب  يوگب  یتفگ  هچره  موش  نمیا  وچ  .یـسودرف  .يوربآ  اب  هلاس  همه  دـنامب  يودـب  مدرم 
دزن میرادن  يوجمان  ياک  بساتـشگ  ریرز ]  هب  تفگ [  ودـب  .یـسودرف  .يوربآ  ارت  منیبن  نیدـنچ  هک  يوگم  نیدـنچ  زردوگ  تفگ 

هک يوگب  ینیچ  روفغف  شیپ  ورب  .یسودرف  .يودب  یهاش  تخت  هدش  نازورف  يوربآ  ودب  هدوزف  ار  ناهج  .یـسودرف  .يور  بآ  ردپ 
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ار نیا  رگ  .یـسودرف  .يوجم  ار  وا  گنج  نک  رای  درخ  يور  بآ  ارت  دـشاب  هک  یهاوخ  وچ  .یـسودرف  .يور  بآ  یتفای  ام  کـیدزن 
.يوربآ ناهج  زا  يوجم  يّژکب  يوگب  یناد  هچره  یتسار  نم  .یـسودرف ز  .يوربآ  دوش  نوزفا  شناد  زا  هک  يوگب  یناد  هنوگرگد 

یتسار همه  يوربآ  رس  ود  ره  زا  یهاوخ  رگا  .یسودرف  .يوربآ  یمه  دهاک  زآ  زا  هک  يوجم  یـشیب  يراد و  هچنآ  روخب  .یـسودرف 
شوک لضفب  .يدسا  .يوشب  زج  یمرخ  شلد  دریگن  يوربآاب  زیچاب و  دنچرا  نز  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .يوگ  تسار  همه  نک 

نوچ ِْهب  يوج  بآ  زا  ینامب  هنشت  يور  بآ  اب  .ورسخرصان  .یـسپس  یـشیپ و  تسا  لضفب  تسین  لامب  کنآ  زا  يوربآ  يوج  ودب  و 
.ورسخرصان .درک  دیاب  ماما  ردنا  دب  کین و  هب  نم  وچ  ار  تعانق  تدیاب  یمه  يوربآ  رو  .ورسخرصان  .ماطل  نارخ  اب  ینز  بآ  رهبز 

دنک یهام  رگو  تیوربآ  لزه  درب  یهاـش  رگا  .ورـسخرصان  .ناـنود  ناـن ز  مهاوخ  هکنآز  هب  یـسب  مناـمب  ناـن  یب  رگا  يور  بآ  هب 
یب ملع و  یب  دوش  ناک  یئوربآ  .یئانـس  .درب  يوک  نایم  ناـهنپ  زار  درب  يور  بآ  هزره  ءهدـنخ  .ورـسخرصان  .تیوک  كاـخ  نوچ 

رگ يرب  دوخ  يور  بآ  وا  هاگرد  رب  هک  وا  يز  رب  دولآدرگ  يور  .یئانـس  .رامـش  ره  زا  يوربآ  نآ  دوب  خزود  شتآ  راکـشآ  لـقع 
.يرونا و .ریمخ  زا  يوم  نوچ  دروآ  نورب  شکاخ  زا  عناص  مرجال  شدوجو  ناـن  دـش  هتخپ  تیوربآز  .یئانـس  .يرب  دوخ  يور  بآ 

هانگ دزیر  هک  یـسک  يوربآ  يادخ  دزیرن  ناتـسلگ .)  ) .درخن اناد  يوربآ ، هب  لثملا  یف  دنـشورف  تایح  بآ  رگا  دـنا  هتفگ  نامیکح 
میوربآ دوزفا و  منان  .يدعـس  .يوک  كاخ  نیا  رب  يراب  دـنزیرب  يور  بآک  دوب  ترورـض  مکح  وچ  .يدعـس  .یـسب  شمـشچ  بآ 

دیاب ترگ  .يدعس  .يوگ  هوای  زبرگ  نانچ  تسد  يوربآ ز  متشاد  هگن  ار  دوخ  هک  .يدعـس  .تساوخ  ِتلذم  زا  هب  یئاون  یب  تساک 
.تسا ردـقم  يزور  هک  يوگب  هشداپ  اب  میربیمن  تعانق  رقف و  يوربآ  ام  .نیمی  نبا  ...دوب  یقاب  ْتناگرزب  نایم  يوربآ  اـت  هک  لد  يا 

.ظفاح .مه  رابب  یکاخ  نم  رب  فطل  ربا  يا  تست  نسح  ضیف  لگ  هلال و  يوربآ  نوچ  .ظفاح 

.هربآ

.هروآ .هراهظ  .هیور  .هربَا  ِا ) [ ) ِر [َر / 

.زیربآ

زیربآ هب  دیاب  وت  رعش  لابم :  .اضوتم  .زربم  .یئانس.رپ ||  هگ  دوب  یهت  هگ  نآ  هکنآز  رَِبب  خرچ  زیربآز  یتسود  لود :  .ولَد  بکرم ) ِا  )
.دتـسب شیوخ  ناراکتمدخ  زا  کچوک  يدراک  دمآ و  نوریب  زیربآ  ءهناهبب  .ینزوس.زیربا  هب  هتـشبن  رت  کشم  زا  دوب  رگ  تخادنارد 

يوَگ .هعولب  .هعولاب  .بادنگ  هاچ  .هاچ  .یجاجز.زیربآ ||  هن  دنام و  اجب  خبطم  هن  زیرگ  يارب  رـسکی  هتـسب  نایم  ناتـسربط .) خیرات  )
.دنا هداد  زین  هلبزم  ینعم  زیربآ  هب  اهگنهرف  ضعب  رد  .دیآ و  درگ  خـبطم  بآ  مامح و  ءهتخیر  بآ  نوچ  لمعتـسم  ياهبآ  نآ  رد  هک 

.دـسر يدور  هب  نآ  بآ  هک  اهیریزارـس  .تسا ||  قیربا  نآ  برعم  دـننک و  تراـهط  وـضو و  نادـب  هک  راد  هتـسد  هلوـل و  یفرظ  || 
(. یسانش نیمز  ناتسگنهرف  )

.زیربآ

.شاخ زا  زگ  تفاسم 192600  هب  کلم  هاچ  روسماس و  نایم  کلم  هاچ  هب  شاخ  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.نازیربآ
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.دوش ناگزیربآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  )

.شزیربآ

.نآ دننام  مشچ و  فقس و  زا  بآ  نتخیرورف  هرطق  هرطق  بکرم ) صِما  [ ) [ِز

.ناگزیربآ

ناریا رد  لاس  دنچ  ناوریشون  ّدج  زوریف  نامز  رد  دنیوگ  .ریت  هام  زا  ریت  زور  ینعی  ریت  مهدزیسب  یناتساب  تسا  ینـشج  مان  بکرم ) ِا  )
رب بآ  يداـشب  مدرم  تسا و  هدـمایب  ناراـب  دـنا و  هتـساوخ  ناراـب  اعدـب  زور  نیا  رد  مدرم  هاـش و  تسا و  هدوب  یلاسکـشخ  طـحق و 

نازیربآ ار  نآ  .يدندیشاپ  بالگ  بآ و  رگیدکی  رب  زور  نیا  رد  تسا و  هدنام  ياجب  نشج  نآ  مسر و  نیا  دنا و  هدیـشاپ  رگیدکی 
.ماعط زا  یعون  .دنیوگ ||  زین  ناگریت  بآ  ناشاپ و  بآ  و 

.هزیربآ

.زیربآ .حارتسم  .لابم  .دزیرورف ||  نآ  زا  کشا  هتسویپ  هک  مشچ  رد  یتلع  بکرم ) ِا  [ ) ِز [َز / 

.سیربآ

.ولچ بآ  .باشآ  .ماشآ  جنرب ) ینعم  هب  زُر  زرا و  ءهملک  ءهشیر  سیر ، بآ +  زا : ( ) بکرم ِا  )

.لاز بآ 

.ددنویپ یم  نادب  مساق  ءهعلق  یکیدزن  رد  هک  دور  ناگشک  ياه  ههاربآ  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [ِب

.نازبآ

.دوش ناصبا  هب  عوجر  ِخا ) )

.ندز بآ 

.ییاجب ای  يزیچب  ندیشاپ ، ندناشفا و  بآ  بکرم ) صم  [ ) [َز َد

.هدزبآ

خیـشب و ییالـص  ریپ و  هتـسشن  هدز  بآ  دوب و  هتفُر  ناغم  يارـس  ِرد  هشوشرم :  .شوشرم  .هدـناشفارب  بآ  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد [َز َد / 
.ظفاح .هدز  باش 

.رز بآ 
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یسک  : تسا بابرز  فیحصتب  بایرز و  نآ  بّرعم  .دننک  بیهذت  دنـسیون و  نادب  هک  لولحم  رز  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َز
هنم ناتسلگ .)  ) .تسا هتـشون  رز  بآ  هب  هک  تسا  تشز  یطخ  متفگ  ملعیال ؟ ناویح  نیا  رب  ار  مَْلعُم  يابید  نیا  ینیبیم  هنوگچ  تفگ 

و نآ ، ندـش  ناماسب  وکین و  تخـس  راـک ؛ ِندـش  رز  بآ  نوچ  .يدعـس.زیچب -  دریگن  اـناد  فارـص  هک  زیـشپ  رب  رز  بآ  نم  ناـج 
بآ هب  ملد  راک  دنک  يا  هرقن  وت  وچ  اب  وا  هک  مَوَد  نآ  یپ  زا  بآ  وچ  رسب  رز  یپ  زا  تسا :  ندش  راگن  نوچ  رز و  نوچ  نآ  فدارم 
راک ار  ملاع  ود  ره  هک  یباتفآ  .ینابنل  نیدلا  عیفر  .تسا  رز  بآ  وچمه  دیشروخ  راک  رون  وترپ  تفای  وت  يار  ات ز  .یناقلیب  ریجم  .رز 

.دیفس بارش  .راطع.ددرگ ||  رز  بآ  وچمه  وا  زا 

.باترز بآ 

.تسا هدوب  راکب  بط  رد  دننک و  درس  هدربورف  هتفت  رز  نآ  رد  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب َز

.درز بآ 

.دنناوخیم مه  لالز  بآ  ار  نآ  و  یحارج ، دور  ياه  ههاربآ  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [ِب َز

.کشرز بآ 

.دننک لصاح  کشرز  ندیناسیخ  نداهن و  رت  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ِز ِر

.تفرزبآ

.يرطرط ؟ دش ارچ  شرت  نفع و  نیدنچ  شتشز  يور  تفرز  بآ  نوچ  اه :  هویم  زا  زگبآ  تسخبآ و  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [ُز ُر

.لالز بآ 

.یحارج دور  ءههاربآ  ود  زا  یکی  مان  .درز  بآ  ِخا ) [ ) [ِب ُز

.نزبآ

ءهرکذت  ) .رـضیف دـسفیالئل  نیزابالا  یف  ءاملا  نم  ثکم  ام  ۀـلازا  بجی  و  گنـشبآ :  فدارم  مامح ، ءهنازخ  ضوح و  بکرم ) ِا  [ ) [َز
رامیب هک  راد  خاروس  یشوپرس  اب  یمدآ  تماق  ءهزادناب  نیلافس  ای  نیبوچ  ای  نیزلف  یفرظ  مامح || .) طیارش  رد  یکاطنا ، ریرض  دواد 

هب طولخم  مرگ  بآ  رت  نزبآ  رد  .کشخ  نزبآ  رت و  نزبآ  تسا ، هنوگ  ود  نآ  .دننک و  نوریب  خاروس  زا  يو  رس  دنناشن و  نآ  رد  ار 
روکذم هک  یعونب  نآ  رد  ار  رامیب  دننک و  روخب  ای  دنزیر  کشخ  ياهاود  کشخ  نزبآ  رد  دـننک و  هدـیناشوج  ءهیودا  بآ  ای  هیودا 

لاف دوش  نوخب  دـیوشب  نت  رـس و  وک  رگم  نزبآ  یکی  رد  دـنک  دزیرب  نز  درم و  دد و  ماد و  نوخ  یمه  دـنناباوخب :  ای  دـنناشنب  دـش 
یمه ریپ  يدرم  اجنآ  رد  یـضوح و  دـننام  ماخر  زا  دـید  ینزبآ  ترورـضب ، دـنداشگزاب  هناخ ]  ِرد  .یـسودرف.نوگن [  ناسانـشرتخا 

رد ار  يو  درمب  شوش ]  رهـش [  نیا  رد  ...تسا  ربماغیپ  لایناد  صخـش  نیا  دنتفگ  يو ، لاح  زا  دیـسرپ  یـسوموبا  ...افق  رب  هدیناباوخ 
ینزبآ رد  ناشیا  ياهنوخ  و  خـیراوتلا .) لمجم   ) .دـننک اعد  شدـنرب و  نوریب  دـتفا  تجاح  ناراـبب  هک  تقو  ره  و  دـنداهن ، نزبآ  نیا 
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.دـنناشن نآ  رد  ار  ضیرم  هـک  یلوـطن  .دـننک  نزبآ  رد  هـک  یئاود  هـنمد || .) هـلیلک و   ) .دـنناشنب نآ  رد  یتعاـس  ار  کـلم  دـنزیر و 
.درک ناوت  لامعتسا  ژیسود  نب  زین  و  راوی ، نب  نب و  تاملک  زا  یکی  ياجب  ار  نزبآ  ءهملک  ( - 1 (. ) 1 () رهاوجلارحب )

.یناگدنز بآ 

نم تسوا  یناگدنز  بآ  ربا  تایحلاءام :  .ءاقب  بآ  .یگدنز  بآ  .رـضخ  بآ  .تایح  بآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِد [ِب ِز َد / 
ردنکـس هنمد .) هلیلک و   ) .دهد دیواج  رمع  یناگدنز  بآ  .ورـسخرصان و  .دیکچ  نم  ناهد  رد  شربا  هرطق ز  یکی  نوچ  موش  هدـنز 

یناگدـنز بآ  ُرپ  بل  مزونه  تسا  یناوج  يوـج  رد  بآ  مزوـنه  .یئانـس.سایلا  رـضخ و  یناگدـنز  بآ  هرهب ز  تسج  نکیل  تفر 
باک نآ  کنخ  درم  یناگدـنز  بآ  تسا  شناد  همان .) نابزرم   ) .مدروآ راک  يورب  نم  وا  یناگدـنز  بآ  راورـضخ  .یماظن.تسا و 

.ظفاح.مزاریش كاخ  یمیسن ز  رایب  ابص  تسام  یناگدنز  بآ  رای  لزنم  ياوه  .يدحوا.دروخ  یناگدنز 

.یگدنز بآ 

ءهمـشچ .رـضخ  ءهمـشچ  .تاـیحلاءام  .اـقب  بآ  .یناگدـنز  بآ  .رـضخ  بآ  .تاـیح  بآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) ِد [ِب ِز َد / 
رب دیب  خاش  زا  زگره  دراب  یگدنز  بآ  رگا  ربا  .يولوم  ؟ وک هدنیوپ  یگدنز  بآ  يوس  وک  هدـنز  هد  همه  رد  میوگ  هک  اب  یگدـنز : 
زا دیـسر  دـهاوخ  بلب  تناج  یگنـشت  زوس  رگ ز  .يدحوا.نازیخرحـس  ءهدـید  زا  رگم  نازیر  یگدـنز  بآ  دوشن  .يدعـس.يروخن 

؟ تسیچ راوگـشوخ  یم  راـبیوج و  فرط  زج  مرا  ءهضور  یگدـنز و  بآ  ّینعم  .نـیمی  نـبا  .یگدـنز  بآ  رهب  تـنم  ریذـپم  رـضخ 
.ظفاح .یگدنز  بآ  کشر  یکاپ  فطل و  زا  يدهاش  .ظفاح 

.هز بآ 

.زیزن .دنیوگ  زین  بآ  هز  ار  نآ  دبارت و  ینعی  دَهِز  نآ  لاثما  بالات و  دور و  ای  همشچ  رانک  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  [ ) ْهِز ]

.ژبآ

.دوش زیبآ  دیبآ و  هب  عوجر  و  تاغللا .) سمش   ) .دنیوگ نارداموب  ار  نآ  هک  یهایگ  مان  .شتآ ||  کشرس  ِا ) [ ) [ِب

.سبآ

زا یتروـص   ) سـسبا فیحـصت  تسا  نکمم  و  يروعـش .) گـنهرف  زا   ) .تسا يرهـش  ماـن  هک  تسا  روطـسم  همانفرـش  رد  ِخا ) [ ) [ِب
نآ دـشاب و  سـسبا  ءابب ، ءاف  بلق  اـب  سـسفا و  فحـصم  هملک  نیا  تسا  لـمتحم  ( - 1  ) .دوش سـسفا  هب  عوـجر  ( 1) .دشاب سسفا )

.دسیونیم سسبا  ار  نآ  یقشمد  و  دنیوگ ، زفا  زورما  هک  تسا  يرهش 

.ندرک باس  بآ 

رب رگید  يرجآ  ندییاس  اب  يرجآ  رانک  ندرک  نازغل  سلما و  نایانب ، حالطصا  رد  .ندرک  ياس  بآ  فحصم  ( بکرم صم  [ ) [َك َد
.دننزورف بآ  هب  یپایپ  هک  وا 
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.راس بآ 

رد نآ  بآ  ندـناشفا  ماوـع  معزب  هک  تسا  یئاـه  همـشچ  ماـن  سراـف  مریمـس  هشمق و  نیوزق و  رد  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب
زین ناغرم  بآ  ار  نآ  و  ددرگ ، دنک ، یم  هابت  عفد و  ار  خـلم  هک  راس  غرم  ندـمآ  ببـس  دـشاب  هدـمآ  دورف  اجنادـب  خـلم  هک  یعرازم 

.دنیوگ

.لاسبآ

.ورسخرصان.یلاسبآ هفیحص ْي  رب  شتآ  وچ  قویع  زبس  خرچ  دبات ز  یمه  هقیدح :  .غاب  بکرم ) ِا  )

.نالاسبآ

(. نیمار سیو و  ) .نالاسبآ ردنا  لبلب  ناسب  نالان  هار  دص  اب  روپیش  نامه  لاسبآ :  ِج  بکرم ) ِا  )

.زبس بآ 

.دیآ دیدپ  مشچ  ینورد  راشف  زا  هک  عیاش  رایسب  مشچ ، رد  ییرامیب  مان  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب َس

.تسبآ

دبنجب اـت  وش  يرتشم  .يولوم.حیـصف  راـتفگ  فـال و  یب  ناـشماخ  حیـسم  زا  تسبآ  يوش  یب  ناـمیرم  نتـسبآ :  ففخم  ص ) [ ) [ِب
زا .يولوم.داـب  تسا  داـب  اـهرکم  اـه و  هلیح  دازن  نآ  زج  بش  تسا  تسبآ  هچنآ  .يوـلوم.نم  تسبآ  ندـعم  دـیاز  لـعل  نم  تـسد 

.محر .نادهز  ِا )  || ) .یخلب یلاعم  .ار  معن  تسبآ  دوش  نورتس  يال  رگ  تسین  بجع  وت  دوج  یباوخمه  هبشکی 

.تسبآ

هدامآ نیمز  ص )  || ) .دنیوگ زین  تسوپ  هیپ  تسوپ و  تشوگ  ار  نآ  هک  نآ ، لاثما  گنرداب و  جنرت و  تسوپ  ینورد  وزج  ِا ) [ ) [َب
.هتسب بآ  ففخم  ًارهاظ  تعارز ، يارب  هدش 

.اتسبآ

اجنآ مور  منادن  نآرق  ینعم  اجنیا  وچ  خـیراوتلا .) لمجم   ) .تسا هدروآ  تشدرز  هک  اتـسبآ  باتک  زا  نایـسراپ  و  اتـسِوَا :  ِخا ) [ ) [ِب
.یناقاخ.مناوخب اتسبآ  هک 

.ناتسبآ

ِا) (. || ) 1 () يریگناهج گنهرف  زا   ) ینزوس .ماگنه  تسا و  تقو  نیرب  سودرف  وچ  تسا  رابب  ناتسبآ  هزات  راهب  نتسبآ :  ص ) [ ) [ِب
ندوب نتسبآ  ( - 1  ) .دوب نادنز  نتـسکشا  نینج  رب  دوب  ناتـسبآ  جـنر  رگ  هز  درد  تسا :  تسبآ  عمج  ناتـسبآ  يولوم ، تیب  نیا  رد 
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.تسا هدوب  طلغ  دیاش  تسا  هتشاد  يریگناهج  بحاص  هک  يا  هخسن  دیامنیمن و  دیعب  ینزوس  تیب  رد  هملک ،

.نتسبآ

.هتفرگراب راهد .)  ) .یْلبُح .رادراب  .روراب  .تسبآ  .هلماح  .لماح  .دراد  مکـش  رد  هچب  هک  ناویح  ناسنا و  زا  هنیدام  ره  ص ) [ ) [ِب َت
رامیب زین  نامه  تسا  نتسب  ِردزا  وا  رهبزا  هک  .یسودرف.يادخدک  رومان  نیا  زا  داز  رسپ  يام  دمآ ز  نتسبآ  هرهچیرپ  هتشادرب :  لمح 

وزک ناسحا  ندعم  نآ  نسحلب  .ورسخرصان.ردامراچ  زا  هداز  رـسپ  نارازه  میرم  دننام  داب  زا  نتـسبآ  لگ  .یـسودرف.تسا  نتـسبآ  و 
دزن زا  بئاغ  يدوب  هک  تدم  نآ  ردنا  تس  هدـش  نتـسبآ  تبوخ  سورع  رگ  ردارب  يا  .ورـسخرصان.منتسبآ  تس  هتـشگ  نخـسب  لد 

نتسبآ (. - 1) یجنرطـش یلع  .سورخ  یب  دریگ  هیاخ  دشاب  کین  نوچ  نایکام  کنآ  رهب  دیابن  نتـشگ  نامگدب  تسورع  رب  سورع 
بش لاثما :  - .ندومیپ هار  یگتسهآ  یلهاکب و  تخس  نتفر ؛ نانتسبآ  لثم  .وا -  زا  ندوب  هدتـس  یناهن  ءهوشر  ًازاجم  یـسک ؛ زا  ندوب 

.تسا نتسبآ  بش  نیاک  نادب  شخبب و  تسا  نت  رهب  رگ ز  هتساوخ  ارت  تسا :  نکمم  رظتنمریغ  هزات و  ثداوح  عوقو  تسا ؛ نتـسبآ 
هچ منادیمن  میاج  دوخ  مزب  رد  دهد  ات  میورب  رد  ددنبن  .یخرف.نتـسبآ  دشاب  هک  مدونـش  بش  داز  تبوقع  ار  هاوخدب  بش  .یـسودرف 

دیاب درک  يروبص  ار  بشما  کی  .دلت  ام  يردت  تسل  یْلبُح  لیللا  دیوگ : برع  .یبایراف و  ریهظ  .بشما  تسا  نتسبآ  مدحبـص  دیاز 
( - 1 (. ) 2) ظفاح.تسا نتـسبآ  بش  دـیاز  هچ  ات  رحـس  تسا  نشور  ءهصق  ناهج  بیرف  .یماظن.دـیاز  هچ  دوخ  اـت  دوب  نتـسبآ  بش 

ؤلؤلب یهیس  يوید  دزیگنارب  ارت  رحس  داب  نوچ  .يدسا  .تسا  نمـشد  نورد  تسا و  تسود  نورب  تسا  نتـسبآ  کین  دب و  زا  ناهج 
بلط تفج  مزع  .ورسخرصان  .نخس  نتسبآ  نداز  درایب  ات  دیاب  غیت  ملع  درم  نابز  اهتمکحب  نتـسبآ  دش  نوچ  .ورـسخرصان  .نتـسبآ 
ادرف وزک  سک  دنادن  دیآ  نتسبآ  یبش  ره  یتیگب  ( - 2  ) .یناقاخ .مبای  ناسارخب  ناکما  بلط  رد  ار  تفای  تفای  ِنتسبآ  بلط  تسا و 

وا مغ  رد  .ورـسخرصان  .نتـسبآ  بش  تسا و  ربا  ءهیاس  ناهج  هک  یهاگآ  وچ  گنت  ینک  هچ  هریخب  لد  نیمار .) سیو و   ) .دـیاز هچ 
بـش زا  روش  رـش و  زج  زرگه  دـیازن  هک  اـفو  یب  رهد  نیز  .ورـسخرصان  .تسا  نتـسبآ  بش  هک  نک  یمه  ربص  لد  زین  نکم  گـنت 
سب وت  تعانق  وت  يا  هجاوخ  .یماظن  .تسا  نم  رب  اطخ  تفر ، یللخ  رگ  تسا  نتسبآ  بش  تفگ  شرگ  دیص  .ورـسخرصان  .نتـسبآ 
ینیب ینشور  نارازه  .یئانـس  .زارد  زورب  وت  هاتوک  بش  زاس  همه  اب  تسا  نتـسبآ  دوخ  هک  تسا  سب  وت  تعاضب  تمه  ربص و  تسا 

نیو بش  تسا  نتـسبآ  هک  دـنا  هتفگ  دـنیوگ و  .یئانـس  .نتـسبآ  هاـتوک  بش  نیا  تسا  زارد  زور  زا  هک  یتـیگ  تملظ  کـی  نیا  زا 
همه .ینزوس  .ياز  لدع  دیـشروخ  دشاب  هک  ینتـسبآ  داب  لیدع  یب  کلم  يا  تکلم  بش ز  ره  يار  ثیدح و  لها  دـنناد  يوگتفگ 

.یناقاخ .دننیب  ادلی  بش  هاچب  زور  فسوی  تسا  برط  زور  نتسبآ  مغ  ياه  بش 

.ندش نتسبآ 

.نتـشادرب راب  .نتفرگ  راب  راهد .)  ) .لَبَح .ضخمت  .ندـمآ  نتـسبآ  .ندـیدرگ  نتـسبآ  .نتـشگ  نتـسبآ  بکرم ) صم  [ ) [ِب َت ُش َد
تخرد ندروآرب  درخ  ءهفوکش  ندش و  هدنز  .رن ||  زا  هدام  ندش  رادربراب  .نتشادرب  هز  .نتفرگ  هچب  .نتشادرب  لمح  .نتشگ  هلماح 

.راهب لوا  ناتسمز و  رخآ  رد 

.ندرک نتسبآ 

.حاقلا ینزوز .)  ) .لابحا بکرم ) صم  [ ) [ِب َت َك َد
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.هاگنتسبآ

ار رهدـلا  عیرق  تیب  دـنا و  هتـشون  هناخالخ  هناختراهط و  هناخ و  تولخ  هاگنتـشبآ و  ینعم  هب  اهگنهرف  ضعب  رد  بکرم ) ِا  [ ) [ِب َت
.دنا هدروآ  دهاش  زین  هملک  نیا  يارب  هاگنتشبآ ، يارب  هکنانچ 

.ندینادرگ نتسبآ 

.ندرک نتسبآ  بکرم ) صم  [ ) [ِب َت َگ َد

.نتشگ نتسبآ 

نتـسبآ همه  هِز  هدمآ  سک  هچ  ار ز  ناگچب  هیالب  نیا  دوش :  ندش  نتـسبآ  هب  عوجر  .ندـش  نتـسبآ  بکرم ) صم  [ ) [ِب َت َگ َت
.ندوب هدتس  افخ  رد  هوشر  .يرهچونم ||  .ْهِم  ْهِک و  بش  کی  هب  دنتشگ 

.ینتسبآ

ینتـسبآز .یـسودرف.ینتسر  ءهچب  رومان  نیا  زا  ینتـسبآ  زا  تسهام  جـنپ  ارت  راب :  .يروراب  .لمح  راهد .)  ) .لَبَح صماـح ) [ ) [ِب َت
.راکشآ نداز  دوب و  ناهن  ینتسبآ  لاثما : .ورسخرصان.ییاز -  یمه  زورزور  دنچره  زگره  يوشن  یهت 

.هتسبآ

.تعارز يارب  هدرک  تسار  نیمز  .تسبآ  ص ) [ ) ِت [َب َت / 

.هتسبآ

يارب اهگنهرف  رد  روکذـم  یناعم  .يوگدـماشوخ  .سولپاچ  قلمتم و  .نتـسبآ ||  ص )  || ) .مِحَر .نادـهز  .تسبآ  ِا ) [ ) ِت [ِب َت / 
شمارب ژد  وید  دـیمارآ  هن  دوشیم :  هدـید  لیذ  تیب  رد  هملک  نیا  اهنت  دـشن ، هتفاـی  کـیچیه  يارب  يدـهاش  تسا و  هدـمآ  هملک  نیا 

(. نیمار سیو و   ) .نیریـش برچ و  نوـچ  مهب  دزیماـیب  نیمار  سیو و  راـک  هـک  یهاـگنآ  زج  شماـک  شیوـخ  يوـخ  هتـسبآ  ناـمه 
.دشاب قوشعم  قشاع و  نیب  ءهطساو  ینعم  هب  دیاش  وگدماشوخ و  سوساج و  سولپاچ و  تیب  نیا  رد  هتسبآ  فیعض  یلامتحاب 

.رسبآ

یب نیتالژ  ياجب  هملک  نیا  ندرب  راکب  ( - 1 (. ) 1) دننک هچاپ  هلک  بآ  ای  تشوگ  بآ  زا  هک  هنوگ  کنازرل  .درَسبآ  بکرم ) ِا  [ ) [َس
.دیامن یمن  بسانت 

.خرس بآ 

.یماظن.هایس ِبآ  هب  وشورف  وگ  ناهج  هاش  زبس  رس  خرس و  بآ  نم و  رمخ :  .بارش  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب ُس

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


.درسبآ

.تسا زگ  دابآ 7600  مرخ  ات  نآ  ءهلصاف  و  درجورب ، يدنولغچ و  نایم  درجورب  هب  دابآ  مّرخ  هار  رانک  رب  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ِب َس

.درسبآ

.رسبآ بکرم ) ِا  [ ) [َس

.يدرس بآ 

(. يرشخمز  ) .يذو .يدو  .دیآرب  يرجم  زا  لوب  زا  سپ  هک  بآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َس

.دیفس بآ 

.دوش دیراورم  بآ  هب  عوجر  .مشچ  رد  یتلع  مان  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِس [ِب َس / 

.نکسبآ

نارزخ يایردـب  هک  تسناـهج  ءهـمه  ناـناگرزاب  ياـج  ناداـبآ و  اـیرد ، نارک  رب  ناـملید ، تیحاـنب  تـسا  یکرهـش  ِخا ) [ ) [ِب ُك
.دوش نوکسبآ  هب  عوجر  ملاعلادودح .)  ) .دزیخ نوگانوگ  یهام  نیمشپ و  ءهتخمیک  اجنآ  زا  دننک و  یناگرزاب 

.دنکسبآ

.ناتسدرکب دابآرادرس  کیدزن  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [ِب َك

.ردنکس بآ 

.یگدنز بآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ِس َك َد

.نوکسبآ

زین نوکسبَا  ار  نآ  و  تسا ، گنـسرف  ینعی 24  هار  هزور  هس  ناجرج  وا و  نایم  هک  ناتـسربط  لـحاس  رب  یکرهـش  ماـن  ِخا ) ( ) 1 [) [َب
هاشمزراوخ دـمحم  ناطلـس  هک  دوب  هریزج  نیمه  دـنا  هتفگ  و  توقاـی .)  ) .اـهیتشک فقوت  يارب  تسا  يردـنب  هضرف و  نآ  و  دـنیوگ ،

نیا تبـسانم  هب  ار  اـیناقرا  رزخ و  ياـیرد  .تسا و  هتفرگ  بآ  ار  هریزج  نآ  زورما  و  تشذـگرد ، اـجنآ  رد  مـه  تـخیرگ و  اجنادـب 
نیمه رد  دـنا و  هتفگیم  زین  نوگبآ  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  مان  نیدـب  يدور  دـنیوگ  زین  .دـنمان و  نوکـسبآ  يایرد  ردـنب  نآ  ای  هریزج 

هلمج اـیرد  يور  هتفرگ  تسا :  نوکـسبآ  زا  یتروص  زین  نوکـسآ  .دـنا و  هدـینادرگب  دور  نآ  هار  نونکا  هتخیریمورف ، ایردـب  عضوم 
رد زا  يراد  وت  نوکسبآ  يایرد  ات  گنگ  رانک  زا  يراد  وت  .یکدور  .نوکـسبآ  هب  ات  ناورـش  تناناوخ ز  حدم  رهبز  وت  ّرب  ياهیتشک 

تسا نوکْسبآ  رحب  وچ  تسا : هدمآ  نیـس  تکرح  ءاب و  نوکـسب  زین  و  نوکْْـسبآ ، رعـش  رد  .یخرف و  .نارکم  ات  رادصق و  ات  جنکاک 
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.توقای ِطبض  هب  ( - 1  ) .دوش نکسبآ  هب  عوجر  .يروباشین و  یضر  .نوکس  بآ  رد  ار  هدازهش  بلاق  فیرش  دش  ات  اهمشچ 

.جنسبآ

.نزبآ بکرم ) ِا  [ ) [َس

.گنسبآ

.نزبآ بکرم ) ِا  [ ) [َس

.راوسبآ

ار نآ  .ورسخریما.دنک و  ( 1) ناراوسبآ ءهرئاد  دـنک  ناراب  همیخ ز  نآ  هک  بآ  تسا :  ناراوسبآ  نآ  عمج  و  بابح ، بکرم ) ِا  [ ) [َس
هداد بابح  ینعم  ار  ناراوسبآ  راوسبآ و  اهگنهرف  هک  نیا  اـب  ( - 1  ) .دنیوگ زین  هخافن  هعاقف و  یبرع  هب  هلبآ و  هلپوک و  بآ و  دـبنگ 

.دهدیم ناراوس  کباچ  ینعم  تیب  نیا  رد  ناراوسبآ  هچ  تسا ، لمأت  لحم  دشاب  يولهد  رعش  نیاب  رصحنم  دهاش  رگا  نکیل  دنا 

.هایس بآ 

تگندخ مهس  ز  دیآ :  دیدپ  هرصاب  بصع  ِيایفورطا  رومض و  زا  هک  صقان  ای  مات  يروک  .هیس  بآ  ( بکرم ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب
هایـس بآ  ناهرب - .)  ) .دنیوگ رواز  ار  هدروآ  هایـس  بآ  مشچ  .لیعامـسا و  نیدلا  لامک  .هایـس  بآ  روخ  مشچب  دـیآرد  دـیپس  زورب 

رد يرات  یگریت و  هک  تسا  هایـس  بآ  لوا  ءهجرد  (1 ؛) صقان هایس  بآ  .نآ -  رد  هایـس  بآ  لوزن  نآ و  ندش  رواز  مشچ ؛ ندروآ 
دورف دوب  هلصاف  هنایم  رد  هک  یهایس  بآ  بل  رب  قیمع :  میظع و  بآ  .ددرگ ||  یهتنم  ( 2) مات هایس  بآ  یمعب و  درآ و  دیدپ  مشچ 
دندرم اه  هشوگب  ناشوگدرز  دـیآ :  گرم  تاهورکم و  تافآ و  ینعم  هب  ًازاجم  .نافوط ||  نیدـلا || .) فرـش  ءهمانرفظ   ) .دـندمآ

هیـس بآ  همه  رگا  ناهج  .یماظن.هایـس  بآ  هب  وشورف  وگ  ناهج  هاش  زبس  رـس  خرـس و  بآ  نم و  .یماظن.دندربورف  هیـس  بآ  هب  رس 
زا هیس  بآ  دَوَد :  نوریب  یناشف  شتآ  ياه  هناهد  زا  هک  ریعس  .لالج ||  نبا  .روگنا  کبآ  نان و  یکیب  میـضار  وچ  كاب  هچ  تفرگ 

.یتشادنپ هایس  بآ  ارحـص  ترـضخ  .یماظن.یگرب  دنامن  ام  نبلگ  زو  یگرگت  ام  غابب  دیراب  دمآرب  نینهآ  رد  زا  گرم  دمآرب  نیمز 
دتفیب ز دنریگن  وچ  شک  تسم  تشگ  نانچ  هدروخ  هیـس  بآ  بکرم :  ءهدود  .بالاگز  .سِقن  .دادم  يدنوار || .) رودصلا  ۀحار  )
رد زین  بارـش  يالو و  لـگ  لیـس و  حون و  ناـفوط  کـشا و  کشرـس و  ینعم  هب  و  ملق || .) فصو  رد   ) يولهد ورـسخریما  .تسد 

Amaurose ( - 2 ( ) يوسنارف  . ) Ambiopie ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .تسا هدمآ  اهگنهرف 

.هایس بآ 

.ناتسودنه رد  جونق  رهش  یکیدزن  رد  يا  هرد  مان  ِخا ) )

.شبآ

.دیارآ بارش  ماعطب و  ار  یسک  ءهناخ  هاگشیپ  نوماریپ و  هکنآ  ع ص ) [ ) [ِب
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.راشبآ

.بصم .دزیرورف  يدـنلب  زا  هک  گرزب  رهن  يوج و  بآ  بکـس ) نتخیرورف ، ینعم  هب  ندـیراش  زا  راش ، ءاـم +  بآ ، زا : ( ) بکرم ِا  )
.دننک بصن  اهنادوان  ءهناهد  رب  هک  کبشم  گنس  .هلّالَش || 

.ولدمحا شبآ 

.ناجیابرذآ هب  غاد  هجرق  زودامرگ  كولب  زکرم  ِخا ) [ ) [ِب َا َم

.یبش بآ 

.دشاب جاز  ای  ّبَش  نآ  رد  هک  یندعم  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) یب ْبَش  [ِب 

.تشبآ

.سوساج .ناهنپ ||  .هتفهن  ص ) [ ) ِب [َب / 

.هاگتشبآ

.حارتسم .هناخبآ  .نتفهن ||  ياج  .ياجناهن  .هناختولخ  بکرم ) ِا  [ ) ِب [َب / 

.هگتشبآ

.هاگتشبآ بکرم ) ِا  [ ) ْهَگ ِب  [َب / 

.نتشبآ

.ندرک ناهنپ  .نتفهن  صم ) [ ) ِب َت [َب / 

.هاگنتشبآ

عیرق .هاگنتشبآ  دنـسانشب ز  ناتـسلگ  هن  نیگرـس  زا  ریبع  دنـسانشزاب  یمه  هن  حارتسم :  .زربم  .هاگ ||  نتفهن  ( بکرم ِا  [ ) ِب َت [َب / 
(. یطخ يدسا ، گنهرف  زا   ) رهدلا

.هگنتشبآ

.هاگنتشبآ ( بکرم ِا  [ ) ْهَگ ِب َت  [َب / 

.نوتاخ شبآ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


لیمب تفای و  سراف  یهاـشداپ  .ق  رد 666 ه .  هاشقوجلـس  كاله  زا  سپ  وا  .نایرغلـس  زا  رکب  یبا  نبدعـس  کباتا  رتخد  ِخا ) [ ) [ِب
.دیدرگ ضرقنم  نایرغلس  ءهلسلس  وا  گرمب  و  تشذگرد ، زیربت  رد  لاس 685  هب  و  درک ، جاودزا  رومیتوکنم  اب  وکاله 

.راوخشبآ

(. ینزوز  ) .ندروآ راوخشبآ  هب  عیرشتلا ؛ روخشبآ : ( بکرم ِا  [ ) اخ اوخ /  [ِب 

.روخشبآ

.لهنم .برشم  .دروم  .درو  .تشادرب  ناوت  ای  دروخ و  ناوت  بآ  نآ  زا  هک  ضوح  ای  رهن  ای  دور  زا  ییاج  بکرم ) ِا  [ ) ْرُخ ْرَوخ /  [ِب 
( نطعم .نطع   ) روخشبآ زا  هک  رتش  نآ  حاحلملا ؛  : راوخشبآ .همشچرس  .روخبآ  .ضوح  .هعرش  .هبرشم  .نطعم  .نَطَع  .عرـشم  .هعیرش 
هن سپ  نیا  زا  .یـسودرف  .گرگ  شیم و  یمه  درآ  روخـشبآ  هب  گرزب  هاش  دومحم  راد  ناهج  یماسالا .) یف  یماـسلا   ) .دـیاین رَتاو 

ناتسپب دوبن  رتمک  زین  شروخشبآ  مه  دوبن  رتدب  واگ  نیا  هاگ  ارچ  .یسودرف.گنلپ  نزوگ و  دیآ  روخشبآ  هب  گنج  هن  دزیخ  بوشآ 
وت یباین  ار  ندـمآ  دورف  ياپراچ  روخـشبآ  تسین و  ایگ  .یـسودرف.يوا  ریژآ  گنر و  دـش  هنوگرگد  يوا  ریـش  دـش  کـشخ  ناـنچ 
 : نطوم .ماـقم  .لزنم  ( || 1) .یـسودرف .شیم  گرگ و  یمه  يرآ  روخـشبآ  هب  شیک  هزیکاپ  كاپ و  لد  زا  ناـمه  .یـسودرف.ياج 

مارآ و دـب  اـجنامه  ترداـم  زا  يداز  نـیمز  ناروـتب  .یــسودرف.شروخشبآ  دــشاب  نـیچب  اـت  نادــب  شرتـخد  ناـمز  نآ  داد  مارهبب 
دریگن متـسد  مردـیح  دریگن  شتـسد  .یـسودرف.مروخشبآ  دزیا  درک  وت  رهـشب  مرتـهک  ارت  متـسر  تفگ  ودـب  .یـسودرف.تروخشبآ 

هک ییاجب  مرذگب  ات  ياشگب  هار  یکی  يزور :  .تمسق  .بیصن  .ورسخرصان ||  .شروخشبآ  سپ  زا  وا  مروخشبآ  سپ  متفر  شرّمع 
لد یناد و  وت  میتـفرب  اـم  .یـسودرف.مروخشبآ  میوج  رگد  ياـج  مرذـگب ز  تدـیآ  جـنر  چـیه  رگو  .یـسودرف.مروخشبآ  دزیا  درک 

.رابیوج نادـب  دـیآ  روخـشبآ  هب  رازغرم  نیا  ردـنا  تسه  هچره  هلگ  ( - 1  ) .ظفاح.ام روخـشبآ  دربیم  اجکب  ات  دـب  تخب  اـم  روخمغ 
هب گرزب  دزمروا  هاش  تسـشنب  وچ  .یـسودرف  .گرگ  شیم و  یمه  دمآ  روخـشبآ  هب  گرزب  درخ و  داش  هدش  شلدع  .یـسودرف ز 

روشک ود  ناشرگد ز  دب  رادرکب  ناداش  دنـشاب  هک  دوخ  رهب  ناشتـسا  نینچ  رتخا  زا  .یـسودرف  .گرگ  شیم و  یمه  دـمآ  روخـشبآ 
هن دـب و  هگارچ  هن  شزگره  هک  یـسرت  ارچ  ناهد  هتـسب  ءهچیزب  نیا  زا  .یـسودرف  .تسا  رب  یتشرد  ار  اهموب  نآ  هک  تسا  روخـشبآ 
هب یک  .لیعامـسا  لامک  .روخـشبآ  يوس  دـنیآ  مهب  نیهاش  کبک و  دـنکف  هیاس  وت  تیار  رـس  زاب  اجک  ره  .دعـسدوعسم  روخـشبآ ؟

شیم گرگ  درآ  روخـشبآ  يوس  .لیعامـسا  لاـمک  .ددرگ  ناـن  وت  لد  رد  دوخ  همه  ییادـگ  زک  درب  هار  وـت  لد  تمکح  روخـشبآ 
.لیعامسا لامک  .ددرگ  نابش  وت  بیهن  ار  ملاع  دادضا  رگا  تفس  رب  ار  گنل 

.مشبآ

هلیپ و ای  تسا  رابملت  مرک ، ءهناخ  زا  دارم  منادیمن  دشن و  هدید  تغل  نیا  رگید  ياج  رد  تاغللا .) سمـش   ) .هلیپ مرک  ءهناخ  ِا ) [ ) [َش
.سال .نشخ  مشیربا  یعون  .قلیف ||  هماداب و 

.نشبآ

.تسا هدمآ  دنشوپ  داماد  رب  هک  ینهاریپاهگنهرف  ضعب  رد  ِا ) [ ) [ِب َش
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.نشبآ

.نشیوآ .رتعس  ِا ) [ ) [َش

.سانش بآ 

نآ سانشبآ  دزنب  دنیشنن :  كاخ  رب  ات  دوش  یتشک  يامن  هار  دنادزاب و  رگیدکی  زا  ار  بآ  کنت  باقرغ و  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [ِش
نیهر ْناراذـگراک  دـنَاوت  باکر  ریز  .يروباشین  نیدـلا  یـضر  .هانـش  هب  عمط  رذـگ  دراد  وت  ملع  بآز  هک  جوم  ءهمعط  تسا  سک 
.ندرک ناوت  نآ  رد  زیراک  تسبآ و  ار  نیمز  مادک  دناد  هک  ینقم  .يروباشین ||  نیدلا  یـضر  .عیطم  ْناسانـش  بآ  دنَاوت  نانع  شیپ 

.تسا نآ  عمج  ناسانشبآ  .ناد و  هدعاق  مسر و  ًازاجم  و  یماسالا .) یف  یماسلا  ( ) ینجنبر  ) .نق نق  .نقانق 

.گنشبآ

.نزبآ بکرم ) ِا  [ ) [َش

.روش بآ 

.تسا ناتسلوش  بآ  نآ  رگید  مان  و  سراف ، دودح  رد  باط  دور  ءههاربآ  هس  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [ِب

.ناروشبآ

.رزخ رحب  برغم  رد  يا  هریزج  مان  .هاشنامرکب ||  يدور  مان  ِخا ) )

.هروش بآ 

.دشاب هدش  کنخ  یملق  ءهروش  اب  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِر [ِب َر / 

.یشبآ

.کهاچ .ار  بآ  لضاف  ندمآ  درگ  ناکدوک و  جئاوح  عفر  دننَک  يارس  نحص  رد  هک  یهاچ  بکرم ) ِا  )

.بیش بآ 

.دنیوگ زین  ار  بآ  نآ  دوخ  .رایسب و  بیش  اب  بآ  رذگهر  بکرم ) ِا  )

.نیریش بآ 

بآ ار  نآ  و  باـط ، دور  ءههاربآ  هس  زا  یکی  ماـن  .هزرـس ||  وـترز و  ناـیم  سابعردـنب  ناجریـس و  هار  راـنک  یلحم  ماـن  ِخا ) [ ) [ِب
.دنمانیم مه  دابآریخ 
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.هنیشبآ

.ریالم زا  زگ  رازه  ءهلصافب 77  ناتسگنس  هیجنگ و  نایم  نادمهب  ریالم  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َن

.تروص بآ 

.نتسش يور  تسد و  بآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َر

.ناتسربط بآ 

.دوش ناتسربت  بآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ِب َط َب ِر

.هیربط بآ 

.دوش هیربت  بآ  هب  عوجر  ( ِخا [ ) ير َي [ِب َط َب 

.الط بآ 

.دوش الط  ءهملکب  عوجر  .لیلکا و  بآ  .رز ||  بآ  بکرم ) ِا  [ ) َط [ِط / 

.يراکالط بآ 

.لیلکا هب  ندودنا  .بیهذت ||  ( بکرم صماح  [ ) َط [ِط / 

.ییالط بآ 

.هدودنا لیلکا  هب  .بَّهذم ||  ( یبسن ص  [ ) َط [ِط / 

.علط بآ 

 [ سراف زا  يو [  زا  و  دـنیوگ :  هناعلط  ار  نآ  زورما  دـنریگ و  امرخ  ءهفوکـش  زا  هک  یقرع  ًارهاظ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َط
(. ملاعلادودح  ) .دزیخ علط  بآ  هشفنب و  بآ  لگ و  بآ 

.الع بآ 

یبط ياهتیصاخ  رگید  شراوگ و  يارب  دوخ  عون  ياهبآ  نیرتهب  زا  یکی  دراد و  مَد  نآ  بآ  هک  دنوامدب  يا  همشچ  مان  ِخا ) [ ) [ِب َع
.تسا

.هروغ بآ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


ینادـیم وچ  ییارغب  هروغ  بآ  ناد ز  تمینغ  ینانوی : ) ءهملک   ) نیـساعما .دـنریگ  روگنا  ءهروغ  زا  هک  يا  هراصع  بکرم ) ِا  [ ) ِر [َر / 
.همعطا قاحسب  .دنام  یمن  ناتسب  رد  هروغ  يزور  دنچ  زا  شیب  هک 

.تفبآ

.شراولـش هترک و  ینک  تفبآو  هراـش  هچرا  تـسا  هیـس  نارگ  كاـخ  ناـمه  نـت  تفاـبآ :  .هدـنگ  هتفـس و  ربتـس و  ءهماـج  ِا ) [ ) [َب
.ورسخرصان

.یگنرف بآ 

.ناجیرال هب  یندعم  بآ  ءهمشچ  مان  ِخا ) [ ) [ِف َر

.ناشف بآ 

(. یسانش نیمز  ناتسگنهرف   ) .دوش یم  هدنار  نوریب  اهنآ  زا  مرگ  بآ  هک  ییاهخاروس  ( بکرم ِا  بکرم ، فن  [ ) ِف [َف / 

.قبآ

.قّابُا قَّبُا ، .اپزیرگ ج ، ای  هتخیرگ  ءهدنب  قبآ ؛ دبع  .هدنزیرگ -  .هتخیرگ  ع ص ) [ ) [ِب

.قبآ

.بامیس .قبیز  .َکبآ  بّرعم  ِا ) برعم ، [ ) [َب

.لیصق بآ 

نیا درآ و  یهبرف  نیلولـسم  رد  نآ  ندـیماشآ  دـننک و  تسد  هب  وـج  دـیوخ  نتفوـک  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِب َق
.دشاب عفان  میظع  ار  يرامیب 

.ربنق بآ 

.دوش ربنق  بآ  ءهندرگب  عوجر  ِخا ) [ ) ْمَق َب [ِب 

.دنق بآ 

.كزان نیریش و  رایسب  ناشاکب  هزبرخ  یمسق  .دنق ||  تبرش  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َق

.کبآ

وچ یم  هک  ییوگ  رز  ناسب  یم  زا  دوش  نم  دوجو  ّسِم  هفحت : )  ) .نارگایمیک حالطصاب  قبیز ، .َقبآ  .بامیس  .هویج  بکرم ) ِا  [ ) [َب
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.هتسجخ .تسایمیک  يازجا  زا  کبآ 

.کبآ

.ارت داب  كاله  .کَْلیَو  توص ) ع  [ ) [َب

.کبآ

.تسا یئاج  مان  ِخا ) [ ) [َب

.کبآ

.يردج .هلبآ  ِا ) [ ) ُب ِب /  [َب / 

.کبآ

(. ناهرب زا   ) .بآرپ زیچ  ره  ص ) [ ) [ُب

.راکبآ

رود نیدنچ  هک  متفگ  ار  ربا  .ورسخریما.راکبآ  رضخ  یـسیع و  شک  هدئام  راب  هاگ  شهگراب  قتت  رد  شکبآ :  .ءاقـس  بکرم ) (ص 
هار رد  منک  ار  دوخ  رهوگ  شیوخ  کلملارادـب  ملاع  هش  دـیآک  نامز  نآک  راـظتنا  رد  مدـب  هش  باـکر  رهبزک  تفگ  دوبب  تکاـسما 

.عرز تشک و  رایبآ  .ورـسخریما ||  .راکبآ  ربا  هن  يراب  ارم  دـناوخ  هش  تسد  درگنب  وک  ره  رهـش  رد  نم  یناشفارد  ات  راـثن  شنومیم 
هنینق زا  دـمآ  گناب  شک :  هریـش  .شورف  هداب  .شورفیم  .دـهد ||  بآ  ار  تازلف  هکنآ  .دوش ||  بآراک  هب  عوجر  .راوخبارـش و  || 

نب رد  یبورال :  .یبور  يال  .تانق  ءهیقنت  .ینکزیراک  بکرم ) ِا   || ) .یناقاخ.یبآ راک  درم  رگ  ترـشع  راکبآ  ناه  یبارخ  رب  داـبآک 
.یتکیسخا ریثا  .هدمآ  هاج  رس  زا  راب  کی  وت  يوک  رد  هکره  راک  بآ  رب  مه  هداتفا  الب  هاچ 

.راک بآ 

.یئانس...ریپ يدرگ  هک  ربم  تراک  بآ  هفطن :  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب

.يراکبآ

.راکبآ ناکد  بکرم ) ِا   || ) .راکبآ لمع  لغش و  بکرم ) صماح   || ) .راکبآ هب  بوسنم  یبسن ) (ص 

.ینساک بآ 

.ار اوادم  دننک  لصاح  ینساک  گرب  ندرشف  نتفوک و  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب
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.هماکبآ

بآ رد  هک  وج  اـی  مدـنگ  کـشخ  ناـن  زا  ار  نآ  و  شرت ، معطب  تسا  هدوـب  نشراوـگ  زا  یعوـن  یـشروخ و  ناـن  بکرم ) ِا  [ ) ِم [َم / 
ریزابا لفنرق و  ینیچراد و  سفرک و  مخت  هندوپ و  یهاگ  و  دـننک ، لـصاح  دـنا  هداـهنیم  باـتفآ  رد  ریمخت  يارب  یتدـم  هدـناسیخ و 

يارب ار  هماکبآ  و  دنا ، هدرکیم  هکرـس  کشخ و  ریمخ  دنپـس و  مخت  ریـش و  تسام و  زا  ار  نآ  مسق  کی  .دنیازفا و  یم  نآ  رب  رگید 
هتالف زاغرتشا و  کین و  ءهبنپ   [ ورم زا  يو [  زا  و  خَماک :  نآ  برعم  .هموک و  .هماک  .يُرم  .دنا  هدربیم  زین  يرهشب  يرهـش  زا  تراجت 

، هدـش ریگ  نماد  هماـکبآ  تذـل  ار  هجاوـخ  تفگ  ياـپواگ  ملاعلادودـح .)  ) .دزیخ محلم  نیزق و  ياـه  هماـج  هماـکبآ و  هکرـس و  و 
هماکبآ ار  هرکُـس  نیا  هک  دـیامرفیم  نم  ءهجاوخ  تفگ  تفر و  هیاسمه  ءهناخب  كزینک  هاوخب ، هماکبآ  هیاسمه  زا  تفگ  ار  كزینک 

زا وت  ءهدـنب  نم  ءهجاوخ  رگم  مولعم ، وت  راچیر  تذـل  وت و  يارـس  بیترت  و  لوقعلا .) ۀـضور   ) .تسا هدـنامن  تفگ  هیاسمه  نک ، رپ 
هماکبآ هک  هاـگره  تفگ  درب و  هماـک  تفاـضاب  دـیپس  ناـن  ياـت  رگید  كزینک  نآ  لوقعلا .) ۀـضور   ) .تسا هدروخ  امـش  ءهماـکبآ 

(. || لوقعلا ۀضور   ) .تفر هجاوخ  تمدخ  رد  هماک  نان و  اب  كزینک  مناسر ، فاعسا  هب  ات  يوگب  ارم  نوتاخ  مالعا  یب  دشاب  تسیاب 
.موضاه .نشراوگ  .ناگرزاب ||  شآ  .هناخرت  شآ  .شرت ||  ینخی  شآ و 

.هناکبآ

.هناـکفا .هناـکفآ  .صلمُم  .طـیلم  .قیلز  .صیلم  .ضهجم  .ضیهج  .ضهِج  .دوـش  طقـس  هک  ناوـیح  اـی  یمدآ  ءهچب  ِا ) ص ، [ ) ِن [َن / 
.ندرک طقس  ندرک ؛ هناکبآ  .هتفر -  راب  زا  ءهچب  .هناکپآ  .هناکف 

.یتیربک بآ 

.دشاب درگوگ  عبطب  نآ  رد  هک  یندعم  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب ِك

.دوبک بآ 

رد دنیآرب و  بآ  نآ  زا  يوروکین  نانز  بش  ره  هک  تسا  هدمآ  میدق  ياه  هناسفا  رد  .رضخا و  رحب  .نیچ  يایرد  مان  ِخا ) [ ) [ِب َك
.دنوش ایرد  زاب  دوش  زور  نوچ  دننک و  يزاب  تسا  نآ  رانک  رب  هک  یهوک  نماد 

.ندرک بآ 

يزیچ نتخورف  ًازاـجم ، .نتخاـس ||  لوـلحم  .ندرک  لـح  .ندرک  باذـم  .بوذ  .هـباذا  .نتخادـگ  .بیوذـت  بـکرم ) صم  [ ) [َك َد
ییوزرآ بولطم و  رد  ار  وا  ندرک ؛ بآ  ار  یـسک  لد  .اوراـن -  بلق و  اـی  دـساک  يرتشم و  مک  ییـالاک  ندـیناسر  شورفب  .یناـهنب 

.نداد راظتنا 

.هدرک بآ 

.هدرک بآ  یعلق  باذم : .هدرک ||  بآ  دنق  لولحم : ( بکرم فم  ن  [ ) ِد [َك َد / 
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.شکبآ

نم ات  يامرفب  شوخ  تسا و  درـس  بآ  رد  هاچ  نیدـب  فلختـسم :  .هاچ  زا  بآ  ءهدنـشک  .ءاقـس  ( بکرم ِا  بکرم ، فن  [ ) ِك [َك / 
هک سک  نآ  شیپ  زا  مه  .یسودرف  .شوخ  هتفخ  بش  زور و  نامداش  ردپ  شکبآ  شود  ياپ و  رـس و  هنهرب  .یـسودرف.شکبآ  مَُوب 

.یسودرف.شوخ رادرک  راتفگ و  ّیبوخب  شکبآ  کبنل  نیا  تسا  یئاقس  .یـسودرف.شکبآ  دص  کشم  اب  تفر  یمه  شوخ  يوب  اب 
متـشگ و شکبآ  نینچ  رایرهـش  روماـن  نآ  میب  زا  نم  .یـسودرف  .شوخ  راـتفگ  ناوـخ و  اـب  درمناوـج و  شکبآ  کـبنل  یگدازآ  هب 

رایـسب خاروس  اب  نیبوچ  ای  نیـسم  یفرظ  .يدعـس.نز ||  تشم  نینزان  ءهدنب  دوب  نز  تشخ  دیاب و  شکبآ  مالغ  .یـسودرف.راکشیپ 
ینعی شکبآ ؛ لثم  .ناوالاپ -  .ـالاپ  یـشرت  .نَوـالاپ  .ـالاپ  قامـس  .ـالاپولچ  .یفاـصولچ  .دـنریگ  نآ  اـب  ار  هدـیناشوج  جـنرب  بآ  هک 
تسس نیمز  زا  يا  هقبط  نآ  ناینقُم  حالطـصا  رد  .دنرآ ||  دکچورف  نآ  زا  بآ  هک  یفقـس  رد  ار  هیبشت  نیا  رتشیب  و  خاروسرایـسب ،

هلول  » .اهگرب گر  قْرِع و  .دننکن ||  رفح  شیب  ًةداع  دنسر  اجنادب  نوچ  ندنک  زیراک  هاچ و  رد  دشاب و  تسر  جِد و  نیمز  ِدورف  هک 
رگ یبط : ) ناتـسگنهرف  «. ) تسا لابرغ  دـننام  یئاه  هحفـص  اهنآ  نایم  رد  رایـسب و  ینیب  هرذ  ياـهخاروس  ياراد  هک  هاـیگ  رد  یئاـه 

.درآ یگنشت  هک  یماعط  .يدزی ||  حلاص  .تسا  يزاس  ءهتشر  یلگ  گرب  شکبآ  ره  غاب  نیا  رد  تسا  سانش  گنهآ  وت  شوگ 

.یشکبآ

ۀحار  ) .دـندرک یـشکبآ  هعلق  نآ  رب  اهتدـم  دـندمایب و  وا  لیخ  زا  نامکرت  ود  شکبآ :  لمع  لغـش و  بکرم ) صماـح  [ ) ِك [َك / 
(. يدنوار رودصلا 

.ندیشک بآ 

 || .حَْزن .نآ  زج  ضوـح و  هاـچ و  زا  نآ  دـننام  وـلد و  اـب  بآ  ندروآ  نوریب  .ییاـج ||  زا  بآ  لـمح  ( بکرم صم  [ ) ِك َد [َك / 
ندیـشک بآ  .دوشب ||  نوباص  رثا  ات  صلاخ  بآ  اب  هدز  نوباص  ءهماـج  نتـسش  .سجنتم ||  يزیچ  ندرک  يزاـمن  یعرـش و  ریهطت 

ار هدنروخ  یئاذغ ؛ ندیشک  بآ  .ندیشک ||  وه  .كاپان  بآ  اب  ندش  هدولآ  ببـسب  نآ  ندرک  ادیپ  كرچ  میر و  یتحارج ؛ مخز و 
.ندروآ یگنشت 

.ندرک یشکبآ 

سپ هماج  ریهطت  .ماّمح  رد  نت  یعرش  ریهطت  نتسش و  .نآ ||  دننام  هاچ و  زا  بآ  ندیشک  .یئاقس  بکرم ) صم  [ ) ِك َك َد [َك / 
.نوباص اب  نتسش  زا 

.نیشک بآ 

.دنب تسد  .نجنرب  تسد  ِا ) [ ) [َك

.نالک بآ 

.دنواهن رد  بساماگ  دور  زا  يا  هبعش  مان  ِخا ) [ ) [َك
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.مکبآ

.رام زا  یعون  ِا ) [ ) [َك

.رانک بآ 

.نالیگ بالود  شلاط  زا  يا  هیحان  مان  ِخا ) [ ) [ِك

.دنکبآ

هـشیب تشد و  هوک و  نیا  زا  دریگن  شلد  فرج :  .ازاردب  دشاب  هدرک  دوگ  هدرب و  نآ  زج  لیـس و  ای  دور  هک  ییاج  بکرم ) ِا  [ ) [َك
دباین همـشچ  هنـشت و  دشاب  هکره  یچفغ :  .رمـش  .يژ  .ریدغ  .ریگبآ  .يرـصنع ||  .رج  هرول و  دنکبآ و  نیا  زا  دـچیپن  شرـس  دور  و 

نازغلزغل ياج  کیرات  سب  رود و  يدـنکبآ  كاغم :  .وگ  .یخلب ||  دیهـش  .دـنکبآ  دـبایب  رگ  دـشابب  یـضار  نامگ  یب  ياج  چـیه 
(. ناهرب  ) .يا هنیدم  يرهش و  مان  ِخا )  || ) .یکدور.ياپ دنهنب  ورد  نوچ 

.ندنک بآ 

.نتخادنا بآ  .دنشاب  هتفرگرب  ار  نآ  زا  یتمسق  نوچ  نآ  زج  درس و  شآ  ای  تسام  نتخادنا  بآ  بکرم ) صم  [ ) [َك َد

.لیپوکبآ

غرم نیا  و  ( - 1 (. ) 1) تسالیراپ نآ  رگید  مان  دشاب و  رایسب  یلزنا  بادرم  هصاخ  رزخ و  رحب  رد  نآ  یباغرم و  زا  یمسق  بکرم ) ِا  )
.تسا (Macreuse  ) زورکام و  ( Anas niger  ) رژین سانآ 

.روکبآ

شدندیرب ز یپ  رتش  دـُب  تروص  هب  حـلاص  ءهقان  .يولوم.يا  هدـناوخ  مروک  بآ  روک و  نان  روکنان :  .سانـشان  کمن  بکرم ) (ص 
.بآ دقاف  .يولوم.دندب ||  ناشیا  روبث  نان  روک و  بآ  دندش  شمصخ  وج  بآ  ياربزا  ُرم  ِموق  نآ  لهج 

.هوکبآ

.اضر دهشم  فارطا  رد  تسا  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.ههوکبآ

.زیخبآ .بآ  ءهرن  .ههوک  .جوم  بکرم ) ِا  [ ) ِه [َه / 

.یکبآ
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.دماج لباقم  .ناور  عیام و  .هداشگ ||  .کنت  .قیقر  هماع ، لوادت  رد  یبسن ) ص  [ ) [َب

.راگبآ

لحاسب نیرهنلا  نیب  رد  يرهـش  ( - 1  ) .دوش رقبع  هب  عوـجر  .م  اـت 216  .م  .ق  زا 132  (، 1) اساذآ ناهاشداپ  زا  نت  تشه  ماـن  ِخا ) )
.تسا هفروا  اهَر و  نآ  رگید  ياه  مان  هک  تارف 

.هاگبآ

نت یشحو  يوس  ود  زا  عالضا  ریز  .هاگیهت  .هناثم ||  .روخبآ ||  .رختسا  .بالات  .هعنصم  .لهنم  يرشخمز .)  ) .دروم .درو  بکرم ) ِا  )
.هرصاخ .ناروناج  رگید  یمدآ و 

.راذگ بآ 

.رذگبآ .بآ  ربعم  بکرم ) ِا  [ ) [ُگ

.رذگبآ

.راذگبآ .بآ  ربعم  بکرم ) ِا  [ ) [ُگ َذ

.درگبآ

.ینور جرفلاوبا.اهدژا  وچ  مدب  ارت  دشکرد  هک  شتبیه  درگبآ  درگ  درگم  بادرگ :  بکرم ) ِا  [ ) [ِگ

.نادرگبآ

.دنریگرب نآ  زج  بآ و  گرزب  ياه  گید  زا  نادب  هک  راد  هتسد  ءهیطاب  ءهزادناب  نالک  ءهقعلم  .نیزلف  مچ  بکرم ) ِا  [ ) [َگ

.ینادرگ بآ 

.یّحِص ظاحل  زا  اوه  بآ و  نداد  رییغت  بکرم ) صماح  [ ) [َگ

.شدرگ بآ 

 || .یقرزا .رابغ  ددرگ  یم  مرن  كاخ  وا ز  تخس  لعن  کت  ماگنه  یکباچ  زک  یبکرم  شدرگ  بآ  راتفردنت :  ( بکرم ص  [ ) [َگ ِد
.نارگزرب حالطصا  رد  بآ  تبون  بکرم ) ِا  )

.هدندرگ بآ 

.یماظن.درگ هدندرگ  بآ  نیا  زا  دروآرب  درون  هر  یلتخ  نآ  رب  ربمیپ  نامسآ :  ًازاجم ، بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِد [ِب َگ َد َد / 
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.رگرگ بآ 

.رتشوش کیدزن  نوراک  زا  يرهن  ِخا ) [ ) [ِب َگ َگ

.مرگ بآ 

مرگ بآ  هّمَح : .دـشاب  مرگ  عبطلاب  هک  یندـعم  بآ  راهد || .)  ) .میمح .ّراح  هدیـشوج و  بآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) [ِب َگ
.ار نارامیب  ياوادم  دنزاس  بآ  نیا  رب  هک  یمامح  .بامرگ ||  ناهاش  مرگ  بآ  .ناجیرال 

.مرگ بآ 

زا يدور  مان  .نارهت ||  زا  زگ  ءهلـصافب 236500  دابآ ، فجن  قالبخرق و  نایم  نادـمه  نیوزق و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ِب َگ
.ناگرگ دور  دفاور 

.زگبآ

ببـسب یمدآ  نت  تسوپ  ندش  هدیجنرت  .هویم || -  زا  یتمـسق  ندش  هابت  ندـش ؛ زگبآ  .ْتفُرُزبآ -  .تسخبآ  بکرم ) فم  ن  [ ) [َگ
.ار ماّمح  نارگراک  هکنانچ  بآ ،

.زینشگ بآ 

.دننک لصاح  زینشگ  قاس  گرب و  نتفوک  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ِگ

.لگ بآ 

.دزیخ ...هشفنب  بآ  لگ و  بآ  سراپ ]  زا  يو [  زا  و  دـنریگ :  خرـس  لگ  زا  هک  يرطع  .بالگ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ُگ
.يدسا.شک دنتسشن  تسد و  دنتسشب  شوخ  يوب  لُگ و  ِبآ  هب  سپ  نآ  زا  ملاعلادودح .) )

.همگ بآ 

نیچ رحب  رد  هک  دـنریگ  یهاـم  یعوـن  مکـش  زا  ار  نآ  يوبدـب و  گـنر و  يرتسکاـخ  تسا  یبآ  .ۀـمجلاءام  بکرم ) ِا  [ ) ِم [ُگ َم / 
يایرد رد  دنک و  تسرد  ار  هتسکش  وضع  نآ  دسرن  اهنادندب  هکنانچ  دنروخب  نآ  زا  لاقثم  ود  رادقم  دنکـشب  هک  يوضع  ره  تسا ،

(. ناهرب  ) .دسر یم  مهب  زین  زومره 

.تشوگبآ

مزپ یم  نم  هک  تشوگبآ  رگ  دـننک :  دـیرت  ینعی  هنکـشا  ار  نآ  بآ  دـنزپ و  ایبول  دوخن و  اب  ًابلاغ  تشوگ  زا  هک  یماعط  بکرم ) ِا  )
رویط حراوج  رگید  زاب و  راکش ، زا  شیپ  هک  يا  همعط  .همعطا ||  قاحسب  .روجنر  رکش  نوچ  هچاپ  میس  زور  هب  دروخ  دنهد  هتسخب 
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.ینیب هرذ  تاناویح  تیبرت  يارب  صاخ  یعیام  .هتشچ ||  .هتْسُم  .دنهد  ار 

.يروخ تشوگبآ 

.دنروخ تشوگبآ  نآ  رد  ًةداع  هک  يروخ  تسام  زا  رتگرزب  هیطاب و  زا  رتدرخ  ءهساک  ( بکرم ِا  [ ) ُخ َوخ /  ]

.يدرگوگ بآ 

سراف و ناتـسرال  نانمـس و  رـسمار و  رد  .دـشاب  درگوگ  نآ  رد  هک  یعیبط  مرگ  ءهمـشچ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) وگ ِگ [ِب 
.تسه يدرگوگ  بآ  دنوامد  ناسارخ و 

.نوگبآ

نایم هدـنکارپ  نالیپ  وچ  ربا ]  نودرگ [ رب  تشگ  نادرگ  تسـسگب و  مه  دـیرابب و ز  قرزا :  .دوبک  .یبآ  .بآ  گـنرب  بکرم ) (ص 
حدق رد  نوگ  بانع  یم  نآز  .یخرف.ینایک  خرچ  يور  نوگبآ  نیا  رب  بش  ره  تس  هراتس  نشور  هک  ات  الا  .یخرف  .ارحـص  نوگبآ 

مَیَم ره  .يدسا.يرواد  هرئاد  نیا  رد  ناوارف  يربنچ  نوگبآ  تس  هرئاد  یکی  .يرهچونم  .داژناروح  یکرت  نوگ  باتهم  یقاس  نوگبآ 
سم دندیلام  ناگراتس  هام و  باتفآ و  تسرُد  رب  ایمیک  نآ  زا  هّرذ  کی  .دعسدوعسم.دوش  رامخ  ارم  شیع  زغم  دهد  رهپـس  نوگبآک 

زورون هب  هک  نک  هاگن  رـضخا :  .زبس  فراعملا || .) باتک   ) .دـش ناـبات  نامـسآ  نوگبآ  عطن  رب  یبرغم  ياهتـسرد  نوچ  ناـشدوجو 
 : نشور .ناـشخرد  .روآدـنرپ  .رادرهوگ  .رادـبآ  .يرهچونم ||  .ساـطرق  نوگبآ  رد  یناـم  ءهماـنراک  وـچ  ناـهج  تس  هدـش  نوـچ 

شدیـشک اراـخ  گنـس  نآ  زک  نوگبآ  نهآ  درک  هیاـم  رـس  گنـس  درک  ادـج  نهآ  شنادـب ز  گـنچب  دـمآ  رهوـگ  یکی  نیتـسخن 
یمه دیـشکرب  نوگبآ  رجنخ  یکی  .یـسودرف.دوب  هنـشت  ناـگرهچیرپ  نوـخب  دوـب  هنـشد  نوـگبآ  شردـنا  گـنچب  .یـسودرف.نورب 
رجنخ نیدب  نونکا  نم  .یسودرف.نوگبآ  رجنخ  ءهدنناشف  نوخب  نیک  رد  كاخ  ءهدنناشن  .یـسودرف  .دیرب  ار  شرـس  نت  زا  تساوخ 

.یسودرف.دیشکرب نوگبآ  رجنخ  یکی  دیرگنب  نادب  یگنج  مارهب  وچ  .یـسودرف  اذک .)  ) نوگریق منک  تمـشچ  شیپ  ناهج  نوگبآ 
ات هشیمه  رفولین :  نوگبآ ؛ لگ  ای  نوگبآ  بکرم ) ِا   || ) .دعسدوعسم.شاب دالوپ  نوگبآ  نیا  رصان  تست  دالوپ  نوگبآ  ردنا  ترـصن 

بابل .موفلا  بابل  .ربلا  بابل  .حمقلا  بابل  .هتساشن  .اشن  .یخرف...دازآ ||  نسوس  يریخ ز  دشاب و  دیدپ  لعل  ءهلال  نوگبآ ز  لگ  هک 
ییهام ز  ضوح :  .ریگبآ  .دبارت ||  نآ  زا  بآ  هک  تسا  زیراک  زا  یتمسق  ینعی  زیخ  بآ  ینعم  هب  ناسارخ  رد  و  .نلومآ ||  .هطنحلا 
مزراوخ بناج  زا  دنیوگ  هک  يدور  مان  ِخا )  || ) .دعسدوعسم .رمش  گنهن  یکی  نینوچ  ار  وا  سرتب و  تسبآ  یب  نوگبآ  نیا  رد  هک 

.دنا هتفگ  یم  نوکسبآ  ایردب  ار  نآ  بصم  تسا و  هتخیر  یم  رزخ  يایردب  هدمآ و 

.رهوگ بآ 

.دیآ دیدپ  مشچ  رد  هک  دیپس  بآ  .دیراورم  بآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) وُگ َه [ِب َگ / 

.هگبآ

.هاگبآ بکرم ) ِا  [ ) ْهَگ ]
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.ریگبآ

نآ رب  دش  نمجنا  هاپس  ریشدرا  رادمان  یهاگآ  بآ ز  رب  قروز  دنکفارد  وس  ره  باتش ز  ردنا  مه  ایردب  دمایب  رحب :  .ایرد  بکرم ) ِا  )
نادـب دیـسر  اـجنآ  وچ  ناـبات  دیـشروخ  هک  رهب  میدـیدن  ار  سک  بآ  نآ  زک  رهـش  يور  نآ  زا  تسا  ریگبآ  یکی  .یـسودرف.ریگبآ 
دیدپ دـمآ  ون  يریگبآ  یکی  دیـشک  ردـنا  رکـشل  هگیاجنآ  زو  هحیطب :  .ریدـغ  .هکرب  .بادرم  .یـسودرف.دیدپان ||  دوش  ایرد  فرژ 

هشیب و نوردنا  ودب  ریپ  هدیدناهج  دناوخ  مرخ  ارو  .یسودرف  .تخس  تسا  رانچ  بوچ  هک  یتفگ  وت  تخرد  ناسب  ین  شردنا  درگب 
يو زا  یـضعب  تسا و  هدوب  ریگبآ  تساراخب  زورما  هک  عضوم  نیا  هک  تسا  هدروآ  نینچ  مولعلا  نئازخ  باـتک  رد  .یـسودرف.ریگبآ 

هلیلک و  ) .دـندوب نکاس  یتشپ  گنـس  طب و  ود  يریگبآ  رد  یخـشرن .) ياراـخب  خـیرات   ) .رازغرم ناتـستخرد و  تسا و  هدوب  ناتـسین 
ییانـشور ریگبآ  رد  یطب  هنمد .) هلیلک و   ) .تسا رایـسب  یهاـم  ریگبآ  نیا  رد  هنمد .) هلیلک و   ) .مناد يریگبآ  یکیدزن  نیا  رد  هـنمد .)

(. || هنمد هلیلک و   ) .دـندوب یهاـم  هس  ...رود  يریگبآ  رد  هک  دـنا  هدروآ  هنمد .) هلیلک و   ) .تسا یهاـم  هـک  تشادـنپ  دـید ، یم  هاـم 
میتشگ جنر  اب  هک  نونکا  هک  تفگ  رانلگب  نایوپ  درمناوج  ریگبآ  یکی  يدنلب  زا  دـیدب  ریـشدرا  تشگ  هجنر  نتخات  نآ  زا  همـشچ : 

رب داتفارب  ینامز  ریـش  دازهک  همـشچ  يوس  دمایب  .یـسودرف.دوپ  رات و  یب  درم  هراب و  دـش  هک  دورف  دـمآ  همـشچ  نیا  رب  دـیابب  تفج 
تاریخ زا  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .ندرک دومرف  اهریگبآ  اه و  هعنـصم  هیداب  ردنا  تفر و  جـحب  يدـهم  هعنـصم :  .یـسودرف.ریگبآ || 
ناسراش رگد  راـبنا :  بآ  .رختـسا  .ضوح  يدـنوار || .) رودـصلا  ۀـحار   ) .دومرف هک  تسا  زاـجح  هار  ياـهریگبآ  هاـشکلم  ناـطلس 

وا رد  .یسودرف.باوخ  ياج  نتخاس  ناشدومرفب  بالگ  ریگبآ  رس  رب  کبس  .یسودرف.ریگبآ  نشلگرپ و  غاب و  زا  رپ  ریـشدرا  ءهکرب 
دـص دنا :  هداهن  یم  اهمزب  رد  هک  ار  عیام  ياهرطع  بالگ و  یفرظ  .يدـسا.غام ||  ریگ  نکـش  بآ  رد  روانـش  غار  يانهپب  يریگبآ 

داتـسرف و میرمب  ریگبآ  یکی  دـجربز  ّرز و  ریرح ز  ینیچ  ّزخ و  ءهماج  زا  وچ  ...راثن  رهبز  هَجنپ  رانید  راب ز  درک  مرد  جـنگ و  رتشا ز 
زا رپ  نیرز  ياهقبط  ...راوشوگ  اب  گنچ  ءهدـنزاون  راسگیم  سلجم و  ءهدـنزورف  .یـسودرف.رزب  هدرک  سواط  زغن  یکی  رهگ  يدـنچ 

.يژوک سرفلا .) حاحـص   ) .یچفغ يدـسا .) گـنهرف   ) .يژ .چـفغ  .رمـش  .یـسودرف.بالگ ||  ریگبآ  نوردـنا  شیپب  باـن  کـشم 
نیبوز و ناراب  .هرامع ز  .نیچ  زا  رپ  ریگبآ  تشگ  نم  خر  نوچ  دـمآرب  ریگبآ  هب  يراهب  داب  بغث :  .ریدـغ  .بالوک  .بـالات  .نادـبآ 

یهاـم هک  وت  رهب  نیا  زج  دـماین  يدرم  وت ز  رهـش  زک  مارهب  تفگ  ودـب  .یـسودرف  .ریگبآ  یکی  نوـچ  نوـخ  دـش ز  نیمز  ریت  ناراـب 
دمآ ز یهاگآ  وچ  .یسودرف.ریت  لاپوک و  هن  ینانس  درم  هن  ریگبآ  رب  تسا  ماد  هشیپ  ارت  همد  راگزور  ات  زوّمت  همه ز  رسکی  دنـشورف 

.یسودرف.ریگبآ تشد  تشگ  نالی  نوخ  ریت ز  زرگ و  دمآ و  غیت  كاچاکچ  .یـسودرف.ریگبآ  نیا  رب  رکـشل  دروآ  هک  ریـشدرا  هاش 
يوـس مدرم  درواـیب  ریپ  درم  دـشب  وـس  رهب  سپ  نآ  زو  .یــسودرف.ریگبآ  بـل  رب  دـش  هشیدـنا  رپ  ریــشدرا  هاـشب  دـمآ  یهاـگآ  وـچ 

ریت ّرپ  زا  دـش  سکرک  ماد  اوه  .یـسودرف  .مشخب  دـمآ  دـیّرغ و  دـید و  ارم  مشچ  ود  نوخ  زا  رپ  شریگبآ  ود  وـچ  .یـسودرف.ریگبآ 
رب ریگبآ و  ردنا  غام  .يرهچونم.ناردنکسا  نییور  سوک  نانچ  خی  هدرسف ز  ناریگبآ  هدش  .یسودرف.ریگبآ  نارس  نوخ  دش ز  نیمز 

دراد رازغرم  رد  وهآ  هرز  نیعْزَج  دراد  ریگبآ  رد  یهاـم  .يرهچونم  .يوخ  ياـه  هرطق  وا  رب  هتـسشن  ءهرهچ  نوچ  بآ  ياـه  هرطق  وا 
هچنغ لـگ  ریت  هلاژ  دـش  كادـنفزآ  ناـمک  .يدـسا.زارف  زا  تفبّرز  ءهلک  هدز  زارف  يریگبآ  يز  دندیـسر  .يرهچونم  .مکـش  نیمیس 
خاـش زا  تخیر  .دعـسدوعسم  .رازه  هچ  نت و  کـی  هچ  ار  شرجنخ  رحب  هچ  ریگ و  بآ  هـچ  ار  شبکرم  .يدـسا.ریگبآ  هرز  ناـکیپ 

نالاموش هک  نآ  دننام  فیل و  زا  بوراج  دـننام  يرازفا  .ینزوس ||  .ریگبآ  رب  نوگبآ  رز  نشوج  ياه  هبیغ  وا  ریت  بیهن  زا  ناتخرد 
هب خرچ  هوالک و  هروشام و  دح و  هتفدب و  دنناشف :  دنشاب ، هدرک  بیترت  نتفاب  تهجب  هک  هنات  رب  دننز و  بآ  رب  ناگدنهدراهآ  ینعی 
ّرک هد  ضوح  نیا  ریگبآ  یلایکم : ای  يا  هنامیپ  ای  یضوح  تیفرظ  شیاجنگ و  .یناقاخ ||  .بانط  بوک و  خیم  بوتـشمب و  ریگبآ و 
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( بکرم فن  (. || ) یـسانش نیمز  ناتـسگنهرف   ) .دزیر دور  کیب  نآ  بآ  هک  يا  هنهپ  مامت  .نادبآ ||  .دـنوآ  .بآ  فرظ  .تسا || 
ای یعلق  اب  مامح  نایت  هباتفآ و  روامـس و  نوچ  نیزلف  فورظ  ياهزرد  خاروس و  هکنآ  .دـهد ||  يوشو  تسـش  ِبآ  هک  مامح  مداخ 

.ددنب باذم  موم 

.كانریگبآ

.ریگبآ ریدغ و  رایسب  ینیمز  بکرم ) (ص 

.يریگبآ

ندرک بآرپ  .باذـم ||  موم  اب  نآ  ذـفانم  نتـسب  ای  یعلق  اب  نیزلف  ياـهفرظ  ندرک  میحل  .ماـمح ||  ریگبآ  لغـش  بکرم ) صماـح  )
.یناوا فورظ و  رابنا و  بآ  ضوح و 

.نیگبآ

(. اخیلز فسوی و   ) یسمش .نیگبآ  ءهتخت  رب  دیشوپب  نیمز  اهراوید و  فقس و  همه  تآرم :  .هنیآ  بکرم ) ِا  )

.هنیگبآ

.هشیـش .دنزاس  یلقلا ) حـلم   ) ایلق اب  قامخچ )  ) هنز شتآ  گنـس  بوذ  زا  هک  ءاروام  بجاح  ریغ  دـماج  یمـسج  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 
(. ملاعلادودح  ) .دنشورف رز  گنسمهب  دنرب و  زیزرا  هنیگبآ و  کمن و  دنور و  نادوس ]  اجنآ [  رصم  ناناگرزاب   : رسَا .هجاجُز  .جاجز 

تسپ اهب و  یب  دوب  هنیگبآ  وچ  دشاب  نآ  لها  هن  وک  یـسک  تسد  هب  رهگ  .يرـصنع.رولبب  وت  ودع ز  دناتـسب  رونخ  هنیگبآ  لابقا  ردنا 
نیک وچ  هنیک  رهم و  مه  اب  دـندنویپن  نیمار .) سیو و  ) .هنیگبآ گنـس و  دـننام  یکی  هنیکب  مغ  اب  ناج  وچ  نم  اـب  یکی  .يرـصنع.اهب 

هنیگبآ ز .يدـسا  ؟ گنـس تخاـس  اـجک  هنیگبآ  اـبا  گـنج  هاـگ  نیک  رهم و  دوب  نوچ  مهب  نیمار .) سیو و   ) .هنیگبآ رهم  دوـب  نهآ 
یبای اج  همه  هنیگبآ  .راطع.هنیگبآ  شراب  دربیم  يرخ  هنیهم  داتـسا  تفریم  رگم  .یناقاخ.دنکـشیم  هنیگبآ  گنـس  کیل  دیازیم  گنس 

ریز رد  هنییآ  دـنام  اجک  گنـس  هنیگبآ ز  دـننکیم  ردـب  .يدعـس  .زیزع  تسا  نآ  زا  دـیآ  تسد  هب  راوشد  لـعل  تسین  شردـق  نآ  زا 
شتآ و وت  یمحریب  نم و  يروبـص  .یفرع.راصح  هنیگبآ  رد  مزیرگ  هناهلبا  نم  درابیم  هنتف  گنـس  کـلف  قینجنم  .يدعـس ز  ؟ گـنز

.نیزلف ءهنیآ  .یمور  ءهنیآ  .یبـلح  ءهنیآ  .یجاـجز ||  ءهنیآ  .یـضایب ||  تشد  یلو  .گنـس  هنیگبآ و  وـت  قـشع  مغ  نـم و  لد  بآ 
هناخ نآ  زو  درک  هناخ  یمه  هنیگبآ  زا  هک  .یـسودرف  .تخاشن  ردـنا  ياـج  رهب  دـجربز  تخاـسب  هنیگبآز  رگد  هناـخ  ود  لـجنجس : 

.نمیب یبلح  ءهنیگبآ  ...ندرب و  نیچب  مهاوخ  یـسراپ  درگوگ  تفگ  تسا ، مادـک  رفـس  نآ  متفگ  .یـسودرف  .درک  هناـسفارپ  یتـیگ 
.ار نتخاس  هشیش  دننک  بوذ  طولخم و  رگید  داوم  اب  ار  نآ  هک  دشاب  یقامخچ  گنس  گیر  زا  یمسق  هنیگبآ ؛ گنس  ناتـسلگ - .) )

بارش فرظ  هصاخ  هشیش ، زا  فرظ  ینعم  هب  زاجمب ، ملاعلادودح || .)  ) .وکین دزیخ  هنیگبآ  گنس  نیبیصن  زا  و  يرـشخمز : )  ) .انیم
تـسد رب  رون  نوچ  نآ  سکع  هنیگبآز  ناس  توقاـی  دوش  رغاـس  ربمیـس  شغورف  زک  ماـف  توقاـی  مّرخ و  دـیاب  دروخ  یبارـش  نآز  : 

غیت و رولب و  ساملا و  دننام  ار  هدنشخرد  ای  فافـش  ياهزیچ  زا  یخرب  .ینزوس ||  .نابداب  زا  میلک  يرادنپ  درک  نوریب  تسد  دنکفا 
دـض و زیچ  ود  گنـس ؛ هنیگبآ و  .ندرب  ناـمرکب  هریز  فدارم  ندرب ؛ بلحب  هنیگبآ  لاـثما : .دـنا -  هتفگ  هـنیگبآ  ًازاـجم  زین  نامـسآ 
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.فلاخم

.هنیگبآ

.دوش هنیگبآ  لپ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َن

.رامیب ءهنیگبآ 

.لیلد .هروراق  .هرسفت  .رایسیب  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 

.یبلح ءهنیگبآ 

هب یبلح  مه  زورما  هکنانچ  دنا ، هتخاسیم  بلح  رد  هک  تسا  هدوب  يزلف  يا  هنیآ  ًارهاظ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي َح َل [َن / 
.دنزاس نآ  زج  روامس و  نآ  زا  هک  تسا  یقارب  کنت و  زلف  ینعم 

.هناخ هنیگبآ 

.هناخ هنیآ  ( بکرم ِا  [ ) ِن ِن َن /  [َن / 

.شورف هنیگبآ 

.يرهوـج تسا و  شورف  هنیگبآ  رهـش  رد  کـیلو  متمیق  یب  تعاـضب  زا  دـیآ  مرـش  هـنیگبآ :  ءهدنـشورف  ( بـکرم فـن  [ ) ِن ُف [َن / 
.يدعس

.رگ هنیگبآ 

(. ینجنبر  ) .یجاجُز .جاّجَز  .رگ  هشیش  ( بکرم ص  [ ) ِن َگ [َن / 

.يرگ هنیگبآ 

.یجاّجز .هنیگبآ  نتخاس  ياج  بکرم ) ِا   || ) .هنیگبآ نتخاس  لمع  ( بکرم صماح  [ ) ِن َگ [َن / 

.طورخم ءهنیگبآ 

ياه هنیگبآ  مشیربا و  هبنپ و  ياه  هماج  دادغب  زا  و  هدروخ : شارت  رولب  .هدیـشارت  ءهنیگبآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي َم [َن / 
(. ملاعلادودح  ) .دزیخ نوهدم  ياهتلآ  طورخم و 

.لبآ

.ندرا کیدزن  یعضوم  .صمحب ||  یهید  .قشمدب ||  یهید  مان  ِخا ) [ ) [ِب
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.لبآ

.رتش ندینارچب  اناد  داتسا و  ع ص ) [ ) [ِب

.تیزلا لبآ 

.دنیوگ زین  لبآ  ار  نآ  و  ندرا ، کیدزن  یعضوم  مان  ِخا ) [ ) ُْزل َز [ِب 

.میحل بآ 

.کمن رهوج  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َل

.ندرک هبنل  بآ 

.دوخ تسوپ  رد  هناد  زا  نآ  بآ  ندرک  ادج  ران و  نوچ  ءهویم  ندرشف  بکرم ) صم  [ ) ِب َك َد َْمل َب /  ]

.جولبآ

نوچ ات  معطب  دـشن  دزربت  وچمه  جولبآ  ات  تسا :  نآ  برعم  جوْلبُا  دـنیوگ و  زین  جوْلبَا  ار  نآ  .دیفـس و  دـنق  هفحت .)  ) .ررکم دـنق  ِا ) )
.یماج ياهبروپ  .رکش  رفظ  حتفب و  شیع  طاشن و  تسد  میقم  تتلود  نهد  رد  هداهن  اداب  رکش  رظن  شیپب  تسین  تابن 

.هلبآ

.یلصا دلج  ینعی  همد  هرشب و  نایم  بآ  ندمآ  درگ  مخز و  برض و  ای  یگتخوس  تلعب  هرـشب  زا  یتمـسق  یگدمآرب  ِا ) [ ) ِل [ِب َل / 
لگ رمع  هتسبب  اهمغ  یسب  زا  جیلباک  دش  هلبآ  تفکب و  ردنا  شفکب  ای  هطافن :  .هلوجخ  .كژد  .هرثب  .ردج  .طفن  .هلْجَم  .لْجَم  .لَوات 
عطق هار  تعاس  نیمه  هک  نکم  گنت  لد  ...تسا  هدرک  هلبآ  تیاپ  هچرگا  یپاچ .) يدسا ، گنهرف  زا   ) يدجسع (. 1 () اذک  ) اپب ار  اپ 
 || .يرهبا نیدلا  عیفر  .يرایسب  تساخن  تدحو  هکنآ ز  تفگ  هک  تسا  هلبآ  کی  نیا  زا  لد  رب  هلبآ  رازه  فراعملا .) باتک   ) .دوش

.ناتـسپ ءهمکت  .یجواس ||  ناملـس  ندـب ؟ رد  درادـن  قرحم  بت  رگ  دزوس  هچ  زا  هلبآرپ  یبل  اب  راخبرپ و  ینابز  اب  هلاخبت :  لاخبت و 
اب یئابو  يراس و  نفع ، تسا  ییرامیب  .شناتسپ || ؟ ءهلبآ  زا  ما  هدروخ  نوخ  هکنآز  یضار  یتیگ  ردام  شرورپ  زا  مَین  ناتـسپ :  رس 

دنچ رهب  زین  ناگدروخلاس  لافطا و  حـیقلت  ورنیا  زا  دـشاب ، کلهم  هاگ  دوش و  میر  كرچب و  یهتنم  هک  مادـنا  رهاظ  رب  يروثب  بت و 
هم ُهن  ههام :  .هطافن  .هطفن  برالا .) یهتنم   ) .کچیچ .خبن  .يردـج  .تسا  يرورـض  مزال و  نآ  يریگولج  عفد و  يارب  راب  کی  لاس 

مدرم نوخ  هلاس  یس  درآرب  هلبآ  نوچ  یضیح  نوخ  ههام  هن  رّدجم  دنک  تروص  درآرب  هلبآ  سپ  دشاب  ضیح  نوخ  زا  دنزرف  ياذغ 
زا یبابح  ینعی  .شوج  .كریت  .ریت  .یماظن ||  ؟ دوب هنوگچ  دـمدرب  هلبآ  دوب  هنومن  خر  هک  ار  كدـمحا  .یناـقاخ  رب ؟ دروآ  هچ  رخآ 

ریدـغ ضوح و  رب  ناراب  هاگ  هک  راوس  بآ  .هلپوک و  .بابح  .دـیآ ||  بآ  يورب  هتـساخرب و  ناشوج  یعیام  فرظ  نب  زا  هک  راـخب 
مـشچ .هراتـس  ًازاجم ، کلف ؛ خر  ءهلبآ  .دتفا -  مادنا  رب  هک  شوج  .نیمـشپ ||  نیمـشیربا و  ياه  هماج  رد  درخ  یگدمآرب  .دـتفا || 

(. یطخ يدسا ، گنهرف   ) .اییآ یک  رگم  وت  ات  وت  ياهمغ  ِسب  زا  ( - 1  ) .دروآرب مه  هلبآ  دوب  لگشوخ  كرابم  لاثما : .بش - 
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.ندروآرب هلبآ 

.طفنت .رابتنا  بکرم ) صم  [ ) ِل َب َو َد [ِب َل / 

.مشچ ءهلبآ 

ار نآ  هماـع  لوادـت  رد  دـیآ و  دـیدپ  مشچ  رهاـظ  رب  هک  یخرـس  اـی  دیفـس  ءهناد  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) ِچ ِل ِي َچ /  [ِب َل / 
.دنیوگ كروت 

.راد هلبآ 

.دراد لوات  مادنا  رب  هکنآ  .دراد ||  يردج  نت  رب  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) ِل [ِب َل / 

.ور هلبآ 

(. يدنوار رودصلا  ۀحار   ) .لیام يدرزب  هرهچ  دوب ، ور  هلبآ  ...هاشکلم  ناطلس   : ردجم ( بکرم ص  [ ) ِل [ِب َل / 

.ییور هلبآ 

.ور هلبآ  یگنوگچ  تفص و  ( بکرم صماح  [ ) ِل [ِب َل / 

.گنرف ءهلبآ 

.سیلفیس عماوجلا .) عمجم  زا   ) .کشتآ .تفوک  .هناد  ینمرا  .هیجنرفا  ران  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِل ِي َف َر [ِب َل / 

.ندرک هلبآ 

.ندروآرب هلبآ  بکرم ) صم  [ ) ِل َك َد [ِب َل / 

.بوک هلبآ 

.دنک هلبآ  ءهیام  حیقلت  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) ِل [ِب َل / 

.یبوک هلبآ 

.هلبآ ءهیام  حیقلت  ( بکرم صماح  [ ) ِل [ِب َل / 

.يواگ ءهلبآ 

هلبآ ءهیام  نآ  ياه  هناد  حشرت  زا  هک  دنزیم  واگ  ياهناتسپ  يور  رتشیب  هک  تسا  يا  هلبآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ِل ِي [ِب َل / 
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(. نیعم یسراف  گنهرف  زا   ) .دننک یم  هیهت  ناسنا  يارب 

.دنفسوگ ءهلبآ 

.ْخبَن .خَبَن  .ههیمَا  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِل ِي َف [ِب َل / 

.نوگ هلبآ 

.ینآاق.ایرث نم ز  رهچ  وچ  دـش  نوگ  هلبآ  انیم  دـبنگ  درَگدرِگ  نیا  هک  شود  لیذ :  تیب  رد  و  هلبآ ، نوچ  بکرم ) ص  [ ) ِل [ِب َل / 
یم شور  ناس و  هبـش و  دـننام و  زین  ماف و  نول و  گنر و  ینعم  هب  هنوگ  هکنانچ  هملک  رخآ  رد  نوگ  هچ  تسا ، هدـمآ  طـلغ  ًارهاـظ 

.تسا هدشن  هدید  ییاج  رد  هدنراد  اراد و  ینعمب  سب و  دیآ و 

.ناغرم هلبآ 

شیب هرشب و  رد  تسا  يرادبآ  ياه  هناد  زورب  نآ  تمالع  لافطا و  صوصخم  يراس  نفع و  تسا  ییرامیب  ( بکرم ِا  [ ) ِل ُم [ِب َل / 
.دیاپن زور  دنچ  زا 

.كان هلبآ 

.راد هلبآ  ( بکرم ص  [ ) ِل [ِب َل / 

.ناشن هلبآ 

ناشن هلبآ  نوگ  مدـنگ  رجنـس  ناطلـس  ردـجم : .راد  هلبآ  .دراد  هرـشب  رب  هلبآ  رثا  زا  اه  یگتفرورف  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) ِل ِن [ِب َل / 
(. يدنوار رودصلا  ۀحار   ) .دوب

.ندش ناشن  هلبآ 

.ندش ردجم  .ندمآ  ادیپ  هرشب  رب  نآ  دننام  هلبآ و  ناشن  بکرم ) صم  [) ِل ِن ُش َد [ِب َل / 

.هتیلبآ

هدـید هملک  نیا  رگید  ياج  رد  و  يروعـش .) گنهرف  زا   ) .تسا هدـمآ  تحـالف  تعارز و  ینعمب  سرفلا  عمجم  رد  ِا ) [ ) ِت [ِب َت / 
.دشن

.ومیل بآ 

تسار نآ  حرش  ومیل  بآ  هب  تسه  ارت  هک  ییوزرآ  دننک :  لصاح  شرت  يومیل  ندرشف  زا  هک  یبآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب
.همعطا قاحسب  .راموط  نارازه  هب  دیاین 
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.هراو لامبآ 

.تسا ناسارخ  دهشم  تیالو  نییاپ  كولب  زکرم  نآ  يا و  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َر

.ندرک یلام  بآ 

جراخ بآ  رد  نوباصب  هدولآ  ءهماج  نتـسش  .دـنیوش ||  نوباـص  اـب  سپـس  اـت  بآ  هب  لوا  راـب  هماـج  نتـسش  ( بکرم صم  [ ) [َك َد
.دنکن هدولآ  ار  ضوح  بآ  نوباص  فک  ات  ضوح 

.هنام بآ 

.گنس لاغز  ندعم  ياراد  ناشاک  عباوت  زا  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َن

.هام بآ 

.دوش مود ) ِلخدم   ) بآ هب  عوجر  .یمور و  سطسوغآ  فدارم  ینایرس ، بآ  هام  بکرم ) ِا  )

.دوسکمن یهام  بآ 

(. هفحت  ) .نونلاءام بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [) [ِب ِي َن َم

.هدرم بآ 

.دکار بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِد [ِب ُم َد / 

.يدرم بآ 

.ینم .هفطن  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َم

.ناغرم بآ 

ناغرم بآ  هب  مورن  رگید  دـنور :  اجنادـب  هبنـش  هس  ره  بجر  هام  رد  ناـمدرم  هک  زاریـش  یکیدزن  هب  یهاـگ  جرفت  ماـن  ِخا ) [ ) [ِب ُم
دورف خلم  هک  ياج  ره  دـنیوگ  سراف و  مریمـس  ناتـسهق و  رد  تسا  يا  همـشچ  مان  جاردـننآ || .) زا  ( ؟ .ناغرم بابک  مروخن  رگید 

ار نآ  .دنک و  هابت  دروخب و  ار  هدمآ  دورف  خلم  دور و  بآ  یپ  زا  راوخ  خلم  غرم  ینعی  راس  دنرب  اجنادـب  همـشچ  نیا  بآ  نوچ  دـیآ 
.دنیوگ زین  راس  بآ 

.دیراورم بآ 

يامع بجوم  دوش و  لصاح  نآ  ياه  هدرپ  ای  هیجاجز  ترودـک  زا  هک  مشچ  رد  ییراـمیب  ماـن  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) ُْرم [ِب 
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.تسا هدروآ  ینعم  نیدب  ار  رمت »  » ناهرب رد  .دنیوگ و  زین  دیفس  بآ  دیپس و  بآ  ار  نآ  .ددرگ و  صقان  ای  مات 

.ناگژم بآ 

.یسودرف.یسب ناگژم  بآ  اب  دیسوبب  یسک  ره  خر  ندرک  دوردبب  کشا : بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب ُم

.هژم بآ 

نوچ هدش  ناطلغ  هداشگب و  هژم  بآو  زگ  یمه  تشگنا  هراظن و  هب  ( 1) هتـسش نم  کشا :  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِژ [ِب ُم َژ / 
.هتسشن ففخم  ِت ؛]  َش َت /  ِش /  هتسش [  ( - 1  ) .ینزوس .زوگ 

.فاضم بآ 

.دوش فاضمب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب ُم

.قلطم بآ 

.دوش قلطمب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب ُم َل

.یندعم بآ 

ّبش نهآ و  دی و  قبیز و  درگوگ و  دننام  تسا  حالما  يا  هراپ  هب  هتخیمآ  عبطب  هک  يا  همشچ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) [ِب َم َد
.دنماشآ ای  دننک و  مامحتسا  نادب  اهیرامیب  ضعب  رد  جاز و  و 

.قلعم بآ 

.یماظن.ناشف قلعم  بآ  نیا  رب  كاخ  ناشن  قَّبطم  كاخ  نیا  رد  گنس  نامسآ :  ًازاجم ، بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ْلَع َل [ِب ُم 

.رطقم بآ 

.دشاب هدش  هیفصت  قیبنا  عرق و  اب  هک  یبآ  .راخب  زا  هدرک  لصاح  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ْطَق َط [ِب ُم 

.نبآ

.کشخ ماعط  ع ص ) [ ) [ِب

.هدادان بآ 

.خْرَش رپ ؛ یب   - هدادان و بآ  ناکیپ  هدادان ، بآ  ریشمش   - .هداد بآ  لباقم  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد [َد / 
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.ران بآ 

.دوش رانا  بآ  هب  عوجر  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب

.جنران بآ 

.دننک لصاح  جنران  ندرشف  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِر [ِب َر / 

.كانبآ

هک نیمز  .دراد  رایسب  ياه  همشچ  هک  نیمز  كانبآ ؛ ینیمز  .كانبآ و  يریش  حیض ؛ حایـض ، بآ : هب  هتخیمآ  .راد  بآ  بکرم ) (ص 
.دوارت نآ  زا  بآ 

.خیانبآ

اراـخب ریما  لوغم  ءهلمح  رد  ءارمـالاریما و  هاـشمزراوخ  ناـمز  رد  وا  .هیقوجلـس و  تلود  يارما  زا  ناولهپ ، نب  غلطق  بقل  ِخا ) ( ][ ) 1)
نایاپ ات  درب و  اـجتلا  ( 2) هاشریت هاـشمزراوخ  رـسپب  تفر و  ير  هب  اـجنآ  زا  ناـسارخب و  اراـخب  رب  لوغم  يـالیتسا  زا  سپ  تسا ، هدوب 

ن ( - 2  ) .تسا هدش  هتشون  نآ  زج  جناینا و  خاتیا ، لیبق  زا  فلتخم  ياهلکشب  یـسراف  خیراوت  رد  مان  نیا  ( - 1  ) .دوب اجنادب  یگدنز 
.هاشریپ ل :

.تابن بآ 

ءهساک داشمـش و  ءهچقبط  رب  هک  ام  لد  اب  تابن  بآ  دـنکیم  هویـش  هچ  ینیریـش :  اولح و  یمـسق  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َن
.همعطا قاحسب  .تسا  یبلح 

.نودنبآ

.ینودبآ یناجرج  یلع  نب  دمحم  نبدمحا  رکبوبا  سأرلا  طقسم  .ناجرجب  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َب

.یگدیدن بآ 

.لافس سابرک و  ءهدننام  هدیدن  بآ  زیچ  تلاح  تیفیک و  بکرم ) صماح  [ ) ِد يد َد /  [َن 

.هدیدن بآ 

.هدیدن بآ  ءهزوک  دشاب : هدیـسرن  نادب  بآ  هدـشن و  هتـسش  هاگچیه  هک  نآ  دـننام  لافـس و  ای  هماج  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد يد َد /  [َن 
.هدیدن بآ  سابرک 

.طاشن بآ 
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.هفطن ینجنبر || .) ( ) يرشخمز  ) .يذم بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن [ِب َن / 

.هدیشکن بآ 

.هدیشکن بآ  شحف  تشرد :  تخس  ماوع ، لوادت  رد  ًازاجم  .هدشنریهطت ||  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد ِك َد /  [َن َك / 

.امن بآ 

باـعل .روـک  .هلاو  .ریتـک  .لآ  .باروـک  .بارـس  .دـننک ||  اـجنآ  رد  هک  یئاـنب  .زیراـک ||  همـشچ و  رهظم  بـکرم ) ِا  [ ) َن ِن /  [ُن / 
.هول .لقاسع  .لقسع  .عملی  .سمشلا 

.کمن بآ 

داسف و زا  ار  لوُقب  بوبح و  ضعب  اهتشوگ و  يا  هراپ  یهام و  نآ  رد  هک  کمن  اب  هتخیمآ  بآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َن َم
.دنیوگ زین  باکمن  ار  نآ  و  دنراد ، هاگن  یهابت 

.درون بآ 

.دعسدوعسم .بآ  شتآ و  زا  رازراک  رد  يراد  كاب  هچ  درون  بآ  میلک  یبوک  شتآ  لیلخ  درونایرد :  .حالم  بکرم ) فن  [ ) [َن َو

.سونبآ

نیمه هب  یتخرد  زا  اهبنارگ  نیگنس و  تخس و  گنر و  هایس  یبوچ  اسون ) بآ  یمارآ  ای  نباه و  يربع  ای  و  ( 1) سنبا ینانوی  زا  ( ) ِا )
نازخ نآ و  زا  رت  ضیرع  ربونص و  گرب  نوچ  شگرب  توالحاب ، درز و  روگنا  دننام  نآ  رمث  تسا و  بانعب  هیبش  تخرد  نآ  .مان و 

.يزیـش ینجنبر .)  ) .زیـش .سلما  بلـص و  هایـس و  یـشبح  مسق  دیفـس و  طوطخ  اب  يدنه  مسق  .انح  مخت  دننام  شمخت  دـنک و  یمن 
ماـسقا دوجا  دوب  سلما  نوچ  مسق  نیا  و  يرـشخمز .)  ) .دـنناوخ مساـس  هایـس و  سونبآ  ار  نآ  دـشاب و  رت  هریت  نآ  زا  یمـسق  يزیش ،

هب عوجر  يرشخمز .) زا   ) .جاس .غچ  .دنیوگ  هعملم  عملم و  هسیپ ، سونبآ  دیپس ، سونبآ  ار  نآ  هک  رت  نشور  یمسق  .تسا و  سونبآ 
نوچ ناکنیفلز  نآ  ینیب  .یخلب  دیؤملاوبا  .رامـسم  شب و  همه  نیمیـس  نهآ ، ياجب  دوب  هتـشارف  وا  ردـنا  يرد  سونبآ  ز  دوش :  جاس 
بش زا  هیانک  سونبآ ؛ ءهدرپ  (. - یطخ يدسا ، گنهرف  زا   ) نایط اذک .)  ) سونبآ نوچ  دوش  نونکا  ینزردنا  جخلب  رگ  مخبالاب  ربنچ 

دش هک  یهاپس  هایـس :  .ربغا  .رات  .هریت  سونبآ ؛ نوچ   - .یـسودرف.سوک ياوآ  یتیگ ز  دوسآرب  سونبآ  ءهدرپ  نآ  دمآ  دیدپ  تسا : 
تــشگ هوـک  اــت  هوـک  نـیمز  سوـط  هاــگرد  دــمآرب ز  هریبـت  .یــسودرف.سوک  ناــگنلپ ز  شوـگ  دــیّردب  سوـنبآ  نوـچ  تـشد 

زا تشگ  نیمز  سوردنـس  نوچ  ربا  یکی  دـمآرب  رپـس  نیرز  نیرز و  كرَت  سب  رمک ز  نیرز  ناراوـس  شوـج  .یـسودرف.سونبآ ز 
تـشگ اوه  شدرگ  .یـسودرف.سونبآ ز  رهپـس  دـش  نینهآ  نیمز  سوک  قوب و  ءهلان  زا  دـش  رپ  ناهج  .یـسودرف.سونبآ  نوچ  درگ 

نوـچ تشگ  نیمز  رکـشل  سوـک ز  تـسبرب  تفاـی  یهگآ  لاز  وـچ  .یـسودرف.سونبآ  نوـچ  هریت  رـسبرس  نـیمز  سوردنـس  نوـچ 
هتـشگ نوگن  شفرد و  هدـیرد  .یـسودرف  .سونبآ  هگ  تسا و  سوردنـس  هگ  هک  سوـسف  يارـس  رد  ینمیا  نکم  .یـسودرف.سونبآ 

ebenos ( - 1  ) .یسودرف.سونبآ دش  درگ  زا  دیش  خر  سوک  مارهب  هاگرد  دمآرب ز  .یسودرف.سونبآ  هدش  نارادمان  خر  سوک 
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.یسونبآ

خاش یسونبآ  نآ  دنا :  هدروآ  يانهش  يانروس و  ینعمب  ار  خاش  یسونبآ  .ربغا و  .هریت  .هایـس  .سونبآ  گنرب  .سونبآ  زا  یبسن ) (ص 
.یناقاخ .هدمآ  رای  بل  رب  بل  نیب  خاتسگ  رگنوسفا  نیب  خاروس  مکش  رام  نیب 

.يرداشون بآ 

.دشاب رداشون  عبطب  نآ  رد  هک  یندعم  بآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِب ُد

.ین بآ 

(. نایلق رد   ) بالیم بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.ین بآ 

(. مجع راهب  زا   ) .زاریش كروت و  نایم  يدور  مان  ِخا ) )

.رکش ین  بآ 

(. هفحت  ) .بصقلا لسع  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [) ِش َك ِن َش /  [ِب َن / 

.کین بآ 

.نارهط تلایا  رد  رابدور  زا  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.وبآ

يا .یکبول  دـیمع  هجاوخ  .وبآ  يروس و  شفََطل  هدـنامد  غاب  رد  قیاقـش  هدـنایورب  هوک  رـسب  شعنـص  رپولیل :  .رپولین  .یبآ  رفولین  ِا ) )
.راربرم .ولاخ  .ردام  ردارب  .ییاد  .لاخ  .يرذآ ||  خیش  .وبآ  رس  جات  وت  ياپ  فک  كاخ  يو  زیراک  ءهجاوخ  خر  بآ  ترد  درگ 

.شآ بآ و 

.هتخپ ياه  یندروخ  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُب

.رسابوبآ

.دوش لیفط  نبا  هب  عوجر  .نایئاپورا  دزن  لیفط  نبرکبوبا  مان  فیحصت  ِخا ) [ ) [ِس

.ندرک وراج  بآ و 
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.ندیشاپ بآ  اب  بوراجب  نتفور  بکرم ) صم  [ ) [ُب َك َد

.زرو بآ 

.حالم .حابس ||  .رگانش  .زاب  بآ  بکرم ) فن  [ ) [َو

.يزرو بآ 

.زرو بآ  راک  بکرم ) صماح  [ ) [َو

.گنر بآ و 

رد دوب  نوچ  لصاوح  گنر :  بآ و  دب  .گنر  بآ و  شوخ  الج : قنور و  هرهچ و  رد  یخرـس  يدیپس و  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُب َر
ورس دنرادن  گنر  بآ و  هک  تفگیم  نابغاب  هدنمرش  وت  يور  دق و  .یماظن.گنر ز  زا  بآ و  زا  وا  رد  قنور  نامه  گنر  نوچ  بآ 

.بآ گنر و  .ور  گنر و  .ام || ؟ ءهلال  و 

.یگنر بآ و 

.ملق هایس  لباقم  .ناولاب  یشقن  ناشاقن ، حالطصا  رد  یبسن ) ص  [ ) [ُب َر

.لگ بآ و 

بآ و زا  .ندوب -  اراد  اجنآ  رد  ار  يا  هعرزم  ای  هناخ  نتـشاد ؛ ییاج  رد  یلگ  بآ و  .نیمز -  .انب  .هناخ  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُب ِگ
كاخ بآ و  دارم  دنیوگ و  لگ  بآ و  هاگ  .ندیناسر ||  ای  ندیسر  نآ  هب  کیدزن  ای  غولب  دشر و  نسب  ندروآرد ؛ ای  ندمآرد  لگ 

.دعسدوعسم.دشاب ردپ  ردام و  لگ  بآ و  ار  وا  میرگنب  لصا  زا  دوخ  رگ  تسا : 

.دنوبآ

.تسا هملک  نیا  ففخم  دنوآ  ًارهاظ  و  بآ ، فرظ  بکرم ) ِا  [ ) [َو

.نامنوبآ

.Abonnement ( - 1  ) .دنزادرپ نآ  دننام  همانزور و  ءهنایلاس  ای  هنایهام  ندیرخ  ءازا  رد  هک  يدقن  ( 1 () ِا يوسنارف ، )

.هنوبآ

.Abonne ( - 1  ) .ندیدرگ نآ  ءهنایلاس  ای  هنایهام  نارادیرخ  زا  نآ ؛ دننام  همانزور و  ندش  هنوبآ  ( 1 () ِا ص ، يوسنارف ، [ ) [ِن

.اوه بآ و 
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.یتیحان ياوه  بآ و  هب  طوبرم  تحص  ای  مقس  .میلقا ||  .روشک  بکرم ) ِا  یفطع ، بیکرت  [ ) [ُب َه

.هبآ

.طخن .دهاش  .دخس  .ردام  مکش  زا  دیآرب  مأوت  نینج  اب  هک  یباعل  هبازیل و  ِا ) [ ) ِب [َب / 

.هبآ

.بآ هبآود ، هبآروش و  هباشون و  رد  ِا ) [ ) ِب [َب / 

.هبآ

.بآ درُخ ، ناکدوک  نابز  رد  ِا ) [ ) ِب ْبآ َب /  ]

.هبآ

هب يا  هیرق  مان  .دشاب ||  يوآ  نادب  تبـسن  دنیوگ و  زین  هوآ  ار  نآ  تسا و  یبآ  نادب  تبـسن  هواس و  کیدزن  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َب
.هیقیرفا هب  يرهش  مان  .ناهفصا || 

.نایفوص هبآ 

.دهشم زا  زگ  ءهلصاف 548430  هب  سوباق  دبنگب  درونجب  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َب

.هناودنه بآ 

.دننک لصاح  هناودنه  زغم  ندرشف  زا  هک  یبآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن [ِب ِه ِد َن / 

.یهبآ

هک یهبآ  وا  مان  نورد  اتسَو  هب  دیدپان  نب  يایرد  فرژ  یکی  دیـسر  ایرد  کیدزن  هاگ  نامه  نوحیج :  ینعی  ومآ  دور  مان  ِخا ) [ ) [ِب
.مارهب تشتارز  .یهت  زگره  تس  هدوبن  شرعق 

.یبآ

زا دـنیوگ و  ینامـسآ  یبآ  هاگ  .نشور و  دوبک  گـنر  .ویبآ  .دووک  .يرفولین  .نوگلین  .یلین  .قرزا  .دوبک  .بآ  گـنرب  یبسن ) (ص 
هتفرگ گنررپ و  یبآ  نآ  زا  دـنیوگ و  ریـس  یبآ  .تسا و  هنوگنامـسآ  ینوجنامـسآ و  نامه  نیا  دـنهاوخ و  نشور  تخـس  یبآ  نآ 
ردـنا دـندمآ  عمج  اجک  زا  نت  يازجا  نیا  رگنب  دوخ  نت  رد  یئام :  .بآ  هب  بوسنم  .تسا ||  نشور  یبآ  نآ  لـباقم  دـننک و  هدارا 
لباقم دشاب ، بآ  رد  هک  ناویح  هایگ و  زا  هچنآ  .يولوم.یـشک ||  ّیمور و  ّیـشرف و  یـشرع و  یـشتآو  يداب  ّیکاخ و  یبآ و  ندب 

؛ یبآ تعارز  .یبتکم -  ؟ شتآ رد  شیع  هچ  ار  نایبآ  شوخ  دـشابن  سک  گرم  مغ  اب  یبآ :  تاـتابن  .یبآ  راـم  .یبآ  بسا  یکاـخ :
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هدرک یم  بآ  رپ  هک  هدـش  شخب  تاجردـب  هدوب  یفرظ  یبآ ؛ تعاس   - .یمظم ینعی  یمید  مید و  لباقم  .يواقـسم  يوقـسم و  عرز 
ناطرس و ياهجرب  میجنت  لها  حالطصا  رد  یبآ ؛ جورب  یبآ و  ءهثلثم  .دنا -  هدومیپ  یم  ار  نامز  مولعم  يدحب  بآ  ندیکچ  زا  دنا و 

.درب اه  هناخب  بآ  هبارا  خرچ و  اب  هکنآ  .دشاب ||  توح  برقع و 

.یبآ

تـسوپ گنر و  یلمخم و  زرپ و  اب  نآ  تخرد  گرب  هدیجنرت و  رـس  مد و  يوس  زا  رادزرپ و  درز  گنرب  بیـس  زا  رتگرزب  ءهویم  ِا ) )
.نتـشیوخ تخیوایب  كوچ  وچمه  خاش  زو  تشگ  درز  قشع  مغ  نم ز  وچ  رگم  یبآ  لجرفـس :  .ِْهب  .یهب  .لیام  یهایـسب  نآ  بوچ 

یبآ دیرگن  یطخ .) يدسا ، گنهرف  زا   ) یخرف .یبآ  ناروجهم  خر  نوچ  دوب  درز  ات  جنران  ناقوشعم  خر  نوچ  دوب  خرس  ات  .یمارهب 
نانچ ای  یبالقس  تلبس  رثا  رب  شخر  رب  یبارحم  دهاز  نآ  خر  نوچ  وا  خر  یبالود  ربنچ  نیا  شدرگ  زا  هتـشگ  یبآ  خر  گنر  نآ  و 

ناکگجوج نوچ  هتسجب  هیاخ  زا  کگجوج  یکی  وچ  یبآ  .يرهچونم  .یباغرم  رـس  نوچ  وز  هتـساخرب  زرپ  یباّتع  ءهماج  یکی  درز 
هتـسکشب ردـنا  نب  ار ز  وا  کیاپ  کی  هتـسبب  ْشتحارج  مادـناب  وکین و  هتـسسگب  نت  زا  شرـس  هتـسجب  شْردام  هتـسرب  يوم  وا  نت  رب 

تسا نالک  روفاک  ءهسیک  یکی  هضیب  رد  تسا  درز  زخ  زا  یکگسیک  یکی  وچ  یبآ  .يرهچونم  .راسنوگن  ياپ  رگدب  ار  وا  هتخیوآو 
هدز ران  یبآ و  دـید و  نبورـس  فص  ود  .يرهچونم  .تسا  ناهن  کشم  کگخاش  هد  هفان و  هد  یحابر  روفاک  ءهضیب  نآ  لد  ردـنا  و 
دننک یبآ  ران و  لقن  بالگ و  بآ و  هب  دننک  جوزمم  کنت ، هن  دوب و  هریت  هن  هک  یبارش  ترـضم  عفد  .يدسا.رانک  ره  زا  یناکد  زغن 

؟ نوتیز نوچ  یبآ و  نوچ  دیب و  بیـس و  ران و  لخن و  دیور ز  فلتخم  تابن  نیدنچ  نیمز  کی  رب  ارچ  همانزورون .)  ) .درادن نایز  ات 
وا رد  ادیپ  هن  یبآ  تسا  درز  ّزخ  ءهسیک  کی  وچ  .يرونا.یبآ  ءهرهچ  وچ  شخر  هصغ  زو  تهاوخدـب  کشا  ران  ءهناد  نوچ  .یئانس 
(. رثآملا جات  زا  ( ؟  .دنناشن هقوشعم  قشاع  فصب  کی  ره  نیرز  یبآ  رگن و  یقیقع  بیس  رد  رثآملا .) جات  زا  ( ؟  .شنامـسیر هن  رات و 

يراـنید قاروا  زا  یبآ  جـنرت و  نیرز  ءهقحب  رثآـملا .) جاـت  زا  ( ؟  .تسا رورحم  نول  بوطرم و  عبط  ار  یبآ  هرهچدرز  شرت ، شوـخ 
هنادب ْي یبآ  ءهناد  .يولوم.يرـشفب  نوچ  دوش  کی  دیامن ، دـص  يرمـشب  یبآ  دـص  بیـس و  دـص  وت  رگ  رثآملا .) جات   ) .دومن يور 

سپ دـشاب  هداتف  ناقری  رد  وک  يرای  دوب ز  ینقذ  طخون  يرابغ  وا  رب  دوب  هک  یبآ  .يولوم.زیزع  يا  ناد  اـهقرف  دـنام  هچرگ  زین  بیس 
زا یمـسق  .تسا ||  هدش  هدید  اهگنهرف  ضعب  رد  زین  دورما  یباغرم و  ینعم  هب  و  يریگناهج || .) زا   ) يدـیما .دـشاب  هداهن  یهبب  ور 

.دنیوگ یبآ  ءهروغ  ار  نآ  ءهروغ  .دننک و  یشرت  هلگ  نآ  ءهروغ  زا  دشاب و  تخس  نآ  تسوپ  رودم و  نآ  ءهبح  اه و  هناد  هک  روگنا 
.راربرم .ولاخ  .لاخ  .یئاد  .ردام  ردارب  .وبآ  || 

.یبآ

.هبآ مدرم  زا  .هوآ  ینعی  هبآ  هب  بوسنم  یبسن ) (ص 

.یبآ

نشگ نآ  .ْهِراک ||  .هدنراد  هورکم  .زا  دنززاب  رس  هکنآ  .یبَا  .عنتمم  .هدننکراکنا  .هدنتسیازاب  .نامرف  یب  .نامرفان  .شکرـس  (ع ص )
.یتشاد شوخان  ار  تشوگ  هک  یباحص  مان  يرافغلا ؛ محللا  یبآ  ِخا ) (. || ) ءامسالا بذهم   ) .دیوب لوب  هک 

.رایبآ
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مدـکی وت ، رهم  مخت  تشک  اـت  یقاـس :  .دـالق  .بآریم  .شخب  بآ  .راـیوا  .دـهد  بآ  ار  تشک  هکنآ  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) ْبآ ]
.یناهفصا لامک  .مشچ  رایبآ  رگج  نوخ  راس  همشچ  زا  دشن  ادج 

.رایبآ

.نارهط يزگرازه  رد 230  ناتسیلت  نانمس و  نایم  ناغماد  نانمس و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) ْبآ ]

.يرایبآ

 - .خروم ریمدنوخ  .ایوب  دش  دنمراخ  لگ  حتف  لاسب  هاش  ترصن  غابب  تلود  يرایبآ  هب  تیاقـس :  .رایبآ  راک  بکرم ) صماح  [ ) ْبآ ]
.ندرک بآریس  .ندز  بآ  .ندرک  یشاپ  بآ  .ندرک  بورشم  .نداد  بآ  ندرک ؛ يرایبآ 

.خی بآ 

.دنشاب هدرک  درس  هدنکفا و  خی  نآ  رد  هک  یبآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِب َي

.دیبآ

دنا و هتشون  یـسراف  ياز  رگید  ياج  رد  تشرق و  يار  رخآ  فرح  ياجب  ءالـضفلادیؤم  رد  .دنیوگ  ار  شتآ  کشرـس  هرارـش و  ِا ) )
هدـش طبـض  ینعم  نیمه  هب  زین  ژییآ  زیمت و  نزو  رب  هحوتفم  ءهزمهب  زیبا  ناهرب ، رد  و  ناهرب .)  ) .یطح ءاـی  ب )  ) ثلاـث فرح  ياـجب 

زا یـشان  تسا  یطلخ  هابتـشا و  ریخا  ینعم  ًارهاـظ  .دـنا و  هتـشون  زین  عمد  کـشا و  مشچ ، بآ  کشرـساهگنهرف ، ضعب  رد  و  تسا ،
.دیبآ یلوا  ینعم  شتآ  کشرس  ءهملک 

.سودیبآ

دوب شقن  نآ  رد  رصم  میدق  ءهنعارف  زا  هقبط  ود  ياهمان  هک  سودیبآ  هب  موسوم  ياهگنـس  هتخت  تسایلع و  رـصم  ياهرهـش  زا  ِخا ) )
(. .م لاسب 1871   ) دمآ تسد  هب  نآ  یضارا  رفح  رد 

.ایمیذیبآ

.دوش ایمیدیبِا  هب  عوجر  ِا ) برعم ، )

.کی بآ 

ياراد هیرق  نیا  .نارهط  زا  زگ  ءهلصافب 65800  قالشق  ماما و  یگنی  نایم  نارهط ، ءهداج  رانک  نیوزق ، عباوت  زا  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َي
يرلاک ياراد 7500  کی  بآ  گنـس  لاـغز  .زگ  ءهلـصافب 4000  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  یکچوک  ءهردب  تسا  گنـس  لاغذ  نداعم 

.ندش دناوت  لیدبت  کک  هب  تلوهسب  تسا و  ترارح 
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.نیبآ

ندـعم زا  هک  ییایموم  مان  .دزیخ ||  اجنآ  زا  یندـعم  ییایموم  هک  نآ  کیدزن  هب  يا  هراغم  زاریـش و  عباوت  زا  تسا  يا  هیرق  مان  ِخا ) )
.تسا هدروآ  ار  ینعم  نیمه  زین  نییآ  رد  ناهرب  بحاص  .نیبآ و  موم  .دنریگ  نیبآ 

.ویبآ

.نوگلین .قرزا  .دوبک  .یبآ  .ویبَا  ص ) [ ) [ْو

.یکاخ یبآ و 

.دراد نتسیز  یکشخ  رد  مه  بآ و  رد  مه  هکنآ  یبسن ) ص  [ ) [ُي

.اناداپآ

.دیشمج تخت  روصق  زا  یکی  مان  .ناریا ||  ناهاشداپ  هاگراب  ِخا ) )

.نامتراپآ

.Appartement ( - 1  ) .بوکشآ نیدنچب  يا  هناخ  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ِت

.يدراپآ

.مرش یب  تخس  .زبرگ ||  تخس  ندرب ) ینعمب  قامراپآ  یکرت  زا  دیاش  ( ) (ص

.تیسیدناپآ

.Appendicite ( - 1  ) .دیآ دیدپ  يدود  ءهدئاز  ینعی  همیمض  رد  هک  سامآ  ( 1 () ِا يوسنارف ، )

.هاگنتسپآ

زین اجنیا  رد  ار  رهدلا  عیرق  رعـش  هاگنتـشبآ و  ینعمب  تسه  تروص  نیدـب  يا  هملک  یطخ )  ) يدـسا گنهرف  رد  بکرم ) ِا  [ ) [َپ َت
.تسا هدروآ  دهاش 

.هناکپآ

(. ناهرب  ) .هناکفآ .هناکفا  .هناکبآ  ِا ) ص ، [ ) ِن [َن / 

.نلپآ
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.دوش نلبا  نلوفا و  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ُپ ُل

.قوپآ

.قپل .دیآرب  هدروآ  مهرب  بل  ود  نایم  زا  يزاوآ  ات  هنوگ ، رب  يوس  نوریب  زا  لاح  نآ  رد  تسد  ندز  ناهد و  ندرک  دابرپ  ِا ) )

.خیپآ

رد ( - 1 ( ) 1) .يزورم ءهراـمع  .تس  هتفرگ  هناـخ  رب  اـجنآ  موب  ود  هک  ییوگ  دـنک  اژف  مشچ  نآ  تسا  خـیپآ  رب  هراومه  لاـخیپ : ِا ) )
ضعب رد  دنا و  هدروآ  لثم  زین  ار  هرامع  تیب  هدمآ و  قوف  ءهطوبـضم  تروص  هب  يا  هملک  يدسا  هب  بوسنم  ياهگنهرف  خسن  ضعب 

.تسا هدمآ  دهاش  خیپ » زا  رپ   » هب خیپآرپ »  » لیدبت اب  تیب  نیمه  هدش و  طبض  خیپ »  » رگید

.سیپآ

.سیفمم مدرم  دوبعم  میدق و  نایرصم  سدقم  واگ  .یپاه  ِخا ) )

.نویپآ

سک تس  هتخیمآ  شینیرـش  یخلت و  زورما :  لامعتـسا  هب  كاـیرت  .نویفَا  .نویپَـه  .نویپَا  (( 1) ُنیُپا ِیناـنوی  زا  ( ) ِا یناـنوی ، زا  [ ) ْپآ ]
.Opion ( - 1  ) .یکدور.نویپآ هب  رکش  شون و  دروخن 

.باتآ

.دوش بتا  هب  عوجر  .بِتا  ِج  ِا ) (ع 

.ياباتآ

.دوش ياباتَا  هب  عوجر  .نانامکرت  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) )

.کیباتآ

.دوش کباتا  هب  عوجر  .کیباتَا  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  یکرت ، [ ) ِب [َب / 

.شاتآ

راک رگ  دنیوگ :  زین  شادآ  ار  نآ  .ّیمَس و  .مانمه  (( 1) مه شات ، مان +  دآ ، یئاتغج  یکرت  زا  ایوگ  ( ) بکرم ِا  بکرم ، ص  یکرت ، )
هکنآ يا  يدنوار .) رودصلا  ۀحار   ) .هرفتغم ءهلدابع  شاتآ  .ورـسخرصان  .راومه  یتسدوب  رّمع  اب  وت  دنزرف  رّمع  یـشاتآ  زا  یتسا  مانب 

نید تشپ  هاـشکلم .) نب  دـمحم  نب  نامیلـس  حدـم  رد  يدـنوار ، رودـصلا  ۀـحار   ) .متاـخ ریزب  يرپ  وید و  اـب  شاـتآ  کـلم  تسارت 
نآ ياشامت  نانج  ءهضرف  ناوضر و  ءهضور  زا  شناور  يدنوار .) رودـصلا  ۀـحار  زا   ) .ربمغیپ هاش  شاتآ  دـمآک  یهاش  نآ  رفظملاوب 
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شات و لیخ  رد  هک  تسا  هملک  ناـمه  شاـت ، ( - 1 (. ) يدنوار رودصلا  ۀـحار   ) ...و دـنار  یم  مکح  یماکداشب  وا  شاتآ  هک  دـنکیم 
.تسا گنس  ینعم  هب  شات  نوتلآ  شاترمت و  رد  .تسا  هدمآ  مه  شات  هجاوخ 

.اتوا اتآ و 

.هاتوک دنلب و  ینعی  اتوک ؛ دنلب و  اتوا  اتآ و  دنیوگ  هاگ  و  کچوک ، گرزب و  زا  یگمه  هماع ، لوادت  رد  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) وا [ُو 

.نیبتآ

وا رم  ردپ  شنیبتآ  دب  هک  نودیرف  .یـسودرف.نیبتآ  ناهج  ردنا  دمآ  دیدپ  نیمز  يور  تفرگب  كاحـض  وچ  نودیرف :  ردپ  مان  ِخا ) )
رسپ ار  برع  تشد  .يرهچونم.دمآ  ربب  نیبتآ  نودیرف  نشج  دمآ  ردب  ناگرهم  هرابرگد  زاب  .یـسودرف.روجات  نآ  زا  شیپ  دب  هک  ار 

.یناقاخ و نیبتآ ؟ رسپ  زج  تسیک  كاحض  لتاق  متسور  ردپ  زج  تسیک  غرمیس  ءهصاخ  .یئانس.نیبتآ  رسپ  ار  مجع  كاخ  نزیلاوذ 
.تسا هدمآ  ءادعسلادعسا  کین و  رادرک  راتفگ و  بحاص  راکوکین و  لماک و  سفن  ناهرب  رد  .تسا و  نیتبآ  نآ  فحصم 

.تابرتآ

.هانپ شتآ  .دبرذآ  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) [ُت

.نادنپسراسنام تابرتآ 

.اتسِوَا حراش  میود و  روپاش  ریزو  يدبوم  مان  هانپ ) شتآ  سدقم  نوناق  رسپ  ( ) ِخا [) اس ِر َپ [ُت 

.نتاپرتآ

.ناجیابرذآ یلصا  میدق و  مان  ِخا ) [ ) [ُر ِت

.هنتاپرتآ

.نتاپرتآ ِخا ) [ ) [ُر ِت َن

.زستآ

.دنا هتـشاد  تراما  .ق  دودح 628 ه .  ات  دودـح 470  زا  هک  تسا  یهاش  مزراوخ  ءهلـسلس  ياورنامرف  نیموس  ماـن  .زِْـستَا  ِخا ) [ ) [ِس
شرسپ نیکتـشونا و  .تشارفارب  لالقتـسا  ملع  مزراوخ  ییاورنامرف  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  نیکتـشونا و  نب  دمحم  رـسپ  زـستآ 

رجنـس نامرفب  تشذگرد  دمحم  شردـپ  هک  هاگنآ  لاس 521  رد  زین  زـستآ  .دنتـشاد  مزراوخ  تموکح  نایقوجلـس  بناج  زا  دمحم 
لاس رد  داتفا و  گنج  تبون  دنچ  رجنس  وا و  نایم  درک و  لالقتـسا  يوعد  يدنچ  زا  سپ  نکیل  .دیدرگ  ردپ  نیـشناج  هاشکلم  رـسپ 
زستآ داهن و  فعضب  يور  تفای  ناکرت  زا  هک  یمیظع  تسکش  ببـسب  رجنـس  راک  ( 536  ) دعب لاس  هس  .دیدرگ  رجنـس  بولغم   533
رجنس اب  لاس 538  رد  تبقاع  درب و  نتخات  ناـسارخ  ورم و  دودـحب  دروآرب و  ناـیغطب  رـس  رگید  راـب  هدادـن  تسد  زا  ار  تصرف  نیا 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يا  هدـع  وا  رابرد  رد  دوب و  رورپ  بدا  تسود و  شناد  یهاـشداپ  زـستآ  .دـیدرگ  ملـسم  ار  وا  مزراوخ  ییاورناـمرف  درک و  یتشآ 
هتخادرپ وا  مان  هب  ار  رحـسلا  قئادح  باتک  دوب و  وا  حادم  میدن و  اهلاس  هک  تسا  طاوطو  دیـشر  هلمجزا  دندوب و  عمتجم  ابدا  املع و 

.تشذگرد لاس 551  رد  درک و  ییاورنامرف  لالقتسا  هب  سپس  تباینب و  ادتبا  رد  لاس  یس  تدم  زستآ  .تسا 

.شتآ

یکی هدنروخ ) شآ ، ینابرق +  توه ، زا : ینابرق ؛ ءهدنروخ  شآ ، توه  تیرکـسناس  و  رتآ ، ییاتـسوا  و  سرتآ ، يدـنز  زا  ( ) ِا [ ) [َت
.رذآ .نآ  لاثما  لاغذ و  بوچ و  نوچ  دیآرب  ینتخوس  ماسجا  ضعب  زا  هک  تسا  يرون  اب  مأوت  ترارح  نآ  امدق و  ءهعبرا  رـصانع  زا 

، دیـشمج ءهلبقب  نآ  زا  يرعـش  نابز  رد  .يرقلا و  ما  .زوجع  .ریعـس  .ران  .ریه  .خـم  .غاک  .کـلب  (. 1) غادَو .شیدآ  .شت  .مزرو  .ردآ 
قفاوم لد  ناراب  وچ  داب  تاطع  دنا :  هدرک  ریبعت  نآ  ریغ  خـینرز و  ءهتخت  ردنمـس ، رتسب  سوجم ، ءهلبق  تشدرز ، ءهلبق  ناقهد ، ءهلبق 

بش .یکدور.هدپ  مزیه  ار  تْرگید  شتآ  منم و  مزیه  ار  ْتنارجه  شتآ  .یخلب  دیهـش  .داب  هدپ  نافلاخم  ناج  شتآ و  تبیهن  دیوخ 
زا  ) یکدور .دنتشادرب  ودب  مزیه  ءهتشپ  دنتشادنپ  یمه  شتآ  نایّپک  تفاتب  یهاگان  بات  بش  یکمرک  تفای  درس  یّپک  دوب  ناتـسمز 

یکی ...راهچ  دمآ  رهوگ  ءهیام  وزو  .کیجنم.مخفب  درگوگ  یهن  شتآ  رب  هک  يوج  بل  رب  هشفنب  دنام  نادب  موظنم .) ءهنمد  هلیلک و 
.یسودرف.دنلب خرچب  دمآرب  شدود  هک  دنکفردنا  شتآ  دنپس  هوکب  .یسودرف  .كاخ  هریت  رب  زا  ربا  داب و  ْنایم  كانبات  هدشرب  یشتآ 

شتآ ناـشورخ و  یناـهج  نامــسآ  زا  رتنــشور  تـشگ  نـیمز  هایــس  تـفن  دــنزیر  بوـچ  رب  هـک  هاـش  هیاـمرپ  دوـمرف  هاــگنآ  سپ 
شتآ و مد  دوب  نادزی  كاپ  شیاشخب  وچ  .یـسودرف.دنهن  لگ  رب  زیت  شتآ  رب  هن  دنهد  لد  ار  درم  نوردـنا  گنجب  .یـسودرف.نامد 

دمآ دورف  شتآ  دشرب  یمه  .یسودرف.تساخ  داب  شتآ و  ینزرب  رهب  تساخ  دایرف  گناب و  نوردنا  رهشب  .یسودرف.دوب  ناسکی  داب 
شتآ ردنا  گنسب  گنس  بارحم  تسار  نایزات  رم  وچ  گنربوخ  شتآ  يدب  هگنادب  .یسودرف.باتفآ  نیمز  درگ  تشگ  یمه  بآ 

لد ناج و  شتآ  رد  مزادنیب  یم  رارقیب  مدید  وچ  ربلد  نآ  راسخر  رد  فلز  .یسودرف.دیرتسگ  ناهج  رد  ینشور  وزک  دیدپ  دش  وزا 
شتآ هب  .يرـصنع.بآ  ردنا  شتآ  يرادـنپ  تسه  ینکف  ودـک  زا  هلاغیپ  هب  رگ  یطخ .) يدـسا ، گنهرف  زا   ) یفـشک .يوبراد  نوچ 

بآ شتآ  رد  ییوگ  دـنچ  اروپ  تفگ  ار  وا  رم  نیمار .) سیو و   ) .تسا يامن  هرفاداب  راک  شتآ  هک  تسا  يادـخ  هن  دزوس  هچ  ناـم 
یعبط شتآز  درخ  .يدسا.دهد  شتآ  هدـنزوسب  ار  دوخ  هن  دـهر  شتآ  زک  دـشوک  دـنمدرخ  نیمار .) سیو و  ( ؟ ییوج دـنچ  نشور 
يوس رد  دبای  دروخرد  اذغ  رگ  تسا  رت  یلاع  یسب  شتآ  نآ  زا  خزود  شتآ  .ورسخرصان.دزپ  وا  ار  ماخ  مدرم  رم  هک  تسارت  شتآ 
ناهج ردناک  نانچمه  .ورـسخرصان  .راتـسد  رـس و  ودـب  نتخوس  لبق  زن  ماخ  يروخن  ات  يادـخ  تداد  شتآ  .ورـسخرصان  .دوش  ایلع 
سدق دوب  دینج  لاخ  هک  یطقس  يرس  تفگ  ام  خیش  .ورسخرصان  .رقس  نازوس  شتآز  دزوسن  ار  تناج  ّرز  یمه  رز  دزوسن  شتآز 
.دوـش رتزیت  داـب  زا  شتآ  دـینج  يا  تـفگ  .دـنک  شداـب  اـت  تـشادرب  ۀـحورم  دـشرد و  وا  تداـیعب  دـینج  دــش  راـمیب  اـمهحور  هللا 
شتآ دابب  دوش  رترو  هنیک  ندز  زا  گنلپ  .يولوم.ررـض  یب  ار  نیا  درک  دناوت  مه  رجـش  درو و  دنک  ار  شتآ  هکنآ  دیحوتلارارـسا .) )
ءهلثما رد  .يدعـس ||  .تسا  لد  دود  درذـگیم  وا  نزور  رب  هچنآک  هاوخم  شیورد  ءهیاـسمه  ءهناـخ  زا  شتآ  .يدعـس.دوش  رترب  زیت 

تـس هتـشگ  شقنم  يابید  ءهدـننام  تشد  تس  هتـشگ  شربا  یمز  يور  قلبا و  نامـسآ  تسا :  رهاظ  شتآ  رد  ءات  ندوب  حوتفم  لیذ 
.شتآ هب  شتآ  مشک  یم  یئوگ  وت  شوخ  منک  ار  لد  یهگ  هگ  هیرگب  .يرهچونم  .تس  هتـشگ  شتآ  هگ  نوچ  نمچ  فرط  رب  هلال 
زگره شتآ  يراد  هچرهب  ینزنرد  ات  .یئانـس  .شتآ  رایخ  زا  هگاـن  دـهج  نوچ  شوخ  مدـکی  وت  اـب  رهد  دوش  یک  نیمار .) سیو و  )

ای لاغز  زا  يا  هراپ  .یبتکم ||  ؟ شتآ رد  شیع  هچ  ار  نایبآ  شوخ  دـشابن  سک  گرم  مغ  اب  .يراخب.شوخ  وت  تقو  تقیقح  دوشن 
 : خزود .منهج  ًازاجم ، .نارگاـیمیک ||  حالطـصا  رد  رمحا  درگوگ  .سبق ||  .هرمج  .لاـجب  .راکـس  .هوذـج  .رگخا  .هتخورفا  ءهمیه 
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یکی تندرم  نتـسِز و  زاوج  رـشحب  یهد  شتآ  زا  هن  وت  ءهیاس  ریز  ياج  ارم  هن  زاین  زور  زاین  یب  ینکن  زاب  يرادـن  دـب  وت  نم  زا  رگا 
یئانـس .شتآ  يوس  ار  تناج  دـشک  هک  شکم  شیوخ  يوسب  ار  اـهزآ  .یخلب  روکـشوبا  .زارف  هچ  اـی  زاـب  هچ  رد ، نکبلغ  ارم  تسا 

هناهب شحاف :  ملظ  .رارـضا  .ءاذیا  .یـسودرف.دابم ||  شتآ  رپ ز  رومان  رـس  دابب  يداد  جنر  نیک  دنتفگب  يزیت :  .يدنت  هقیدح || .) )
.مغ .یسودرف.مرس ||  رب  یمه  دیآ  شتآ  هاش  مرگنهآ ز  درم  نایز  یب  یکی  راگزور  دب  دیلاگس  نم  رب  هک  رایب  نم  رب  وت  يراد  هچ 

نایرگ و مشچ  اب  ناور  .یسودرف.تسا  شوخان  وا  رب  یناگدنز  نامه  تسا  شتآرپ  لاف  هدز  نآز  كاحض ]  شلد [  تخـس :  هودنا 
نآ هدرد  تس  هدمآ  ینابرهم  يوب  داب  زا  ار  كاخ  بارـش :  .يولهد ||  ورـسخریما  .شیوخ  شتآ  تشُکیم  کشا  بآ  هب  شیر  لد 
دوب شکاخ  هک  يدابارتسا  بارخ  ناهاگان  دیدرگ  ابو  رهق  شتآز  تبیـصم :  الب و  .یئانـس ||  .تس  هدمآ  یناگدـنز  بآ  هک  شتآ 

تسرپ شتآ  لد  شتآ  زا  ام  دتسرپ و  ارت  رم ]  امنص [  یـسک  همه  نازوس :  قشع  .ترارح  .يزیـشرت ||  یبتاک  .کشم  رتوبـشوخ ز 
خرن ینارگ  هبترم و  ردـق و  یحورکبـس و  بضغ و  قنور و  جاور و  رون و  ینعمب  یطخ || .) يدـسا ، گنهرف  زا   ) یقطنم .میراـماش 

(. عطاق ناهرب   ) .دنیوگ زین  ار  اهتشا  همضاه و  توق  تسه و  مه  ریلد  عاجـش و  درم  زا  هیانک  تسا و  ناطیـش  زا  هیانک  دنا و  هتفگ  مه 
.مدز شتآ  يورب  یبآ  و  هجاوخ ...  کیدزن  متفر  نامرفب  هدنب  نم  ندرک :  وا  بضغ  نیکست  ؛ ندز یـسک  شتآ  يور ) رب   ) رب یبآ  - 

یهاگآ سپ  ندمآ :  شیپ  تخس  میظع  يراک  نتخورفا ؛ بآ  زا  شتآ   - ای ندمآرب ، بآ ) يایرد   ) بآ زا  شتآ  یقهیب - .) خیرات  )
.گنت هار  ار  هدـندرگ  خرچ  دـش  هک  گـنجب  دـمآرب  متـسر ]  یگنهن [  ناریا  زا  ...بآ  ياـیرد  دـمآرب ز  شتآ  هک  بایـسارفاب  دـمآ 

بآ زا  شتآ  .يزعم -  .بآ  دزورفا ز  شتآ  ریوشت  دروخ  دـهاوخ  وچ  وا  مشکرب  شتآز  بآ  داـیرف  درک  مهاوخ  وچ  نم  .یـسودرف 
ییاج زا  شتآ  .یـسودرف.بآ -  دـنادن ز  انامه  شتآ  هک  بایـسارفا  تسا  رایرهـش  یکی  ندوب :  كاب  یب  روهتم و  میظع  نتـسنادن ؛

زا رب ، یهاپس  .یـسودرف.شروشک  زا  شتآ  متخیگنارب  شرـس  مدیرب  شوایـس  نیکب  ياج :  نآ  ندرک  ناریو  ؛) ندروآرب  ) نتخیگنارب
تروص لاحم  عنتمم و  يرما  نتـسج ؛ اـی  ندـمآرب  راـیخ  زا  شتآ  .یـسودرف.موبوزرم -  نآ  زا  دـنرآرب  شتآ  هک  مورب  ناـیوجگنج 

رایخ زا  یـشتآ  نوچ  رد  ناـمدرم  ناـیمب  تماـن  .یئانـس.تسد  درادـب  یـشتآ  زا  شتآ  تسج  شتآ  تراـیخ  زا  قشعب  نوچ  نتـسب : 
زا شتآ  نآ  براـی  .يرونا  .راـیخ  زا  شتآـک  ناـنچ  دوب  رهد ، تسد  زا  تفاـی  بآ  هک  سک  ره  وت  تسد  يوربآ  یب  .يرونا.هتـسج 

لامک .رایخ  دـهج ز  یـشتآ  راهب  داب  یعـسب  ار  سگرن  هک  نیا  تست  مرک  ءهفیطل  .يرونا.دـهرب  شمغ  شتآز  ملد  هک  دـهج  راـیخ 
؛ ندز شیوخ  نمرخ  رد   - شیوخ تسد  هب  شتآ  نونفلا ،) سیاـفن  زا   ) ندز  - شیوخ شیر  رب  شیوخ  تسد  هب  شتآ  .لیعامـسا - 
؟؟ شیوخ نمشد  زا  ملان  هچ  ما  هدز  دوخ  نم  شیوخ  نمرخ  رد  شیوخ  تسد  ودب  شتآ  نتـشگ :  شیوخ  جنر  نایز و  ثعاب  دوخ 

رازراک شتآ  .یناقاخ.میناتـسب -  هنابز  یب  شتآ  راـمخ  ءهناـخ  یلافـسب ز  بارـش :  .توقاـی || -  .لـعل  هیاـنکب ، هناـبز ؛ یب  شتآ  - 
درگ دــش ز  نوــگ  هریت  اوــه  رازراــک  شتآ  دــنتخیگنارب  ندوزف :  گــنج  تّدــح  تّدــش و  رب  .ار  یبرح  نتــسویپ  نــتخیگنارب ؛

تخس شتآ ؛ لثم  .هدنونش -  رد  دشخب  رثا  دوز  هک  يراتفگ  .ریثأتلا  عیرس  یئاود  دنزیر ؛ شتآ  يور  هک  یبآ  لثم   - .یسودرف.راوس
زا شتآ  رادرکب  دـناشنرب  هپـس  سوک و  قوب و  دزب  .یـسودرف.دندناوخ  یمه  ار  نیرفآ  ناهج  دـندنار  یمه  شتآ  رادرکب  باتـشب : 

هتشگ يا  دهاوخ :  نتشگزاب  ندمآ  ضحمب  دراین و  گنرد  هکنآ  هاوخ ؛ شتآ  لثم   - .خرس کین  .مرگ  رایسب  .یـسودرف.دنارب  اجنآ 
شتآ وچ  يرذـگب ، هدـمآان  مراد  شتآ  لد  رد  هک  ینادـیم  نوچ  یهار  شتآ  هب  نم  ناـج  گر  ره  زو  یهاگـشتآ  وـچ  وـت  یب  ملد 

.ّداح ّراح و  تخس  یئاود  ای  ماعط  .هدش  خرس  بت  شزوس  زا  ینت  .ترارحاب  تخس  یلمد  ای  هرثب  خرـس ؛ شتآ  لثم   - .راطع.یهاوخ
زا شتآ  .دـنیاین  مهارف  دـض  ود  تسار ؛ دـیاین  مهب  شتآ  بآ و  لاثما : .راوزاسان -  تخـس  ؛ هبنپ شتآ و  لثم  دنپـسا ، شتآ و  لـثم  -

.دیازفا وا  قشع  رب  ار  قشاع  ْتمالم  ددرگ ؛ رتزیت  داب  زا  شتآ  .تسا  ناگدنهد  يرای  تداعـس  ءهیام  رگیدکیب  يرای  دنک ؛ لگ  شتآ 
درکن و تسا :  شیوخ  ياجب  هن  يراظتنا  عقوت و  دیاینرب ؛)  ) دـهجن رایخ  زا  شتآ  .دزیخرب  هدـنک  زا  دود  دـیآرب ؛ هدوپ  رانچ  زا  شتآ 
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نوچ شوخ  مد  کی  وت  اب  رهد  دوش  یک  .رباص  بیدا  .شتآ  رایخ  زا  زگره  دـهجن  مه  تسجن و  .باوص  راـک  وت  دـساح  دـنکن  مه 
دیابن ریقح  تسا  كدنا  رگا  شتآ  .يرونا.دیآ  رایخ  زا  هک  ناد  یـشتآ  مربب  رگا  راگزور  زا  یبآ  .یئانـس  ؟ شتآ رایخ  زا  هگان  دهج 
تسا ینیرفن  داهن ؛ انب  نیک  دتف  عمش  ناجب  شتآ  .دشابن  باوص  ندرمـش  کچوک  ار  درخ  يالب  ریقح و  نمـشد  ناتـسلگ ؛) ) .تشاد

قرع یمرگب  شتآ  .تسا  بولطم  تخس  ناتسمز  رد  شتآ  هب ؛ يروس  لگ  ناتسمزب ز  شتآ  .دشاب  هداهن  تشز  یتعدب  هک  ار  یسک 
داتـسا رهام و  كریز و  درم  دنک ؛ زاب  دوخ  ياج  شتآ  .دشاب  راوگان  تخـس  هدز  رـس  ییاطخ  هانگ و  تلجخ  مرـش و  تسین ؛ لاعفنا 
ءهجیتن دـسریم  امب  هک  يدـب  زا  هچنآ  تسا ؛ رانچ  زا  رانچ  شتآ  .دـنبای  هار  لد  ره  رد  نالامج  بحاص  نابوخ و  .دوش  هتخانـش  دوز 

رت و دزوسب  تخورفارب  وچ  شتآ  .راطع.يرانچ  ره  دوخ  زا  شتآ  درآرب  هلیپ  مرک  ره  دَـنَت  نت  رب  نفک  تسام :  ناسک  ای  ام  ياهراک 
رت دزوسب  تخورفارب  وچ  شتآ  دنادن ؛ نمـشد  تسود و  شتآ  .دریگ  ارف  زین  ار  ناهانگ  یب  هاگ  ناراکهانگ  هارفاداب  رفیک و  ؛ کشخ

ار شتآ  دنناشنن ؛ شتآ  هب  ار  شتآ  .توادع  اب  هن  داد  ناوت  نیکـست  تبحم  اب  ار  توادع  تشک ؛ ناوتن  شتآ  هب  ار  شتآ  .کشخ  و 
تدـح و دزوس ؛ ار  دوـخ  دوـش  شتآ  رگا  .تشک  ناوـتن  شتآ  هب  ار  شتآ  دـناشن ؛ ناوـتن  نغور  هب  ار  شتآ  .تشک  ناوـتن  شتآ  هب 

.ینآاق.ردنمـس تایح  دوب  نازوس  شتآ  دشاب :  رت  شخبنایز  ار  وا  دوخ  دـشخبن و  نایز  فیرح  مصخ و  رب  وا  راک  ای  بضغ  تدـش 
دوع هک  دیدپ  دنک  شتآ  .يدعس.دنمتسم  لد  دود  دنک  هچنآ  دنپـس  اب  دنکن  نازوس  شتآ  .يزعم.رز  رایع  یفاص  هنیآره  دنک  شتآ 

، دنادن کشخ  رت و  دتفا  هشیب  هب  هک  شتآ  .دوش  نیـشیپ  لثمب  عوجر  .ناهی  وا  لجرلا  مرکی  ناحتمالادـنع  .نیمی  نبا  .بطح  ای  تسا 
وچ دزوسب  یتـیگ  هک  دـنزگ  زا  شیپ  درخ  شتآ  شکب  .کـشخ  رت و  دزوـسب  تخورفارب  وـچ  شتآ  .رت  هن  دراذـگ و  کـشخ  هن  اـی 

شاب و نتورف  .یسودرف.زیت  دنت و  وشم  شتآ  وچ  یکاخ  وت  .دیاب  ندرک  عفد  دبای  ورین  هکنآ  زا  شیپ  ار  نمشد  .یسودرف.دنلب  ددرگ 
رذگرد نزرد و  ین  هب  شتآ  وت  .ورـسخرصان.رت  لگ  هچ  کشخ و  مزیه  هچ  رـس  دشکرب  هلعـشب  هک  شتآ  .زیهرپب  يدـنت  مشخ و  زا 
کـشم رتوبـشوخ ز  دوب  شکاخ  هک  يدابارتسا  بارخ  ناهاگان  دـیدرگ  ابو  رهق  شتآز  .يدعـس.رت  هن  دـنام  کشخ  هن  هشیب  رد  هک 

زا هب  ندوب  شتآ  رد  .يزیـشرت  یبتاک  .کشخ  هن  دـنام  رت  هن  دـتفا  نوچ  هشیب  ردـنا  شتآ  دـنامن  یقاب  نت  چـیه  انرب  ریپ و  زا  وردـنو 
سک ره  .تسا  نآ  زیمآ  هغلابم  رابخا  ندینش  الب و  زا  ندوب  رود  زا  رتهب  دوخ  ناسک  جنر  الب و  رد  ندوب  کیرـش  ؛ تسا شتآ  نوریب 

تـسرد یهاگآ  مدع  اب  دـندز ؛ شتآ  ار  شیوم  ییوگ  .تسین  يرثا  ار  ضحم  راتفگ  نویعلا ؛) ةرق  زا   ) .دزوسن شناهد  دـیوگ  شتآ 
.تسا حیحص  غارَو » ( - » 1  ) .دیسر تقو  هب 

.شتآ

شتآ مان  هب  اه  هرکذت  رد  هدوب و  ناهفـصا  ندـیرف  شنکـسم  هّلِح و  زا  يو  لصا  هک  نیرخأتم  زا  یـسراف  يرعاش  صلخت  ِخا ) [ ) [َت
رعش ودرا  یسراف و  هب  هک  یناتسودنه  رعاش  ردیح  یلع  هجاوخ  صلخت  .دنا  هدرکن  رکذ  ار  وا  یلصا  مان  .تسا و  هدش  دای  یناهفـصا 

.تسا هتفای  تافو  .ق  لاس 1263 ه .  رد  هتشاد و  راعشا  ناوید  نابز  ود  رهب  هتفگیم و 

.نامسآ شتآ 

.هقعاص .قرب  .ینامسآ  شتآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِس [َت ِش ْس / 

.هزارفا شتآ 
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.هشفشف .ییاوه  ریت  .يزابشتآ  زا  یمسق  ( بکرم ِا  [ ) ِز [َت َا َز / 

.نتخورفا شتآ 

.باهلا .لیعشت  .هیروت  .ءاریا  .شیرأت  .بیقثت  .باقثا  .لاعشا  .داقیتسا  .ریجـست  .داقیا  .دیقوت  .ثیرأت  .ریعـست  ( بکرم صم  [ ) [َت َا َت
ود نایم  ندش :  ینمشد  گنج و  ببس  نتخیگنا و  هنتف  ًازاجم ، .دوش ||  نتخورفا  هب  عوجر  .ندرک و  نشور  .جیجأت  .بیهلت  .مارضا 

.يدعس .نتخوس  نایم  رد  دوخ  تسا و  لقع  هن  نتخورفا  شتآ  نت 

.زورفا شتآ 

ییانشآ تایح  بآ  بدا  تسا  ییادج  زورفا  شتآ  تفارظ  شتآ :  ءهدننک  نشور  هدنناریگ و  دقوم و  ( بکرم ِا  بکرم ، فن  [ ) [َت َا
ار نآ  نوچ  .دراد و  گنت  یخاروس  تسا و  سونیلاـج  تاـعرتخم  زا  دـنیوگ  هک  یمدآ  ءهمجمج  تأـیهب  نیلافـس  یفرظ  .تسا || ؟
دمد و شتآ  هب  خاروس  زا  يراخب  دوش  مرگ  دنراذگ و  هتخورفا  مین  شتآ  رانکب  نوچ  سپس  دشک و  دوخب  بآ  دنربورف  بآ  نورد 

ءهّرُج یبرع  هـب  دـنیوگ و  زین  ازفرذآ  ازفارذآ و  زورفرذآ و  زورفارذآ و  زورف و  شتآ  هـمد و  یـسراف  هـب  ار  نآ  .دزورفارب و  ار  شتآ 
هبنپ و زا  دنزورفا  شتآ  نادب  هک  يزیچ  ره  ینعی  .هریگ  شتآ  .هنیزورفا  شتآ  .هزورفا  شتآ  .هنزورفا  شتآ  .دوقَو  .دـنناوخ ||  هبقثم 
زا کی  ره  .یئانس.تسا ||  نم  نادگید  زورفا  شتآ  ردق  همه  اب  رهپـس  باتفآک  یخبطم :  .هتخوس ||  مین  يوکر  كاشاخ و  راخ و 
اب دندمآ و  یمرد  کحضم  لاکشاب  نامدرم  ینامداش  حیرفت و  يارب  نیدرورف  مهدزیس  ات  هدنام  زورونب  زور  دنچ  زا  هک  یتأیه  دارفا 

مـسر نـیا  ههبـش  یب  .دـنتفگ و  یم  زین  نـیلگ  هسوـک  ار  نآ  .دندتـس و  یم  يزیچ  مدرم  زا  دنتــشگیم و  اـه  هچوـک  رد  زاوآ  زاـس و 
یغرم مان  .هدرکربرد ||  دنلب  هاتوک و  بسانتمان و  ياه  هماج  زورفا ؛ شتآ  لثم  .تسا -  يزورون  ریم  جـسوک و  بوکر  ءهدـنامیقاب 
يزیچ .روشآرونت  .ماطس  .ماطـسا  .واک  شتآ  .ثارحم  .ثرحم  .كارحم  .راعـسم  .رعـسم  .بضحم  .دنیوگ ||  ( 1) سنقق ار  نآ  هک 

.يدرجدزی یکلم  ياهلاس  زا  مهدزای  هام  مان  ناـهرب || .)  ) .دـنزورفا شتآ  نادـب  هک  زیچ  ره  ءهتخوس  .دـنروشآ ||  شتآ  نادـب  هک 
اهنرق ینانوی  میدق  ياه  هناسفا  قباطم  هک  تسا  یغرم  نآ  تسا و  ( Phoinix  ) سکین يُاف  ینانویب  هملک  نیا  لصا  ( - 1 (. ) ناهرب )
هدـمآ یم  دوجوب  يرگید  سنقق  شرتسکاخ  زا  هتخوسیم و  شتآ  رد  ار  دوخ  هدرک و  درگ  همیه  ءهدوت  تایح  ناـیاپ  رد  هتـسیزیم و 

.دوش سنقق  هب  عوجر  .هیقینیف و  مدرم  تاعارتخا  زا  تسا  هدوب  يزاس  مان  زین  .تسا و 

.هنزورفا شتآ 

.هنیزورفا شتآ  .هزورفا  شتآ  .زورفا  شتآ  .هنیزورف  .دنزورفا  شتآ  نادـب  هک  كاشاخ  راخ و  زا  اه  هدرخ  ( بکرم ِا  [ ) ِن [َت َا َز َن / 
(. ناهرب  ) .قامخچ .هریگ ||  .دوقَو  .هریگ  شتآ 

.هزورفا شتآ 

.دوش هنزورفا  شتآ  هب  عوجر  ( بکرم ِا  [ ) ِز [َت َا َز / 

.يزورفا شتآ 
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.زورفا شتآ  لعف  ( بکرم صماح  [ ) [َت َا

.هنیزورفا شتآ 

.دوش هنزورفا  شتآ  هب  عوجر  ( بکرم ِا  [ ) ِن [َت َا َن / 

.زادنا شتآ 

شتآ یکی  ناْشنایم  دوب  زاس  نیک  درگ  ود  هک  وس  رهب  دـنکفا :  نمـشد  فصب  طفن  اـی  شتآ  اـهگنج  رد  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َت َا
.تسوا اب  ییاونان  رونت  نتخورفا  هک  یسک  .يدسا.دوب ||  زادنا 

.زیگنا شتآ 

( بکرم فن   || ) .دتفا نادـب  شتآ  قامخچ  زا  هک  واق  هبنپ و  وکر و  یـسیلفت || .) شیبح   ) .هیکذ .ةوکذ  .هنیزورف  بکرم ) ِا  [ ) [َت َا
؟ .زیگنا شتآ  ناهد  داشگب  زیت  دش  هناسف  نآز  هدش  لد  نآ  كانمشخ :  دنت و  نانخس  ءهدنیوگ  ًازاجم ،

.داب شتآ 

.مرگ داب  .مومَس  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.راب شتآ 

( بکرم ِا   || ) .يدـحوا.رادیب نمـشد  تس و  هتفخ  درم  راـب  شتآ  قرب  کـشخ و  مزیه  دزیرورف :  شتآ  هکنآ  بـکرم ) فـن  [ ) [َت
.اهپوت زا  يا  هتسد  .يرتاب 

.هراب شتآ 

(. هللا ۀمعن  گنهرف   ) .قامخچ بکرم ) ِا  [ ) ِر [َت َر / 

.يزابشتآ

.دننکفا دنزورفا و  نوگانوگ  لاکشا  روصب و  اهیداش  اهنشج و  رد  هک  رگید  ءازجا  توراب و  زا  یتابیکرت  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.نابشتآ

(. ۀینابز درفم   ) ۀینبز .خزود  کلام  .وید ||  ناطیش و  .هدکشتآ ||  نداس  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) [َت

.ناجب شتآ 

.تسا ینیرفن  هتفرگ ، ناجب  شتآ  و  ناهرب .)  ) .تبحم قوش  شزوس و  مغ و  بکرم ) ِا  [ ) [َت ِب
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.نیزرب شتآ 

.یجواس ناملس  .شناحیر  هدیمد  شفلز  شتآ و  وچ  شخر  دیدب  دوب  هدیدن  نیزرب  شتآ  هک  یسک  نیزرب :  رذآ  ِخا ) [ ) [َت ِش َب

.گرب شتآ 

نیـسح .رارـش  ياجب  دروآ  نورب  هرطق  گنـس  گرب ز  شتآ  هک  اوه  تبوطرب  نانچنآ  دش  هنز :  شتآ  .قامخچ  بکرم ) ِا  [ ) [َت َب
.یئانث

.دنب شتآ 

بت ذیوعت  ای  دنب  شتآ  رحس  نم  نازوس  لد  ردنا  تست  طخ  زک  يا  هخسن  دنیشنورف :  شتآ  نادب  هک  نوسفا  بکرم ) فن  [ ) [َت َب
.يولهد ورسخریما  .شمناوخیم 

.دیب شتآ 

.ياچیروق دورتشه و  كولب  زکرم  ِخا ) [ ) [َت

.دود یب  شتآ 

اهگنهرف ضعب  رد  ناـهرب || .)  ) .یلعل بارـش  بضغ و  رهق و  باـتفآ و  زا  هیاـنک  .ظاوـش ||  بکرم ) ِا  یفـصو ، بـیکرت  [ ) [َت ِش
.تسا هدش  طبض  زین  توقای  قیقع و  لعل و  ینعم  هب  ًازاجم 

.اپ شتآ 

هک سب  تبینج  .يولوم.تس  هدش  اپ  شتآ  دیما  نامه  رب  تسرپرد  نآ  شدنتـسب و  رد  زاب  ناود :  .وردـنت  ًازاجم  بکرم ) ص  [ ) [َت
.يولهد ورسخریما  .هتشگ  ياس  نیورپ  لعن  لاله  هتشگ  ياپ  شتآ 

.یسراپ شتآ 

ءهتکنب هدرب  ناـیزات  بآ  نم  قـطن  بت  یـسراپ ز  شتآ  بل  هتفرگ  ارم  دـید  هلاـخبت :  لاـخبت و  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) [َت ِش
ءهرثب نآ  و  نادب ، کیدزن  رگید  ضرم  ای  تسا  هرمج  نامه  ضرم  نیا  دنیوگ و  یسراپ  ران  ار  نآ  هک  یضرم  مان  .یناقاخ ||  .يرد 

روثب رگیدب  نآ  ندش  هتخپ  روش و  شـشوج و  هارمه و  وا  اب  یبادرز  یکرچ و  لیاوا  رد  دیدش و  درد  اب  نازوس و  رایـسب  تسا  دـنچ 
ياهدامـض ارفـص و  عفدب  نآ  جالع  دشابیم و  بت  ترارح و  اب  ًابلاغ  ضرم  نیا  دنوادخ  تسا و  لیام  يدرزب  نآ  نول  تسین و  هیبش 

راصتخا هب  لقن   ) .تسا فورعم  گنرف  کشتآ  گنرف و  رانب  هک  تسا  کشتآ  زا  ریغ  نیا  ندرک و  دیاب  بوطرم  ياهاذـغ  کنخ و 
ناور یسراپ  شتآ  زا  .يدعس.دنبت  رد  یسراپ  شتآ  نیزک  دنپطرب  رگا  نامصخ  مسرتن ز  هیسراف :  ران  .هرمج  يرورـس .) گنهرف  زا 

(. يرورس زا  ( ؟  .دروآ ناسارخ  كاخ  زا  هک  قشع  نیا  تسا  رتزوس 
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.هراپ شتآ 

یفاـج و تخـس  ًازاـجم ، بـکرم ) ص   || ) .باـت بـش  مرک  .سبق ||  .هوذـج  .هرمج  .لاـجب  .راکـس  .رگخا  بـکرم ) ِا  [ ) ِر [َت َر / 
؛ هراپ شتآ  لثم  .یهاد -  .یئانـس.يا ||  هراپ  شتآ  یبآ  یب  ییکاخ  یتسدداب  يا  هرایع  یتفآ  یخوش  درب  مناـج  لـقع و  راـکمتس : 

.تسدبرچ کباچ و  .خوش ||  ریرش و  مارآ و  یب  تخس  یکدوک 

.تسرپ شتآ 

شتآ لد  شتآ  زا  اـم  دتـسرپ و  ارت  رم ]  امنـص [  یـسک  همه  دـنک :  شیاـین  يا  هلبق  نوـچ  ار  شتآ  هکنآ  بکرم ) فـن  [ ) [َت َپ َر
هاگنادب شتآ  هک  دندب  ناتـسرپ  شتآک  رادنپم  دندب  نادزی  شیپ  رب  هتفه  کیب  یطخ .) يدسا ، گنهرف  زا   ) یقطنم .میراماش  تسرپ 

هتفر بسنـشگرذآ  ءهدکـشتآ  هب  اعد  يارب  ورـسخیک  سواـکیک و  هک  هاـگنآ   ) .یـسودرف.دوب بآرپ  هدـید  ار  هدنتـسرپ  دوب  بارحم 
ناتـسرپ شتآ  وچ  مینک  شیاتـس  ناکین  رادرکب  .یـسودرف.يدب  ناتـسرپ  شتآ  ياج  نامه  يدـب  ناتـسبد  رب  ینزرب  رهب  (. 1 () دندوب

نییآرب يوا  نامرفب  رتهم  داد  ودـب  .یـسودرف.تسدب  دریگن  مَسَْرب  ژاب  یب  هک  تسرپ  شتآ  ناقهد  نید  یکی  .یـسودرف.مینک  شیاین 
تب اب  ار  تسرپ  شتآ  يدعس  .یماظن.دنتسم و  ناکرت  نوچ  مشچ  مزونه  دنتسرپ  شتآ  ناودنه  مزونه  .یسودرف.يوا  ناتسرپ  شتآ 
شتآ نود  ءهتـشگرس  هک  ...دوب  هتـسب  نایم  تمدـخب  ار  یتب  دوب  هتـسب  ناـهج  زا  يورب  رد  یغم  تسا : هتفگ  هدومرف و  طـلخ  تسرپ 
شتآ ینعم  هب  زین  ار  یـسوجم  غوم و  غم ، ربگ ، ارعـش  و  تسا ، تسرپرذآ  نآ  فدارم  .تسم و  هناـختب  رمخ  زا  رـس  شزونه  تسرپ 

نازورف شتآ  هس  تسرپ  شتآک  باوخ  رد  دید  نانچ  تسا :  هدمآ  زین  شتآ  راتسرپ  نداس و  ینعمب  .دنا ||  هدرک  لامعتـسا  تسرپ 
گنربوخ شتآ  يدب  هگنادب  دنکیم :  نایب  لیذ  تروص  هب  ار  ینعم  نیا  زین  رگید  ياج  رد  یـسودرف  ( - 1  ) .یسودرف.تسدب يدربب 

.دیرتسگ ناهج  رد  ینشور  وزک  دیدپ  دش  نآ  زا  شتآ  ردنا  گنسب  گنس  بارحم  تسار  نایزات  رم  وچ 

.یتسرپ شتآ 

شتآ غم  نوچ  اوه  تفرگ  یتسپ  تشد  رب  تفر و  بش  وچ  تسرپ :  شتآ  نید  .تسرپ ||  شتآ  لـعف  ( بکرم صماـح  [ ) [َت َپ َر
.يرصنع...تفرگ یتسرپ 

.رکیپ شتآ 

.نج ناطیش و  ًازاجم ، ( بکرم ِا  [ ) ِپ َك [َت َپ / 

.تشتآ

.ژوک کیدزن ي  هب  زیتهوک  شیدنم و  ءهعلق  نایم  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ِت

.بات شتآ 

.بات نوت  .ینخلگ  بکرم ) فن  [ ) [َت
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.وات شتآ 

.بات شتآ  بکرم ) فن  [ ) [َت

.ناخرچ شتآ 

.نک خرس  شتآ  .نادرگشتآ  .هلاوج  بکرم ) ِا  [ ) [َت َچ

.ناخ شتآ 

.دنیوگ زین  شتآ  ناخ  ار  وا  .نایهللا و  یلع  ینعی  نایریصن  یناتساب  ناگرزب  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [َت

.هناخ شتآ 

ار دیشروخ  میراد و  هک  ار  هناخشتآ  نیا  و  نارینلا :  تیب  .رانلا  تیب  .هاگشتآ  .هدکـشتآ  .ناتـسرپ  شتآ  دبعم  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َت َن / 
عومجم ناتـسیس || .) خـیرات   ) .دـیراد بارحم  امـش  هک  میراد  نآ  هاگیاجب  اـما  میتسرپ  ار  نیا  میئوگ  هک  میراد  نادـب  هن  میراد  هک 

رد شتآ  هک  یتمسق  نهآ ؛ هار  یتشک و  روامس و  ءهناخـشتآ  .یهاپـس ||  زا  یجوف  رد  نآ  رئاظن  گنفت و  پوت و  زا  نیـشتآ  حالس 
.تسا نآ  ءهلول  نورد  گنفت ، ءهناخشتآ  .تسا و  نآ 

.وخ شتآ 

.يوخدنت .يوخ  شتآ  بکرم ) ص  [ ) [َت

.راوخ شتآ 

بآ دَرَبب  راکمتـس :  تخـس  ًازاـجم ، بکرم ) فن   || ) .غرمرتشا .میلظ  ( 1) .هماـعن .غرمرتـش  .هراوخ  شتآ  ( بکرم ِا  [ ) اـخ اوخ /  [َت 
هدروآ دهاش  ار  لیذ  تیب  ود  هداد و  هملک  نیا  هب  زین  ردنمس  ینعم  اهگنهرف  ضعب  رد  .یئانس.راوخ  شتآ  هاشداپ  تحدم  راربا  ملاع 
هراوخ شتآ  غرم  .يولهد  ورسخریما  .ار  هناد  دسانش  تذل  یک  هراوخ  شتآ  غرم  ربخیب  ملاع  قوذ  زو  لد  زوس  تسا و  ورـسخ  دنا : 
شتآ راوـخ و  شتآ  غرم  زا  رعاـش  ود  نیا  دارم  تسین و  غرم  ردنمـس  هچ  تسا ، يوهـس  نـیا  .یفرع و  .ار  هـناد  دـهاوخن  رگخا  زج 

دیاتـسب ار  وا  هکره  تسا :  هدـش  غرم  نیا  يراوخـشتآ  ماـن و  هب  یتاراـشا  لـیذ  ءهـلثما  رد  ( - 1  ) .تسا میلظ  هماـعن و  ناـمه  هراوخ 
زور بش و  روخ  یمه  وگ  ار  نمـشد  روخ و  لعل  یم  شاب و  نارماک  .یخرف  .میلظ  دننام  شتآ  زا  دـنک  رپ  ناهد  رو  شنهد  دزوسنب 

هچرگ مغ  .يرونا  .لـیلحت  دریذـپ  غرمرتـش  ياـعما  رد  هک  تسا  زوسرتـخا  رگخا  نآ  هن  وـت  ماـقتنا  .یخرف  .میلظ  وـچ  نازوـس  شتآ 
.لیعامسا لامک  .تسا  شتآ  غرمرتش و  وچ  ملد  مغ و  راک  تسا  شوخ  نادب  نم  لد  تسا  شوخان 

.هراوخ شتآ 

.دوش راوخ  شتآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  بکرم ، فن  [ ) ِر اخ َر /  اوخ /  [َت 
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.هاوخ شتآ 

شیوخ غارچ  ای  لاغذ و  ای  همیه  ندناریگ  دـبلط  يا  هوذـج  سبق و  نآ  دـننام  هیاسمه و  ءهناخ  زا  هکنآ  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  [َت 
هدـمآان مراد  شتآ  لد  رد  هک  ینادـیم  نوچ  یهار  شتآ  هب  نم  ناج  گر  ره  زو  یهاگـشتآ  وچ  وت  یب  ملد  هتـشگ  يا  سباـق :  .ار 

.راطع.یهاوخ شتآ  وچ  يرذگب 

.یهاوخ شتآ 

.هاوخ شتآ  لعف  راک و  بکرم ) صماح  [ ) اخ اوخ /  [َت 

.نداد شتآ 

.ندرک یسک  بضغ  کیرحت  ًازاجم ، .نآ ||  لاثما  پوت و  ندنکفا  نداد و  داشگ  بکرم ) صم  [ ) [َت َد

.غاد شتآ 

.هرشب رب  شتآ  رثا  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.نادشتآ

سینا  ) .دـیداهن نادـشتآ  رب  گید  امـش  مدـش  ناور  ناـفراع  رـصق  زا  نم  دـندومرف  لـقنم : .قاـجا  .هنوناـک  .نوناـک  بکرم ) ِا  [ ) [َت
ماج نایم  ردنا  رز  بآ  وچ  یکی  نآ  نکسم  رونت  نیا و  ندعم  هنینق  ام  سلجم  طرش  تقو  نیا  رد  تسا  رهوگ  ود  يراخب .) نیبلاطلا 

.رگنهآ ءهنالک  .رگنهآ  رونت  .هروک  .روک  .هرونت  .رونت  .نادـگید  .هیاپگید  .يزعم.نادـشتآ  نایم  ردـنا  لـگ  گرب  وچ  یکی  حدـق  و 
( - 1 (. ) ینوریب ناحیروبا  زا  ( ) 1) .هرمجم .ءاغبب  .بارحم  ِخا ) (. || ) یماسالا یف  یماسلا   ) .نادشتآ ءهچفک  ماطس ؛ بدالا :) ۀمدقم  )

.برقع ءهلابند  ربز  یکلف  روص  زا  یکی 

.تسد شتآ 

.راک رد  تسچ  دلج و  بکرم ) ص  [ ) [َت َد

.یتسد شتآ 

.تسد شتآ  تفص  ( بکرم صماح  [ ) [َت َد

.ناقهد شتآ 

کلف دریگ :  توق  نیمز  ات  دننز  تشک  ءهدنامزاب  رب  داصح  زا  سپ  ناناقهد  هک  تسا  یـشتآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [َت ِش ِد
.یناقاخ .یناقهد  یحاسم و  تسه  محیسم  کلم  رب  هک  نم  رب  دشک  نیک  نابز  ناقهد  شتآ  نوچ 
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.گنر شتآ 

؛ گنر شتآ  بآ   - .یبتکم .گنـس  نمرخ  رازهدـص  زا  رتهب  گنر  شتآ  لـعل  هنادـکی  تسه  خرـس :  تخـس  بکرم ) ص  [ ) [َت َر
.يدحوا.گنهن بات  تسا ، اهدژا  شفت  هک  گنر  شتآ  بآز  شاب  رذحرب  بارش :  ًازاجم ،

.ندرک نشور  شتآ 

.داسف هنتف و  نتخیگنا  ًازاجم ، .شتآ ||  نتخورفا  بکرم ) صم  [ ) وُر َش َك َد [َت َر / 

.از شتآ 

.دنک دیلوت  شتآ  هک  بکرم ) فن  [ ) [َت

.داز شتآ 

.تسا هداز  شتآ  زا  هک  ( بکرم ص  بکرم /  فم  ن  [ ) [َت

.نابز شتآ 

.تسین مییاریگ  وت  رد  ینابز  شتآ  همه  اـب  عمـش  وچ  نازوس  تمغ  زو  مناـبز  شتآ  يدعـس  ناـبز :  دـنت  زیت و  بکرم ) ص  [ ) [َت َز
.يدعس

.ندز شتآ 

شتآ .یـسودرف.دندزرب -  مهب  ناروت  رهـش  همه  دـندزردنا  شتآ  اـت  دومرفب  ندـینازوس :  .ندزردـنا  شتآ  بکرم ) صم  [ ) [َت َز َد
يوـم .ندرک -  نیگمـشخ  ار  وا  ار ؛ یـسک  ندز  شتآ  .سخب -  نمثب  نآ  نتخورف  اـی  و  نآ ، ندرک  فرـص  فازگب  یلاـم ؛ رد  ندز 

.وا ندیسر  تقوب  تسرد  ندوب ؛ هدز  شتآ  ار  یسک 

.هنز شتآ 

دـنز و ار  نیربز  هک  دـشاب  بوچ  ود  زا  هاوـخ  دـنرآ ، دـیدپ  شتآ  كاکطـصا  ندوـسب و  نآ  اـب  هک  يزیچ  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َت َز َن / 
 : قامخچ .هحدقم  .هحادق  .هدنز  دنز و  .دنناوخ  قامخچ  گنـس و  ار  نآ  هک  دوب  گنـس  نهآ و  زا  هاوخ  و  دـنیوگ ، هدـنز  ار  نیریز 

ین هنز  شتآ  منز  ناـهنپ  شییوگ  .يرهچونم  .هنز  شتآ  شتآ و  گنـسب  شتآ  دـهجرد  وت  میب  زا  وـت  مشخ  زور  هک  يدـنوادخ  يا 
یئـالب تیرود  یکیدزن و  من  دراد  هتخوس  وـچ  دریگرد  یک  مهب  گنـس  هتخوـس و  هنز و  شتآ  .يوـلوم.هنزور  دـشاب  بلق  زا  بلقب 

.بوبش .هنیزورف  .هریگ  شتآ  .یناشاک ||  نیدلا  لضفا  .مه  یکیدزن  يرفاک و  وت  يرود ز  میظع  تسا 

.نک خرس  شتآ 
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.نادرگ شتآ  .هلاّوج  ( بکرم ِا  [ ) [َت ُس ُك

.يرس شتآ 

رتــهم دوــب  ناــسنیز  هـن  يرــس  شتآ  يزغمزیت و  نـکم  يراــبدربان :  .تخــس  مـشخ  .رایــسب  بـضغ  ( بـکرم صماــح  [ ) [َت َس
زیت نکم  يرب  ناروت  زرم  يوس  رکشل  وچ  رازراک  ءهتسبرمک  یتفر  هک  ورسخیک ]  رایرهـش [  سپ  دومرف  زردوگب  .یـسودرف.يرکشل 

.یسودرف.يرس شتآ  هب  ار  لد 

.گس شتآ 

ًارهاظ .فونرب  ناهرب .)  ) .دـنناوخ بالکلا  جـسفنب  يزاتب  ار  نآ  یئاود و  تسا  یهایگ  ماـن  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [َت ِش َس
.دوش گس  ست  هب  عوجر  .تسا  گس  ست  فحصم  هملک  نیا 

.زوس شتآ 

(. نیمار سیو و   ) .سر نم  زوس  شتآ  دایرف  رب  وت  سک  همه  دیآدرگ  زوس  شتآ  رب  راهد : )  ) .قیرح .نازوس  شتآ  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.ریس شتآ 

.وردنت ( بکرم ص  [ ) ِس [َت َس / 

.یسانش شتآ 

.نآ صاوخ  شتآ و  ثحبم  بکرم ) صماح  [ ) ِش ْشَت ، ]

.عبط شتآ 

.وخدنت .دنت  بکرم ) ص  [ ) [َت َط

.روط شتآ 

.روطب درک  یلجت  یسوم  رب  هک  یشتآ  ِخا ) [ ) [َت ِش

.نانع شتآ 

(. راوس  ) دنت بکرم ) ص  [ ) [َت ِع

.یسراف شتآ 

.دوش یسراپ  شتآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [َت ِش
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.ماف شتآ 

.شتآ گنرب  بکرم ) ص  [ ) [َت

.هزارف شتآ 

.هزارفا شتآ  ( بکرم ِا  [ ) ِز [َت َف َز / 

.زورف شتآ 

زورف شتآ  درم  دـصود  دـمایب  هایـس  تفن  دـنزیر  بوچ  رب  هک  هاـش  هیاـمرپ  دومرف  هاـگنآ  سپ  زورفا :  شتآ  ( بکرم فـن  [ ) [َت ُف
.یسودرف.زورب دمآ  بش  یتفگ  دندیمد و 

.هنزورف شتآ 

.بوبَش .هتخوس  .دنزورفا  شتآ  نادب  هک  يزیچ  ( بکرم ِا  [ ) ِن [َت ُف َز َن / 

.ناشف شتآ 

نمـشدب شتآ  تفن و  نآ  اب  هک  یتشک  ناشف ؛ شتآ  ءهراـیط  .دـناشفا -  شتآ  هک  سک  نآ  اـی  زیچ  نآ  بکرم ) فن  [ ) ِف [َت َف / 
شتآ هوک   - .يرهچونم .يان  هاگ  لـصو و  هاـگ  زارف و  هگ  بیـشن و  هگ  ناـشف  شتآ  يا  هراـیط  شکاـیرد و  یبکرم  دـندنکفا :  یم 

.ناکُْرب .دهج  نوریب  نازوس  رتسکاخ  شتآ و  هیس و  بآ  نآ  ءهناهد  زا  هک  یهوک  ناشفا ؛ شتآ  ناشف و 

.یناشف شتآ 

.ناشف شتآ  لعف  بکرم ) صماح  [ ) ِف [َت َف / 

.کشتآ

دنیوگ زین  هلغارچ  بات و  بش  کـغارچ و  بش  غارچ و  بش  ار  نآ  دـبات و  غارچ  نوچ  بشب  هک  درخ  یکمرک  بکرم ) ِا  [ ) [َت َش
کـشتآ .سیلیفیـس  .تفوـک  .هناد  ینمرا  .هیجنرفا  راـن  .گـنرف  ءهلبآ  .شخردآ ||  .قرب  .دـنناوخ ||  انزلادـلو  هـعاری و  یبرع  هـب  و 

.گنرف

.راک شتآ 

 || .نآ دـننام  رگنهآ و  یخبطم و  ینخلگ و  نوـچمه  دراد  شتآ  اـب  ترـشابم  شیوـخ  ءهشیپ  لغـش و  رد  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) [َت
(. ناهرب  ) .راکدب هدز و  باتش  نیگمشخ و  ًازاجم ،

.يراک شتآ 
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.راک شتآ  لمع  لعف و  بکرم ) صماح  [ ) [َت

.واک شتآ 

.ربنا .كارحم  .ماطسا  .ماطس  .راعسم  .ثارحم  .دنروشآ  نادب  ار  شتآ  هک  نآ  زج  نهآ و  زا  یتلآ  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.هدکشتآ

ردـنا وت  قشع  زا  نم  هکنآ  يا  هاگـشتآ :  .نارینلا  تیب  .رانلا  تیب  .نتخورفا  شتآ  ياج  ناغم و  هاگـشتسرپ  ( بکرم ِا  [ ) ِد [َت َك َد / 
ءهدکشتآ نیز  نآز  نم  لد  دش  نیز  ردنا  نم  كرت  نآک  نتفر  هگب  .یکدور  .يژ  يا  هژم  ره  رب  دس و  مراد  هدکشتآ  شیوخ  رگج 

اراد ار  وا  داینب  دننک و  ترایز  دنراد و  گرزب  ار  نآ  هک  تسا  هدکـشتآ  یکی  سراپ ]  تیحانب  هرخ [  ردـنا  .روکـشوبا  .دـش  نیزرب 
درواشب ردنا  ملاعلادودح .)  ) .دنراد گرزب  ار  نآ  هک  تسا  يا  هدکـشتآ  سراپ  تیحانب  نایراک  ردنا  و  ملاعلادودح .)  ) .تسا هداهن 

نآ هک  تسا  هدکـشتآ  ود  سراپ ]  نورزاک  يو [  ردنا  و  ملاعلادودح .)  ) .دننک ترایز  ار  نآ  هک  تسا  هدکـشتآ  ود  سراپ  تیحانب 
هدکشتآ راک  هتخاس  دش  وچ  .یسودرف.هدش  ياهزور  نآ  زا  دش  یمغ  هدکـشتآ  هب  ناشورخ  دمایب  ملاعلادودح .)  ) .دنراد گرزب  ار 

ياهمان دنا و  هتشاد  رایس  بکوک  تفه  ددعب  ربتعم  ءهدکشتآ  تفه  نایـسراپ  دنیوگ  ( 1) .یسودرف.هدس نشج  زورون و  ياج  نامه 
؛ هدکـشتآ لـثم   - .تشدرز رذآ  .نـیزرب  رذآ  .نـیرخرذآ  .نـییآرذآ  .مارهب  رذآ  .شوـنرذآ  .رهمرذآ  تـسا : هدوـب  رارق  نیدـب  اـهنآ 

شیاتـس ار  نیرفآ  ناهج  ( - 1  ) .یسودرف.تس هدهیب  وا  گنج  همان و  نامه  تس  هدکـشتآ  سواک  زغم  رـس و  كانبـضغ :  .مشخرپ 
نشج ياج  ینزرب  رهب  هاگرازاب  يوک و  نزرب و  زا  رپ  هاش  دروآرب  یناسراش  یکی  .یـسودرف  .تفرگ  شیاین  رب ، هدکـشتآ  هب  تفرگ 

دمآردنا ناون  ...بسا  تشاذگب  رود و  زا  دش  هدایپ  بسشگرذآ  هب  دمآرب  شمشچ  وچ  .یسودرف  .هدکـشتآ  درگ  رب  درگ  همه  هدس 
دص یتیگب  .یسودرف  .هدس  نشج  زورون و  رهم و  نامه  هدکشتآ  زرم  نآ  ردنا  ناهن  .یسودرف  .هدزآ  رزب  یهاگ  دنداهن  هدکشتآ  هب 

.هدـس رهم و  زورون و  نشج  رب  وـچ  هدکـشتآ  هب  يزیچ  دیـشخبب  .یـسودرف  .دـننک  وَـخ  یب  هراکمتـس  زا  ناـهج  دـننک  وـن  هدکـشتآ 
رهب نک  هدکشتآ  سپ  شکب  ناتسرپ  تب  اهرهش  نآ  زا  .یسودرف  .هدزآرز  ناویا  خاک و  نآ  رب  هدکشتآ  يوس  رس  دنداهن  .یسودرف 

زورون ناویاب  هدکشتآ  هب  رسکی  دنتفرب  .یسودرف  .هدس  ناگرهم و  دش  هزات  ودب  هدکشتآ  هوک  نآ  ردنا  درکب  .یسودرف  .شُه  هب  اج 
دش هزات  ورب  هدکشتآ  همشچ  نآز  دروآرب  .یسودرف  .هدس  خاک  زورون و  ناویا  مه  هدکشتآ  تسارایب  ابیدب  .یسودرف  .هدس  نشج  و 
رب میهاوخن  ...میرب  نامرف  شانرب  ریپ و  همه  هدد  دشاب  هاش  رگ  تخت  رب  هک  هدکـشتآ  دمآرب ز  یـشورخ  .یـسودرف  .هدس  ناگرهم و 

هدکـشتآ شیپ  کی  هس  رگیدود  داد  شیب  مرد  ار  ناگدنتـسرپ  داد  شیوردـب  نیتسخن  نآز  کـی  هس  .یـسودرف  .ار  كاحـض  هاـگ 
يا هدهیب  رهب  تا  هزیتس  روج  زا  .یـسودرف  .دنهن  رد  هدکـشتآ  شیپ  ات  هک  دنهد  ار  دبریه  ات  داتـسرف  هدس  نشج  زورون و  رهم  نامه 

.ظفاح .ربب  دادغب  ءهلجد  خر  بآ  وگ  هدید  شکب  سراف  ءهدکشتآ  ءهلعش  وگ  هنیس  .یقرزا  .يا  هدکشتآ  مرآرب  یسفن  ره  رد 

.مارهب ءهدکشتآ 

(. ناهرب  ) .تسا خیرم  ءهناخ  لمح  هچ  لمح ، جرب  هیانکب ، .نادمهب ||  یناتساب  یئانب  مان  ِخا ) [ ) [َت َك َد ِي َب

.ندرک شتآ 
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.جیجأت .شتآ  نتخورفا  ( بکرم صم  [ ) [َت َك َد

.شک شتآ 

.دنروشآ رونت  رد  شتآ  نادب  هک  يرازفا  بکرم ) ِا  [ ) ِك [َت َك / 

.ندیشک شتآ 

.نآ ندرک  ناریو  يدادیبب  تخس  ار ؛ یئاج  ندیشک  شتآ  .ندیشک  شتآ  هب  بکرم ) صم  [ ) ِك َد [َت َك / 

.یکشتآ

.نانز لوادت  رد  تسا  یمانشد  .کشتآ ||  هب  یلتبم  یبسن ) ص  [ ) [َت َش

.هاگشتآ

سالپ و  وکرک ]  هاگشتآ  هب  دش [  اجنآ  ورسخیک   : ناتـسرپ شتآ  دبعم  .هدکـشتآ  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .رانلا تیب  بکرم ) ِا  [ ) [َت
نونکا هک  هگیاجنآ  و  ناتـسیس .) خـیرات   ) .تسا هاگـشتآ  نونکا  هک  دروآ  دـید  ارف  یئانـشور  اـجنآ  یلاـعت  دزیا  درک  اـعد  دیـشوپ و 

ار ناکربگ  اسیلک و  ار  نایاسرت  تسا و  تشنک  زین  ار  نادوهج  ناتـسیس .) خیرات   ) .دوب بساشرگ  ياجدبعم  تسا  يوکرک  هاگـشتآ 
رایدنفـسا .یخرف.هاگـشتآ و  دـنا  هتخاـس  نم  لد  ردـنا  یتـفگ  دوـب  لد  رد  ارم  هک  مغ  شپط  ناوارف  زا  ناتـسیس .) خـیرات   ) .هاگـشتآ

نافوط هدید  کشخ و  منهد  هاگشتآ  هنیـس  درـس و  مسفن  خیراوتلا .) لمجم   ) .درک هاگـشتآ  درک و  یلاخ  ناتب  زا  ار  نآ  ردپ  نامرفب 
هدـمآان مراد  شتآ  لد  رد  هک  ینادـیم  نوچ  یهار  شتآ  هب  نم  ناج  گر  ره  زو  یهاگـشتآ  وچ  وت  یب  ملد  هتـشگ  يا  .يرونا.راـب 

.راطع.یهاوخ شتآ  وچ  يرذگب 

.هاگشتآ

و زگ ، رازه  هدزناـپ  ءهلـصافب  وکاـب  برغم  رد  یلحم  ماـن  بوـلقلا || .) ۀـهزن   ) .زیـشرت هب  مکحم  تسا  هدوـب  يا  هعلق  ماـن  ِخا ) [ ) [َت
زگ لهچ  لوطب  یـضیب  ءهناهد  اب  تسا  یتفن  هاچ  لحم  نیا  رد  .تسا  هدوب  اجنآ  رد  فورعم  ءهدکـشتآ  نیدنچ  میدـق  رد  ار  نایناریا 

اجک ره  لحم  نیا  فارطا  رد  .دور  الاب  زگ  شـش  ات  هاگ  دـیآ و  نوریب  نآ  زا  شتآ  ياه  هلعـش  تسا و  قارتحا  لاح  رد  هتـسویپ  هک 
یلحم مان  .ددرگ ||  لعتـشم  نیمز  لاحرد  دـننز  شتآ  نیمز  کـیدزن  یتیربک  نوچ  و  دوش ، عمج  نآ  رد  تفن  دـننک  دوگ  ار  نیمز 

.ناهفصا يزگ  هب 7300  هیریما  نادالک و  نایم  دابآ  فجنب  ناهفصا  هار  رانک 

.رگ شتآ 

.ورسخرصان.رگ شتآ  رسپ  يا  شتآز  سانشب  ار  شتآ  رم  تسا  عناص  دیشروخ  شتآ :  قلاخ  بکرم ) ص  [ ) [َت َگ

.نادرگ شتآ 
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.نک خرس  شتآ  .هلاّوج  بکرم ) ِا  [ ) [َت َگ

.نوگ شتآ 

وا قشع  ناگتخپ  نایم  رد  نم  هک  نوگ  شتآ  بآ  نآز  يا  هعرج  کـی  اـیقاس  یناـق :  .رمحا  .یناوجرا  .یناوغرا  بکرم ) ص  [ ) [َت
.ظفاح .زونه  مماخ 

.هگشتآ

.یماظن.راگزومآ هگشتآ  رد  دشاب  هک  راگزور  نآ  ردنا  مسر  دوب  نینچ  هدکشتآ :  .هاگشتآ  بکرم ) ِا  [ ) ْهَگ [َت 

.ریگ شتآ 

(. یئاونان رد   ) زادنا شتآ  بکرم ) فن  [ ) [َت

.هناریگ شتآ 

.هنیزورف هماع ، لوادت  رد  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َت َن / 

.هریگ شتآ 

.شناوعا دنـشاب  نتخوـس  اـهنامناخ  رهب  هک  سخ  ناوـع  تشم  نیا  هریگ  شتآ  نادـشتآ و  هش  هنزورفا :  شتآ  ( بکرم ِا  [ ) ِر [َت َر / 
.قامخچ .یماج || 

.جازم شتآ 

.وخدنت بکرم ) ص  [ ) [َت ِم

.یسوم شتآ 

ءهتکن تخرد  زا  ات  لگ  دومن  یسوم  شتآ  هک  ایب  ینعی  روط :  شتآ  .درک  یلجت  مالسلا  هیلع  یسوم  رب  هک  یـشتآ  ِخا ) [ ) اس [َت ِش 
.ظفاح.يونشب دیحوت 

.كان شتآ 

ندرک كانشتآ  .ظفاح -  ؟ ام ریگبش  ءهنیس  زوس  كانـشتآ و  هآ  یبش  دریگرد  چیه  ایآ  تنیگنـس  لد  اب  نیـشتآ :  بکرم ) ص  [ ) [َت
(. يرشخمز  ) .ار هنز  شتآ  درک  كان  شتآ  دنزلا ؛ يروا  يو : زا  شتآ  ندرک  نوریب  هنز ؛ شتآ 

.ناشن شتآ 
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.تسا شتآ  ندناشنورف  ءافطا و  رومأم  هک  يرگراک  بکرم ) فن  [ ) [َت ِن

.ندناشن شتآ 

(. ناتسلگ  ) .تسین نادنمدرخ  راک  نتشاذگ  رگخا  ندناشن و  شتآ  نآ :  ءافطا  شتآ و  نتشک  ( بکرم صم  [ ) [َت ِن َد

.یناشن شتآ 

.يا هیرق  ای  رهش  رد  شتآ  ندناشنورف  نیرومأم  هاگتسد و  عومجم  بکرم ) ِا   || ) .ناشن شتآ  لعف  بکرم ) صماح  [ ) [َت ِن

.لعن شتآ 

(. بسا  ) وردنت بکرم ) ص  [ ) [َت َن

.سفن شتآ 

.قعمع تسا ؟ راک  هچ  تابارخ  هب  ار  نالد  هدرسفا  دنسانش  هناخیم  تمیق  ناسفن  شتآ  روشُرپ :  ( بکرم ص  [ ) [َت َن َف

.دورمن شتآ 

نآ رب  شتآ  دـنکفا و  نآ  رد  ار  هللا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  تخورفارب و  لباب  ياورناـمرف  دورمن  هک  گرزب  یـشتآ  ِخا ) [ ) [َت ِش َن
.دوش دورمن  هب  عوجر  .دش  مالس  دَْرب و  ترضح 

.داهن شتآ 

رب وا  خاـشب  دـنکفا  سکع  داـهن  شتآ  نت  زا  نبلگ  وچ  تسا :  شتآ  گـنرب  هکنآ  .دراد  شتآ  عبط  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) َن [َت ِن / 
.یناورسخ.ناوخاتسبا دش  جاّرُد 

.راو شتآ 

رب تفرگ و  ورین  يو  یناطلس  راو  شتآ  هک  دوب  يدرم  ردنکسا  هدننیشنورف :  دوز  هدنریگالاب و  دوز  .شتآ  دننام  بکرم ) ص  [ ) [َت
(. یقهیب خیرات   ) .دش رتسکاخ  سپ  كدنا و  تخس  دنچ  يزور  دش  الاب 

.هشتآ

.شخردآ .قرب  ِا ) [ ) ِش [َت َش / 

.هریبدرامه شتآ 

(. حیتافم  ) .اه هدکشتآ  تانابسح  تباتک  .يرامش  شتآ  يریبد  بکرم ) ِا  [ ) ِر [َت َه َد َر / 
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.یشتآ

تاـماقم زا  ( ؟  .یـشتآ يریخ و  هنوگ ز  هنوگ  ياـهلگ  وا  داـهن  رـضخا  دـبنگ  ناـنبلگ  رب  يروس :  دـیاش  لـگ و  یمـسق  ماـن  ِا ) [ ) [َت
تخـس ًازاجم ، .تسا ||  سوق  دـسا و  لمح و  یـشتآ  جورب  اـی  هثلثم  .شتآ و  هب  بوسنم  .شتآ  گـنرب  یبسن ) ص  (. || ) يدـیمح

.تسا ندرک  یشتآ  ندش و  یشتآ  نآ  لعف  .هدش و  دنت  زیت و  تخس  .هدمآ  ناجیهب  تخس  .كانبضغ  نیگمشخ و 

.هزیشتآ

.باتبش مرک  .کشتآ  ریغصت ) دنوسپ  هزی ، ـ +  شتآ زا : ( ) بکرم ِا  [ ) ِز [َت َز / 

.نیشتآ

.شتآ هب  بوسنم  .شتآ  زا  .یشتآ  یبسن ) ص  [ ) [َت

.لتآ

رد رتـگرزب  دور  نآ  زا  هک  دـنیوگ  .دزیر  رزخ  يایردـب  دزیخ و  راـغلب  سآ و  ياـههوک  زا  هک  گرزب  سب  تسیدور  ماـن  ِخا ) [ ) [ِت
لتآ دسرن  ناگژم  زدنق  يوس  رگ  دباین :  رذگ  یناسآ  هب  کیچیه  زا  بسا  دوش ، ادج  نآ  زا  رهن  داتفه  زا  شیب  هکنانچ  تسین  ناهج 
رکذ هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  دنا  هتشون  لتآ  ءهرابرد  هچنآ  یـسراف  ياهگنهرف  .یناقاخ  .دییاشگب  رزخب  لتآ  يوس  زدنق  هر  کشا 

يدور لتآ  دـنادیم :  دور  نیمه  لحاس  رب  يرهـش  مان  ار  نآ  زین  دربیم و  دور  نیا  زا  مسا  اج  دـنچ  رد  ملاعلادودـح  بحاـص  .دـش و 
.درذـگ دوش  یم  هدـیمان  لتآ  زین  هک  يرهـش  نایم  رب  نارزخ  تیحاـن  رد  هک  تسا  يدور  ماـن  ملاعلادودـح .)  ) .زوغ لامـش  رب  تسا 

هب موسوم  يدور  هک  نارزخ  تیحان  زا  تسا  يرهـش  مان  لتآ  ملاعلا .) دودح   ) .كامیک بونج  رد  تسا  يدور  لتآ  ملاعلادودح .) )
تـسناسنا نادنزرف  زا  دـنناوخ و  ناقاخ  ناخرط  ار  وا  تسا و  هاشداپ  رقتـسم  تسا و  نارزخ  ءهبـصق  درذـگ و  يو  نایم  زا  مان  نیمه 

نیا دنناتـسرپ و  تب  ناناملـسم و  رگید  ءهمین  نیا  ردنا  .دراد و  يا  هراب  همین  نیا  و  رهـش ، نیا  زا  دنیـشن  یبرغم  ءهمین  ردـنا  و  اذـک ) )
دنهاوخ يروتسد  هاشداپ  زا  دتفا  رتگرزب  يرواد  نوچ  .یتعاس  رهب  فلتخم  نید  تفه  زا  رهش  نیا  ردنا  تسا  مکاح  تفه  ار  هاشداپ 

تـسا كامیک  نایم  دح  ردنا  هک  هوک  نآ  زا  هوک [  نیا  زا  مه  تشترا  دور  رگید  و  ملاعلادودح .)  ) .يرواد نآ  مکحب  دننک  هگآ  ای 
هد هب  اـت  دورب  كاـمیک  زوـغ و  ءهناـیم  ردـنا  تسا و  نیریـش  تسا و  یندروـخ  نکیل  هایـس  گرزب و  تسا  یبآ  دـیاشگ  زیخرخ ]  و 

میظع تسا  يدور  شَتْرَا  لامـش  زا  دیاشگ  هوک  نیا  زا  مه  هک  لتآ  دور  رگید  .دتفا و  لتآ  دور  ردنا  هگنآ  كامیک  زا  دسر  نیبوج 
هدرک برغمب  يور  دور  یمه  كامیک  زوغ و  نایم  دح  ردنا  هگنآ  دسر  نیبوج  هد  هب  ات  دور  یمه  نایکامیک  ءهنایم  ردـنا  خارف و  و 
نارزخ دح  زا  لتآ  رهـش  ءهنایم  ردنا  درذـگب و  ساطرب  كرت و  كانجب  ردـنا  بونج  يوس  دـنک و  فطع  هگنآ  درذـگب  راغلب  رب  ات 

يو بونج  دسر  نوحیجب  ات  درذگب  ورم  دودح  رب  يو  قرشم  تسا  ینابایب  رگید  و  ملاعلادودح .)  ) .دتفا نارزخ  يایردب  هگنآ  دورب 
دور وا  لامـش  تسا و  لتآ  دور  يو  برغم  لـتآ و  دودـحب  اـت  درذـگب  نارزخ  ياـیرد  ناتـسهد و  وارف و  اـسن و  درواـب و  دودـح  رب 

تیحان ملاعلادودـح .)  ) .دـنناوخ زوغ  مزراوخ و  نابایب  ار  نابایب  نیا  راغلب و  دـحب  ات  زوغ  دودـح  مزراوخ و  ياـیرد  تسا و  نوحیج 
تسا و نارزخ  يایرد  رگید  نابایب و  نیا  زا  مه  یـضعب  بونج  رهنلاءاروام و  ياهرهـش  زوغ و  نابایب  يو  قرـشم  تسا  یتیحان  زوغ 
شترا و دور  نایم  لتآ و  دور  نایم  كامیک  زا  تسا  رگید  یتیحان  وس ، مایوسغی  ملاعلادودـح .)  ) تسا لتآ  دور  وا  لامـش  برغم و 
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هوک نایم  تسا  يراوید  يو  قرـشم  تسا  یتیحان  نارزخ  تیحان  ملاعلادودح .)  ) .دـنراد رت  هتخاس  يراک  تمعن و  اب  رتشیب  ینامدرم 
.زدـنن تسا و  ساذاری  شلامـش  تسا و  هوک  شبرغم  تسا و  ریرـس  يو  بونج  لـتآ و  دور  زا  یـضعب  تساـیرد و  رگید  اـیرد و  و 

.ملعا هللاو  دشاب ، لاروا  تسا  لمتحم  زین  دنناد و  اگلو  دور  ار  لتآ  رصاعم  ناسیونایفارغج  زا  ضعب  ملاعلادودح .) )

.دیتنالتآ

.Atlantide ( - 1  ) .تسا عقاو  کیتنالتآ  يایرد  نونکا  هک  یلحم  رد  عقاو  يّرب  مان  امدق  ریطاسا  رد  ( 1 () ِخا )

.کیتنالتآ

.Atlantique ( - 1  ) .اکیرما اقیرفا و  اپورا و  نایم  عیسو  ییایرد  ( 1 () ِخا )

.متآ

.Atome ( - 1  ) .دوش يزجتیال  ءزج  هب  عوجر  .ُمتَا  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ُت

.نتآ

.ناتَا ِج  ِا ) ع  [ ) [ُت

.نتآ

لاجر .درک  ریخـست  ار  رهـش  نیا  ناریا  هاشداپ  اـشرایاشخ  .م.ق  رد 480  .میدـق  نانوی  گرزب  رهـش  کیتآ و  یـسرک  ( 1 () ِخا [ ) [ِت
.هنیثا .هنطآ  .تسا  نانوی  تختیاپ  زین  زورما  دـنا و  هتـساخرب  نآ  زا  گرزب  یماـن و  نادـنمرنه  ناگدنـسیون و  ناـفوسلیف و  یـسایس و 

.Athenes ( - 1  ) .ءامکحلا ۀنیدم  .هنتآ 

.وتآ

ياـهگنر زا  يدادرارق  اـب  هک  نآ  دـننام  سآ و  هفجنگ و  قاروا  زا  مولعم  یتروص  اـی  یگنر  همه ) وت ، هب +  آ ، زا : ( ) 1 () ِا يوسنارف ، )
.Atout ( - 1  ) .درب رگید 

.روتآ

.شتآ عونلا  بر  اتف »  » رهاوخ ای  هجوز  ایرد و  عونلا  بر  مان  میدق  نایرصم  ءهدیقعب  .روثآ  ِخا ) )

.نوتآ

.ناد هچب  .نادهز  .همیشم  .هملعم ||  .دهد  نتخود  ندناوخ و  میلعت  ار  ناکرتخد  هک  ییونابدک  ِا ) )
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.یتآ

.رکذلا یتآ  لبقتسم : .هدنیآ  (ع ص )

.ناشیتآ

وید ینعمب  ًازاجم  هک  دشاب  شتآ  زا  یتروص  شیتآ  عمج  دیاش  دشن و  هتفای  يدهاش  هملک  نیا  يارب  تاغللا .) سمـش  زا   ) .ناوید ِا ) )
.تسا هدمآ 

.لیتآ

.نازوز ءهیحانب  دارکا  زا  یهید  مان  ِخا ) )

.الیتآ

رد وا  تافو  .تخاس  مزلم  جارخ  تخادرپب  بولغم و  ار  یبرغ  یقرـش و  مور  يروطارپما  .م  رد 434  هک  نوه  ءهلیبق  هاشداپ  ( 1 () ِخا )
.Attila ( - 1  ) .تسا هدوب  .م   453

.نیتآ

(. عطاق ناهرب  زا   ) .دشاب هدیسر  مهب  هدیدرگادیپ و  هدشدوجومدنزاپ و  دنز و  تغلب  (ص )

.هیتآ

.یتآ ثینأت  ع ص ) [ ) [َي

.راثآ

يا ریزگان  ار  تکلمم  يا  ریـشدرا  لآ  رخف  يا  لاسآ :  .دـنام  ياـج  رب  یـسک  زا  هک  اـهزیچ  .تاـمالع  .اـه  هناـشن  .ْرِثا  َرثَا و  ِج  ِا ) (ع 
ناورـسخ ریـشمش  دـیامن  نینچ  راـک  دـیاب  درک  وچ  ناـگرزب  دـننک  نینچ  .یقیقد  .ریژه  تلاـعفا  راـثآ و  نت  ناـج و  نوـچ  ناـنچمه 

تعاط دنشاب  راثآوکین  تریسوکین و  نوچ  ار  ناهاشداپ  یقهیب .) خیرات   ) .تسین ياج  چیه  هدوتـس  راثآ  موسر و  نآ  .يرـصنع.راثآ 
شیوـخ دارم  هچرگا  وـت  .دعـسدوعسم.رویز و  ار  کـلم  نید و  ندرگ  تس  هتـسب  شتمه  راـثآ  هکنآ  یقهیب .) خـیرات   ) .تشاد دـیاب 

(. هنمد هلیلک و   ) .تسا دادـغب  ترـضح  هاـشداپ  نآ  یقاـب  راـثآ  زا  یکی  و  هنمد .) هلیلک و   ) .مدـیدیم نآ  راـثآ  نـم  یتشادـیم  روتـسم 
هلیلک و  ) .تسا دومحم  مساقلاوبا  ...یـضام  ناطلـس  تسایـس  لدـع و  باوبا  میدـقت  رد  هک  هدـیمح  یعاسم  هیـضرم و  راثآ  نانچنآ 

(. || هنمد هلیلک و   ) .مدرک یلمأـت  بط  مـلع  جـئاتن  راـثآ و  رد  هاـگنآ  هـنمد .) هـلیلک و   ) .مـنیب یم  تریح  نآ  لـئالد  راـثآ و  هـنمد .)
.دنیوگ رثا  تسا  لوقنم  هباحـص  زا  ار  هچنآ  ربخ و  تسا  روثأم  ربمغیپ  زا  هک  ار  هچنآ  ثیدح  لها  .ننـس و  .هروثأم  رابخا  ثیداحا و 

، یهاوخنوخ ینعم  هب  رأث ، ِج  فیرش || .) دیسریم  تافیرعت   ) .دشاب زیچ  کی  اهنآ  تلع  ینعی  دنـشاب  زیچ  کیب  للعم  هک  یمزاول  || 
.بکاوک كالفا و  ياهرثا  يولع ؛ راثآ   - .هناگراهچ رصانع  عیابط و  راثآ  یلفس ؛ راثآ   - .یئوج هنیک 
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.ماثآ

.ناهانگ .اه  هزب  .مِثا  ِج  ِا ) (ع 

.ایساناثآ

زب گرگ و  ءاود  ای  منک و  رتهب  میآ و  ای  ذـِْقنُم  هملک  ياـنعم  نآ و  زج  دـبک و  عاـجوا  رد  عفاـن  تسا  ینوجعم  .ایـساناثَا  ِا ) یناـنوی ، )
(. رهاوجلارحب  ) .دشاب

.فثآ

.عبات ءامسالا .) بذهم   ) .ور سپ  ع ص ) [ ) [ِث

.لثآ

.لیصا ع ص ) [ ) [ِث

.مثآ

.نومثآ نیمثآ ، .یصاع ج ، .بنذم  .مرجم  .راکهانگ  ءامسالا .) بذهم   ) .راکهزب .دنمهزب  ع ص ) [ ) [ِث

.روثآ

.دوش روشآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.اروثآ

.تسا روشآ  رگید  مان  شویراد ، ياه  هبیتک  قباطم  ِخا ) )

.يروثآ

.دوش يروشآ  هب  عوجر  ِا ) یبسن ، (ص 

.هیروثآ

.دوش هیروشآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ير َي ]

.یثآ

.يوگ بیع  .مامن  .نیچ  نخس  (ع ص )

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


.سنیثآ

زورما و  کینولاس ، جیلخ  رب  نانوی  رد  نآ  یسرک  اکیتآ و  رهش  نیرتگرزب  .افرنم  .انیثآ  .ءامکحلا  ۀنیدم  .هنطآ  .نطآ  .نتآ  ِخا ) [ ) [ِن
.تسا نانوی  تخت  ياپ  زین 

.هنیثآ

.نطآ ِخا ) [ ) [َن

.جآ

.عمط .انمت  .شهاوخ  .زآ  ِا ) )

.نایاقآ جآ 

.دوش رابموس  هب  عوجر  ...رهن ) ( ) ِخا )

.راجآ

.دزم ینعم  هب  رجا ، ِج  ِا ) (ع 

.ندیراجآ

هب ًارهاظ  دـشاب  هتفاـین  هار  نآ  رد  یفیرحت  رگا  ورـسخرصان  تیب  نیا  رد  یلو  هدـشن ، طبـض  يا  هملک  نینچ  اـهگنهرف  رد  صم ) [ ) [َد
.دراجاین ردنا ، یگدنب  دح  یساپسن ز  اناد ز  مدرم  زگره  تسا و  رکـش  یگدنب  هناشن ْي  دشاب :  زواجت  یطخت و  نتـشذگرد و  ینعم 

.ورسخرصان

.لاجآ

 || .تسا فورـصم  لاجآ  بیرقت  ...رب  زور ] بش و   ] ود ره  بقاعت  گرم :  دودحم و  نیعم و  تدم  تقو و  ینعم  هب  لَجَا ، ِج  ِا ) (ع 
.یشحو واگ  ءهلگ  ینعم  هب  لِْجا ، ِج 

.ماجآ

هاشداپ نارگد  نوچ  .یخرف.ماجآ  رد  دنک  يریش  ریـش  اب  نادیمب  دنک  یلیپ  لیپ  اب  هشیب :  رازین و  ناتـسین و  ینعم  هب  همَجَا ، ِجج  ِا ) (ع 
.تسا رـضخا  گنـسب  نیو  هشیبب  نآک  تسا  رتدب  حـیاطب  ماجآ و  بآ  .یتکیـسخا  ریثا  .ماجآ  یلاو  تسین  روشنمب  ریـش  وت  یلمع  زن 

.زد ژد و  نصح و  راصح و  ینعم  هب  مُُجا ، مُْجا و  ِج  .يزاریش ||  میکح 

.یماجآ
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.یماجآ ياهبت  ماجآ : هب  بوسنم  یبسن ) (ص 

.دادجآ

.نارهط يزگ  رد 725700  ناگدید ، دیبْهِد و  نایم  زاریش  هب  هدابآ  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.ندجآ

.دوش ندژآ  هب  عوجر  صم ) [ ) ِج َد [ْج / 

.شمجود جآ 

.نزوا لزق  دور  زا  يا  هبعش  ِخا ) [ ) [ِم

.هدجآ

.هدش گنر  .تسا || ؟ ناهوس  ءهدجآ  نوچ  تسار  ریدغ  يور  ابص  تاقالم  زا  هدژآ :  .هدزآ  .هدیجآ  فم ) ن  [ ) ِد ِج َد /  [ْج / 

.رجآ

یهاچ دوب  هک  نک ، اهر  مخ  روگآ :  .روجآ  .هتخپ  تشخ  .ینانوی  برالا  یهتنم  ءهتفگب  ای  یـسراف  زا  روگآ ، برعم  ِا ) برعم ، [ ) [ُج
ار نآ  يزاتب  زین  تسا و  قباط  نآ  برعم  هک  دـنیوگ  هوات  یـسراف  هب  گرزب ؛ رجآ  .یماظن.فرگـش -  هدـیروآرب  رجآ  هب  رـس  فرژ 

یقازق زورما  ار  نآ  زا  یمـسق  ار و  تنیز  دـشاب  هدـش  راوـمه  هدـییاس و  وا  يوـسنورب  هک  تسا  يرجآ  شارت ؛ رجآ  .دـنناوخ ـ  هبِدِرا 
 - .دـنرب راکب  يراکلگ  ياه  هپت  نماریپ  هینبا و  داـینب  رد  هک  هتـشگب  گـنر  تروص و  زا  هتخپ و  رایـسب  رجآ  شوج ؛ رجآ  .دـنیوگ ـ 

عفن و دـیما  ندرک ؛ رجآ  ار  یـسک  نان  لاـثما :  - .یماـظن رجآ  زا  رت  کـچوک  يداـع و  رجآ  زا  رتگرزب  رجآ ، زا  یعون  ییاـتخ ؛ رجآ 
.ندرک يدیمونب  لدب  ار  وا  تمعن 

.رجآ

نتخود هیاپ  هس  ندز ؛ رجآ  .دنیوگ -  زین  هیاپ  هس  هکبش و  ار  نآ  و  خاروسب ، .کبشم  روژآ ) ِيوسنارف  زا  ( ) ِا ص ، يوسنارف ، زا  [ ) [ُج
.ندز هکبش  و 

.رجآ

.مالسلا هیلع  لیعامسا  ردام  مان  رجاه ، زا  یتروص  ِخا ) [ ) [َج

.رجآ

هتفگ یم  مه  رجَالا  برد  ار  نآ  و  دنا ، هتفای  بقل  يرجآ  نادب  تبسنب  ریهاشم  زا  نت  دنچ  هک  دادغب  زا  يا  هلحم  ای  هیرق  ِخا ) [ ) ررُج ]
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.دنا

.زپرجآ

.دزاس رجآ  هک  .يراخف  بکرم ) فن  [ ) [ُج َپ

.يزپرجآ

.يزپرجآ هاگتسد  هروک و  بکرم ) ِا   || ) .زپرجآ لغش  .يراخف  ءهشیپ  بکرم ) صماح  [ ) [ُج َپ

.شارترجآ

.دنک راومه  سلما و  هدوس و  ار  رجآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [ُج َت

.یشارترجآ

.شارترجآ لمع  هشیپ و  ( بکرم صماح  [ ) [ُج َت

.شرفرجآ

.هدیشوپ رجآ  هب  یحطس  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [ُج َف

.ندرک شرفرجآ 

.رجآ هب  نیمز  فک  ندیشوپ  بکرم ) صم  [ ) [ُج َف َك َد

.هللا كرجآ 

.داهد دزم  تادخ  ییاعد ) ءهیلعف  ءهلمج  ع  [ ) هال ْلَک  [َج َر 

.هللا مکرجآ 

.داهد دزم  ناتیادخ  ییاعد ) ءهیلعف  ءهلمج  ع  [ ) هال ْلُم  [َج َر ُك 

.یلودراچ ولرجآ و 

نت کیدزن 16297  هیرق و  ياراد 119  تسا و  نآ  تحاسم  گنـسرف  یـس  هک  ناجیابرذآ  هب  هغارم  تیـالو  ءهّرخ  زا  ِخا ) [ ) [ُج َو َد
یبونج راـشفا و  یقرـش  دـح  وجارـس و  لودواـگ و  دورتشه و  نآ  یلامـش  دـح  رواـشک ، ءهدـکهد  هّرخ  نیا  زکرم  .دـشاب  یم  هنکس 

.تسا لودواگ  دابآ و  تمحرم  یبرغ  ناتسدرک و 
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.امنرجآ

هداد نادـب  نیرجآ  راوید  لکـش  مظتنم  یطوطخ  اـب  هدودـنا و  نآ  عوـن  چـگب و  هک  يراوـید  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) َن ِن /  [ُج ُن / 
.دنشاب

.هرجآ

.دنیوگ رجآ  یبرع  هب  ار  نآ  عمج  هتخپ و  تشخ  ِا ) برعم ، [ ) ْرُج َر ]

.يرجآ

مان و ِخا )  || ) .دـنبوسنم نادـب  ریهاشم  یخرب  هدوب و  دادـغب  زا  يا  هلحم  نآ  رجَالا و  برد  ای  رجآ  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) ير ْرُج  ]
.گرزب خیاشم  زا  نت  دنچ  صلخت 

.نتسجآ

.دوش هتسخاون  هتسجاون و  هب  عوجر  يروعش .) گنهرف   ) .تخرد ندناشن  صم ) [ ) [َج َت

.لجآ

.ورسخرصان .لجآ  شیوخ  ياج  دورن ز  زگره  هدنباتش  رگم  دوبن  لجاع  لجاع :  دض  .هدننکریخأت  .هدنرید  .تلهماب  ِا ) ع ص ، [ ) [ِج
ایند ینعم  هب  لجاع  لباقم  .ترخآ  .يرهچونم.لجآ ||  هب  ای  لجاعب  دشاب  رفس  ار  ام  هک  متـسنادن  يدوز  نیدب  دوز :  لباقم  رید ، || 

(1) لـقاع رب  تـید  دـش  یئاـطخ  رگ  تـسا  لـجآ  زور  قـح و  يارب  نوـچ  هـنمد .) هـلیلک و   ) .ددــنویپن مـهب  لـجآ  لـجاع و  يراـب  : 
رد زین  يولوم  تیب  طبـض  تسا و  هدـمآ  ینعم  کیب  ود  ره  هلقاع  لـقاع و  ( - 1  ) .تیانج رب  ءهدـنزیگنارب  یناج و  .يولوم.تسا || 

.دشاب یم  نتم  تروص  هب  خسن 

.لجآ

دروخ و تدیاب  لکلاب  ار  رهد  ياه  یـشوخان  غر :  .اشج  .کجر  .ولگ  داب  .زوف  .غورآ  .دـیآرب  ولگ  زا  زاوآ  اب  هک  يداب  ِا ) [ ) ُج [َج / 
؟ .لجآ تدیاینرب  ولگ  زک  لخب  زا  شیوخ  ناهد  میاد  هتسب  .ناهبزور.لجآ  ندزان 

.ًالجآ

.ًاروف .دوز  ع ق ) [ ) َْنل [ِج 

.هلجآ

.دشاب تلهماب  هچره  .ترخآ ||  ءامسالا .) بذهم   ) .ناهج نآ  .لجآ ||  ثینأت  ِا ) ع ص ، [ ) [ِج َل
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.مجآ

.یماعط زا  ءهدش  هدز  ع ص ) [ ) [ِج

.نجآ

.نِجَا .هتشگب  بآ  .هدینادرگب  معط  گنر و  بآ  نجآ ؛ ءام  ع ص ) [ ) [ِج

.ناقنجآ

.ناگنجآ برعم  ِخا ) [ ) ِج [َج / 

.ناگنجآ

.تسا ناقنجآ  نآ  برعم  سخرسب و  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) ِج [َج / 

.نادوجآ

.Adjudant ( - 1  ) .بیان .ماظن  رد  مولعم  یبصنم  بحاص  .نادوجَا  ( 1 () ِا ص ، يوسنارف ، )

.یشاب نادوجآ 

.نانادوجآ سیئر  .یشاب  نادوجَا  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) ْماد ]

.روجآ

.روگآ برعم  .هتخپ  تشخ  .رجآ  ِا ) برعم ، )

.اروجآ

(. ءامسالا بذهم   ) .راچ .يزپ  تشخ  ءهروک  ِا ) )

.يروجآ

(. ناتــسگنهرف  ) .دور هـخلت  نآ  يزورما  ماـن  .ياـچ  یجآ  اـی  ِخا )  ) .یجآ ءامــسالا .) بذــهم   ) .رگروـگآ یبـسن ) ع ص  [ ) ير ي ]
زیربت لامـش  زا  دوش  يراج  دنهـس  شوغزب و  غاد و  هشوق  زا  هک  هدـیدع  بعـش  اب  هتفرگ ، همـشچرس  نالبـس  ياـههوک  زا  تسیدور 

نآ هب  ناموگ  ءهبـصق  رد  هک  تسا  دور  ناموگ  یکی  نآ  مهم  ياه  ههار  بآ  زا  و  دزیر ، هچایردب  ناگوگ  ءهبـصق  کیدزن  درذگ و 
.درذگ زیربت  زا  ياچ  یجآ  زا  يا  هبعش  دوش و  قحلم 

.ندیجآ
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عوجر .ار  هناد  ندرک  درخ  رتهب  هنزایسآ  اب  ایسآ  گنس  حطس  ندرک  سرضم  روقنم و  .ندنگن ||  .ندژآ  .ندزآ  .ندجآ  صم ) [ ) [َد
.دوش ندژآ  هب 

.هدیجآ

هناخ هناخ  مکحم ، نامـسیر  اـب  يوس  نورب  زا  ار  نآ  فک  هک  تسا  نآ  هدـیجآ  ءهویگ  .هدـنگن و  .هدژآ  .هدـجآ  ِا ) فم ، ن  [ ) ِد [َد / 
.ناهوس يور  ياهیراومهان  اهیتشرد و  ناهوس ؛ ءهدیجآ   - .لالش كوک و  زا  رتهاتوک  هیخب  زا  یعون  .دنشاب ||  هتفاب 

.لیجآ

، لقن .هدراچآ ||  ای  هدز  کمن  هداد و  فت  ءهناودـنه  ءهمخت  ودـک و  ءهمخت  قدـنف ، دوخن ، ماداب ، هتـسپ ، عومجم  .هویم  کـشخ  ِا ) )
اه هویم  کشخ  اشگ ؛ لکشم  لیجآ   - .هنیدقن كاشوپ و  كاروخ و  زا  دسر  يرگیدب  یـسک  زا  هک  هدئاف  تمعن و  ره  ًاعـسوت  هزم و 

.ار یتجاح  ندمآرب  دنشخب  رذنب  نانز  هک  دشاب 

.يروخ لیجآ 

.دننک لیجآ  نآ  رد  هک  یفرظ  ( بکرم ِا  [ ) ُخ َوخ /  ]

.شورف لیجآ 

.لیجآ ءهدنشورف  عیاب و  بکرم ) فن  [ ) [ُف

.یشورف لیجآ 

.شورف لیجآ  ناکد  بکرم ) ِا   || ) .شورف لیجآ  لغش  ( بکرم صماح  [ ) [ُف

.نیجآ

هدز رایسب  ریتب  نیجآریت ؛  - .یـسودرف.همه نیجآ  تشگ  يا  هشیب  نیمز  همر  رد  همر  نانزوگ  خاش  ز  هدزآ :  .هدژآ  .هدیجآ  فم ) (ن 
.يدنتخورفا هدرکورف  نآ  رد  عمش  هدرک ، خاروس  ياج  ياج  ار  نت  هک  یتبوقع  ندرک ؛ نیجآ  عمش   - .هدش

.راچآ

ریما ...یتخاس  وکین  اه  هماک  اهراچآ و  ...درم  نیا  ینـشاچ :  .یـشرت  .نآ  لاثما  هکرـس و  ومیل و  بآ  رد  اه  یـشرت  اـه و  هدرورپ  ِا ) )
هزم ْو تسا  يادخ  راچآ  یقهیب .) خیرات   ) .ودـب مدرک  هلی  ...تشاد  رایـسب  يو  مردـپ  صاخ  نادنفـسوگ  زا  تفگ  تخاونب و  ار  يو 

يرآ نخس  ونون  ترابع  یناعم و  تسیچ  نخـس  راچآ  .ورـسخرصان  .ران  یهب و  زوج و  دمآ و  جنرت  بیـس و  اب  گنر  شوخ و  يوب 
.دراوْگن راچآ  یب  كاخ  نآ  روخ ، كاخ  يا  ارت  دنام  یهت  یکاخ  رگا  راچآ  نآ  زک  ینیب  یمن  .ورـسخرصان  .راچآ  تدمآ  زارف  وچ 

اـه و هویم  قلطم  .يولهد ||  ورـسخریما  .دروخ  ناوت  مک  يزیچ  راـچآ  یب  هک  دروخرد  سراـف  ظـفل  تسا  راـچآ  وچ  .ورـسخرصان 
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ران و هب و  جنرت و  زیزع  دشاب  هچره  اهراچآ  ز  دنروخ :  اهتشا  ندرک  زیت  يارب  هک  باشوخ  راصیر و  راچیر و  تایَّبرم و  اه و  یـشرت 
 : دنا هدروآ  دهاش  ار  تیب  نیا  هدرک و  طبـض  دنلب  تسپ و  بیـشارس و  نیمز  ینعم  هب  ار  هملک  نیا  اهگنهرف  رد  .یماظن.زین ||  جنران 

راچآ و رگد  اـیرد  یکی  راوشد  بعـص و  دـشاب  ياـج  هنوگ  ود  رت  بجع  سب  نیز  رت  هدرمژپ  نیا  زا  رـسارس  ملاـع  رد  تسین  ینیمز 
ومیل و بآ  نارفعز و  نادـب  هک  لـیجآ  راـچآ ؛ لـیجآ  (. - ناـهرب  ) .هدرک مض  هتخیمآ و  مهرد  ص ) (. || ) نیمار سیو و   ) .راـسهک

.دننز رپلگ 

.راچآ

زاب ار  نینهآ  ياـه  هرهم  چـیپ و  هشیـش و  ءهبنپ  بوچ  نادـب  هک  نیزلف  رازفا  تسد  .دـیلک  ندوشگ ) یکرت  قمچآ  زا  .ظ  ( ) ِا یکرت ، )
.دننک

.نادراچآ

.دنهن نآ  زج  نوتیز و  نغور  هکرس و  لدرخ و  لفلف و  کمن و  فورظ  نآ  رد  هک  یفرظ  بکرم ) ِا  )

.ندراچآ

تـسار رادیرخ  يادخ  ارت  غورد  تسین  تسکـشا  ما  هبوت  ریم  هک  يزارط  رذع  ندز :  ماعطب  راچآ  ینـشاچ و  .ندـیراچآ  صم ) [ ) [َد
یم رکمب  شون  رد  ار  لـتاق  رهز  هک  ناـهج  تسا  وـید  .ورـسخرصان  .راـچایم  غورد  نیدـب  ار  تتیـصعم  هراـچب  رکم  غورد و  ددرگن 

.ورـسخرصان .دراچایب  یم  نیریـش  برچ و  روشب و  وت  رهبز  هناد  هویم و  رد  روخ  كاخ  يا  ار  كاخ  رم  کلف  .ورـسخرصان.دراچایب 
هتفر اـطخب  نآ  لاـثما  قوف و  دـهاوش  ینعم  رد  ًارهاـظ  هداد و  قـلطم  نتخیمآ  نتخیمآرد و  ینعم  هملک  نیا  هب  اـهگنهرف  ضعب  رد  || 

ظفلب ار  هدـنناوخ  راـچآ  ءهملک  رد  دـنا : هدرک  هملک  نیا  رد  هسنارف  ناـسیون  تغل  هک  تسا  یئاـطخ  نآ  زا  رت  بیجع  ( - 1 (. ) 1) دنا
تسا یسابتلا  طلخ و  نیا  هتبلا  دنا و  هتـسناد  ینـشاچ  ینعم  هب  راچآ  تغل  لصا  ار  یلوعجم  ءهلاحر  مان  راشآ  رد  هداد و  عوجر  راشآ 

.تسا رایسب  نآ  ریاظن  و  یقرش ، ءهنسلا  رد  عبتت  ِیمک  زا  یکاح 

.كاچآ

.دشاب كاشاخ  ینعمب  لاخآ  زا  یفیحصت  هک  تسین  رود  دشن و  هتفای  هملک  نیا  يارب  يدهاش  .كاخ  ِا ) )

.زمچآ

.دوش هدز  جنرطش  هاش  دنریگرب  ار  نآ  رگا  هک  يا  هرهم  دوش ) یمن  زاب  ینعم  هب  زملچآ  ِیکرت  زا  .ظ  ( ) ص یکرت ، [ ) [َم

.نیچآ

سپـس درآ و  لـگ  لوا  رد  تخرد  نیا  و  يوبـشوخ ، دیفـس و  گرب و  جـنپ  یلگ  لـیوط و  ضرع و  مک  یگرب  اـب  میظع  یتخرد  ِا ) )
.تسا يوق  یلهسم  نآ  خیب  تسوپ  دنک و  گرب 
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.حآ

.غرم مخت  ءهدیپس  .ضیبلا  ضایب  .هیاخ  ءهدیپس  ِا ) (ع 

.باحآ

.دوش باخَا  هب  عوجر  .باحَا  ِخا ) )

.داحآ

تمالـس نتخیر  تیعر  داحآ  زا  یکی  نوخ  هک  داد  يوتف  یـضاق  و  صاخـشا :  دارفا و  کـی  کـی  میهفتلا .)  ) .ناـکی .دَـحَا  ِج  ِا ) (ع 
.ددع تاقبط  زا  لوا  ءهبترم  ناتسلگ || .)  ) .دشاب اور  ار ، هاشداپ  سفن 

.زاحآ

.دنا هتشون  مه  راخآ  ار  هملک  نیا  .ایقزح و  ردپ  ماثوی و  رسپ  دوهی ، هاشداپ  نیمهدزای  مان  ِخا ) )

.خآ

نینچنیا دـنامب  قشع  رگ  منم  خات  مزیه  زیت و  شتآ  قشع  بعت :  جـنر و  درد و  زا  یکاح  ُفا ، ياو و  فدارم  تسا  یتوص  توص ) )
.هللا كراب  .خب  .نیرفآ  .رافص.منت ||  خآ 

.اخآ

.نیرفآ .خآ  توص ) )

 . ءاخآ

.هوِخا .ناوخا  .خَا  ِج  ِا ) (ع 

.لاخآ

زورما لوادتم  لاغـشآ  زا  یتروص  هملک  نیا  و  یطخ .) يدسا ، گنهرف   ) .يزیچ نیرتدب  .لوضف  .وشح  .راکبان  .یندـنکفا  .طقـس  ِا ) )
رد هک  لوهجم  لگ  سب  زا  .يزورم  یئاسک  .لاخآ  رگم  رب  نمب  تس  هدنامن  هسیک  رد  غرمآ  رگم  نم  ِرب  تس  هدنامن  رمع  زا  تسا : 

هیلاغ و دوب  ود  ره  اب  لاخ  نوگ  هیلاغ  يا  نیفلز  ناشفکـشم  يا  .یخرف  .لاـخآ  دـش  فورعم  لـگ  سک  همه  کـیدزن  دـیدنخب  غاـب 
.ورـسخرصان .لاخآرپ  گنـس و  نارگ  تسا  یلالج  یهاج و  تسا  نورد  قودنـصب  هک  یلالج  یهاج و  .نارطق  .لاخآ  وچ  کـشم 

رپ قشع  ناشک  جدوه  دـعاس  شک  لاـخآ  رد  لـقع  ناـنمادرت  نماد  بوراـج :  ءهتفُر  كاـشاخ و  سخ و  ملق و  بوچ و  ءهشارت  || 
لاخآ اهبآ  يورب  يوعد  یپ  زو  تخاـس  ياـج  تلزع  ياـیرد  نب  رد  ینعم  ِّرُد  دروآ :  بآ  .لاـفج  .ءاـفُج  .یئانـس ||  .نک  لاـخلخ 
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.دوش لاغشآ  هب  عوجر  .یئانس و  .دنام 

.لاخآ

.دوش هکت  لاخآ  هخیزت و  لاخآ  هب  عوجر  .يرهش و  مان  ِخا ) )

.هخیزت لاخآ 

.دشاب ینمرا  نآ  زا  یتمسق  هک  هنکس  رازه  هدزناش  ياراد  ياچوخسپ  لحاس  رب  ناتسجرگ  رد  تسا  يرهش  ِخا ) [ ) [ِت َخ

.هکت لاخآ 

.درذگ اجنآ  زا  كرتا  دور  و  غاد ، هبق  ءهنماد  رد  سور  ناتسکرت  زا  يا  هحاو  مان  ِخا ) [ ) ِْکت َك ]

.راتاتخآ

.جدننس يزگرازه  رد 231  راوتناک  یهار و  هس  نایم  غالبجواس  جدننس و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.یچاتخآ

.دشاب رتگرزب  ییاورنامرف  هاش و  عبات  هدناشن و  تسد  هک  ییاورنامرف  هاش و  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  یکرت ، )

.نتخآ

.ندیزای .ندرک  نوریب  .ندیـشک  نوریب  .ریهـشت  .ندیـشکرب  .ندیـشک  .ندیجنل  .ندیجنهآ  .ندروآرب  .نتخیهآ  .نتخهآ  صم ) [ ) [َت
تودع نیک  رد  سواط  دهده و  جاتب  ات  .يدـسا.رپس  نیمیـس  هدروآ  رـس  رب  یکی  رب  نیرز ز  غیت  هتخآ  یکی  جارخا :  .لالتـسا  .ّلَس 
.تسین وت  راکیپ  رـس  ار  اـم  هک  میدرک  حلـص  يا  هتخآ  اـم  رـس  رب  اـفج  ریـشمش  هک  يا  .يرونا.هتخآ  ياـهغیت  تس و  هدزرپ  ياـهریت 

بذاک ترهـش  رد  هدش  یک  لدج  يارب  تخآ  نابز  غیت  .يدعـس.نتخآ  غیتب  يدادن  شناما  نتخات  يدب  نودـیرف  رب  شرگ  .يدـعس 
نورب يدربـن  ياـبق  دـنتخادنیب  یکرت  ياـهنامک  نت :  زا  نآ  ندـنکرب  ندیـشکرب و  ندرک و  نوریب  تسوـپ ؛ هماـج و  نتخآ  .لـثم - ؟

هنوگ ءهماج  نآزو  دنتخآ  نورب  ناشاهتسوپ  نت  .يدسا.دنتخارفب ز  تسد  نانک  شیاین  دنتخآرب  مزر  ءهماج  ناوگ  .یسودرف.دنتخآ 
توبکنع نوچ  دنک  هیوپ  هتخآ  زارط  رب  نآ :  ندیشک  طسب و  دم و  ؛ نآ دننام  زارط و  خن و  نامسیر و  نتخآ  .يدسا.دنتخاس -  نوگ 

کلف تهاج  ءهماج  رب  دشک  رگ  نتخیر  یهاوخب  ادرف  هتخآ  يزارط  نوچ  .يرهچونم  .نزباب  نوچ  دـنک  نالوج  رب ، ياج  یتسدـب  رب 
یـسمش .هتخادرپ  اهانث و  هدـناوخب  هتخآ  نارعاـش  فص  نودـیمه  ندـش :  هدر  .ندیـشک  فص  فص ؛ نتخآ  .یئانـس -  .زارط  شقن 

دازمه و دنتـسه  هک  نم  ناناوج  نآـک  ردـپ  يا  نادـب  ندرک :  نوریب  ندرب و  نوریب  هناـخ  زا  نتخاـیب ؛ هناـخ  زا  اـخیلز - .) فسوی و  )
ردب .ندیـشک  ردب  نتخآ ؛ نورب  اخیلز - .) فسوی و   ) یـسمش .دنتخادنارد  مهاچب  هنهرب  دنتخآ  تشدـب  نوچ  ارم  هناخ  نم ز  ناوخا 

یقایسریبد ج1 همانهاش چ   ) یسودرف .یتخاس  شروخ  ار  اهدژا  نآ  رم  یتخآ  نورب  شزغم  یتشکب و  جارخا :  .ندرک  نوریب  .ندروآ 
يدــب يوــس  تــسد  رگد  نتخاــت  تراــغ و  سک  تسنادــن  ندــیزای :  تــسد  .ندرک  زارد  تــسد  نــتخآ ؛ تــسد  ص33 - .)
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ناتـساد نیا  يدینـشن  وت  .یـسودرف  .تخاس  ْشنادـنز  دـنب و  رب ، هدوهیب  هب  تخآ  تسد  نامز  نآ  بسـشگدزیا  هب  .یـسودرف.نتخآ 
نایم .یـسودرف  .تخاسن  شیاج  كاخ  زا  زج  هنامز  تخآ  تسد  نایک  نوخب  وک  ره  هک  گرگ  شیپ  دـنکفا  نایژ  ریـش  هک  گرزب 

ارچ نادزیب  تسرپ  تروص  درم  ياک  تفگ  ینام ]  هب  ودـب [  .یـسودرف.تسد  تخآ  ناـهمرذآ  مارهبب  تسبب  ار  نتخیر  نوخ  گـنت 
ناسب يرهـش  تسارایب  تخاسب  انهپ  الاب و  گنـسرف  ود  شوایـس ]  تخآ [  تسد  هگیاجنادب  دمآ  وچ  .یـسودرف  ؟ تسد هریخ  یتخآ 

.یـسودرف .تسج  ياپ  رب  تخآ و  یم  ماج  نادب  تسد  دیزایب و  ناگرزب  نایم  .یـسودرف.تشک  هلال  لبنـس و  لگ و  نوماهب  تشهب 
سک ره  لد  تسد  تخآ  دب  هنوگنادب  بایسارفا ]  رگمتس [  .یسودرف.یتخآ  رگد  ياج  تسد  رگد  یتخادنا  رگید  يوس  یکـشرس 

فسوی و  ) یـسمش .دـنتخادرپ  تخل و  کـی  دـندروخب  دـنتخآ  اهتـسد  ناوخب ، یناـمز  .یـسودرف  .تسخب  شوایـس ]  وا [  نتـشک  زا 
ماقتنا .ندیـشک  نیک  نتخآ ؛ هنیک )  ) نیک .يدعـس.نتخاس -  شـشدرگ  اـب  تسا  يرورـض  نتخآ  تسد  كـالفاب  ناوتن  وچ  اـخیلز .)

درک زیت  ار  هراب  نآو  تخات  یمه  .یـسودرف.نتخآ  نیک  جـنر و  زا  يدوساین  نتخات  زا  هک  یتفگ  هکنآ  رگد  ندرک :  گنج  .نتفرگ 
نتخات ییوس  ره  رب  درب  یمه  ...نوران  ءهشیب  ات  تفر  یمه  نمجنا  درک  هدنکارپ  هاپـس  .یـسودرف.درَم  تشک  یمه  هنیک  تخآ  یمه 

نیک هشیپ  ناش  هک  ینالی  .یسودرف.نتخآ  نیک  ماگنهب  يدنامن  نتخات  زک  زیدبش  بسا  رگد  .یسودرف.نتخآ  نیک  دوب  نتخات  نادب 
ود ره  هراب  رگد  .يدـسا.نتخآ  وا  زا  نیک  رگم  یناوت  نتخاس  ار  مزر  نیا  دـیاب  نونک  .يدـسا.نتخات  رب  هدرک  وخ  زور  نابـش  نتخآ 

شیوخ ناج  لعفدب  زا  تنیک  تفرگ  هنیک  تا  هیاسمه  یکین  رب  تلد  رگ  .يدـسا.دنتخآ  تشخ  غیت و  فص  دندیـشک  دـنتخاس  هپس 
نامک وچمه  هک  منم  .يزعم...نیکـس  هتخآ  نیکب  دنیآ  هک  موق  ره  ایهم  کلم  نیا  تلود و  نیا  رد  زورما  .ورـسخرصان  .نتخآ  دـیاب 

گندخ هتخآ  رپس  رد  رپس  هدایپ  ندرک :  لصتم  .نتـسویپ  مهب  .یناقاخ ||  .نم  ءهنیکب  هتخآ  گندـخ  هزمغ  همه ز  مناکرت  لامتـسد 
نمشد هشیمه  نآ :  ندرک  كوک  ندروآ و  ناماسب  زاسب و  ای  نتخاون  نآ ؛ لاثما  دور و  نتخآ  .يدسا.هتخاس -  نیمک  سپ  زا  نکفا 
.عیفرت .ندیـشکرب  .نتخارفا  یطخ || .) يدـسا ، گـنهرف  زا  ( ؟  .رگرچ دـص  ود  هتخآ  دور  هتخاـس ، مزبـب  مزب  هتخاـس  وت  هتخوس  وـت 

وچ اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .دنتخآ  رهپس  رب  ناشجات  رـس  دنتخاس  مهب  ود  ره  يوش  نز و  ءالِعا :  .ندرک  دنلب  .نتـشارفا  .ندرکرب 
نوماه نیمز  يدرک  نارواکت  لعن  رجنخ و  دحب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .هتخآ  دنلب  رهپس  رب  شرـس  هتخاس  شبکرم  یکی  ناهاش 

مشچ .ینزوس ||  .فرش  ناتـسوبب  يدق  هتخآ  ورـس  هک  تسیزوریپ  یمرخ و  فرـش  ناتـسوبب  .دعـسدوعسم  .راغ  هتخآ ، هوک  ایرد و 
وردنا زیزع  سک  چـیه  دوخ  گرم  زا  هگآ  دـبن  سب  قلخ و  لد  مشچ و  دوب  فسویب ]  ودـب [  هب : ) ردـنا ،  ) رد نتخآ  هدـید  .نتخود 

بآ يور  رب  هتخآ  يراد  هاک  ندـنکارپ :  .ندرتسگ  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .هتخادرپ  كاپ  دوخ  شوه  لد و  هتخآ  اـه  هدـید 
دیاش تسین و  مولعم  دشاب  هتفاین  هار  نآ  رد  یفیحـصت  رگا  لیذ  تیب  رد  نتخآ  ینعم  .ورـسخرصان.دنق ||  ریز  رد  هتخاس  يراد  رهز 

قینجنم هدارع و  هراب  دصود  نتخات  یـسک  ناکرت  دراین ز  نتخآ  یب  هریت  بش  ات  نادب  دشاب :  نتفای  یهاگآ  ای  ندش و  نشور  ینعمب 
تسا و هدروآ  بارـش  ندرک  قورم  افـصم و  ینعم  هب  يروهظ  ار  نتخآ  لیذ  تیب  رد  .یـسودرف.قیلثاج ||  ییوس  ره  شرب  زا  داـهن 
زا  ) يروهظ .هتخادرپب  يو  زا  مج  ماج  هک  هتخآ  یم  نآ  ایقاس  هدـب  دوش :  هتفاـی  يرگید  دـهاوش  هکنآ  زج  تسین  داـمتعا  لـحم  هتبلا 

لعف نیا  لمعتسمریغ  ردصم  مسا  .دنا ||  هدروآ  يزیچ  زا  ندیـشک  تسد  زین  نتخادنا و  ینعم  هب  اهگنهرف  ضعب  رد  و  يروعش || .)
.دوش ندیجنهآ  نتخیهآ و  نتخهآ و  هب  عوجر  .زایب و  .متخآ  تسا : شزآ 

.هتخآ

نوریب .هدروآرب  .هدرک  نوریب  .رهـشم  .لولـسم  .هدـیجنل  .هدـیجنهآ  .هدیـشکرب  .هدیـشک  .هتخیهآ  .هتخهآ  .هـتْخَا  فـم ) ن  [ ) ِت [َت / 
(. || مشچ  ) هب هتخودرب  .هتشارفرب ||  .هدرکدنلب  .عوفرم  .هتشارفارب  .طوسبم ||  .هدودمم  .دودمم  .هدرکزارد  .جرختسم ||  .هدیـشک 
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.دوش نتخآ  هب  عوجر  .هدرک و  ناماسب  زاسب و  .هتخاون  .لصتم ||  .هتسویپ  هدر || .) فص و   ) هدیشک هماج || .)  ) هدنکرب .هدنک 

.هتخآ

.هتخَا .سورخ  بسا و  هصاخ  ناروناج و  زا  هدرک  یصخ  .هدیشکرب  هیاخ  ص) یکرت ، [ ) ِت [َت / 

.گیب هتخآ 

.یچ هتخآ  .گیب  هتخَا  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  یکرت ، [ ) ِب ِت َب /  [َت / 

.یگیب هتخآ 

.گیب هتخآ  ای  یچ  هتخآ  لغش  تمس و  .یگیب  هتْخَا  بکرم ) صماح  [ ) ِب ِت َب /  [َت / 

.یچ هتخآ 

روتـس و ندرک  هتخَا  هک  یـسک  .گـیب  هتْخَا  .گـیب  هتخآ  .یچاـتخَا  .یجاـتخَا  .یچ  هتْخَا  بکرم ) ِا  بـکرم ، ص  یکرت ، [ ) ِت [َت / 
.روخآریم .لبطصا  ءهغوراد  .دشاب ||  وا  روتسدب  تاناویح 

.هچخآ

.هنکس رازه  تفه  ياراد  مکحم  يراصح  اب  برغم  يوس  زا  خلب  یگنسرف  هدزایب  يرهش  ِخا ) [ ) [َچ

.ذخآ

 || .دشاب هدرک  ندمآربب  عورـش  نآ  نادند  هک  يرتشا  .دشاب ||  هدیزاغآ  یهبرفب  هک  يرتش  .نیذخآ ||  .هدـنریگ ج ، ع ص ) [ ) [ِخ
.دراد نگدرد  مشچ  هکنآ  .یشرت ||  تدش  زا  دزگب  نابز  هک  ریش 

.هذخآ

.دومج .وضع  رد  یتسس  صِما )  || ) .ذخآ ثینأت  ع ص ) [ ) [ِخ َذ

.رخآ

.نیرَخآ .يرُْخا ج ، ثنؤم : .ریغ  .سک  ود  ای  زیچ  ود  زا  یکی  .يرگید  .رگد  .رگید  ع ص ) [ ) [َخ

.رخآ

.ماجرف .نایاپ  .مدفآ  هب  .رخآ  رد  .مدفآ  .مُدفَا  .نیـسپ  .نیـسپاو  .ریخا  .نیـسپزاب  .ماجنا  .ماجنارـس  .ماجنَاب  .تبقاع  ِا ) ق ، ع ص ، [ ) [ِخ
و نیرِخآ ، .هرِخآ ج ، ثنؤم : .لّوا  لباقم  يرـشخمز .)  ) .راک سپ  .تمتاخ  .تیاهن  .تیاغ  .نارک  .هنارک  .همتاخ  .نیماـجرف  .ماـجرفب 
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، ارت ناج  تسا  هب  رخآ  هب  هچره  دند  رهز  زا  وش  رود  يوا  زا  نک  ادج  دنق  اهرخآ :  یـسراف  هب  دوش و  یم  هتفگ  نآ  ياجب  زین  رخاوا 
مگنش وا  دنز  یک  ات  مراوخ  وا  دنک  یک  ات  .یکدور.تسا  یندسرف  تسار  ماجنا  هکره  دیاسرفب  همه  رخآ  هب  هن  .یکدور  .دنـسپ  نآ 

.یقیقد.هدرخ یهگ  اهش  مناوخ  هدرایا  یهگ  ار  دوخ  لد  ماکب  يزور  رخآ  منیبب  .روکشوبا  .مگنس  رگ  نهآ و  رگ  رخآ  موش  هدوسرف 
وز دـنام  دـش و  رخآ  هب  هاش  لاس  دـص  جـنپ  ناـهج  رد  دـبب  .یـسودرف.ریز  دروآ  موه  ارو  رخآ  هب  رید  تخـس  نت  ود  نآ  دـنتخیوایب 

یلو ار  ام  دنچره  ام  ردـپ  نیمار .) سیو و   ) .رباص زور  کی  دـسر  لد  ماکب  رخآ  هک  نک  يروبـص  شتفگ  یمه  .یـسودرف.هاگیاج 
رخآ زور  کین  یبسا  تفگ  ریما  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنام ير  هب  ار  ام  ...تشگب  وا  جازم  یتخل  هک  اـهرخآ  نیا  رد  ...دوب  هدرک  دـهع 
.دراد هاـگن  نآ  رب  ار  ریزو  هک  دـنک  داـی  ار  ...دزیا  نآ  رخآ  هب  دـنک و  عـیقوت  باوـج  زا  سپ  یقهیب .) خـیرات   ) .داد دـیاب  ار  شاـتلیخ 

رخ زا  راـب  یطخ .) يدـسا ، گـنهرف  زا  ( ؟  .مناـبنج یمه  تارغج و  مزیر  ورد  سپ  ردـپ  ناـج  ارت  نینآ  رخآ  مرخب  یقهیب .) خـیرات  )
نیبرخآ درم  تسا  يا  هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  یپ  زا  .ورـسخرصان  .دنرتب  رخ  زا  یـسب  دزیا  يوس  اهنیا  هکنآز  دنهنن  اهنیز  رخآ و  دـنهنب 
يرفاسم طیـسب  عاق  رد  نینچمه  .يولوم.نهک  روک و  ار  ْتنیبرخآ  مشچ  نکم  ار  رخآ  دـید  یناوتیم  .يولوم.تسا  يا  هدـنب  كرابم 

دـشکب رخآ  رد  هساک  هیـس  نیاک  بلطم  نان  ردب و  نودرگ  ءهناخ  زا  ورب  ناتـسلگ .)  ) .هدـمآ رخآ  هب  شتّوق  توق و  دوب و  هدـش  مگ 
زین نآ  دننام  راظتنا و  ءوطب و  زا  تیاکش  ریرقت و  بجعت و  عیرقت و  ضیرعت و  ماقم  رد  یسراف  رد  ار  هملک  نیا  .ظفاح ||  .ار  نامهم 
چیه مارهب  دـماین ز  یهم  هاگراب  نیدـب  رخآ  هک  شیوخ  تخب  زا  سک  ره  اب  تفگ  یمه  شیوخ  تخت  رب  رادـناهج  هتـسشن  دـنرآ : 
دایرف درک و  هاگن  یتشک  راکـشیپ  .یـسودرف.يا  هدـید  يا  هنوگ  ره  کـین  دـب و  يا  هدـیدناهج  يدرم  وت  رخآ  هن  .یـسودرف.یهگآ 
لمجم  ) .تـسا هداـتفا  هـچ  رخآ  میتـفگ  اـم  ...دیـسر  رخآ  هـب  اـم  راـک  هـک  دـیرایب  تداهـش  ناناملـسم  يا  هـک  درک  يراز  دروآرب و 

دـش هتخدرپ  يراک  رهبز  رخآ  .ینزوس.گنلپ  اب  گـنر  دـنک  رازراـک  هچ  رخآ  هنمد .) هلیلک و  ( ؟ یتسیک وت  یئوگن  رخآ  خـیراوتلا .)
تسا یبش  بشما  رخآ  .يرونا  .رـشح  موش  نیدب  رـشح  ات  دب  دهاوخ  فقو  کشرب  سودرف  يدوب  وزا  هک  ناریا  رخآ  .يدامع.هرانم 

ناـهجب رخآ  نـم  هـن  يزابقــشع  .يوـلوم  ؟ فرــش ار  یتـسپ  وـت  يرادـنپ  دـنچ  فلخاـن  يا  يا  هدازمدآ  رخآ  .یماـظن.تسین  یلاـس 
ياهمان زا  یمان  ِخا ) ( || ؟ .وک تتّیمح  یبرع  رخآ  .يدحوا.دوب  يرامش  نینچ  يارب  زو  دوب  يراکب  ندمآ  نیا  رخآ  .يدعس.مدروآ 

.زیچ ره  يانف  زا  دعب  دنام  یقاب  هکنآ  دشاب و  هشیمه  هکنآ  .لّوا  لباقم  یلاعت ، يادخ 

.رخآ

.لـیغآ .نبتم  .يرَا  .فلعم  .ار  روتـس  ندروـخ  فـلع  وـج و  هاـک و  هدرک  نآ  دـننام  گنـس و  لـگ و  زا  یهاـگیاج  .روـخآ  ِا ) [ ) [ُخ
.هدنکآ .رصع  نیا  لوادتم  ینعم  هب  هلیوط  .دندنب  ار  نایاپراهچ  هک  یئاج  يرشخمز .)  ) .لبطصا .هناخروتس  .هاگاپ  .هاگیاپ  .هاگروتس 

هناخ يو  ردنا  ماخر و  نوچ  دیپس  گنس  زا  تسا  اههوک  ناسارخ ]  رد  ناگنمسب  اجنآ [  و  هلیوط :  يزنطن .) ( ) يرـشخمز  ) .هیخآ || 
ز ملاعلادودح .)  ) .دیابب ار  اهکـشوک  رم  هک  یتلآ  همه  اب  نابـسا ، رخآ  تسا و  اه  هناختب  اهکـشوک و  اهـسلجم و  تسا و  هدـنک  ياه 

نابـسا يزاـت  رخآ  يوس  تشگ  هدـید  لد و  نوخ  رپ ز  شخر  .یـسودرف.ناوگ  هدومزآ ْي  راوس  بسا  هد  ناولهپ  سپ  درواـیب  رخآ 
ءهلتاپ نوچ  رخآ  متفای  مدش  هدنکآ  هب  زور  .یـسودرف...راسف  یب  یمه  دـیآ  رخآ  يوس  رایدنفـسا  بسا  ات  مینیبب  .یـسودرف.تشذگ 

نوچ رخآ  تهگیاپ  تساور  رخ  نوچ  .سابعلاوبا  .رتهم  ره  رخآ  رب  شیدنبرب  یک  ات  رـسپ  تس  هدـمآ  لگند  رگ  .سابعلاوبا.ناگلفس 
رخآ رانک  رب  تلاح  نیا  رد  ياشگب و  یهاوخ  هک  بسا  مادک  ره  رخآ  زا  ورب  تفگ  ناطلس  .فافخ  .هلـش  تهگیاج  تسازـس  گس 
دشاب هاگ  دنچ  ات  لضف  داژن  يزات  ورـشوخ  ياپداب  نیا  هلاقمراهچ .)  ) .دنداد نم  ناسکب  دندروایب و  درک  دزمان  یبسا  یلعریما  میدوب 

رخآ سارخ و  ار :  روتـس  ندروخ  دنزیر  نآ  دننام  وج و  هاک و  نآ  رد  هک  بوچ  زا  يدننام  هوان  .لیعامـسا ||  لامک  .ریمح  رخآ  رب 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


و هچضوح :  .درخ  ضوح  .ار  بآ  دننک  بوچ  ای  گنس  رد  هک  يوَگ  .نایط ||  .ناهنپ  زیچ  سب  ( 1) ناشگنچ زا  دوبن  دندربب  هبنخ  و 
سوق ورسخرصان || .) ءهمانرفس   ) .دنزاس وضو  مدرم  دنزیر و  نآ  رد  بآ  هک  دنا  هدرک  اهرخآ  مزمز  هاچ ]  ظ : ءهناخ [  يوس  راهچ 

رخآ هب  دزاس  ياـج  نمـشد  ینـسوت ، گـنخ  نآ  رهب  كرخآ :  .هرخآ  .هوقرت  .هربنچ  .ندرگ  ریز  هنیـس  يـالاب  ناوختـسا  زا  يا  هنوگ 
نایم رد  هک  يوَگ  .يرازن ||  .شناور  بآ  لغب  زا  تشذگب  هک  شنانچ  ندرگ  رخآ  رب  دزب  ریشمش .) فصو  رد   ) ورـسخریما .ندرگ 

هک یکلف  یتروص  ِخا )  || ) .دنیوگ زین  كرخآ  هرخآ و  ار  نآ  و  دنزاس ، لگهاک  هتفش و  هتخیر و  نآ  رد  بآ  ات  دننک  كاخ  ءهدوت 
( - 1  ) .دـشابن مارکا  زازعا و  نیا  قیال  سک  ره  دـندنب ؛ یمن  رخآ  يرخ  ره  يارب  لاـثما : میهفتلا - .) زا   ) .دـیوگ فلعم  ار  نآ  برع 

.ناشمشچ ظ :

.رخآ

لضف نبدمحا  نب  سابع  لضفلاوبا  فورعم  دهاز  .مزراوخ و  ناجرج و  نایم  يا  هیرق  مان  دنیوگ  .ناتـسهدب  يا  هبـصق  مان  ِخا ) [ ) [ُخ
.ناغماد نانمس و  نایم  يا  هیرق  مان  .تساجنادب ||  بوسنم 

.رمالارخآ

زا رپ  هک  نک  وبـس  رکف  ایلاح  دش  یهاوخ  نارگ  هزوک  لگ  رمالارخآ  لصاحلا :  .راک  نایاپ  رد  .تبقاع  ( بکرم ع ق  [ ) ْلُر َا ْلَر /  [ِخ 
.ظفاح .ینک  هداب 

.نامزلارخآ

.يدعس.منامزلارخآ يدعس  نم  ینامزلارخآ  ءهنتف  وت  دوش :  نامزرخآ  هب  عوجر  ( بکرم ِا  ع  [ ) ْزُر َز [ِخ 

.رهنلارخآ

.دنمان زین  میلظ  ار  نآ  و  رهن ، تروص  ياهتنم  رب  لوا  ردق  زا  تباوث  زا  یکی  مان  کلف ) حالطصا  ( ) ِخا [ ) ْنُر َن [ِخ 

.نارخآ

.نامداق لابند  رد  تسا ، مهب  ءهتسویپ  هک  رتش  ناتسپ  ود  ِا ) ع  [ ) [َخ

.تیب رخآ 

.هیفاق بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِب [ِخ ِر َب / 

.نیبرخآ

تـسا يا  هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  سپ  رد  شیپ :  زا  دشیدنا  اهراک  ءهجیتن  رخآ و  نایاپ و  رد  هکنآ  .شیدـنا  تبقاع  بکرم ) فن  [ ) [ِخ
.يولوم .تسا  يا  هدنب  كرابم  نیبرخآ  درم 
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.نیبرخآ

.سب دراد و  عفن  دوسب و  رظن  یتسود  زا  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [ُخ

.ینیبرخآ

.نیبرِخآ تفص  بکرم ) صماح  [ ) [ِخ

.ینیبرخآ

.نیبرُخآ تفص  بکرم ) صماح  [ ) [ُخ

.ترخآ

هک هاگ  ره  و  ایند :  یلوا و  لـباقم  .يرخا  .هلجآ  .لـجآ  .زوجع  .دـلخلاراد  .داـعم  .یبقع  .يارـس  نآ  .ناـهج  نآ  .هرِخآ  ِا ) ع  [ ) [ِخ َر
(. هنمد هلیلک و   ) .دریگ تفلا  ترخآ  دای  اب  ...دنیب و  تریـصب  رظنب  ار  نآ  حباقم  هنیآره  دنک  یلمأت  هدنرذگ  ناهج  نیا  راک  رد  یقتم 
 [ كدنا یتحار  نآ [  لصاح  .دنامزاب  ترخآ  باوث  زا  دشاب و  لابو  يو  رب  یناگدنز  دراد  فورصم  ایند  حلاصم  يارب  یعس  هکنآ  و 

هلیلک  ) .ددنویپ مهب  ارم  ترخآ  ایند و  زع  ددرگ  نورقم  ءاضقب  رگا  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دشاب ترخآ  ایند و  نارـسخ  ددرگ  رـسیم  رگا 
هچ تفرگ  رارق  تدابع  رب  نم  يار  رخآ  هنمد .) هلیلک و   ) .دـبایب تیعبتب  ایند  ياـهدارم  دـنک  ترخآ  يارب  یعـس  هکنآ  زین  و  هنمد .) و 
ایند رب  ار  ترخآ  بلط  هشیمه  هک  رتقیال  نآ  دـنمدرخ  لاحب  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دراین ینزو  ترخآ  تاجن  بنج  رد  تعاط  تقـشم 

ناوتن ترخآ  ایندب و  تسود  .يدعس  .یلپ  رب  دنریگن  هناخ  زیمت  لها  ترخآ  راد  رذگهر  تسا  یلپ  ایند  هنمد .) هلیلک و   ) .دراد مدقم 
.نتفخ زامن  هرخآ ؛ ءاشع  ترخآ ، ءاشع   - .يدعس .دودعم  مهارد  زا  هب  فسوی  تبحص  داد 

.برچ رخآ 

.دوش رخآ  برچ  هب  عوجر  .تمعن  یناوارف  هافر و  .ناوارف  تمعن  .برچ  ِروخآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ُخ ِر َچ

.برچرخآ

.تسا یناوارف  تمعن و  هافر و  رد  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) [ُخ َچ

.یچرخآ

.يولوم .شک  دنریگ و  وا  راسفا  ءهشوگ  شوخ  تسچ و  نایچرخآ  ْنامزرد  نابسا : رادولج  .یچروخآ  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [ُخ

.کشخ رخآ 

.برچ ِرُخآ  لباقم  .کشخ  ِروخآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ُخ ِر ُخ
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.کشخرخآ

.ریقف .درادن  يزیچ  هکنآ  .کشخروخآ  ( بکرم ص  [ ) [ُخ ُخ

.ینادرخآ

.دناد عوقو  زا  شیپ  ار  اهراک  ءهجیتن  دشاب و  نیب  شیپ  هکنآ  تفص  بکرم ) صماح  [ ) [ِخ

.تسدرخآ

مه رخآ  تسد  هک  راـمق  رخآ  واد  .تسا ||  ناـچام  ياـپ  لاـعن و  فـص  نآ  فدارم  و  هناـخ ، ناـیاپ  .راـبرخآ ||  بـکرم ) ِا  [ ) [ِخ َد
.راک نایاپ  رخآ و  .دنیوگ || 

.لحر رخآ 

.دنز هیکت  نادب  بکار  هک  نالاپ  ءهلابند  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِخ ِر َر

.متسر رخآ 

نهدرا هب  ساـبع  دـمآ ، دورف  متـسر  رخآ  هب  ير  ردـب  تفرب و  طـبنا  زا  ناطلـس  ير : یکیدزن  رد  هدوـب  یلحم  ماـن  ِخا ) [ ) [ُخ ِر ُر َت
(. رودصلا ۀحار   ) .تخیرگ

.نامزرخآ

هک اه  هنتف  نیز  ناشف  نیتسآ  ناغم  يوکب  ندش  مهاوخ  ددنویپ :  تمایقب  هک  نارود  زا  نیسپاو  تمسق  .نامّزلارخآ  بکرم ) ِا  [ ) [ِخ َز
ربـمغیپ  - .ظـفاح .مدـش  ناـمزرخآ  ءهنتف  رـش  نمیا ز  دیـسر  نمب  تمـشچ  ءهنتف  هک  ناـمز  نآ  زا  .ظـفاح  .تـفرگ  ناـمزرخآ  نـماد 

.مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  نامزرخآ ؛ يدهم   - .هیلعهللا تاولص  متاخ ، لوسر  نامزرخآ ؛ ای  نامزلارخآ 

.رالاسرخآ

ءهدش توعد  نانز  ناشیا [   : تسوا اب  بسا  هصاخ  روتس ، ناراتسرپ  تسایر  هکنآ  .رخآریم  .رالاسروخآ  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [ُخ
.رالاسرخآ نز  یکی  رادبارـش و  نز  یکی  رـالاس و  ناوخ  نز  یکی  هطرـش و  نز  یکی  بجاـح و  نز  یکی  دـندوب  نز  جـنپ  اـخیلز ] 

.یناقاخ .تسا  لیئربج  رالاسرخآ  يربط .) ءهمجرت  یمعلب  )

.نیگنس رخآ 

یعفن لصاح و  نآ  رد  هک  ییاج  .دـشابن ||  فلع  هاـک و  نآ  رد  هک  يرخآ  .نیگنـس  ِروخآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) [ُخ ِر َس
.باگنس .یناقاخ ||  .ارچ  نیربنع  وت  رخ  هن و  ایگ  گرب و  راگزور  نیگنس  رخآ  رب  ارت  شخر  برچ :  رخآ  لباقم  ناهرب .) زا   ) .دوبن

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


تیب نیا  رد  ( - 1  ) .یناقاخ ( 1) .باسحلا موی  ءهشوت  بلط  نیگنـس  رخآو  تخانـش  دـناوت  هبعک  ایناقاخ  وت  قح  رخآ :  برچ  ًازاجم ،
بآ و یب  رخآ  نیگنس  رخآ  هکنآاب  دیوگیم  رعاش  و  دنا ، هدرک  مزمز  هاچ  رب  هک  تسا  اهباگنـس  ًارهاظ  نیگنـس  رخآ  زا  دارم  یناقاخ 

تسا قرشم  يوس  مه  هبعک  ءهناخ  زا  مزمز  رئب  ندرک : ناوت  لصاح  مزمز  نیگنس  رخآ  زا  ار  باسحلا  موی  ءهشوت  اذهعم  تسا  فلع 
تسا مین  زگ و  هس  رد  مین  زگ و  هس  هاچ  یخارف  تسا و  شرا  شـش  لهچ و  هناخ  مزمز و  رئب  نایم  تسا و  دوسالارجح  ءهشوگ  رب  و 

يوسراهچ شرا و  ود  نآ  يالاب  دـیپس  ماخر  ياـه  هتخت  زا  دـنا  هدرک  هریظح  ار  هاـچ  رـس  دروخ و  ناوتب  نکیل  دراد  يروش  شبآ  و 
(. ورسخرصان ءهمانرفس   ) .دنزاس وضو  مدرم  دنزیر و  نآ  رد  بآ  هک  دنا  هدرک  اهرخآ  مزمز  ءهناخ 

.ندش رخآ 

لاف و نیا  مدز  دش  رخآ  رای  تقرف  بش  نارجه و  زور  ندیسر :  ماجناب  .ندمآ  رس  .ندیسرب  .ندیسر  نایاپب  ( بکرم صم  [ ) [ِخ ُش َد
.ظفاح .دش  رخآ  راک  رتخا و  تشذگ 

.كرخآ

وا دروخرد  اذـک )  ) ینـسوت کنخ  دـش  هک  تسین  زیت  وت  غیت  هرُخآ :  .ندرگ  ربنچ  .هوقرت  بکرم ) ِا   || ) .درُخ ِرُخآ  رغـصم ) ِا  [ ) [ُخ َر
.ورسخریما .دوب  كرخآ  مصخ  ندرگب 

.راک رخآ 

.رمالارخآ .رما  تیاهن  تبقاع و  اهتنا و  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِخ ِر

.کناکرخآ

سابع دمحا و  نب  لیعامسا  تساجنآ  زا  و  يدابآزوریف .)  ) .دشاب يرخآ  نادب  تبسن  ناردنزام و  ناتـسهدب  يرهـش  مان  ِخا ) [ ) [ُخ َن
.دوش رُخآ  هب  عوجر  .لضف  نبدمحا  نب 

.دنخسان لتک  رخآ 

.زاریش يزگرازه  رد 449 هونا  هزوی و  هکرب  نایم  کتسبب  رال  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [) [ِخ ُك َت ِل َخ

.ندرک رخآ 

.ندیناسر نایاپب  ( بکرم صم  [ ) [ِخ َك َد

.ولرخآ

.راوناخ تسیب  ياراد  ییاقشق  لیا  زا  يا  هفیاط  مان  ِخا ) [ ) [ِخ
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.ولمرخآ

.هگنادراهچ نکاس  راوناخ  لهچ  ياراد  ییاقشق  لیا  فیاوط  زا  یکی  مان  ِخا ) [ ) [ِخ ِر

.سفنرخآ

.نیسپاو مَد  .ناج  ءهمین  .هشاشح  .ناج  یقاب  .ناج  مین  .قمر  بکرم ) ِا  [ ) [ِخ َن َف

.هرخآ

ءهلابند نیع ؛ ءهرخآ   - .رخاوا .لحرلا ج ، ةرخآ  .نـالاپ  ءههوک  سپ  .نـالاپ  سپ  ِا )  || ) .همدـقتم ضیقن  .رخآ  ثینأـت  ع ص ) [ ) [ِخ َر
.مشچ

.هرخآ

نتخاس لگ  دـنزیر  بآ  نآ  رد  ات  دـننک  كاخ  ءهدوت  نایم  رد  هک  يدوگ  .ندرگ ||  ءهربنچ  .هوقرت  .كرُخآ  .هروخآ  ِا ) [ ) ِر [ُخ َر / 
همه وک  قرـش  مجنا ز  ورـسخ  دسریم  نانز  غیت  نتـسب :  ناوت  ودـب  بسا  نیدـنچ  هک  هدیـشکرب  زارد و  یبانط  ینعم  هب  هلیوط ، .ار || 

.یناورش نیدلازع  .ناشکهک  ءهرخآز  دیمررد  بش 

.يرخآ

.نیسپ ینعم  هب  نیرخآ  ياجب  هماع  ءهرواحم  رد  یبسن ) ص  [ ) [ِخ

.نایرخآ

نانچ رازاب  نآ  مسر  ةراجتلا : لام  .شامق  يرـشخمز .)  ) .الاک .عاتم  .ۀْعلِـس  .تیبلا  ثاثا  ءامـسالا .) بذهم   ) .تاتب .زاهج  .نایرْخَا  ِا ) )
ياراخب خیرات   ) .يدـنتخورف رازاب  نیدـب  همه  بیعاب ، نایرخآ  رگید  روتـس و  هدرب و  زا  يدوب  بویعم  نایرخآ  هچره  هک  تسا  هدوب 

زا نایرخآ ، دوجو  لاح  اما  .يدجسع و  .تسوا  دزن  ناج  لد و  نوچ  رگد  مرادن  چیه  تسودب  متسرف  هتفس  درخ  نایرخآ  یخشرن .)
خرن ......علاط  ءهجرد  ای  دسر  رـشاع  ءهجردـب  نایرخآ  لیلد  نوچ  موجن .) رد  میلعتلا  ۀـیافک   ) .دـنرگن نایرخآ  سنج  بکاوک  لاح 

(. میلعتلا ۀیافک   ) .ددرگ تدایز  نایرخآ 

.نیرخآ

.نارگید .رَخآ  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [َخ

.نیرخآ

.نانیسپزاب .رِخآ  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِخ
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.نیرخآ

.هظحل نیرخآ  سفن ، نیرخآ  نانیرخآ : .نیسپاو ج ، نیسپ و  ینعمب  یسراف  بیکرتب  یبسن ) ص  [ ) [ِخ

.همسخآ

.تسا نآ  برعم  امسقا  .هزوب و  .دننک  نزرا  جنرب و  ای  وج  ترذ و  زا  هک  یبارش  .هسمْخَا  .همسْخَا  .هسمخآ  ِا ) [ ) ِم ُس َم /  [َس / 

.یسخآ

.تکیسخآ ِخا ) )

.تکیسخآ

.دوش تکیسخَا  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َك

.شخآ

هتخاس دوخ  يوعد  يارب  زین  یتیب  و  هدرک ، طبض  اخ  حتف  فلا و  دمب  ار  هملک  یلامج  رایعم  بحاص  .شزرا  .زرا  .اهب  .تمیق  ِا ) [ ) [َخ
دوخ غورف  رهم  هشیمه  دیامن  دوخ  دیوگ :  يرصنع  هکنانچ  تسا ، حیحـص  شخب  نزو  رب  شْخَا  تسین و  تسرد  نیا  ًارهاظ  تسا و 

.شخا رهوگ  هشیمه  دیازف 

.شخآ

.دنک یشوخ  ای  درد  زا  تیاکح  و  تاوصا ، زا  توص ) [ ) [ِخ

.شخآ

(. ناهرب  ) .دسانش راگدرورپ  ار  رصانع  ءهیام  وا  هک  داژن  یسراپ  يدبوم  مان  ِخا ) )

.ندز ماشخآ 

ندـشورف هاگ  ماـکح  ناـهاشداپ و  رد  رب  تبون  ندز  .ندز  ماـشقآ  هاگنابـش ) ماـش و  ینعم  هب  ماـشقآ  یکرت  زا  ( ) بکرم صم  [ ) [َز َد
.باتفآ

.همشخآ

.دوش همسخآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِم ُش َم /  [َش / 

.جیشخآ
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راهچ ناجیـشخآ  دیروآ  زارف  دیـشکرب  شرب  زا  نامـسآ  دنلب  دیرفآ  ناهج  نیاک  ام  دنوادخ  گیـشخآ :  .ّسقطـسا  .عبط  .رـصنع  ِا ) )
میب زا  هک  يدنوادخ  يا  .روکـشوبا.كاپ  داب  ابا  دراد  بآ  نایم  كاخ  ْشنیدورف  تسا و  شتآ  نیرب  راگن  نیدنچ  تسب  وردنا  اجک 

ْشناجیـشخآ خیب  وچ  شرهپـس  خارف  ناهج  نیا  سانـش  یتخرد  .يرـصنع  .يرواد  هتـسسگ  دـش  ناجیـشخآ  نایم  زا  وت  ریـشمش  رس 
نم هک  تساور  میناوخ  درخ  ناهج  رگا  .ورسخرصان  ! رگیدب کی  ناجیشخآ  دنتـسبب  دنتـشگ  دوجوم  دوخ  يار  زا  همه  .يدسا.خاش 

.رواد نایم  رد  هتشگ  قحب  تست  يار  هک  نآزا  نمشد  جیشخآراهچ  دنتخاسب  .دعسدوعسم  .مناکرا  مه  زکرم و  مه  مجیـشخآ و  مه 
تسا ردپ  ُهن  هکنانچ  ردام  راچ  ار  ناجیـشخآ  دنزرف  هس  ات  .یئانـس.راوخ  یناگدنز  دنناگدرم  راود  دبنگ  ناجیـشخآ و  .دعـسدوعسم 

زا هـچرگ  مـخز  ود  ردـنا  واد  ود  کـی  یتـیگ  داّرن  زا  مدرب  .يروـنا.تسا  رذـگرد  هـس  هـن و  راـچ و  اـت ز  تاـقب  داـب  هناـمز  ریزگاـن 
نامسآ رتخا و  .یماظن.جیزم  رد  نارهوگ  ِنک  لسلسم  جیشخآراچ  يامآرهوگ  یئوت  .یناقاخ  .مردشش  رد  سح  جنپ  جیشخآراچ و 

نابز رد  یلویه ، .جیـشخآراچ || ؟ دـنرآ  هیوم  مهب  جیـسب  رکـشل  زاس  اجک  دـهاوخب  .يدحوا.دنتـسویپ  جیـشخآراهچب  دنتـسب  رمک 
.تیدـض ًازاـجم ، .یقرزا.يروص ||  نآ  رخف  رخف ، دوب  دوجب  رگا  دزیخرب  هک  یتروص  نآ  ره  جیـشخآ  ز  تروص :  لـباقم  تمکح 

اراـمه جیـشخآ  هـب  اراـمه  ( 1) ناـیناهج رد  ودــب  تـست  ناـهج ز  هدــیزگ  تفلاـخم :  .تعزاـنم  .عازن  .گــنج  .لادــج  .تاداــعم 
ود دنام  وت  مزح  مزع و  .روکـشوبا.رامگ ز  رب  ورب  شجیـشخآ  یکی  راهچ  نیز  دش  هریچ  يرهوج  اجک  دـض :  .یکدور.رازراکب || 

بآ و كاخ و  ینعی  هعبرا  رصانع  جیشخآراهچ ؛ جشخآراچ ،  - .یتکیـسخا .روبـص  گنرد  نیمز  لوجع و  باتـش  اوه  رثا  جیـشخآ 
.ناهناهم رد  ودب  تسوت  راهج  هدیزگ  هدش : طبض  لیذ  تروص  هب  عارصم  يدسا  گنهرف  خسن  ضعب  رد  ( - 1  ) .شتآ داب و 

.نایدیشخآ

.دوش نایدیشِخا  هب  عوجر  ِخا ) )

.گیشخآ

.دوش جیشخآ  هب  عوجر  ِا ) )

.ناگیشخآ

.گیشخآ ِج  ِا ) )

.هسمخآ

.دوش همسخآ  هب  عوجر  .هشمخآ  ِا ) [ ) ِس ُم َس /  [َم / 

.ینخآ

.ّيدر ناتک  .يدندیشوپ  يراصن  هک  مرن  هایس  میلگ  .ططخم  بوث  .طخب  ءهماج  ِا ) ع  [ ) ین ي [ِخ 

.هینخآ
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.اهنامک ِا ) ع  [ ) ین َي [ِخ 

.خوا خآ و 

.نآ دننام  رامیب و  ءهلان  توص  تیاکح  ( عابتا زا  بکرم ، توص  ِا  [ ) [ُخ

.روخآ

لچ یگنج  بسا  رگد  .یسودرف.تسشنرب  ار  زیورپ  هاش  دب  هک  تسجب  روخآ  یبسا ز  هک  دب  نانچ  یناعم : ) مامت  رد   ) رُخآ ِا ) [ ) ْرُخ ]
روخآ .یـسودرف.درگ ز  ناراوس  حیلـس  هدیزگ  دربب  روخآز  هیامنارگ  بسا  ود  .یـسودرف.رایرهش  روخآ  رب  دـندوب  هک  رازه  شـشو 

رادربمان ءهراب  دـب  هک  هایـس  گـنخ و  تس  هدربب  روخآ  .یـسودرف.تسار ز  هتـشگان  زون  نوردـنا  نیزب  تساوخ  هّرک  یکی  هگناـمه 
دزن داتسرف  ناویا  زا  هارب  ار  ناگداتسرف  هگنامه  .یسودرف.دود  روخآ  هب  دبهپس  شیپ  دونشب ز  وا  زاوآ  هک  سکنآ  ره  .یـسودرف.هاش 

روخآ و همیخ و  نامه  يارس  هدرپ  هاگرخ و  یسرک و  .یسودرف.دنرمشب ز  همه  اهیندنکفا  زا  دنرب  روخآ  هب  نادرگ  بسا  ات  هک  هاپس 
یس نزریشمش  ناراوس  راکش  تشدب  رکشل  دروایب  .یسودرف.دزمان  ار  مسر  نآ  هدرک  همه  دص  جنپ  نآ  ردنا  شیب  دوب  رتش  ياپراچ 

روخآ و همیخ و  نامه  يارس  هدرپ  هاگرخ و  ناویا و  .یسودرف.ياپراچ ز  روخآ و  همیخ و  نامه  يارـس  هدرپ  هاگرخ و  دندربب  رازه 
راوتسا شروخآ  ِرد  دنک  شلاگس  دیآ  وزرآ  نوچ  ...دنشاب و  درخ  توق  تعاط  رد  مشخ  توق  وزرآ و  توق  ( 1) .یسودرف.ياپراچ

.یـسودرف ز .مان  دـندرب  هیام  نارگ  بسا  ماگل ز  نیمیـس  نیرزب و  روخآ  ز  ( - 1 (. ) یقهیب خیرات   ) .دش دناوتن  هداشگ  هکنانچ  ددـنبب 
.هتخیمآ ردـنا  خرـس  توقاـیب  هتخیر  نورد  روـخآ  هـب  دـجربز  شیپ  هـب  نـیرز  هدرک  يروـخآ  یکی  شیمواـگ  ود  ياـپ  رب  هدرک  رز 

نارچ روـخآ  رب  نیزگ  هدرک  هیاـمنارگ  بسا  ود  .یـسودرف  .ریما  نابـسا  يزاـت  روـخآ  ِرب  ریـشدرا  مـشچ  بآ  زا  رپ  دـمایب  .یـسودرف 
.لیعامسا لامک  تسا ؟ هاگیاج  هچ  وا  روخآ  نیا  هزبس  هن  وج  هن  نآ  رد  هاک  هن  .یسودرف  .نیز  ریز  نانچمه 

.ياجروخآ

.لبطسا بکرم ) ِا  [ ) ْرُخ ]

.برچ روخآ 

.دوش برچ  رخآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ُخ ِر َچ

.یچروخآ

اه هناریو  رد  جـنگ  هک  نادـب  نیا  تساـم  ّیچروـخآ  هدـنب  نآـک  وـگم  وـت  نابـسا :  رادوـلج  .یچرخآ  ( بکرم ِا  بـکرم ، ص  [ ) ْرُخ ]
.دوش یچرخآ  هب  عوجر  .يولوم.تسا 

.کشخ روخآ 

تمعن و هک  ییاج  ًازاجم ، .بآ ||  یب  رخآ  .دشابن ||  نآ  رد  هفولع  هک  يرخآ  .کشخ  ِرُخآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) [ُخ ِر ُخ
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.تسین نآ  رد  هافر 

.رالاسروخآ

ناغماد دابارتسا و  هب  وا  ءهلغ  هشیمه  رـالاسروخآ  درم  هد  اـب  رتسا  دـصناپ  و  دوش :  رـالاسرخآ  هب  عوجر  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) ْرُخ ]
رالاس بسا  روخآ  نادب  .یسودرف.دوب  رالاس  هاش  روخآ  رب  هک  دوب  رادربمان  يرتهک  یکی  ناتسربط .) خیرات   ) .نتخورف يارب  يدندرب 

.یسودرف.تساوخب هد  يرخ  روخآ  رالاس  تسار ز  درک  اهراک  یندرک  نآ  وچ  .یسودرف.شاب  رای  یسک  ره  اب  راک  رهب  شاب 

.نیگنس روخآ 

.دوش نیگنس  رخآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ُخ ِر َس

.كروخآ

.دوش هرخآ  كرخآ و  هب  عوجر  بکرم ) ِا  [ ) [ُخ َر

.هاگروخآ

.يولهد ورسخریما  .شهگرخافت  رخف و  ءهیواز  شهگروخآ  رد  مایا  قلبا  رُخآ :  .هگروخآ  بکرم ) ِا  [ ) ْرُخ ]

.هروخآ

.دوش هرخآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِر [ُخ َر / 

.دنوخآ

راد بتکم  .هینید ||  مولع  بلاط  .ملاع  .النم  .الم  راگدـنوادخ ) ینعم  هب  راگدـنوخ ، اـغآ +  زا  یففخم  دـیاش  ( ) ِا ص ، [ ) ْنُخ وخ /  ]
ءاقلا هب  تسین  رامیب  هک  ار  یـسک  نتفگ ؛ مغ ، درد و  دـشابن  دـنوخآ  .یعرـش  لیحب  لسوت  يزابدـنوخآ ؛ .باـّتُک -  ملعم  .ناـکدوک 

.ندرک رامیب 

.كدنوخآ

Metalleutica ( - 1  ) .زبس گنرب  گرزب  يرس  دنلب و  ياهاپ  اب  رتگرزب  خلم  زا  هرـشح  ود  ماع  مان  ( 1 () بکرم ِا  [ ) ْنُخ َد وخ /  ]
.splendida, Charododes cancellata

.یل یلدنوخآ 

.دوش یل  یلدنوخآ  غاب  هب  عوجر  ِخا ) )
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.هلحمدنوخآ

رد هتـسپایرد  رـسمار و  دورگنلب و  رـسمار  هار  نایم  رـسمار ، کیدزن  ناردنزام ، نباکنت  رد  رـس  تخـس  ءهرخ  زکرم  ِخا ) [ ) ْلَح َل [َم 
.نارهت يزگ   484700

.زیخآ

.زخاب .صهر  .راوید  ءهرهم  .تشخ  بلاق  ِا ) )

.رگزیخآ

(. دنهن مهرب  يا  هنیچ  رد  هک  تسا  نیلگ  تاقبط  زا  کی  ره  هرهم  زا  دارم   ) نز هرهم  .نزراوید  .صاهر  بکرم ) ص  [ ) [َگ

.هسیخآ

.ار هناشن  دنهن  اهگنسرف  رس  رب  هک  لیم  گنس  .دنفسوگ ||  ءهلگ  گنهآ  شیپ  ِا ) [ ) ِس [َس / 

.هیخآ

بسا هک  لاود  ءهشوگ  خیم و  يزنطن .)  ) .بسا رُخآ  .دندنب  نادب  ار  روتس  هچنآ  .نوردا  .نتسب  بسا  ياج  .رُخآ  خیم  ِا ) ع  [ ) یخ َي ]
ره نایم  دنشاب و  هدربورف  کین  نیمز  رد  ای  راوید  رد  نآ  فرط  ود  ره  هک  یلاود  ای  ینـسر  ۀغللا .) حارـص   ) .دندنب يو  رب  رخآ  رد  ار 
هنا ملَسو  هیلعهللا  یلص  یبنلا  نع  یخاوا :  .لبطسا ج ، ًاعسوت ، .هیخَا ||  .ّيرآ  .دندنب  نادب  ياپراچ  هک  دشاب  نوریب  يدننام  هقلح  ود 

فراعملا فراوع  زا   ) .نامیالا یلا  عجری  مث  وهسی  نمؤملا  ّنا  هتیخآ و  یلا  عجری  لوجی و  هتیخآ  یف  سرفلا  لثمک  نمؤملا  لثم  لاق 
.دهع .تمرح  .همیخ ||  بانط  يدرورهس || .) ماما 

.هناخ هیخآ 

.رُخآ .هاگاپ  .لبطصا  .هلیوط  بکرم ) ِا  [ ) ِن ِي َن /  یخ َي /  ]

.دآ

.یتخس .روز ||  .ورین  .تّوق  .رهق ||  .هبلغ  ِا ) ع  [ ) ددآ ]

.بادآ

يدزد تفگ [  یقهیب .) خیرات   ) .دش راوس  كولم  بادآ  ءهمه  رب  دمآرب و  وکین  تخس  ...یناماس  دمحا  رصن  موسر :  .بَدَا  ِج  ِا ) (ع 
چیه .يولوم.دـنرگید  ناـناور  ناـج و  هتخوـس  دـنرگید  ناـناد  بادآ  ایـسوم  هنمد .) هلیلک و   ) .مزوـمآ تقیرط  بادآ  ...مهاوـخیم  [ 

.نساحم .هدوتس  قالخا  هلضاف ؛ بادآ   - .يولوم.وگب تگنت  لد  دهاوخیم  هچره  وجم  یبادآ  یبیترت و 
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.ثحبلا بادآ 

مـصخ رب  ءهبلغ  مازلا و  ثحب و  رد  ات  دزاس  انـشآ  نآ  طئارـش  هرظاـنم و  تیفیکب  ار  یمدآ  هک  يرظن  تعانـص  ( بکرم ِا  ع  [ ) ْلـُب َب ]
(. یناجرج تافیرعت   ) .دنکن اطخ 

.ناسللا بادآ 

.هیبدا مولع  بکرم ) ِا  ع  [ ) ُْلب ِل ]

.دادآ

.هِّدا ِّدا و  ّدَا و  ِج  ِا ) (ع 

.نارادآ

.نارهط يزگ  دصیس  رازه و  کی  تصش و  رد  ناپراد  ناکروپ و  نایم  سولاچب  نارهط  هار  ءهرانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.شادآ

.راوـمه یتـسدوب  رّمع  اـب  وـت  دــنزرف  رّمع  یــشادآ  زا  یتسماـنب  راـک  رگ  ماـنمه :  .ّیمــس  .شاـتآ  بـکرم ) ِا  بـکرم ، ص  یکرت ، )
.دوش شاتآ  هب  عوجر  .ورسخرصان 

.كادآ

.هریزج .تسوخبآ  .وخبآ  .بآ  نایم  یکشخ  .كادَا  .كَدآ  ِا ) )

.مادآ

.میدَا ماِدا و  ِج  ِا ) (ع 

.بدآ

.نابزیم .هدنناوخ  ینامهیمب  ع ص ) [ ) [ِد

.خدآ

رب وت  نوچ  دوش  یک  نومیم  دعـس و  ناـمیاب  زگره  وت  زور  خَد :  .كراـبم  .هتـسجخ  .دوعـسم  .نومیم  .وـکین  .زغن  .بوـخ  ص ) [ ) [َد
.ینک نوـمیم  خدآ و  ادرف  زورما و  شیوـخ  زور  يا  هناـخ  يریگب  ردـنا ، مـلع  ناتـسراشب  رگ  ینک  نوـتفم  نتــشیوخ  نوـعلم  سیلبا 

.لت .نیمز  رد  يدنلب  ِا )  || ) .ورسخرصان
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.ردآ

.شتآ .رذآ  ِا ) [ ) [َد

.ردآ

.رُُدا .هیصخداب ج ، .رغ  .هیاخ  هبد  ءامسالا .) بذهم   ) .هبد .هیاخداب  ع ص ) [ ) [َد

.ردآ

.نز گر  داصف و  رتشن  ِا ) [ ) [ِد

.شخردآ

هب دوب  تمصخ  .یکدور.اشخردآ  درابب  ام  رب  رگا  یتفگش  سب  هنامز  نیز  دشابن  ینامسآ :  شتآ  .هقعاص  .شخرد  .قرب ||  ِا ) [ ) [َر
 || .تسا هدمآ  زین  راد  هطقن  لاذ  اب  ینعم  ود  رهب  .يدسا و  .ادـص  وت  شیدـنادب  ریت  هوک و  وچمه  وت  شخردآ  تریت  فخ و  گنج 

(. ناهرب  ) .دعر .امرس || 

.سردآ

.Adresse ( - 1  ) .تکاپ تشپ  ای  همان  رس  رب  یسک  مان  ناونع و  .نآ  زج  هناخ و  یناشن  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ِر

.شفردآ

.زیب .شفرد  ِا ) [ ) [ِد َر

.مردآ

مدرم نوخ  ردـنا  هتـشغآ  ار  بسا  شوـگ  مشچ و  ناراوـس  درگ  زا  هدـنکآ  ار  درم  همرـشآ :  .همردا  .همرتآ  .همردآ  .نیزدـمن  ِا ) [ ) [َر
نوچ حالـس  .هورفـش ||  نیدـلا  فرـش  .هن  مردآ  ار  وا  هک  یبسا  نآ  وچ  هدوسب  یکـشخ  زا  نم  يولهپ  ود  .يونزغ  يراـتخم  .مردآ 

هک هحلـسا  مردآ  تسا  راک  رخآ  ماجنا  تسیچ  تسا :  هتفگ  هموظنم  گنهرف  بحاـص  .نآ  لاـثما  ناـمک و  ریت و  ریـشمش و  رجنخ و 
ماـمت رد  .دوش  شکمردَا  هب  عوجر  .دـنزود و  نیزدـمن  نادـب  هک  شفرد  .دوـب ||  مینود  وا  نیزدـمن  هک  ینیز  .تسا ||  راوـخنوخ 

 : زیب شفرد و  ینعم  هب  تسا  هدروآ  ار  نوکـس  لاد و  حتفب  ار  هملک  نیا  یماظن  خیـش  .تسا و  هدمآ  زین  راد  هطقن  لاذب  مرذآ  یناعم 
.یماظن.ار مردآ  بیسآ  دباترب  هک  ار  مرچ  نیا  مداد  نانچ  تغابد 

.جنردآ

.دوش زکُشا  جنردَا و  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َر
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.گنردآ

رب ناگرهم  لاوز :  يدوبان و  یتسین و  .یئانـس.تگنردآ ||  دابم  زور  کی  هدید  وچ  ارم  يا  دب  مشچ  زا  تفآ :  .تنحم  .جنر  ِا ) [ ) [َر
 || .كاله .رامد  .هودـنا ||  .مغ  .كودـخ  .يزعم ||  .گنردآ  یب  وت  رمع  داب و  بیع  یب  وت  هاج  رهپـس  تشگ  زا  داـب  كراـبم  وت 

هدـمآ زین  نآ  یناـعم  ماـمت  رد  همجعم  لاذـب  گـنرذآ  ینعم  هب  .گـنررذآ و  فدارم  گـنرردآ  ففخم  دـیاش  .رونم  .نشور  (ص )
.تسا

.هردآ

(. ءامسالا بذهم   ) .درس یبش  ع ص ) [ ) [ِد َر

.کیتایردآ

رد وپ  دور  تسا و  نآ  لحاس  رب  ینابلآ  يوالـسوگوی و  ایلاتیا و  کـلامم  هک  مورلارحب  هب  گرزب  یجیلخ  ماـن  .کـیتایردَا  ( 1 () ِخا )
Adriatique ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دزیر نآ 

.نیردآ

وا نیشناج  درمب  ناژارت  نوچ  دوب و  ناژارت  ءهدناوخرـسپ  يو  .م  رد 76  دـلوتم  مور  ءامظع  زا  یمیظع  مان  .سونایردآ  ( 1 () ِخا [ ) [َي
( - 1  ) .دروآرب تکلمم  دودح  رد  رایسب  تاماکحتسا  عالق و  تشاد و  یفاو  یقوش  تایبدا  تعنـصب و  و  .م .)  138  - 117  ) هدیدرگ

.Adrien

.نویردآ

.نویرذآ بکرم ) ِا  [ ) ْرَد ]

.رغدآ

.یناتسبات ناکم  .رغداب  فحصم  ًارهاظ  ِا ) [ ) [َغ

.كادنفدآ

.دوش كادنفزآ  هب  عوجر  .حُزق  سوق  ِا ) [ ) [َف

.كدآ

.كادآ ِا ) [ ) [َد

.لدآ
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.دنوشیم هدناوخ  لیکانادایرافآ  نآ  ءهنکس  هک  ندع  جیلخ  ياهتنا  رد  اقیرفا  لحاوس  زا  یتمسق  ِخا ) [ ) [ِد

.مدآ

.دیفس ج، رتشا  .دراد ||  گنر  یکاخ  ياهطخ  هک  يدیفس  وهآ ، رد  و  .رَمْسَا ||  .هدرچ  هیـس  .هنوگ  هایـس  .نوگ  مدنگ  ع ص ) [ ) [َد
.نامُْدا مُْدا ،

.مدآ

.ءامسالا ج، ملعم  .دمحموبا  .يرولاوبا  .هللا  یفص  .هللا  ۀفیلخ  .رشبلاوب  .رـشبلاوبا  ۀیروت .)  ) .اّوح تفج  نایمدآ ، ردپ  نیتسخن  ِخا ) [ ) [َد
بیشب و مدآ  دنزرف  وچ  بیشن  تزارف  زارف و  تبیـشن  .یکدور.زاین  یب  شناد  هار  زا  دوبن  سک  زارف  مدآ  رـس  زا  دوب  ناهج  ات  مِداوا : 

ادـخ اب  یتفگب  یک  مدآ  هنرو  .يدـسا.یکباب  دـنزرف  کباب و  تسا  مدآ  تْرگ  نامدرم  ریگ و  نایمدآ  عبط  راـب  کـی  .یکدور.بیتب 
ياـضعا مدآ  ینب  .يدعـس.ابیز  تریـس  دـیرفآ و  بوـخ  تروـص  مدآ  ملاـع و  يادـخ  مـظعا  ربـکا و  .يولوم.انـسفن  اـنملظ  اـّنا  اـّنبر 

رد .يدعـس.مدآ  دوب و  اّوح  لوا ز  هانگ  تسا  هانگ  یئوگ  رگا  قشع  ثیدـح  .يدعـس.دنرهوگ  کـی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگیدکی 
نبدمحا رکبوبا  هلمجزا  اهمان ، زا  تسا  یمان  .ظفاح.ار ||  مالـسلاراد  ءهضور  تشهب  مدآ  دـنامن  روخبآ  نوچ  هک  شوک  شیع  دـقن 

.ثدحملا یمدالا  مدآ 

.مدآ

.بدؤم .هدش  تیبرت  کین  ص )  || ) .اهمدآ .مداخ ج ، ( || 1) .سان .ْسنِا  .نایمدآ  .یمدآ  .مدرم  فدارم  يزورما  لوادت  رد  ِا ) [ ) [َد
هک تسین  سکنآ  دـنام ؛ رایـسب  مدآ  هب  مدآ  .دوش  درم  یگرزب  ببـس  ینتورف  عوضخ و  دوـشیم ؛ گرزب  یکچوـک  زا  مدآ  لاـثما : - 

دنچره دسریمن ؛ هوکب  هوک  دسریم  مدآ  هب  مدآ  .دنهد  يرای  ددم و  رگیدـکیب  دـیاب  نامدرم  دـسر ؛ یم  مدآ  هب  مدآ  .دـیا  هدرب  نامگ 
تذـل تسا ؛ شوخ  مدآ  اب  مدآ  .میدـید  ار  رگیدـکی  زاب  نونکا  میتشادـن  رادـید  دـیما  میدوب و  رود  رگیدـکی  زا  اه  هلحرم  ای  اـهلاس 

مدآ .دـشابن  وـکین  قاـفتا  زا  سپ  قاـفن  ؛ دـیوگیمن رمع  تفگ  یلع  هک  یـسک  اـب  مدآ  .تسا  شزیمآ  هطلخ و  ترـشاعم و  رد  تاـیح 
دالوا تیبرت  شرورپ و  تسا ؛ مغ  یب  هاشداپ  دالوا  یب  مدآ  .تسا  نارـسخ  ناـیز و  بجوم  یگلماعمدـب  دـهدیم ؛ راـب  ود  باسحدـب 
شدوخ شیپ  ار  شباسح  مدآ  .تسا  یگرزب  ردق و  تعفر  ءهیام  عوضخ  دوشن ؛ گرزب  دنکن  یکچوک  ات  مدآ  .دـشاب  راوشد  تخس 

هچره تایح  تاذـل  زا  دـیاب  دـیآ ؛ یمن  ایند  نیا  هب  راب  ود  مدآ  .ندرک  دـیابن  ءوس  ءهدافتـسا  نارگید  بجح  ینگمرـش و  زا  دـنکیم ؛
هدماین نوریب  هتب  ریز  زا  هک  مدآ  .تسا  راوازسان  ساره  بعر و  یتقیقح  قح و  زا  عافد  هاگ  دریم ؛ یمن  هعفد  ود  مدآ  .درب  عتمت  رتشیب 

، دنکیم ادیپ  ار  لام  مدآ  .تساجبان  یعمط  دیما و  دنیب ؛ باوخ  رادانهپ  سابرک  تخل  مدآ  .دشاب  ناشیوخ  ابرقا و  ار  سک  همه  تسا ؛
؛ دربیمن روگب  تمالـس  رـس  سرتن  مدآ  .تسین  راوازـس  تقیاضم  غیرد و  شیوخ  ياج  رد  لام  فرـص  زا  دـنکیمن ؛ ادـیپ  ار  مدآ  لام 

روز نم  رازه  مهفن  مدآ  .هللا  ناما  یف  سلفملا  دـنربیمن ؛ رـس  ار  رادـن  مدآ  .دوب  دـناوت  تکاله  گرم و  ببـس  یکاـب  یب  یئاورپاـن و 
راب کی  مدآ  .دراد  رگید  ییار  تعاس  ره  دصقرب ؛ شَزاس  مادکب  دنادیمن  مدآ  .دنک  جاجل  زیتس و  دـنادن  هچنآ  رد  ًابلاغ  نادان  دراد ؛

هک ردـقنامه  .تسین  ناعجـش  راوازـس  گرم  زا  ساره  سرت و  دریمیم ؛ هعفد  کی  مدآ  .دـنریگ  دـنپ  بئاصم  زا  دوریم ؛ هلاچب  شیاـپ 
هب تیب  ود  همانهاش  یپاچ  ياه  هخـسن  ضعب  رد  ( - 1  ) .دـشابن قالخا  مئامذ  ار  نامدرم  ءهمه  تسه ؛ مه  بوخ  مدآ  تسه  دـب  مدآ 
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تـسین وچ  مدآ  زغم  زج  وت  ياود  شرورپ  نیز  دنریمب  دوخ  رگم  شروخ  ار ]  نارام  ناشْهدم [  مدرم  زغم  زجب  تسه :  لیذ  تروص 
درادـن و دوجو  مود  تیب  هدـش  تباتک  .ق  دودـح 800 ه .  رد  هک  میدـق  یطخ  ءهخـسن  رد  اما  .تسیرگ  دـیابب  نامرد  درد و  نیا  رب 

باتک رد  نم  تسا و  ماوع  تالامعتسا  زا  مدرم  ینعم  هب  مدآ  ءهملک  .تسا  نآ  ندوب  عوضوم  عونصم و  هاوگ  زین  نآ  تاملک  یتسس 
.ما هتفاین  ناینیشیپ  ياه 

.مدآ

.فورعم رعاش  یئانس ، ردپ  مان  ِخا ) [ ) [َد

.یبآ مدآ 

.تسین یمدرم  ار  ایرد  تسا و  لصا  یب  يریطاسا و  دوجو  نآ  و  یبآ ، مدرم  ( بکرم ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [َد ِم

.اریپ مدآ 

(. ناهرب  ) .لمکم لماک و  دشرم  بکرم ) فن   || ) .یلاعت يادخ  ياهمان  زا  یمان  .رِّوصم  ِخا ) [ ) [َد

.راوخمدآ

.راوخیمدآ ینعم  هب  ماوع  لوادت  رد  بکرم ) فن  [ ) اخ اوخ /  [َد 

.هراوخمدآ

.راوخمدرم بکرم ) فن  [ ) ِر اخ َر /  اوخ /  [َد 

.روخمدآ

.راوخیمدآ ینعم  هب  ماوع  لوادت  رد  بکرم ) فن  [ ) ْرُخ ْرَوخ /  [َد 

.هروخمدآ

.راوخیمدآ بکرم ) فن  [ ) ِر ُخ َر /  َوخ /  [َد 

.هدازمدآ

یتسپ وت  يرادنپ  دنچ  فلخان  يا  يا  هدازمدآ  رخآ  ناسنا : .رشبلاوبا  مدآ  دنزرف  .هدازیمدآ  .دازیمدآ  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) ِد [َد َد / 
.يولوم ؟ فرش ار 

.ناتسمدآ
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.يوره هلاو.ناتسمدآ  تشگ و  وت  مدآ ز  ناوارف  تدم  سپ  زا  كاخ  مدآ :  ياج  بکرم ) ِا  [ ) [َد ِم

.سانش مدآ 

.دسانش نانآ  راتفگ  راتفر و  زرط  هفایق و  زا  مدرم  تریرس  قالخا و  هکنآ  .سانش  یمدآ  هماع ، لوادت  رد  بکرم ) فن  [ ) [َد ِش

.کمدآ

.دننک شقن  هک  یمدآ  لکش  .دنزاس ||  بوچ  زا  ًابلاغ  هک  لافطا  تبعل  رغصم ) ِا  [ ) [َد َم

.شک مدآ 

.راوخنوخ لتاق و  شک و  یمدآ  ینعم  هب  هماع  لوادت  رد  بکرم ) فن  [ ) [َد ُك

.یشک مدآ 

.شکمدآ تفص  لعف و  بکرم ) صماح  [ ) [َد ُك

.راو مدآ 

.راو یمدآ  ياجب  هماع  لوادت  رد  بکرم ) ص  [ ) [َد

.همدآ

.اهشروخنان .ماِدا  ِج  .اهتسوپ ||  .میدا  ِج  ِا ) ع  [ ) [ِد َم

.یمدآ

زارف زارف و  اب  وت  بیش  نییمدآ :  .سانا ج ، .سان  .یمدرم  .مدرم  .رشب  .ناسنا  .یـسنِا  .سنِا  .رـشبلاوبا  مدآ  دالوا  زا  نت  کی  ِا ) ع  [ ) [َد
.گرجم ار  یمدآ  چـیه  ياـمرفم  گرم  زور  ارم  نوره  تفگ  نینچ  .یکدور.بـیت  بیـشب و  ردـنا  وـتب  یمدآ  دـنزرف  بیـشن  اـب  وـت 

رد هن  نتفر  هار  ار  یمدآ  يو  رد  هن  .یسودرف.یمدآز  شرمشم  رمـش  ناوید  یمدرم ز  هر  زا  تشذگ  وکنآ  ره  .روکـشوبا  ای  یکدور 
.تسا گرم  یمدآ  راک  تبقاـع  مدـنار و  اـهراک  مدروخ و  ناـهج  یطخ .) يدـسا ، گـنهرف  زا   ) ساـبع .دـنکرف  يوج  ار  اـهبآ  يو 
رتمیرک ناطلـس  زا  هچ  یقهیب .) خیرات   ) .یمدآ تبقاع  تسا  نیا  و  یقهیب .) خیرات   ) .تسین هراچ  گرم  زا  ار  یمدآ  یقهیب .) خـیرات  )

لوا دوب ، ریزگان  زیچ  راهچ  زا  یمدآ  یقهیب .) خیرات   ) .دوب دـناوتن  موصعم  یمدآ  یقهیب .) خـیرات   ) .دوب دـناوتن  یمدآ  رت  نیگمرـش  و 
یـسمش .یمز  يورب  دنامن  ناوارف  یمدآز  دوش  ادـیپ  هک  سکنآ  ره  همانـسوباق .)  ) .یناناج مراهچ  یناریو ، موس  یناقلخ ، مود  ینان ،

یمدآ هکمارب .) خـیرات   ) .دـسر هچ  یمدآ  تکالهب  اـت  میا  هدرزاـین  ار  يا  هچروم  لـثمب  نم  ناردـپ  نم و  زگره  اـخیلز .) فسوی و  )
هک متخانـشب  هنمد .) هلیلک و   ) .درادـیمزاب ترخآ  راـک  زا  هدوهیب  تاذـل ]  ار [  یمدآ  تداعـس .) ياـیمیک   ) .دوب اـنیبان  شیوـخ  بیعب 
(. هنمد هلیلک و   ) .تسا هلیپ  مرک  نوـچ  نآ  بسک  رد  یمدآ  و  هـنمد .) هـلیلک و   ) .تـسا تادوـجوم  رتزیزع  قئـالخ و  رتفیرـش  یمدآ 
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خیراـت  ) .تسوا تمه  ءهزادـناب  یمدآ  ره  تمیق  .يوـلوم.سخ  دودرم  نآ  دـش  ینعم  زا  لـفاغ  سب  دـید و  تروـص  سیلبا  یمدآز 
زا رت و  تخس  گنس  زا  یمدآ  .درآ  نایز  ار  هدنیوگ  شیوخ  ياجب  هن  نخس  .یبتکم.تسالبب  دوخ  نابز  زا  یمدآ  لاثما : هدیزگ - .)

یلاخ ادوس  زا  یمدآ  .دوش  كاله  ای  روجنر  یمئالمان  كدـنا  زا  هاگ  دـنک و  نارگ  ياهجنر  لـمحت  هاـگ  مدرم  تسا ؛ رتکزاـن  لـگ 
یمدآ .دشاب  تایح  تاقـشم  لمحت  راکب و  قیوشت  ءهیام  دیما  تسا ؛ هدنز  دیما  هب  یمدآ  .تسا  صاخ  یـسوه  ار  یـسک  ره  دـشابن ؛

وهـس و ار  سک  همه  تساطخلازئاج ؛ یمدآ  .تسا  ناروناـج  رگید  زا  یمدآ  زاـیتما  ءهیاـم  لـصا و  درخ  .یئانـس.دوب  روتـس  درخ  یب 
ام عنصاف  يا  .یئانـس.تیش  عنـصاف  هک  نکب  یهاوخ  هچره  تیـص  زا  تسد  تشادب  نوچ  یمدآ  .ندوب  دناوت  هدارا  یب  هانگ  طبخ و 
ون زا  یمدآ  تسدب  دیآ  یمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ  .تسا  یُعبَـس  تافـص  ار  مدرم  ضعب  .يولوم.نامدرم  بلغا  دنراوخیمدآ  .تئش 

مزیه درادـن  وب  لدنـص  بوچ  تسا  مزال  تیمدآ  ار  یمدآ  .دنـشاب  وکین  هن  وا  مدرم  ناهج و  نیا  .ظفاح  .یملاع  ون  زو  تخاس  دـیابب 
زا رتب  ار  یمدآ  .دـبایرد  گرم  ار  سک  همه  یقهیب ؛) خـیرات   ) .تسین هراچ  گرم  زا  ار  یمدآ  .دـیاب  یمدآ  تافـص  ار  مدرم  .تسا ؟

ار یمدآ  .ندرک  دیاب  رذح  ناطیش  سواسو  زا  همان ؛) نابزرم  ) .تفر دیابن  هاچ  ارف  وید  نسر  هب  ار  یمدآ  .يدعـس.تسین  ینادان  تلع 
ندـب رد  دـیاب  لقع  ار  یمدآ  .دـشاب  راضم  دـسافم و  أشنم  يراوخرپ  .یئانـس.خزود  رد  تسا  يرد  خـبطم  مه ز  خزرب  نهک  نیا  رد 

روک يا  ایب  ای  رپب  دیوگ  اجک  سک  ار  یمدآ  لیثمتلا .) عماج   ) .رز هن  دیابیم  لقع  ار  یمدآ  .يدعـس.رامح  دراد  دـبلاک  رد  ناج  هنرو 
یمدآ لصاح ؟ هچ  ارت  ردـپ  لضف  زا  ردـپب ؛ هن  دـیاب  رنهب  تبـسن  ار  یمدآ  .اهعـسو  ـالا  ًاـسفن  هللا  فلکیـال  .يولوم  ؟ رگنرد نم  رد  و 

هار زا  دوش  هبرف  یمدآ  .يولوم.فرـش  تسا و  زع  هبرف ز  یمدآ  .دعـسدوعسم.تسا  یئاـنرب  شاـهبیع  ءهدرپ  تسا  بیع  همه  رـسبرس 
یفخم یمدآ  .یئانس.تسَِهب  هتخپ  وید  ماخ  یمدآز  تسهم  هنامز  رب  هچرگ  یمدآ  .دَرب  تذل  کین  تاعومسم  زا  درم  .يولوم.شوگ 

دنپ و براجت  زا  دوریم ؛ هلاچب  شیاپ  راب  کی  یمدآ  .دنـسانش  راتفگب  ار  مدرم  هناسل ؛ تحت  ءوبخم  ءرملا  .يولوم.نابز  ریز  رد  تسا 
.يدعـس.یتشاذگن یمدآ  رد  مکـش  کی  یتشاد  رخ  رگا  واگ  خاش  ود  نآ  .دعـسدوعسم.دیازن  یمدآ  دوخ  هک  هب  نآ  .دـنریگ  تربع 

.يدعس ؟ تیمدآ نایم  راوید و  شقن  نایم  هچ  وربا  شوگ و  ناهد و  تسا و  مشچب  یمدآ  رگا  .دادن  شخاش  هک  تخانش  ار  رخ  ادخ 
شاقن تس  هدرک  یمدآ  تروص  هب  .تسین  يزیچب  یمدآ  تریس  یب  ندوب  یمدآ  تروص  هب  .یماظن.رایرهش  یمدآ  تسا  دوخ  رهشب 

هناـمز ز رد  .يدعـس.یمدآ  دـنهن  تماـن  هک  دـیاشن  یمغ  یب  نارگید  تنحم  زک  وـت  .یلو  ياـیروپ.شاب  یمدآ  ینعم  هـب  يدرم  رگا 
.دـنربن رـسب  يا  هـفیج  رب  گـس  ود  دـنروخب و  يا  هرفـس  رب  یمدآ  هد  .یئانـس.تسا  رتـب  یمدآ  هـتخپ  دـشن  اـت  تـسا  روناـج  هـچره 
ناـمدرم لد  هک  دراد  فرـش  یمدآ  نادـب  گـس  .ورـسخریما.یمز  دـسوبب  تشگ  رپ  وچ  هلپ  یمدآ  رپ  نماد  زا  دـهن  رـس  ناتـسلگ .) )

.دننک شومارف  میدق  یتسود  مدرم  ضعب  یمدآ ؛ درادن  دراد  افو  گس  .يدعس.درازایب 

.نایمدآ

دوب سب  ینخـس  ار  نایمدآ  .يدـسا.یمدآ  دـنزرف  کباب و  تسا  مدآ  تْرگ  نامدرم  ریگ و  نایمدآ  عبط  راـب  کـی  یمدآ :  ِج  ِا ) [ ) [َد
.ورسخریما.دوب سپ  رد  هلخ  شک  دوب  واگ 

.رودب یمدآ 

.درادن شوخ  مدرم  ترشاعم  هکنآ  .كزوقلای  .زیرگ  مدرم  ( بکرم ص  [ ) [َد ِب

.تیمدآ
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تیلها دنناویح ، لاثما  ناشوپ  هقرخ  ءهفیاط  نیا  تفگ  دیجنرب و  مرزآ :  .تیرشب  .یمدرم  .تیناسنا  ( صِما یلعج ، صم  ع  [ ) یم َي [َد 
ناریط .يدعس.تیمدآ  نابزب  دیوگب  نخـس  نیمه  هک  یناد  غرم  هنرگ  شاب و  یمدآ  تقیقحب  يدعـس .) ناتـسلگ   ) .دنرادن تیمدآ  و 

نم ناوخ و  حیبست  غرم  تسین  تیمدآ  طرـش  نیا  متفگ  .يدعـس.تیمدآ  ناریط  ینیبب  ات  يآ  ردب  توهـش  دنب  ياپ  وت ز  يدـید  غرم 
.دیاب یمدرم  تافص  ار  مدرم  تسا ؛ مزال  تیمدآ  ار  یمدآ  لاثما : .يدعس.شوماخ - 

.راوخیمدآ

.يولوم.نامدرم بلغا  دنراوخیمدآ  هراوخیمدآ :  .راوخ  مدرم  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  [َد 

.هراوخیمدآ

.راوخیمدآ بکرم ) فن  [ ) ِر اخ َر /  اوخ /  [َد 

.لاریمدآ

هسنارف نابز  رد  نآ  فدارم  هدش و  هتفرگ  یبرع  رحبلاریما  ای  ریما  زا  هملک  نیا  .تسا  رحبلاریما  ینعمب  یـسیلگنا  رد  ( 1 () ِا یسیلگنا ، )
.Admiral. (2) - Amiral ( - 1  ) .دشاب ( 2) لاریمآ

.دازیمدآ

هک نادنچ  رـسپ  يا  تفگ  یمه  ار  يدـیرم  هک  ناریپ  زا  مدینـش  ار  یکی  رـشب : .مدرم  .ناسنا  .مدآ  ءهداز  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) [َد
هچره همه  کـلم  وید و  دازیمدآو و  يرپ  کـلف  هوـک و  اـیرد و  نوماـه و  هک  ناتـسلگ .)  ) ...رگا تسا  يزورب  دازیمدآ  رطاـخ  قـلعت 
گرم مخت  دازیمدآ  .تسین  مدآ  تسا  بدا  یب  رگا  دازیمدآ  لاثما : .يدعـس.دنرب -  یتسه  مان  شیتسه  اب  هک  دنرتمک  نآ  زا  دنتـسه 
یتسـس زا  .ندز  دـناوت  رـس  ناـسنا  زا  یئاـطخ  ره  تسا ؛ هدروـخ  ماـخ  ریـش  دازیمدآ  .دـشابن  يریزگ  گرم  زا  ار  یمدآ  چـیه  تسا ؛

ترـشاعمب یمدآ  دازیمدآ ؛ عبط  دزد  دـشاب  هک )  ) .دزیخرب ناـیم  زا  ملظ  دـننکن  ملظ  لوبق  رگا  ؛ دوـش ادـیپ  راوـخیمدآ  گرگ  دازیمدآ 
.دزومآ يدب  نادب 

.هدازیمدآ

هن .يدعـس.تسا  هب  هدازیمدآ  زا  دیـصب  زین  گس  تسا  هب  هدازآ  زا  هاج  لامب و  هلفـس  رگ  دازیمدآ :  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) ِد [َد َد / 
شخبب .يدعس.راسوید  ءهدازیمدآ  زا  هب  رادراب  نز  دیاز  رام  رگا  .يدعس.تسا  هب  دب  ءهدازیمدآز  دد  هک  تسا  هب  دد  زا  هدازیمدآ  ره 

؟ .ناویح زو  هتشرس  هتشرف  زک  تسا  ینوجعم  هفرط  هدازیمدآ  .يدعس.دیقب  یشحو  درک و  ناوت  ناسحاب  دیص  هدازیمدآک  رسپ  يا 

.تریس یمدآ 

.لاصخوکین .راتفروکن  ( بکرم ص  [ ) [َد َر

.یتریس یمدآ 
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هـشیدنا ییوـخ  کـلم  هـگنآ  سپ  نـک  هـشیپ  یتریـس  یمدآ  تـسخن  تریـس :  یمدآ  تفـص  یگنوـگچ و  ( بـکرم صماـح  [ ) [َد َر
.يدعس.نک

.سانش یمدآ 

.دوش سانش  مدآ  هب  عوجر  بکرم ) فن  [ ) [َد ِش

.شک یمدآ 

.یماظن.شک یمدآ  بیبط  هن  اما  شه  يوسیع  بیبط  شابیم  لتاق :  بکرم ) فن  [ ) [َد ُك

.يرگ یمدآ 

(. دیحوتلارارـسا  ) .دوب یم  يرواد  كدـنا  يرگ  یمدآ  هار  زا  ماما  داتـسا  نورد  رد  هاگ  هاگ  اـما  تیرـشب :  ( بکرم صماـح  [ ) [َد َگ
.متـشگ دوـخیب  هکناـنچ  دیـسر  نمب  يو  زا  یـشیاسآ  یحور و  .دـنامن  نم  اـب  زیچ  چـیه  يرگیمدآ  زا  داـتفا  يو  رب  نم  مـشچ  نوـچ 

(. دیحوتلارارسا )

.راو یمدآ 

.بدااب بکرم ) ص  [ ) [َد

.يرپ یمدآ و 

یتداعـس اـت  اـمنب  یتدارا  يرپ  یمدآ و  دنقـشع  یتـسه  لـیفط  سنا :  نـج و  .نـیلقث  .نـالقث  بـکرم ) ِا  یفطع ، بـیکرت  [ ) [َد ُي َپ
.ظفاح.يربب

.نییمدآ

.یمدآ ِج  ِا ) ع  [ ) یی یم  [َد 

.آودآ

نیا رد  .م   1896 .ق /  رد 1313 ه .  هشبح  مدرم  زا  ایلاتیا  هاپـس  تسکـش  و  هنکـس ، رازه  جـنپ  ياراد  هشبح  رد  هرگیت  تختیاپ  ِخا ) )
.دوب رهش 

.هدآ

.دننیشن نآ  رب  ناگدنرپ  رگید  نارتوبک و  ات  دننک  راوتسا  يدومع  هتشارفا و  بوچ  ود  رب  نآ  رـس  ود  هک  یقفا  دنلب  بوچ  ِا ) [ ) ِد [َد / 
رد .يرجنـس.هدآ  نوچ  تساوتـسا  طـخ  جرب  ناـیم  موجن  وچ  نارتوبک  رتوـبک  جرب  وـچ  کـلف  دـنیوگ :  زین  هزمه  حـتفب  هدَا  ار  نآ  و 
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ای رتوبک  جرب  رگید  يوس  کیب  وس  کی  زا  تسا  یبوچ  هدآ  هک  دـیامن  یم  ناـنچ  دـشابن  یفیرحت  فیحـصت و  تیب  رد  هک  یتروص 
.هدیشک ناخرتوبک 

.يدآ

.رت هلماعم  تسار  .رت  هدنراذگ  تناما  فت ) ع ن  [ ) اد ]

.نبایدآ

.تفرگ ار  نآ  ناژارط  دش ، لقتسم  یتکلمم  نایمور  نامز  رد  دندرک و  رخسم  ار  نآ  نایناریا  هک  میدق  روشآ  زا  يا  هیحان  ِخا ) [ ) [ِب
.دوب ناریا  تکلمم  ءزج  نایناساس  نامز  رد  دندتسزاب و  نایمور  زا  ار  نآ  نایناکشا  و 

.ابابآ سیدآ 

.هنکس نت  ياراد 50000  هشبح  تکلمم  تختیاپ  ِخا ) )

.شیدآ

.يرونا.شیدآ دوش  اهبوچ  ءهنحش  مکح  وت  ناتسآ  بوچ  دنک  رگ  ران :  .شتآ  ِا ) )

.نامامیدآ

.يوخ يزگ  رد 4000  دابآرکسع ، يوخ و  نایم  وکام  يوخ و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.نیدآ

.نیذآ .دننک  اههار  اهنزرب و  اهیوک و  رد  گرزب  ياهنشج  ناهاشداپ و  دورو  هاگ  ای  زورونب  هک  اه  شیارآ  هزاوخ و  ِا ) )

.هدنیدآ

، نهب نامک  نودرگ ، نامک  ار  نآ  .یکدور.ریت و  هلاژ  دوش  هدـنیدآ  ناـمک  وا  سوک  دوب  ردـنت  ربا و  مَلَع  حزق :  سوق  ِا ) [ ) ِد [َي َد / 
زین هنورد  كادنفا و  راهب ، قوط  اسریا ، كادنفزآ ، سیکدص ، هژاریت ، هسیورـس ، سیکدش ، كادنفآ ، ناطیـش ، نامک  متـسر ، نامک 

.دنیوگ همطاف  ءهچیلاق  ار  نآ  هماع  دنناوخ و 

.هنیدآ

دیع و يراصن  دزن  هبنـشکی  دوهی و  دزن  هبنـش  نوچ  ناناملـسم  شیپ  رد  نآ  و  هبنـش ، هبنـشجنپ و  نایم  هتفه  زا  يزور  مان  ِا ) [ ) ِن [َن / 
.یخرف...لاوش دیآ  درذگب  ناضمر  هام  وچ  ات  هبنش  دیآ  دش  هدرب  رـسب  هنیدآ  وچ  ات  رهزالا :  موی  .عماج  .هعمج  .دشاب  هتفه  رخآ  زور 

نوچ نم  دزن  وت  هبنـش و  وت  يوس  نم  یقهیب .) خیرات   ) .تسا هنیدآ  زور  هک  دنا  هداتـسیا  راوس  دنا و  هدمآ  تمدـخب  مشتحم  نیدـنچ 
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یبش تفگ  دوخ  ءهجوز  اب  هعمج  ار :  نادرم  دـننک  مسا  ملع و  هعمج  دـننام  ار  هنیدآ  هماع  .یئانـس.يا ||  هنیدآ  بش  كدوک  يوس 
بـش لثم   - .يزیـشرت باهـش  .تسا  یکی  هنیدآ  هعمج و  نم  شیپ  راذگب  ینیبود  تفگ  ودـب  نز  تسا  یکـش  هنیدآ  وت ز  اب  ارم  هک 

گناب هنیدآ  دجـسم  يونـشن ز  ات  عماج :  .هعمج  دجـسم  هنیدآ ؛ دجـسم   - .مّرخ هدـنخرف و  شوخ و  یتعاس  ای  يزور  لافطا ؛ ءهنیدآ 
: لاثما .يدعس.سورخ -  ءهدوهیب  ءهتفگب  نتشادرب  دوب  یهلبا  سورخ  مشچ  وچ  بل  زا  بل  سوک  ویرغ  کباتا  يارس  رد  زا  ای  حبص 

راک یلهاـک  دوب ؛ هنیدآ  تفر  هک  يزور  تفرن  اتـسا  كدـمحا  .دـهاوخیم  ندرک  شومارف  ار  يداـتعم  تسا ؛ هدرک  مگ  ار  شا  هنیدآ 
.تسا یکی  هنیدآ  هبنش و  درخ  شیپ  رد  .هنیدآ  هچ  هعمج و  هچ  .شیوخ  تقوب  هن  درک 

.رازاب هنیدآ 

.ددنویپ شیمق  يراسب  دور  نیا  و  دوراهلاب ، یگنسرف  هس  رد  سور  ناریا و  دحرس  رد  يدور  مان  ِخا ) [ ) [َن

.دنو هنیدآ 

.دوش ...لیا )  ) ناهرط هب  عوجر  ...لیا ) ( ) ِخا [ ) [َن َو

.راذآ

لولیا زا  لاس  يادـتبا  هک  ناسین  طابـش و  نایم  تسا  ینایرـس  ياهلاس  زا  متفه  هام  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .ینایرـس راهب  لوا  هام  ِا ) )
داب دـمآرب  يراذآ  ربا  عطاق : ) ناهرب   ) .توح جرب  رد  باتفآ  ندوب  نایمور و  لاس  زا  تسا  راـهب  لوا  هاـم  ماـن  .دـشاب  نازخ  لوا  هاـم 

تدـم يدابآزوریف .) سوماق   ) .هیمور ياههام  زا  مشـش  هام  .ظفاح  .دیـسر  دـیوگیم  هک  برطم  مهاوخیم و  یم  ِهجو  دـیزو  يزورون 
زا موس  هاـم  راذآ ، رذآ و  ءالـضفلادیؤم .)  ) .تسا عـیبر  زا  لوا  هاـم  نآ  دـنمان و  تیچ  شدـنه  هب  هک  توـح  جرب  رد  باـتفآ  ندـنام 
دیآ درذگب و  همرذآ  ات  دندنبنزاب  ودب  ْشنیراگن  ّرپ  نآ  دنا :  هتفگ  مه  هزمه  حـتفب  راذَا  ار  نآ  و  دراوملا .) برقا   ) .یحیـسم ياهلاس 

زا تعیرـش  غاب  رد  دـمآ  دـیدپ  هک  ینآ  نیمار .) سیو و   ) .مه اب  ود  ره  نیا  دوب  هنییآره  مرخ  زورون  وت  راذآ و  منم  .يرهچونم.راذآ 
.راذآ رد  غاب  نوچ  ندیشخب  ْتلِد ز  يو  رذآ  رد  خاش  نوچ  ناگرب  یب  تْرَد ز  يا  .ورسخرصان  .ناسین  وت  ناسحا  راذآ و ز  وت  لدع 

زو نوناک  رذآ و  خر  بآ  دربب  راذآ  .يدعـس  .رایا  ناسین و  تلود  دـنز  همیخ  ات  شاب  تسا  زورفا  ناهج  راذآ  لوا  زونه  نیا  .یئاـنس 
.یجواس ناملس  .ار  ناهج  داد  ناما  ود  ره  رسدرد 

.نویفاراذآ

رد هک  تسا  معاون  زا  یعون  ناوختـسا  نآ  و  ناـهرب .)  ) .دـنیوگ اـیرد  فک  ار  نآ  هک  تسا  رحبلادـبز  زا  یعون  .نوْیفَاراذَا  ِا ) [ ) ْفَا ]
ءهداـم شیوخ  نوماریپ  اـیرد  رد  ناوـیح  نیا  و  دـنناوخ ، ( 2) ِرم ود  تیوکـسیب  و  ( 1) شِـس ار  نآ  هسنارف  رد  دـنیوگ و  ایپِس  یناـنوی 
بکرم نامه  نیا  دـننک و  بکرم  ءهدود  سقن و  دوش  دـمجنم  هک  هاگنآ  یهایـس  نیا  زا  نیچ  رد  ار و  شیوخ  عافد  دـناشفا  یهاـیس 

.Seiche. (2) - Biscuit de mer ( - 1  ) .تسا ینیچب  فورعم 

.سوطراذآ
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.دوش سوطرذآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.نوقیراذآ

.نویفاراذآ فحصم  ِا ) )

.ناذآ

.نُُذا ِج  ِا ) (ع 

.بنرالا ناذآ 

لمحلا ناسل  ینعی  گنتراب  زا  یعون  نآ  گنتراب و  گرب  زا  رت  نهپ  هیبش و  شگرب  تسا  یهایگ  .بنرالا  نُُذا  ( بکرم ِا  ع  [ ) ُْلن َا َن ]
کـشوگرخ بنرـالا  ناذآ  دـنیوگ  یـضعب  و  دـنناوخ ، یقیـصل  يربرب  تغلب  دـنیوگ و  زین  لازغلا  ناذآ  ةاّـشلا و  ناذآ  ار  نآ  تسا و 

.تسا نآ  مخت  هزرفسا  ینعی  لوغبسا  هک  تسا  یهایگ  دنا  هتفگ  زین  .تسا و  یسراف 

.روثلا ناذآ 

.تسا نابزواگ  نآ  یسراف  دنیوگ و  زین  روثلا  ناسل  ار  نآ  هک  تسا  یهایگ  بکرم ) ِا  ع  [ ) ُْثن َث ]

.يدجلا ناذآ 

يدجلا ناذآ  هک  دنا  هدرمش  یـسنج  ار  لمحلا  ناسل  یـضعب  .گنهراب و  .گنتراب  سوماق .)  ) .لمحلا ناسل  ( بکرم ِا  ع  [ ) ْيْدَج ُْلن  ]
.تسا لمحلا  ناسل  گرزب  عون  دیوگ  هفحت  بحاص  و  تسا ، نآ  کچوک  عون  بنرالا  ناذآ  نآ و  رتگرزب  عون 

.بدلا ناذآ 

دـنیوگ و سُموُلق  ار  نآ  ینانویب  و  سوماق .)  ) .دـناوخ ریـصوب  ار  نآ  برع  هک  تسا  یهاـیگ  .بدـلا  نُُذا  ( بکرم ِا  ع  [ ) بُد ب ْدـُن  ]
.دنا هتفگ  شوگرخ  ار  نآ  یسراف  یضعب 

.ةاشلا ناذآ 

.تسا لمحلا  ناسل  یلوقب  تسا و  یقیصل  دیوگ  ۀفحت  بحاص  .بنرالا و  ناذآ  .ةاشلا  نُُذا  ( بکرم ِا  ع  [ ) اش ُْشن  ]

.دبعلا ناذآ 

زا یعوـن  نآ  هـک  دـنا  هـتفگ  و  سوماـق .)  ) .تـسا یعاّرلاراـمِزم  نآ  رگید  ماـن  دــنیوگ و  زین  زنعلا  ناذآ  ار  نآ  ( بـکرم ِا  ع  [ ) ْلـُن َع ]
.دشاب یعاّرلااصع 
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.زنعلا ناذآ 

.دبعلا ناذآ  بکرم ) ِا  ع  [ ) ُْلن َع ]

.لازغلا ناذآ 

.تسا یقیصل  دیوگ  هفحت  بحاص  .بنرالا و  ناذآ  ( بکرم ِا  ع  [ ) ُْلن َغ ]

.رافلا ناذآ 

هیبش ریودـتب و  لیام  شگرب  دـیور ، اه  هیاس  اه و  هشیب  اهبآ و  رانک  رد  نآ  یناتـسب  .یناتـسب  يّرب و  تسا  یهایگ  بکرم ) ِا  ع  [ ) ُْلن ]
زا رایخ  يوب  دـنلام  نوچ  تسولهپ و  هس  نآ  ياه  هخاش  دوش و  نهپ  نیمز  يور  رب  لـگ و  یب  قاـس و  یب  شهاـیگ  شوم و  شوگب 

فّوجم خرس و  لفسا  ياه  هخاش  دیور و  لصا  کی  زا  هک  کیراب  رایسب  ياه  هخاش  ار  یمـسق  تسا ، مسق  هس  نآ  يّرب  .دیآ و  يو 
رب جوز  دـنت و  اهگرب  فارطا  بدـحم و  اهگرب  تشپ  طسو و  و  یهایـسب ، لـیام  یناتـسب و  عون  زا  رتزارد  رتکیراـب و  اـهگرب  تسا و 

هبعشرپ یتشگنا و  ردقب  شخیب  درز و  شلگ  ار  یضعب  يدروجال و  شلگ  هزیر و  ياه  هخاش  رب  لمتشم  یقاس  ره  هتـسر و  اه  هخاش 
مـسق .تسوا و  فـالخب  نویردنفولوقـسا  هزیر و  زارد و  مرن و  گرب  ار  نیا  هک  تسا  نآ  نویردنفولوقـسا  مسق و  نـیا  ناـیم  قرف  و 
عونب هیبـش  رایـسب  لـگ و  یب  ریودـتب و  لـیام  شگرب  دوش و  نهپ  نیمز  يور  رب  وا  ياـه  هخاـش  تسا و  اـهرازگهر  تباـنم  ار  رگید 
یمن یئرم  نادنچ  اه  هخاشب  وا  ندیبسچ  یگزیر و  تیاغ  زا  نکلو  تسین  لگ  یب  دنیوگ  تسا و  تفارحاب  رت و  هزیر  نآ  زا  یناتـسب 
ینغم رد  ذـیملت  نبا  .نیمز و  يور  رب  شورفم  رادریـش و  شخاـش  بغزم و  كاـنراخ و  ریودـتب و  لـیام  گرب  ار  موس  مسق  دوـش و 

فـصتم شوجنزرم  هچ  دوش  یم  رهاظ  ینعم  نیا  زین  بتک  ریاس  زا  نینچمه  تسا و  شوجنزرم  ریغ  رافلا  ناذآ  ماـسقا  هک  دـیامرفیم 
لیاـم دیفـس  وا  لـگ  تسین و  ریودـتب  لـیام  شوم و  شوگب  هیبـش  شگرب  تیرطع و  اـب  تسا و  نیحاـیر  ءهلمجزا  رگید و  تافـصب 

(1 ( ) 1 (.) هفحت  ) .دراد روهظ  تیاهن  تارایتخا  بحاص  لوق  شیوشت  دشابیم و  فافش  ناحیر و  مختب  هیبش  شمخت  تسا و  یخرـسب 
رقنع و بوـسیع و  ارـشمش و  دواد و  ناـحیر  نومیـسمس و  قسمـس و  تسا و  سلغاـنا  راـفلا  ناذآ  تسا : نـیا  تاراـیتخا  تراـبع  - 

نآ ینعم  یطقا  سورم ، ینانویب  دـنیوگ و  شوگنزرم  یـسراپب  دـنیوگ ، زین  شوجنزرم  .تسا و  شوجنزرم  مسا  هلمج  نیا  شوقورم 
یبوچ رب  زین  مسا  نیا  و  موس ، رد  دنیوگ  مود و  رد  تسا  کشخ  مرگ و  نآ  شیشح  تعیبط  .دنیوگ  زین  انقلا  قبح  دوب و  رافلا  ناذآ 

يو نیرتهب  شوگنزرم  دوب و  عفان  ار  اهتحارج  دروآ و  نوریب  دـنهن  راـخ  رب  نوچ  لوا  رد  تسا  رت  درـس و  نآ  تعیبط  هک  دـنا  هداـهن 
.دوب عفان  تیاغب  هوقل  عرص و  تهج  دوب و  گنر  دروجال  يو  لگ  هک  تسا  نآ 

.لیفلا ناذآ 

فول (. 1) گرزب نرآ  هفحت || .)  ) .نرآ .لجعلا  لجر  .دورقلازبخ  .شوجلیف  .شوغلیپ  .شوگ  لـیف  .شوگ  لـیپ  بکرم ) ِا  ع  [ ) ْلـُن ]
فول .ۀیحلا  فول  .هیح  نرآ  سوماق || .)  ) .ساقلق .ساقلق  نرآ  .هدـعجلا ||  فول  .هدـعج  نرآ  .نونیقارد ||  .نینّتلا  ةرجـش  .ریبکلا 

.Arum ینیتال زا  ( - 1  ) .طقرالا فول  .لیطتسم 

.یضاقلا ناذآ 
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(1) نودـیلوطوق نآ  ینیتال  .دـنیوگ و  خیـشلا  نذا  نادـب  ریازجلا  رد  .سیـسقلا  ناذآ  .ضرالا  ةرـس  .یـضاقلا  نُُذا  ( بکرم ِا  ع  [ ) ْلـُن ]
.Cotyledon ( - 1  ) .تسا ملاعلا  یح  زا  یعون  یضعب  ءهتفگب  تسا ،

.سیسقلا ناذآ 

.تسا نوربا  زا  یعون  دیوگ  هفحت  بحاص  .یضاقلا و  ناذآ  .سیسقلا  نُُذا  بکرم ) ِا  ع  [ ) یس ْسِق  ُْلن  ]

.رذآ

ار مارجا  دـنک  نودرگ  رب  زا  شغورف  نوب  زا  درذـگب  شغیت  هک  نونکا  يرذآ  زورفارب  ران :  .ردآ  .شتآ  سراـتآ ) يدـنز  زا  ( ) ِا [ ) [َذ
شلد درد  تسا ز  ردام  ارو  نز  نآک  تسنادب  .یسودرف.يرذآ  رب  درد  زا  بش  زور و  هک  يردام  ار  يوزرب  هک  انامه  .یقیقد  .رگخا 

جنپ زا  مک  دوب  تسیود  .یـسودرف.دندش  رـسرب  تسد  نادبوم  همه  دـندش  رذآ  شیپ  نانک  شتـسرپ  .یـسودرف.تسا  رذآرپ  ْشناج 
هرذ کـی  یملاـع  دزوـس  هک  ردارب  يا  درخ  ار  مصخ  رم  نادـم  .ورـسخرصان  .رذآ  نتخوـسب  ناـحیر  لـگ و  ورب  دـشب  مـیهاربا  رمع 

.دوـب شتآ  يوـلهپ  ناـبزب  رذآ  .دعـسدوعسم.دیشک  رذآ  ءهلعـش  رجنخ  بآز  هاپـس  وـس  ره  زا  هـک  اـمزر  اـسب  يا  .ورــسخرصان.رذآ 
يرذآ وا  پچ  يوس  زا  مدید  .يرونا.يرذآ  يزورفرب  نشور  بآ  نایم  زک  مشچب  دـیآ  نانچ  نیگنر  ءهداب  رپ  شرغاس  همانزورون .) )

.یناـیورب لـگ  رذآ  نوناـک  رد  فطل  هاـگب  يزیگنارب  رذآ  بآ  نادـیم ز  رد  رهق  تقوب  .يولوم.يرثوک  ضوح  تسار  تسد  يوـس 
هاپـس روشکب  وس  ره  داتـسرف  هاـگب  دـشرب  بساتـشگ  هدازآ  سپ  هاگـشتآ :  .نارینلا  تیب  .راـنلا  تیب  .هدکـشتآ  .یجواـس ||  ناـملس 

تـشهدرز رذآ  نیزرب و  رذآ  مارهب و  رذآ  شونرذآ و  رهمرذآ و  رد  .یقیقد.نادبنگ و  نارذآ  رب  زا  داهن  نادبؤم  ناهج  درگ  دنکارپ 
نیا رگو  منهج :  .خزود  .دوش ||  هدکـشتآ  هب  عوجر  .رذآ ؛ تفه  .تسا -  اـهمان  نیا  هب  بوـسنم  ياـه  هدکـشتآ  دارم  نآ  لاـثما  و 

وچ نآ  میعن و  وچ  دش  نیا  دنچرا  تسا  هب  رضح  زا  رفـس  نم  رب  .ورـسخرصان.رذآ  رد  دنام  هناخ  نآ  دنوادخ  ود  نآ  دنبیرف  ار  یکی 
وچ یم  هدـب  زیخرب و  رذآ  هاـم  دیـسر  هاـم  يا  سوـق :  قباـطم  ناـیناریا  یـسمش  لاـس  زا  مهن  هاـم  ماـن  .یجنرطـش ||  یلع  .دـش  رذآ 
يد دوب  ات  هشیمه  .يونزغ  يراـتخم  شرذآ ؟ داـب  دـنک  شقن  دادـماب  ره  ارچ  سپ  هدـنریذپ  شقن  بآ  تسین  رگ  .دعـسدوعسم.رذآ 
نیا قطن  هب  دراب  ارچ  رذآ  ربا  دش  وا  عبط  ین  رگ  وهآ و  فان  دش  وا  کلک  ین  رگا  .یناقاخ.رذآ  شیپ  يد  دوب  ات  هشیمه  زورما  شیپ 
زور هام و  ماـن  قفاوت  يارب  رذآ  هاـم  رد  هک  یـسراپ  ياـههام  زا  مهن  زور  ماـن  .یناـقاخ ||  ؟ رفذا کـشم  وا  كونب  دزیب  ارچ  اـیرد  ّرد 

رب لاسرذآ  زور  رگید  راب  یتوقای  ندمآ  دـنیوگ :  زین  زوررذآ  ار  نآ  يدـندیمان و  ناگرذآ  ار  نآ  يدـنتفرگ و  نشج  میدـق  نایناریا 
هام .دعسدوعسم.هاوخ ||  رذآ  وچ  یم  رذآ  زور  هام  نابات  ورـس  دنمدرخ  يا  ناتـسیس .) خیرات   ) .درجدزی زا  راهچو  تسیبودصراهچ 

، يدسا گنهرف  زا  ( ؟  .رذآ ربا  زا  دیآ  دیدپ  ناچیپ  هک  یشخرد  نابات  رادرکب  شـشخرب  دنیوگ :  زین  یمور  ار  نآ  هک  ینایرـس  راذآ 
درد زو  نوناک  رذآ و  خر  بآ  دربب  راذآ  .یلبج  عساولادـبع  .ناسینب  هتفکـش  ددرگ  غار  وت  رذآ ز  هب  هتفـشک  ددرگ  غاب  وت  ز  یطخ .)

ففخم .زوررذآ ||  هاـمرذآ و  روـما  باـتفآ و  لــکوم  ءهتــشرف  ماــن  ِخا )  || ) .یجواــس ناملــس  .ار  ناــهج  داد  ناــما  ود  ره  رس 
دمآ ز هداتسرف  داهن  رذآ  يوس  خر  مارهب  وچ  دیشکرب  ناگدابآرذآ  يوس  دیشکردنا  رکشل  هگیاجنآ  زو  ناجیابرذآ :  .ناگدابآرذآ 

.قرب هقعاص و  یلاعت و  يادخ  ياهمان  زا  یمان  اهگنهرف ، ضعب  رد  .یسودرف.داب ||  وچ  رصیق 

.دابآرذآ
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.زیربت .ناجیابرذآ ||  يریگناهج || .) گنهرف   ) .زیربت رد  يا  هدکشتآ  مان  ِخا ) [ ) [َذ

.ناگدابآرذآ

يوس دیـشکردنا  رکـشل  هگیاـجنآ  زو  .یـسودرف.ناگدازآ  ناـهاش و  دـندوبب  ناـگدابآرذآ  رد  هاـم  کـیب  ناـجیابرذآ :  ِخا ) [ ) [َذ َد
دوخ ناگدابآرذآ  يوس  دمایب  .یسودرف.ناگدازآ  دنداهن  ششخب  هک  ناگدابآرذآ  دوب  هرهب  ُمیـس  .یـسودرف.دیشکرب  ناگدابآرذآ 

دمایب ناگدازآ  ریبدتب  اجنآ  زا  .یـسودرف.ناگدابآرذآ  ات  تخات  یمه  ناگیار  اهبرپ  رـس  نآ  دادن  .یـسودرف.ناگدازآ  نارادمان و  و 
.یماظن.ناگدابآرذآ يوس 

.نوگدابآرذآ

(. ناهرب  ) .نآ لاثما  يرگنهآ و  ءهروک  .نخلگ  .هاگشتآ  بکرم ) ِا  [ ) [َذ

.نییآرذآ

بکوک نآ  هب  قلعتم  هک  يروخب  دندوب و  هدرک  هرایس  تفه  ءهرامشب  هک  نایناریا  ءهدکشتآ  تفه  زا  مراهچ  ءهدکشتآ  مان  ِخا ) [ ) [َذ
.دنا هدرک  طبض  زین  نیتبآرذآ  ار  نآ  .دنا و  هتخوسیم  نآ  رد  هدوب 

.زورفارذآ

، سنقق .دوش ||  زورفا  شتآ  هب  عوجر  .دنا  هدربیم  راکب  شتآ  ندرک  زیت  يارب  هک  نیلافس  یفرظ  ینعی  زورفا ، شتآ  بکرم ) ِا  [ ) [َذ َا
.سقنف ینعی  فورعم  غرم 

.ازفارذآ

.شتآ ندرک  زیت  يارب  نیلافس  فرظ  ینعی  زورفارذآ ، .زورفا  شتآ  بکرم ) ِا  [ ) [َذ َا

.هاشنارذآ

.تسنایسراف ءهدکشتآ  تفه  زا  موس  ءهدکشتآ  مان  هک  مارهب  رذآ  بقل  ِخا ) [ ) [َذ

.دابرذآ

.تسا هدوب  ناجیابرذآ  یناب  هک  يدبوم  مان  .ناجیابرذآ ||  ِخا ) [ ) [َذ

.ناجدابرذآ

(. ناتسیس خیرات   ) .داشگب ار  ناجدابرذآ  ات  داتسرفب  ار  هبعش  نب  ةریغم  زاب  و  ناجیابرذآ : ِخا ) [ ) [َذ ِد
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.ناتسدارز دابرذآ 

(. مجعملا زا   ) .تشادزاب رعش  نتفگ  زا  تحیصنب  ار  مارهب  هک  روگ  مارهب  نامزب  یمیکح  مان  ِخا ) [ ) [َذ ِد َز ِد

.ناگدابرذآ

ینعم هب  رذآ  هچ  تسا ، شتآ  نزاخ  ظفاح و  هدـنرادهگن و  نآ  یبیکرت  ینعم  تسا و  هدوب  زیربت  رد  هک  يا  هدکـشتآ  ماـن  ِخا ) [ ) [َذ
سینا نب  سیوا  رمع ]  وا [  تفالخ  ردنا  ( : عطاق ناهرب  زا   ) .دـشاب هدـننک  ظفح  راد و  هنازخ  هدـنرادهگن و  ینعم  هب  ناگداب  شتآ و 

 || .هدکـشتآ .رانلا  تیب  .هناخـشتآ  بکرم ) ِا  (. || ) ناهرب  ) .زیربت رهـش  مان  (. || 1 () خـیراوتلا لمجم   ) .درمب ناگدابرذآ  هب  ینرقلا 
رس هنسا و  رهش  تسا و  نآ  ءهبـصق  لیودرا  ...و  تسنالیگ  دودح  نآ  قرـشم  هک  تسا  یتیحان  ناگدابرذآ  ( - 1 (. ) حیتافم  ) .لامش

هبنپ و هنیدور و  فوص و  ياه  هماج  يو  زا  تسا و  تیحان  نیا  زا  ناترو  ناقوم و  دـنزرب و  هغارم و  ناقورباج و  هنوخ و  هنایم و  وا و 
ناور و ياهبآ  نادابآ و  تمعنرایسب و  تسا  یتیحان  دتفا و  یبالقص  يرزخ و  یکانجب و  یمور و  ءهدرب  اجنآ  دزیخ و  موم  نیبگنا و 

.دوش ناجیابرذآ  هب  عوجر  ملاعلادودح .) زا   ) .نایزاغ ناناگرازاب و  هاگیاج  وکین و  ياه  هویم 

.ناجیابرذآ

هتفگ رگید  ضعب  نادلبلا و  مجعم  بحاص  تسا و  ذوخأم  ردنکسا  نارادرـس  زا  یکی  مان  سوتاپرتآ ، زا  هملک  نیا  دنیوگ  ( ) ِخا [ ) [َذ
ظفاح ای  رانلا  ظفاح  نآ  عومجم  ینعم  تسا و  هدمآ  نزاخ  ظفاح و  ینعم  هب  ناگیاب  ای  ناگداب  شتآ و  ینعم  هب  رذآ  ظفل  زا  هک  دـنا 
مامت هک  تساتـسوا  حراش  مود و  روپهاش  ریزو  يدبوم  مان  نادنپـسراسنام  تابورتا  هانپ و  شتآدـبرذآ  ای  تابورتآ  .دـشاب  رانلا  تیب 
نابز رد  ود  نیا  دـننام  یماسا  دـبرذآ و  تاـبورتآ و  ءهملک  هک  یتروص  رد  .دـهدیم  ینعم  هاـنپ » شتآ  سدـقم  نوناـق  رـسپ   » وا ماـن 

ینانوی ذخآم  ریغ  زا  هک  تسا  خیرات  زا  يرت  عطاق  ءهلدا  هب  جاتحم  ردنکسا  رادرس  مان  هب  ناجیابرذآ  مان  باستنا  تسه  میدق  یسراف 
رب ناجیبَرْذَا  ناجیبرذآ و  ناگیابرذآ و  ناگذابرذآ و  ناگدابرذآ و  داـبرذآ و  رذآ و  ار  نآ  هک  ناریا  زا  یتلاـیا  ماـن  دـشاب ) یمور  و 

ناتسنمراب و برغم  زا  روشآ و  هب  یبرغ  بونج  زا  ناّرا و  هب  لامـش  زا  میدق  رد  ناجیابرذآ  .دنمان  زین  نادلبلا ) مجعم   ) نابیلدنع نزو 
یقرـش بونج  رد  نامیلـس  تخت  رد  تسا  هدوب  کجنگ  رهـش  نآ  تخت  ياپ  هدشیم و  دودحم  نالیگ  ناغم و  تلایا  ودـب  قرـشم  زا 

ناتسنمراب برغم  زا  سرا و  دورب  لامش  زا  تسا  دودحم  یلعف  ناجیابرذآ  .دنا و  هدیمانیم  ازاگ  ناینانوی  انزک و  ار  نآ  برع  هغارم و 
عفترم و یتالف  ناـجیابرذآ  نیمزرـس  .ناـغم  شلاـط و  ياـههوکب  قرـشم  زا  هسمخ و  ناتـسدرکب و  بونج  زا  هیکرت و  ناتـسدرک  و 
رد نآ  یئاـیفارغج  عقوم  .تسا  نآ  عاـفترا  زگ  هک 1500  تسا  کچوک  حون  هوکب  فورعم  ءهلق  نآ  طاـفن  نیرتدـنلب  یناتـسهوک و 

رازه نآ 104 حطـس  تحاـسم  و  عـبر ، هجرد و  اـت 46  مین  هـجرد و  زا 41  یقرـش  لوـط  مین و  هـجرد و  ات 38  زا 36  یلامـش  ضرع 
طاقن رد  ًاصوصخم  ناتسمز  رد  .تسا و  يدرـسب  لیامتم  لدتعم و  نآ  ياوه  .تسا  نویلمود  دودح  رد  نآ  تیعمج  عبرم و  رتمولیک 

یبوخب و اه  هویم  بوبح و  عاونا  تسا و  مرخ  زبس و  عتارم  رب  لمتـشم  زیخلـصاح و  ًامومع  نآ  یـضارا  .دوش  درـس  رایـسب  عاـفترارپ 
نالبس و ناجیابرذآ  ياههوک  نیرتمهم  .تسا  روهـشم  یبوخ  روفو و  عونتب و  ًاصوصخم  نآ  روگنا  دیآ و  یم  لمعب  نآ  رد  یناوارف 
هغارم و دورتشه و  بارـس و  لاخلخ و  لیبدرا و  غاد و  هجارق  ساملـس و  يوخ و  دـنرم و  وکام و  زیربت و  نآ  روهـشم  دالب  دـنهس و 

.تسا هدوب  يرذآ  نابزب  موسوم  یـسراف  نابز  زا  يا  هبعـش  ناجیابرذآ  مدرم  نابز  .تسا  هیمورا  غـالبجواس و  راـشفا و  ءهعلق  نیاـص 
نیمود تسا ، هیمورا  رهـش  یبرغ  ناـجیابرذآ  زکرم  هدـش ، میـسقت  یبرغ  یقرـش و  لقتـسم  تمـسق  ودـب  رـصع  نـیا  رد  ناـجیابرذآ 
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رایـسب و حـالما  اـب  طـلتخم  شبآ  هک  دـشابیم  هیمورا  ءهچاـیرد  نآ  تسا و  عقاو  یبرغ  ناـجیابرذآ  رد  ناریا  ربـتعم  مهم و  ءهچاـیرد 
هدید رایسب  بیسآ  هلزلز  زا  ناجیابرذآ  .ندرک  دناوتن  تسیز  نآ  رد  روناج  هنوگچیه  هک  تسا  يدحب  نآ  یخلت  يروش و  تظلغ و 

هدـنامن ياج  رب  یلیلق  زج  نیمزرـس  نیا  رد  همیدـق  راـثآ  زا  ببـس  نیدـب  تسا و  هدـش  بارخ  هلزلزب  راـب  دـنچ  زیربت  رهـش  ًۀّـصاخ  و 
مه لدتعم  یکدنا  لیام و  يدرسب  اوه  ار  شرثکا  .تسا  رهش  هراپ  تفه  تسیب و  ناموت و  هن  نآ  ناجیابرذآ و  دالب  ( - 1 (. ) 1) تسا
جنپ دون و  لاخلخ  ات  هیوکاب  زا  شلوط  .تسا  هتسویپ  ناتسدرک  نمرا و  ناتسجرگ و  ناغوم و  مجع و  قارع  تیالو  اب  شدودح  .دوب 

نونکا تسا و  هدوب  هغارم  لبقام  رد  ناجیابرذآ  کلملاراد  .گنـسرف و  جـنپو  هاجنپ  انیـس  هوک  اـت  ناورجاـب  زا  شـضرع  گنـسرف و 
(. بولقلا ۀهزن   ) .تسا ناریا  دالب  نیرتمظعم  تسا و  زیربت 

.ناجیابرذآ

(. بولقلا ۀهزن   ) .دور يره  زا  يا  هبعش  مان  ِخا ) [ ) [َذ

.ناجیابرذآ

.دنا هداد  میدق ) ناجیابرذآ  زا  یئزج   ) ناّرا تیالوب  زورما  هک  تسا  یمان  ِخا ) [ ) [َذ

.ناگیابرذآ

ناگیابرذآ حـتف  ناغمرا  نیمار .) سیو و   ) .ناگرگ ير و  ناگیابرذآ و  ناگرزب ز  ناریا  رد  هچره  هدـیزگ  ناجیابرذآ :  ِخا ) [ ) [َذ ِي
.یتکیسخا ریثا  .تفرگ  ناوتن  ناغمرا  ياجب  ار  يرعش  هچرو  تسا  نم  رعش 

.یناگیابرذآ

سیو و ) .دازآ ورـس  یناـگیابرذآ  وچ  داـبآ  هاـم  نآز  خرهاـم  ورهـش  وچ  یناـجیابرذآ :  .ناـگیابرذآ  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [َذ ِي
(. نیمار

.دبرذآ

.دوش تابُرتآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) [َذ َب

.نادنپسارامدبرذآ

.دوش نادنپسراسنام  تابُرتآ  هب  عوجر  ( ِخا [ ) ِا َپ [َذ َب 

.نیزرب رذآ 

يزور دنیوگ  تسا و  هتخاس  تشدرز  يافلخ  زا  یکی  ار  نآ  نایناریا و  ءهدکشتآ  تفه  زا  تسا  مشش  ءهدکشتآ  مان  ِخا ) [ ) [َذ ِر َب
بـسا نیز  رب  شتآ  نآ  تخادـنارد و  بسا  زا  ار  دوخ  ورـسخیک  هک  تبیهب  نانچ  تساخرب  يدـعر  زاوآ  هاگان  دوب  راوس  ورـسخیک 
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نیزرب رذآ  هتخاس و  يا  هدکـشتآ  شتآ  نآ  يارب  اجنادب  مه  دنیـشنورف و  شتآ  نآ  دنتـشاذگن  رگید  دش ، هتخورفا  نیز  دمآدورف و 
منم نیک  نتـسج  نیا  راوازـس  .یـسودرف.دندش  نیزرب  كاپ  رذآ  رب  دـندش  نیگمغ  راک  نآ  زا  ناگرزب  ( : 1 () ناهرب زا   ) .دنداهن مان 

ءهدـید رد  لد و  رد  .یـسودرف.ماک  يار و  اب  دوب و  یهرف  اب  هک  مانب  نیزرب  تخاس  يرذآ  یکی  .یـسودرف.منم  نیزرب  زیت  رذآ  مزرب 
نیزرب رذآ  نم  لد  رب  شقشع  هکنآز  دش  هلبق  نم  لد  ار  ناتسرپرذآ  دبوم  .دعسدوعسم.گنگ  دور  دَُوب و  نیزرب  رذآ  هام  لاس و  نم 
نیزرب رذآ  رگ  نیبـب  اـم  لد  زوـس  اـیب  اراکمتــس  .يروـنا.نیزرب  رذآ  ناوـیح و  بآ  تطخــس  تـمحر و  رادوـمن  يا  .يزعم  .داــهن 

یناسراش یکی  دشاب : خـلب  راهبون  ای  راهب  نامه  نیزرب  رذآ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  یـسودرف  لیذ  ءهعطق  زا  .هورفـش و  فرـش.يدیدن 
بحاص .یـسودرف.ماک و  رف و  اب  یگرزب و  اب  دـب  هک  مانب  نیزرب  تخاس  يرذآ  یکی  ...هاـگرازاب  يوک و  نزرب و  زا  رپ  هاـش  دروآرب 

نکیل تسا  یسراپ  ياهگنهرف  قباطم  دش  هتـشون  لاحب  ات  هچنآ  .هدوب  روباشن  ياتـسورب  نآ  ياج  هک  تسا  هتفگ  ایوگ  نابز  گنهرف 
هـس نیا  زا  اهـشتآ  رگید  .دـنناهج و  ظفاح  هک  میدـق  نایناریا  دزن  رد  تسا  سدـقم  شتآ  هس  زا  یکی  رهم  نیزرب  رذآ  ای  نیزرب  رذآ 

يور و الاب و  ینعم  هب  رب  زا  تسا  لمتحم  نیزرب  ظفل  ( - 1  ) .یناولهپ مان  .تسا ||  بسنشگرذآ  غبنرفرذآ و  رگید  يود  نآ  دیاز و 
.دشاب حالِس  ینعم  هب  نیز  قوف و 

.وبرذآ

خاشرایـسب و يربش  ردـقب  رادراخ  وا  هاـیگ  هتـسر و  هرگ  لـثم  اـهزیچ  وا  يور  رب  مغلـش و  هب  هیبش  گـنر  هایـس  یخیب  بکرم ) ِا  [ ) [َذ
ینایرـسب و  تسا ، اهرازتشک  وا  تبنم  يدرزب و  لیام  هناد  ددع  هس  ای  ود  نآ  رد  دوخن و  فالغ  دننام  شرمث  بنرکب و  هیبش  شگرب 

ندرب رد  تسا و  میرم  روخب  زا  یمـسق  .تسا و  نارزاـگ  ءهووـچ  زا  ریغ  وا  دـنیوگ و  ناغابـص  ءهووـچ  یـسراف  هب  دـنمان و  اـثینطرع 
بحاص و  تسا ، ینانوی  هملک  لصا  دـنیوگ  .دـنیوگ و  زین  هیوبرذآ  ار  نآ  و  هفحت .)  ) .تسا نوباص  لـثم  هماـج  هنیمـشپ و  زا  كرچ 

دشابیم و گنردرز  نآ  تسا و  نانـشا  لگ  وخ  كزان  نزو  رب  دـیوگ  ناهرب  بحاص  تسا و  درز  نآ  لگ  دـیوگ  یعیدـب  تارایتخا 
بـصق ار  نآ  .دنیوگ  شنانـشا  کبوچ  نایزاریـش  دنناوخ و  رالف  یبرع  هب  دنیوگ و  يوش  میلگ  ار  نآ  خـیب  تسا و  راخرپ  نآ  ءهتوب 

.تسا هداد  وبرذآ  ینعم  ار  اثینطرع  زین  یکاطنا  ریرض  دواد  .دنمان و  زین  يوش 

.هیوبرذآ

.دوش وبرذآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  [ ) ِي [َذ َي / 

.مارهب رذآ 

.تسا ناریو  نونکا  هک  نادمه  رد  میدق  یئانب  مان  .نایسراپ ||  گرزب  ءهدکشتآ  تفه  زا  موس  ءهدکشتآ  مان  ِخا ) [ ) [َذ ِر َب

.ناجیبرذآ

(. حیتافم  ) .ناگدابرذآ بّرعم  ِخا ) [ ) [َذ

.یلدگیب رذآ 
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یفوتـسم و رورـسمب  صلختم  ناخدـمحم ، یلو  ءهدازردارب  .ق ،) 1195 ه .   - 1134  ) ولماـش گـیب  یلعفطل  جاـح  ِخا ) [ ) [َذ ِر َب ِد
یئاخیلز فسوی و  هتـشون و  هدکـشتآ  هب  موسوم  يا  هرکذت  لیکو  ناخمیرک  مان  هب  هدوب و  هیدنز  رـصاعم  راشفا ، هاشلداع  ءهدنـسیون 

.تسا ناوید  بحاص  هدروآ و  مظنب  زین 

.تسرپرذآ

نآ رب  .یـسودرف.دیهد  ناتـسرپرذآ  هب  یتیزگ  دیونـشب  ناـتهاش  يزوریپ  وچ  ربـگ :  .رانلادـباع  .تسرپ  شتآ  ( بکرم فن  [ ) [َذ َپ َر
نم لد  رد  شقشع  هکنآز  دش  هلبق  نم  لد  ار  ناتسرپرذآ  دبوم  .یسودرف.تسرپرذآ  هن  دنام  هاش  هن  هک  تسد  تسار  نایزات  اهرهش 

.يدعس.تسرپرذآ ریپ  زا  مدینشن  هک  تسدب  یقیرط  مریگن  اتفگب  .يّزعم  .داهن  نیزرب  رذآ 

.یتسرپرذآ

.رذآ ندیتسرپ  لمع  نید و  ( بکرم صماح  [ ) [َذ َپ َر

.اریپرذآ

.هدکشتآ مداخ  نداس و  بکرم ) فن  [ ) [َذ

.شترذآ

دَوررد دنا :  هدروآ  دهاش  ار  لیذ  رعـش  هداد و  نادـب  ردنمـس  ینعم  هدرک و  طبـض  ار  هملک  نیا  اهگنهرف  زا  ضعب  بکرم ) ِا  [ ) [َذ ُت
ار نیشرذآ  یـضعب  و  (. 1) يرهچوـنم .يوـجب  یباـغرم  وـچمه  شتآ  هب  شترذآ  وـچمه  میب  سرت و  یب  دوـشرد  رجز و  مخز و  یب 
رد هک  يرهچونم  زا  يا  هخسن  رد  ( - 1  ) .تسا بشرذآ  نآ  حیحص  ًارهاظ  یلو  دنا  هدرک  داهشتسا  رعش  نیمه  هب  هداد و  ینعم  نیمه 

.تسا هدش  هتشون  بشرذآ »  » تسا دوجوم  يرهچونم  زا  هک  تسا  يا  هخسن  نیرتمیدق  ًارهاظ  هدش و  تباتک  .ق  1051 ه . 

.نشجرذآ

.دوش شخرذآ  هب  عوجر  .نایسراف  دایعا  زا  يدیع  مان  بکرم ) ِا  [ ) [َذ َج

.خرذآ

طبـضب انب  هک  تسا  خُرْذَا  فحـصم  ًارهاظ  نیا  و  ملاعلادودح .)  ) .دننایجراخ يو  ردنا  تمعناب و  مّرخ و  ماشب  تسا  يرهـش  ِخا ) ] [ )
.ماش فارطا  رد  تسا  يرهش  توقای 

.دارخ رذآ 

رد دـید  ناـنچ  تسا :  هدـشن  طبـض  اـهگنهرف  رد  نکیل  میروخیمرب  رذآ  نیا  ماـن  هب  یـسودرف  زا  عـضوم  دـنچ  رد  ِخا ) [ ) ار ْرَخ  [َذ ِر 
.یسودرف.رهچ دیهان  مارهب و  وچ  نازورف  رهم  دارخ و  وچ  بسشگرذآ و  وچ  تسدب  يدربب  نازورف  شتآ  هس  تسرپ  شتآک  باوخ 
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هدرک و طبـض  رهمداّرخ  ءاخ  فیدر  رد  ناهرب  بحاص  اهنت  .یـسودرف.تشگ  دارخ  مار و  رذآ  يوس  تشگ  دازآ  هشیدنا  زا  هاش  لد 
وچ  » یـسودرف رعـش  زا  یلو  تسا  هدوـب  کـباب  ناـمز  رد  يا  هدکـشتآ  ماـن  هـک  تـسا  هـتفگ  هتـسناد و  بـکرم  ءهـملک  کـی  ار  نآ 
رذآ دارخ و  رذآ  ءهملک  ود  دیاش  تسا و  رگید  یشتآ  مان  رهم  یـشتآ و  مان  داّرخ  هک  تسا  نشور  رهم » داّرخ و  وچ  بسـشگرذآ و 

.دوش دادرخ  رذآ  هب  عوجر  .تسا و  يرگید  فیحصت  یکی  دادرخ 

.دادرخ رذآ 

تسا یکَلَم  مان  .دنا و  هتسناد  گرزب  ءهدکشتآ  تفه  زا  مجنپ  ءهدکشتآ  ار  نآ  یضعب  تسا و  زاریـش  ءهدکـشتآ  مان  ِخا ) [ ) [َذ ِر ُخ
دوج تواخس و  ردام  ردپ و  دوش :  داّرخ  رذآ  هب  عوجر  عطاق .) ناهرب   ) .تسا رومأم  هدکـشتآ  نیا  تظفاحم  هب  نایـسراف  داقتعاب  هک 

ءهحورم رقـس  دود  وت  تمحر  اب  .یکدور.دادرخ  رذآ  شیپ  ناغم  نوچ  دننک  دوجـس  وا  تسد  ود  شیپ  داماد  ار  هاش  دـنناوخ  ود  ره 
.تسا دادرخ  رذآ  ءهدکشتآ  یناب  هک  نادنمشناد  نادبوم و  زا  یکی  مان  .هورفش ||  فرش  .دادرخ  رذآ  حبص  تهکن  وت  تبیه  اب  رون 
.دنمان زین  نیرخرذآ  ار  هدکشتآ  نیا  .یخرف.دادرخ و  رذآ  زا  دادرخ  رذآ  ناج  وچ  دش  هگآ  ییانـشور  نآز  نابایب  همه  ناهرب : ) زا  )

(. ناهرب زا  )

.نیرخرذآ

.دادرخ رذآ  ِخا ) [ ) [َذ ُخ

.شخرذآ

(. یطخ يدـسا ، گنهرف  زا   ) یکدور .اشخرذآ  دـیایب  ام  رب  رگا  یتفگـش  سب  هنامز  نیز  دـشابن  شخردآ :  .هقعاـص  .قرب  ِا ) [ ) [َذ َر
تخس يامرـس  اهگنهرف  ضعب  رد  .يدسا ||  .ادص  وت  شیدنادب  ریت  هوک و  وچمه  وت  شخرذآ  تریت  فخ و  گنجب  دوب  تمـصخ 

.رذآ هام  زا  زور  نیمهن  مان  دوب و  كاله  میب  نآ  رد  هک 

.شخرذآ

هدکـشتآ دننک و  نشج  دراد  تقباطم  زور  مان  هام و  مان  هک  زور  نیا  رد  نایـسراف  رذآ و  هام  زا  تسا  رذآ  زور  مان  بکرم ) ِا  [ ) [َذ ُخ
.دنناد کین  ار  ندش  هناخ  شتآ  هب  نتفرگ و  نخان  ندرتس و  يوم  زور  نیا  رد  دنهد و  تنیز  ار  اه 

.دادروخ رذآ 

.دوش دادرخ  رذآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ْرُخ [َذ ِر 

.مار رذآ 

رذآ يوس  تشگ  دازآ  هشیدنا  زا  هاش  لد  تسا :  هدوب  يا  هدکشتآ  مان  ًارهاظ  دشاب  هتفاین  هار  یفیحصت  رگا  لیذ  تیب  رد  ِخا ) [ ) [َذ ِر
.یسودرف.تشگ داّرخ  مار و 
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.تشدرز رذآ 

ژاب اب  تفر  یمه  تشهدرز  رذآ  ءهدنتسرپ  نایسراپ :  گرزب  ءهدکشتآ  تفه  زا  متفه  ءهدکشتآ  مان  .تْشُهدْرَز  ِرَذآ  ِخا ) [ ) [َذ ِر َز ُد
ناـفوطب تشهدرز  رذآ  دـمآ و  خـلبب  .یـسودرف.دیدپان  شخر  هدـید  بآ  زا  دـش  دـیدب  شتـسرپ  ياـج  رود  زا  وچ  تشمب  مَسَْرب  و 

نآ مان  هدش  بسا  رب  نیرز  لعن  شدـبوم  هدز  دوب  خـلت  نهد  ار  لگ  هزات  وزک  دوب  خـلب  رد  زورفا  لد  راهب  تشک  بآ  نوچ  ریـشمش 
تشهدرز رذآ  هک  دیآ  یمرب  قوف  تایبا  زا  درک  ناوت  نانیمطا  یماظن  ءهمانردنکـسا  یخیرات  ءهبنجب  رگا  .یماظن.بسـشگرذآ  هناخ 

.دوش بسشگرذآ  هب  عوجر  .تسا  بسشگرذآ  زین  نآ  رگید  مان  هدوب و  خلب  رد 

.جنسرذآ

Pyrometre ( - 1 ( ) يوسنارف (. . ) ناتسگنهرف (. ) 1) رتموریپ بکرم ) ِا  [ ) [َذ َس

.بشرذآ

یب دوشرد  رجز و  مخز و  یب  دوش  رد  ردنمـس :  بکرم ) ِا   || ) .تسا شتآ  رد  هتـسویپ  هک  شتآ  لـکوم  ءهتـشرف  ماـن  ِخا ) [ ) [َذ َش
يوم زا  نآ  بشرذآ و  ءهچراتسد  دوب ]  ار  زیورپورـسخ  و  .يرهچونم [  .يوجب  یباغرم  وچمه  شتآ  هب  بشرذآ  وچمه  میب  سرت و 

هک تسین  دـیعب  دـشاب و  یهوک  ءهبنپ  ینعی  هلیتفلارجح  ردنمـس  يوم  زا  دارم  تسا  لـمتحم  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .دوب هتفاـب  ردـنمس 
انب خلب  رد  بساتشگ  هک  يا  هدکـشتآ  مان  زین  قرب و  ینعم  اهگنهرف  ضعب  رد  و  (. || 1) تسا هدوب  هلیتفلارجح  ینعم  هب  زین  بشرذآ 
زین شتآ و  لکوم  ءهتـشرف  « ردـنامالاس  » ردنمـس ظـفل  هسنارف  رد  ( - 1  ) .تسا هدـمآ  درک  ناهنپ  نآ  رد  شیوخ  ياـه  جـنگ  داـهن و 

.دیآ یم  یهوک  ءهبنپ  مه  فورعم و  ناویح 

.پسشرذآ

ْشنیا دـناوخ و  فدـص  نآ  بـسا  ار  وا  هدـناوخن  شتآ  بآ و  دـشاب :  بسنـشگرذآ  اـی  بسـشگرذآ  فـفخم  ًارهاـظ  ِخا ) [ ) [َذ َش
بشرذآ هب  عوجر  .تسا  شتآ  نایم  رد  هتسویپ  هک  شتآ  رب  لکوم  تسا  يا  هتشرف  مان  دیوگیم  ناهرب  بحاص  .یئانس.بسشرذآ و 

.دوش

.نیشرذآ

يارب دهاش  ار  رعش  هدرک و  طبض  نیشرذآ  بشرذآ  ياجب  يرهچونم  رعش  رد  اهگنهرف  ضعب  رد  .ابرح و  .ردنمس ||  بکرم ) ِا  [ ) [َذ
تسا و طلغ  ود  ره  بشرذآ  نیشرذآ و  : » دنا هداد  حیضوت  نینچ  یهوک  ءهبنپ  ناونع  لیذ  رد  فلؤم  ( - 1 (. ) 1) دنا هدروآ  نیشرذآ 

«. تسا نآ  حیحص  بُشرذآ 

.سوطرذآ

هداد ردپ  یطخ : ) يدـسا ، گنهرف  زا   ) .دـندوب هداد  ودـب  ار  ارذـع  ردام  هک  تسا  يدرم  مان  يرـصنع  يارذـع  قماو و  رد  ِخا ) [ ) [َذ
يرصنع .سوسفرب  نتشیوخ  رم  درک  هبت  سوطرذآ  شدنوادخ  گرمب  ( 1 () اذک  ) یکن میکح  نآ  سوطرذآ  هب  یکدوک  هگ  شدوب 
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ار رذآ  ي  ار »  » دـیاب دوـش  تسرد  تیب  ود  نـیا  نزو  هـکنیا  يارب  ( - 2  ) .یکی اـهگنهرف : رد  ( - 1 (. ) 2 () یطخ يدـسا ، گنهرف  زا  )
يوق لامتحا  هب  تسا  هدش  هدید  زورما  ات  هک  تسا  يا  هخسن  نیرتمیدق  يدسا  گنهرف  ءهخـسن  نیا  نوچ  دناوخ و  روسکم  ددشم و 

دنا و هدناوخ  سوطراذآ  رعـش  ندرک  نوزوم  يارب  دعب  ناسیون  گنهرف  نکیل  تسا  هدوب  نتم  بوتکم  تروص  هب  تیب  ود  نیا  لصا 
.دنا هدروآ  نآ  يارب  لاثم  ار  تیب  ود  نیا 

.غبنرفرذآ

هـس نیا  زا  رگید  ياهـشتآ  هدـش و  هدـیرفآ  ناهج  ظفح  يارب  هک  تسا  یناحور  سدـقم  شتآ  هس  زا  یکی  ماـن  ِخا ) [ ) ْمَر َب [َذ َف 
.تسا رهم  نیزرب  رذآ  بسنشگرذآ و  رگید  يود  نآ  تسا و  هداز 

.زورفرذآ

.دننک زیت  ار  شتآ  نادب  هک  تسا  نیلافس  یفرظ  نآ  و  زورفا ، شتآ  بکرم ) ِا  [ ) [َذ ُف

.ازفرذآ

ار سفن  ارنآ :  ندرک  زیت  دـنهن  هـتخورفا  مـین  شتآ  رواـجم  هـک  هنیلافــس  یفرظ  .ازفارذآ  .زورفرذآ  .زورفا  شتآ  بـکرم ) ِا  [ ) [َذ َف
نداس و بکرم ) فن   || ) .دننک زیت  دنت و  نادـب  شتآ  هک  یـضارقم  .یکدور ||  .درک  زیت  مشتآ  ازفرذآ  وچ  درک  زیگنا  وچ  مرذـعب 

.هدکشتآ مداخ 

.هدکرذآ

.هدکشتآ بکرم ) ِا  [ ) ِد [َذ َك َد / 

.شیکرذآ

.یتسرپ شتآ  نید  بکرم ) ِا   || ) .تسرپ شتآ  بکرم ) ص  [ ) [َذ

.ناویکرذآ

.هتشاد نادقتعم  ناتسودنهب  و  یکسردنفریم ، رشاعم  رصاعم و  سراف ، رختسا  مدرم  زا  یمیکح  مان  ِخا ) [ ) ْیَک [َذ 

.بشگرذآ

.بسشگرذآ ففخم  ِخا ) [ ) [َذ ُگ َش

.بسشگرذآ

، هدوب خلب  رد  هک  تسا  بساتشگ  ءهدکشتآ  مان  .ناهج ||  ظفاح  سدقم  شتآ  هس  زا  یکی  بسنشگرذآ ، ففخم  ِخا ) [ ) [َذ ُگ َش

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


زین اتـسوا  دـنز و  باتک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  تشادرب ، اهجنگ  هدرک و  بارخ  ار  نآ  ردنکـسا  دوب ، اجنآ  رد  زین  بساتـشگ  ياهجنگ 
رب لکوم  تسا  يا  هتـشرف  مان  ِخا )  || ) .تسا هدمآ  مه  قرب  ینعمب  .دنیوگ ||  ار  هدکـشتآ  قلطم  بکرم ) ِا   || ) .تسا هدوب  اجنادـب 

هدننکزیخ هدنهج و  ینعم  هب  بسشگ  شتآرذآ و  هچ  دشاب  هدنهج  شتآ  نآ  یبیکرت  ینعم  دراد و  ماقم  شتآ  رد  هتـسویپ  هک  شتآ 
تـسا نم  بسا  هاش  وت  بسا  نامه  دوش :  بسنـشگرذآ  هب  عوجر  ناهرب .)  ) .دراد قرب  اـب  یماـمت  تبـسانم  ینعم  نیا  تسا و  هدـمآ 

بسـشگرذآ و وچ  تسدب  يدربب  نازورف  شتآ  هس  تسرپ  شتآک  باوخ  رد  دید  نانچ  .یـسودرف.تسا  نم  بسـشگرذآ  وت  هالک 
هاـگب و جاـتب و  يرتـشم  هرهز و  ءهدـنراگن  يرترب  دزـس  ار  وا  هک  نادزیب  .یـسودرف.رهچ  دـیهان  مارهب و  وچ  نازورف  رهم  داّرخ و  وچ 

هدمآ یماظن  رد  .یسودرف.لسگ  لد  ارو  يراکب  دشابن  لدب  دچیپن  ناقاخ  هاش  زا  هک  هالک  رهمب و  بسشگرذآ و  هب  هام  دیشروخب و 
هدز دوب  خلت  نهد  ار  لگ  هزات  وزک  دوب  خلب  رد  زورفا  لد  راهب  تشک  بآ  نوچ  ریـشمش  نافوطب  تشهدرز  رذآ  دمآ و  خـلبب  تسا :

گنهرف ناهرب و  بحاـص  ءهدـیقع  هک  دوش  یم  رهاـظ  يور  نیا  زا  .بسـشگرذآ  هناـخ  نآ  ماـن  هدـش  بسا  رب  نیرز  لـعن  شدـبوم 
لحم خیرات  رد  وا  ياه  هتفگ  تسا  بدا  رعـش و  ناگرزب  زا  یماظن  هکنیا  اب  نکیل  تسا ، یماظن  تایبا  نیمه  رب  یکتم  رگید  ناسیون 

مان تسا  نشور  لیذ  تاعطق  زا  هکناـنچ  بسـشگرذآ  .دـشاب  فلاـخم  زین  هماـنهاش  حیرـص  اـب  رگا  هصاـخ  دوب ، دـناوتن  ماـت  داـمتعا 
زا هریت  بش  ناهن  ردنا  دیوج  وا  نوخ  یمه  ناهج  هاش  هک  ورـسخ  دینـشب  وچ  خـلب :  ءهدکـشتآ  هن  تسا  هدوب  ناجیابرذآ  ءهدکـشتآ 

دمآ یهاگآ  وچ  ناگدابآرذآ  ات  تخات  یمه  ناگیار  اهبرپ  رـس  نآ  دادـن  دـیدپان  ناهج  زا  تشگ  هک  یتفگ  وت  دیـشکرد  نوفـسیط 
نارو هزین  تشد  زا  ناریا و  زا  يوجمان  همه  دبهپس  هاپس و  يور  دنداهن  ورسخب  کیاکی  ...يروشک  رس  ای  نابزرم  دب  هک  يرتهم  رهب 

زا ساره  يرادـن  ات  رگن  هالک  جاـت و  تخت و  نیا  دـبیز  ارت  هاـش  روپ  يا  هک  سک  ره  تفگ  یمه  نارـس  یگنج  ناراذـگرجنخ و  ز 
هک ورـسخ  تفگ  نینچ  ناشیدب  ...پسـشگرذآ  شیپ  ناون  ینامز  پسا  میزات  ریجخنب  ینامز  دنمجرا  لد  مارآ و  داش و  يزب  دـنزگ 
هک دننک  نمیا  رـسکی  ارم  دنروخ و  نارگ  ياهدنگوس  دـنیایب و  نارـس  نیا  بسـشگرذآ  شیپ  رگا  نمجنا  زو  هاش  زا  ممیب  زا  رپ  نم 

تساوخ هک  ییاهدنگوس  دندروخب  يور  دنداهن  شتآ  يوس  همه  يوا  راتفگ  دندینش  نوچ  نالی  ...دننکـشن  سپـس  نآز  نم  نامیپ 
ناوارف رکشل  سراپ  زا  وچ  دیشکرب  ناگدابآرذآ  يوس  دیشکردنا  رکـشل  هگیاج  نآ  زا  .یـسودرف.تسار  میراد  هدنز  ام  وت  رهم  هک 

داهن رذآ  يوس  خر  مارهب  وچ  هار  تسا  پسشگرذآ  يوس  ارو  هاش  مارهب  تخیرگب  گنج  زا  هک  درخ  ناگرزب و  دزن  دوب  نینچ  دُربن 
شمـشچ وچ  ناگدابآرذآ  ات  ناوریـشون ]  تفر [  یمه  ناگدازآ  ردـنا  درگ  شیپ  سپ و  .یـسودرف.داب  وچ  رـصیق  دـمآ ز  هداتـسرف 

پسشگرذآ ناخ  رد  ات  نامد  پسا  رب  ود  ره  داب  نوچ  دنتسشن  .یسودرف.پسا  تشاذگب  رود و  زا  دش  هدایپ  پسـشگرذآ  رب  دمآرب 
رادرکب يراوس  كالاچ :  کباچ و  زیت و  تخس  بسشگرذآ ؛ لثم   - .یسودرف.ناگدازآ ناهاش و  دندوبب  ناگدابآرذآ  رد  هام  کیب 

وچمه هتـــساوخ  اــبا  پســـشگوناب  درک  یـــسُگ  شتآ  زا  .یـــسودرف.پسا  هــس  رب  دـــش  ماـــش  يوــس  لـــباک  پســـشگرذآ ز 
پسا هب  ناشورخ  دمآرب  دبهپس  .یـسودرف.پسشگرذآ  وچ  وا  رب  دمایب  پسا  تخیگنارب  شدیدب  متـسر  وچ  .یـسودرف.پسشگرذآ 

تخاسرب وچ  .یسودرف.پسا  لای  يوس  شدربب  ههوک  پسشگرذآ ز  وچمه  دز  هزین  یکی  .یـسودرف.پسشگرذآ  رادرکب  دش  ناور 
ناـــسرب دـــندنارب  پــسا  رب  نادرگ  دنتـــسشن  سپ  نآ  زو  .یـــسودرف.پسشگرذآ  رادرکب  دـــمآرب  پــسا  هــب  دـــمآردنا  راـــک 

.یسودرف.پسشگرذآ

.بسنشگرذآ

.بسشگرذآ فورعم ) ناویح  بسا ، هدمآ +  شهاوخب  ای  رن  نشگ ، شتآ +  رذآ ، زا : ( ) ِخا [ ) [َذ ُگ َن
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.لگرذآ

.قیاقشب هیبش  خرس  گنرب  تسیلگ  مان  بکرم ) ِا  [ ) [َذ ُگ

.نوگرذآ

گنهرف  ) .هایـس شناـیم  دوـب و  درز  شگنر  دـنیوگ ، هتـسجخ  ار  نآ  هک  تـسا  یلگ  ماـف ) نوـگ ، شتآ +  رذآ ، زا : ( ) بـکرم ِا  [ ) [َذ
غاب کی  رد  وچ  نیمار  سیو و  اـجنآ  دـندوب  مهب  .یخرف...ربنـسیس  دوب  زبس  یمه  اـت  نوگرذآ  دوب  خرـس  یمه  اـت  یطخ : ) يدـسا ،

.نارطق.نوـگرذآ هب  یکی  دـنام  رذآ  هب  یکی  نم  لد  هدـید و  ود  هزور  همه  فـت  نوـخ و  ز  نیمار .) سیو و   ) .نیرـسن نوـگرذآ و 
نامز و نیا  رد  نوگرذآ  مشچب  نکفارب  شیوخ  مشچ  ود  قافآ  تفص  نیدب  یمشچ  کنیا  هدیدن  هژم  درز  ياهمشچ  هقدح  هیسارک 

سب تْدـیوگ  یـسک  رگ  .یعمال.قادـحا  مشچ  نایم  ردـنا  هیـس  دوب  وکن  دوبن  وکن  رگا  درز  ءهژم  رب  مشچب  قامآ  رامگ  وا  قاـمآ  رب 
نوگرذآ وچ  رذآ  ینک  یهاوخ  را  شقلخ  يوبب  .ورـسخرصان  .ینک  نوگرذآ  دـننام  خر  يدرگ و  ناـمداش  شاـب  داـش  یناوج  وکین 

يو ز زج  یمه  دـنایور  هک  رذآ  رد  هراخ  گنـسب  دزیا  زج  درک  ناهنپ  هک  .یقرزا  .رذآ  ینک  نوگرذآ  یهاوخ ز  را  شمـشخ  باـتب 
ناوید  ) یباـیراف ریهظ  .نوگرذآ  دـیورب  رذآ  ءهناـیم  زا  هک  رورپ  ناـج  میـسن  نآ  تست  تعاـط  يارب  .یئانـس  نوگرذآ ؟ هریت  كاـخ 

تاجردـنم زا  زین  قوف و  ءهلثما  زا  رثآملا .) جات  زا   ) .ناد هیلاغ  نایم  هدـنام  هیلاغ  ناـشن  نوگرذآ  دیـسر  یناد  هیلاـغ  ناـسب  ص232 .)
ءهنمزا هنکما و  رد  هملک  نیا  اـی  دـنا و  هتخانـشیمن  یتسردـب  امدـق  ار  نوگرذآ  هک  دوش  یم  دافتـسم  نینچ  یبط  ياـهتغل  اـهگنهرف و 

شفارطا هک  قیاقش  زا  یمـسق  هتـسجخ ، راهب ، هشیمه  دنا  هدروآ  هملک  نیا  يارب  هک  ییناعم  زا  .تسا  هدادیم  فلتخم  یناعم  فلتخم 
هدـیبز هلحک و  يریخ ، مشچواگ ، تسرپ ، باتفآ  لگ  مدرآ ، يرتخد ، ءهلال  رقـش ، هلـال ، دراد ، هایـس  ءهطقن  شطـسو  خرـس و  یلیخ 
ناتسمز رد  هک  تسا  نآ  وا  تیصاخ  هک  دنا  هتفگ  و  يدرزب ، یخرب  دنز و  یخرسب  یـضعب  هک  تسا  لگ  زا  یعون  دنا  هتفگ  تسا و 

 || .دوش نویرذآ  هب  عوجر  .تسا و  نویرذآ  نآ  بّرعم  دـنیوگ  تسا و  رایـسب  ناتـسربط  دالب  رد  دـشابن و  ناتـسبات  رد  دوش و  ادـیپ 
.دنیوگ ردنمس  ار  نآ  هک  نیشتآ  شوم 

.مرذآ

.دوش مردا  مردآ و  هب  عوجر  .دشاب  مینود  نایم  زا  هک  ینیز  .نیزدمن  ِا ) [ ) [َذ

.مرذآ

.هنذا يارق  زا  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َذ

.هامرذآ

تـسا قباطم  و  همانزورون .)  ) .دشاب ار  سوق  جرب  رم  هام  نیا  رد  باتفآ  تبون  .یـسمش  ياههام  زا  مهن  هام  مان  .همرذآ  بکرم ) ِا  [ ) [َذ
.یلالج هام  نیدرورف  اب  تسا  قباطم  ینایرس  ای  یمور  هامرذآ  .یناث ||  نیرشت  اب 

.همرذآ
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اوه نامک  زا  همرذآ  تسد  .يرهچونم.راذآ  دـیآ  درذـگب و  همرذآ  ات  دـندنبنزاب  وا  رب  ْشنیراگن  ّرپ  نآو  هاـمرذآ :  بکرم ) ِا  [ ) ْهَم [َذ 
.یقرزا.زودلد كوان  وچ  دز  اهریت 

.رهمرذآ

 : تسا رهم  نیزرب  رذآ  نآ  لصا  ًارهاظ  و  يریگناهج .) زا   ) .ناـیناریا گرزب  ءهدکـشتآ  تفه  زا  نیتسخن  ءهدکـشتآ  ماـن  ِخا ) [ ) [َذ ِم
(. ریشدرا ءهمانراک   ) .دننازورف ناساس  ءهناخب  رهم  نیزرب  رذآ  بسشگرذآ و  غبنرفرذآ و  هک  دید  نینچ  زاب  موس  بش 

.گنرذآ

وا رهم  زا  وت  گنرذآ  ْتنت  ناج و  رب  دنزرف  ز  گنردآ :  .گودخ  .جنر  .درد  يدسا .) گنهرف   ) .بعص تنحم  .بعص  مغ  ِا ) [ ) [َذ َر
زا شیب  نکم  .روکـشوبا.گنرذآ  یب  گنـس  زا  نهآ  تسرن  گنـس  دیّرب  هک  نک  هگن  نهآ  هب  .روکـشوبا  .گنهن  نوچ  بش  زور و 
ات دیوجن  زگره  ناهج  وت  گنرد  وت  گنرد  تقو  ار  هوک  دشابن  .یناورسخ.گنرذآ  دیـسر  مناجب  مغ  زا  هک  گنرد  ییادج  رد  نیا 
ات .یخرف  .وت  گنرذآ  یـشاب  وت  ات  دـیوجن  زگره  ناهج  وت  گنجب  زگره  وت  يوس  یهاش  چـیه  دـیاین  .یخرف  .وت  گنرذآ  یـشاب  وت 

داـبم زور  کـی  هدـید  وـچ  ارم  تشوـخ  مـشچ  يا  .دعـسدوعسم  ؟ گـنرداب نوـچ  ءهنوـگ  زا  مـیک  اـت  گـنرذآ  دـسر  خرچ  زا  مـیک 
يار ریبدتب  هاش  لدع  فاصنا و  .ینزوس.گنرذآ  دمآ  اصع  ار ز  گنل  نوعرف  اصع  زا  گنل  ره  دـیآ  گنرذآ  یب  .یئانـس.تگنرذآ 
نوچ دـنکفا  مکاـخ  رد  هک  گـنرذآ  متنحم  دز  درگوگ  وـچ  شتآ :  .ینزوـس ||  .گـنرذآ  روـج و  متـس و  ناـهج  زا  تشادرب  وـت 

گنـسب رونم :  .نشور  ص )  || ) .یماظن.گنرذآ داد  گنر  یم  توقایب  گنج  ياج  رب  هتفه  کـی  دوسآرب  .دعـسدوعسم  .گـنرداب 
غورف زا  تشگ  گنس  لد  گنس  ود  ره  زا  دمآ  دیدپ  یغورف  درخ  تسکشب  گنـس  نیا  گنـس  نآ  رم  دروخ  گنـس  نآ  دمآ  نارگ 

.یسودرف.گنرذآ

.یگنرذآ

تـسین یهایـس  يـالاب  وچ  یگنرذآ  درک  نوـچ  خرـس  ار  هیـس  شتآ :  گـنرب  .یـشتآ  .گـنرذآ ||  هب  بوـسنم  یبـسن ) ص  [ ) [َذ َر
.یماظن.یگنر

.شونرذآ

.نایسراف ءهدکشتآ  تفه  ءهلمج  زا  مود  ءهدکشتآ  مان  .رذآ  شون  ِخا ) [ ) [َذ

.ناورذآ

.ینسیادزم روتسد  اوشیپ و  ناوراثآ ) زا  ( ) بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) ْرَذ ]

.شالورذآ

(. .ق 627-647 ه .   ) نراِقلآ ِلّوا  ءهلسلس  هاشداپ  نیمشش  ِخا ) [ ) [َذ َو
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.هیورذآ

.یناریا ياهمان  زا  یمان  ِا ) [ ) ْْهیَو [َذ 

.هرذآ

(. ءامسالا بذهم   ) .درس یبش  هرذآ ؛ ۀلیل  .يوق ||  رتشا  هدام  ع ص ) [ ) [ِذ َر

.نویامهرذآ

تـساوخ ردنکـسا  نوچ  هک  تسا  هدوب  يا  هرحاس  وا  دـنیوگ  و  ناهفـصا ، ءهدکـشتآ  ءهنداس  ماـس ، لـسن  زا  يرتخد  ماـن  ِخا ) [ ) [َذ ُه
ردنکـسا درک ، لـطاب  ار  وا  رحـس  ساـنیلب  دوـمن و  ردنکـسا  هب  بیهم  يراـم  تروـص  هـب  ار  دوـخ  دـنک  بارخ  ناهفـصا  ءهدکـشتآ 

اه ییوداج  نز  نیا  زا  هک  دـنا  هتفگ  ور  نآ  زا  وداج  ساـنیلب  ار  ساـنیلب  درک و  ینز  هب  ار  وا  ساـنیلب  دیـشخب و  ودـب  ار  نویاـمهرذآ 
هب راهبون  زا  غاب و  زا  رتشوخ  یـسب  راگن  ینیچ  دوب و  نهک  راهب  تسا : یماظن  ءهمانردنکـسا  هناـسفا  نیا  أـشنم  ًارهاـظ  .تسا  هتخومآ 

لگب اپ  یـسب  ار  لد  هتفرورف  لد  بوشآ  مه  هدید  بوشآ  مه  سورع  نیدـنچ  هناخ  نآ  رد  تمدـخب  سوجم  مسر  تشدرز و  نییآ 
.یماظن...مان ْشنویامهرذآ  هدرک  ردپ  ماس  لسن  زا  وداج  يرتخد  وا  رد 

.گنشوهرذآ

(. نایرذآ ءهملک  رد  ناهرب ، زا   ) .هدش ثوعبم  نایناریاب  هک  يربماغیپ  نیتسخن  مان  ِخا ) [ ) [َذ َش

.يرذآ

هب بوـسنم  .یـسودرف.يرذآ ||  شا  هرهچ  دـش  دیـشوجب و  يرداـم  ءهرهب  دـب  هـک  ینوـخ  ز  رذآ :  هـب  بوـسنم  ِا ) یبـسن ، ص  [ ) [َذ
هجهل يرذآ ؛ نابز  ینجنبر || .) رمع  نبدومحم   ) .يدـنتفاب ناجیابرذآ  رد  هک  يا  هماج  مان  يریرح || .) صاوغلا  ةرد   ) .ناجیابرذآ
.وـبزیت کـشم  .دـننک ||  ملکت  نادـب  زاـقفق  یحاوـن  ضعب  رد  زین  نوـنکا  هدوـب و  لوادـتم  ناـجیابرذآ  رد  هک  میدـق  یـسراف  زا  يا 

(. ینجنبر رمع  نبدومحم  )

.يرذآ

هیفوص تقیرط  نایاوشیپ  زا  ارعش و  زا  یکی  .يرومیت  کیب  غلا  رصاعم  یسوط ، یقهیب  کلملادبع  نب  ةزمح  نیدلارون  خیش  ِخا ) [ ) [َذ
وا رمع  تدـم  تسا ، هتفر  هبعک  تراـیزب  دـنهب و  راـب  نیدـنچ  تسا ، هدیـسر  یناـمرک  هللا  ۀـمعن  نیدـلارون  هاـش  تبحـص  هب  هدوـب و 

یعـس ایندلا و  بیاجع  وا  فیناصت  زا  .تسا  نیارفـسا  رد  شرازم  .تسا  هدرک  تافو  .ق  ای 866 ه .  لاس 864  رد  لاس و  ودوداتشه 
.تسا رارسالارهاوج  نویامه و  يارغط  افصلا و 

.يرذآ

.نکد یهاشلداع  نیطالس  حدام  يرجه  مهن  نرقب  یناریا  يرعاش  صلخت  ِخا ) [ ) [َذ
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.سایرذآ

.یهوک بادس  غمص  .سایرذا  ِا ) [ ) ْرَذ ]

.نایرذآ

.دش ثوعبم  مجعب  هک  تسا  نیتسخن  ربمغیپ  گنشوهرذآ  دنیوگ  و  گنشوهرذآ ، ناتّما  ِخا ) [ ) [َذ

.سوط يرذآ 

.ءزج جنپو  تسیب  زا  بکرم  تسا  یلهسم  مان  ِا ) [ ) [َذ

.نیرذآ

.هنوباب دیدج ، ياهگنهرف  ضعب  طبضب  ِا ) [ ) [َذ

.نویرذآ

ار نآ  رادـید  نایناریا  .تسین و  يوب  شوخ  دراد و  هایـس  ياه  هشیر  اـب  يزرپ  بغز و  ناـیم  رد  هک  درز  دـشاب  یلگ  بکرم ) ِا  [ ) ْرَذ ]
گنهرف لاوقا  تسا و  نوگرذآ  برعم  نویرذآ  دـش  هتفگ  نوـگرذآ  رد  هکناـنچ  سوماـق .) زا   ) .دـننکارپب هناـخ  رد  دـنراد و  کـین 

هدیبز و ناوحقا و  نوقیدرطـس و  هنوباب و  یعون  يریخ و  ار  نآ  و  تسبرطـضم ، فلتخم و  تیاهن  نآ  ینعم  رد  ارعـش  دـننام  ناسیون 
تـسا یتابن  دـیوگ : هفحت  بحاص  .دـنا  هتفگ  نآ  لاثما  تسرپ و  باتفآ  لگ  قیاقـش و  زا  یعون  راهب و  هشیمه  مشچواـگ و  هلخک و 

رودم و نهپ و  گرزب و  وا  ياهلگ  تیبغز و  كدنا  اب  ریجرج و  گرب  ردقب  مرن  دیاوز و  یب  شگرب  یعرذ  ردقب  هایگ  رجش و  نایم 
وا تکرحب  دراد و  باتفآ  هب  ور  هشیمه  رظنم و  شوخ  تیاغب  یخرـسب و  لیام  هایـس  ءهزیر  ياهگرب  وا  طـسو  رد  هدنـشخر و  درز و 
هک دوش  یم  نشور  فیرعت  نیا  زا  .یهتنا و  دوب -  دهاوخن  هدیـشوپ  رـصب  بابرا  رب  تارایتخا  فلؤم  لاوقا  شیوشت  ...دنکیم و  رود 

ناسب تسشورف و  بآرزب  خر  وا  گنر  شتآ  راسخر  دسح  زا  نویرذآ  و  دنمان :  نادرگ  باتفآ  نونکا  هک  تسا  لگ  نامه  نویرذآ 
لین نوچ  نامز  ره  نمچ  رد  دـشخرب  نویرذآ  رذآ  نوچ  نامز  ره  رثآملا .) جات   ) .دومنب ینارفعز  هرهچ  يرانلگ  قاروا  زا  ناـنیگمغ 

ناوید  ) یبایراف ریهظ  .نویرذآ  دیورب  رذآ  ءهنایم  زا  هک  رورپ  ناج  میسن  نآ  تست  تعاط  يارب  رثآملا .) جات   ) .رمش رد  ددنخب  رفولین 
(. ص232

.نذآ

.شوگزارد شوگ و  گرزب  ناویح  .شوگ  هّلب  .شوگ  نالک  درم  ع ص ) [ ) [َذ

.نذآ

.نابرد ع ص ) [ ) [ِذ
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.هغوذآ

.دوش هقوذآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِغ [َغ / 

.هقوذآ

.هر زاس  .زاس  دشاب ) یندروخ  ینعم  هب  یبرع  ءهقوذـع  هقودـع و  فحـصم  ًارهاظ  و  تسا ، یکرت  هملک  دـنیوگ  یـضعب  ( ) ِا [ ) ِق [َق / 
یلاس ای  یهام  دنچ  فرـصم  دـننک  درگ  نآ  لاثما  بوبح و  هلغ و  زا  هناخ  رد  هچنآ  .ار  رفـس  دـنراد  هارمه  یندروخ  زا  هچنآ  .گرب 

.ار

.نوذآ

هچ زک  ییوگن  یباغرم  نیهاش و  تقلخ  رد  یکی  نک  رکفت  تسا :  نینچنیا  ینعم  هب  نوذـیا  هکناـنچ  دـشاب ، ناـنچنآ  ینعم  هب  (ص )
.دوش نودنآ  نودنا و  نودیا و  هب  عوجر  .یئانس  نوذآ ؟ نآ  نوذیا و  نیا  تسار  ینعم 

.يذآ

.يذاوا .ایرد ج ، جوم  ِا ) ع  [ ) يذ ي ]

.شیذآ

و ناهرب .)  ) .تسا هدمآ  مه  كاشاخ  سخ و  بوچ و  ءهزیر  ینعمب  .دـننک ||  راوتـسا  هناخ  رد  ءهناتـسآ  رب  هک  دـنیوگ  ار  یبوچ  ِا ) )
.دوش شیدآ  هب  عوجر  .دشاب  تسرد  مود  ینعم  ًارهاظ  .دنا و  هدروآ  زین  شیدآ  زا  یتروص  ینعی  شتآ  ینعم  هب  اهگنهرف  ضعب  رد 

.نیذآ

.ورسخرصان .نیذآ  ملع  هناخ و  لد  سب و  تسورع  نید  ون  ّیـسورع  تْدیآ  وزرآ  یمه  رگ  نییآ :  .شیارآ  .تنیز  .رویز  .بیز  ِا ) )
دوب نیذآ  شلگ  رد  هتفرگ  مخ  کشم  ات ز  .ورسخرصان  .نیذآ  دنپ  تمکح و  ملع و  هتسب ز  لد  نشور  هدش  وز  ْبتُک و  هدناوخ  يا 

نم كرت  .یئانس.نیذآ  دلخ  سدقلا ز  حور  هتـسب  ار  شردص  شیوخ  ردق  یپ  زا  .يزعم  ریما  .دوب  نییآ  ار  قاشع  تماق  نتفرگ  مخ 
نیذآ رگا  يدیمن  يا  دیما  تسار  افو  نییآ  نیذآ  نآ  ردنا  دـنکن  نیذآ  هیلاغ  زا  لگ  گرب  رب  هک  ات  دـنکن  نییآ  تریـس و  افو  رهم و 

رهب .ینزوس  .ارم  نیذآ  نیا  رب  دـنادرگ  هراـظن  یهگنآو  بجع  يا  نیذآ  دـنب و  ربـنع  نیرـسن و  لـگ و  رب  .ینزوس.دـنکن  نییآ  دـنک 
یهاشداپ مودق  هاگ  هک  اهدبنگ  اهبوچراهچ و  ینعی  هبق  هزاوخ و  .یناقاخ.تسرف ||  ییابیدب  ار  سلطا  خرچ  شرطاخ  سورع  نیذآ 

تنیز اه  هنیآ  اهغارچ و  اهلگ و  اهبنارگ و  ياه  هماج  اهـشرفب و  دـنزارفا و  اـهرازاب  اـههار و  رد  گرزب  ياهنـشج  رد  اـی  يریما و  اـی 
اب هیده و  اب  مور  همه  هتـساوخرپ  راوید  ماب و  رد و  هتـسارآ  دش  یناهج  نیذآ  هب  دنیوگ :  زین  دنب  نیذآ  يارآرهـش و  ار  نآ  و  دنهد ،
رد نیذآ  نآ  زا  دوب  رهش  همهب  .یسودرف.دنتساوخ  نارگشمار  دور و  یم و  دنتـسارایب  نیذآ  هب  یناهج  رایرهـش  رب  ناداش  دنتفرب  راثن 

نایوریرپ دنتسبب  نیذآ  رسبرس  ناسارخ  اهنشج :  رد  نیزم  هتسارآ و  ياههاگ  نمیشن  هفرغ و  .يرـصنع.نیمز ||  هلیپ  مرک  وچ  مشیرب 
نیذآ رازه  ردنا  ورمب  نیمار .) سیو و  ) .دنتـسشن اهنیذآ  رب  نایوریرپ  دنتـسبب  نیذآ  اهرازاب  همه  نیمار .) سیو و  ) .دنتـسشن اهنیذآ  هب 
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نییآ و .يدسا.هتـسارایب ||  دـبنگ  نیذآ و  هب  هتـساوخرپ  دوب  هد  رهـش و  همه  نیمار .) سیو و  ) .دنتـسشن اهنیذآ  رب  نایوریرپ  دنتـسبب 
زا هک  رانا  امرخ و  روگنا و  يَا  هفرذـخ ؛ .یـسودرف.نیرفآ ||  رازهدـص  اب  هاـش  يوس  نیچ  نیذآ  ناـسرب و  دنتـشون  تداـع :  مسر و 

نوچ عطاق .) ناهرب   ) .نییآ فدارم  .دنکیم  ادج  نغور  زا  ار  غود  هک  یتلآ  .هنزریش  (. || 1 () ینجنبر رمع  نبدومحم   ) .دنزیوایب هناخ 
دیعب دـنا ، هدروآ  دوـش  ادـج  نآ  زا  نغور  اـت  دـننزب  هدرک  نآ  رد  ار  غود  هک  هرهن  اـی  وتـسب  ینعم  هب  ار  نینآ  نییآ و  نیذآ و  ءهملک 

دنبوزاب و دنبولگ و  ینیب و  ءهقلح  هلسلس و  راوشوگ و  زیوآرس و  لیبق  زا  هیاریپ  .دشاب ||  فحـصم  هس  نآ  زا  تروص  ود  هک  تسین 
وا شیپ  زا  داـب  وچ  نیمار  راـتفگ  دـش  هدـیماجنا  وچ  یناریا :  نادرم  ياـهمان  زا  یماـن  ِخا )  || ) .يرتشگنا لاـخلخ و  نجنرب و  تسد 

.دشن هتفای  ینعم  نیا  هب  هفرذخ  دوب  سرتسد  رد  هک  يرگید  بتک  رد  ( - 1 (. ) نیمار سیو و   ) .نیذآ تشگرب 

.نتسب نیذآ 

 ] دنتـسبب .يزورم  یئاـسک.نیذآ  هتـسب  هوک  همه  هلـال  زا  نییآون  تب  نوـچ  ناـهج  زوروـن  ندرک :  نیذآ  هب  بکرم ) صم  [ ) [َب َت
دنتسبب .یسودرف.نارک  ات  نارک  زا  مور  رهـش  همه  نارگـشمار  زاوآ  مه  دمآرب  هاشزیورپ  يوریـش  زاوآرب  هار  هاریبب و  نیذآ  نایمور ] 

نیذآ رـساترس  رهـش  هـمه  تسـشن  ياـج  شیدوـب  رهـش  نادـب  .یــسودرف.نوخ  رپ ز  لد  اـهبل و  هدـنخ  زا  رپ  نوردـنا  رهــشب  نـیذآ 
تشد زا  دمآ  هاش  هک  هارب  رهشب و  نیذآ  دنتسبب  .یسودرف.شروشک  همه  نیذآ  دنتسبب  شرد  زا  لیپ  دندربب و  هریبت  .یـسودرف.تسبب 
تسب نیذآ  ناهجب  یئوگ  نیدرورف  ربا  .یسودرف.رهب  تشادرب  ماک  زا  سک  ره  یمه  رهشب  هارب و  نیذآ  دنتسبب  .یسودرف.هاگریجخن 

ار رهش  و  ناتـسیس .) خیرات   ) .دنتـسب نیذآ  رهـش  نامدرم  دمآ  ردنا  دیمح  نب  لضف  .یخرف  .ریرح  غار  همه  تسا و  دنرپ  غاب  همه  هک 
هلیلک و  ) .دنتـسب نیذآ  تفرعم  ملع و  رونب  ار  یتیگ  نحـص  و  یقهیب .) خیرات   ) .هتـشذگ هزادـنا  دـح و  زا  ینیذآ  دـندوب  هتـسب  نیذآ 

(. هنمد

.دنب نیذآ 

.يارآرهش ( بکرم فن  [ ) ْمیذ َب ]

.هدنیذآ

.دوش هدنیدآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِد [َي َد / 

.ندز نیذآ 

اب اه  هماج  رهاوج و  رز و  اهراورخب  ات  دومرف  ناتسربط .) خیرات   ) .دننزب اهنیذآ  کلامم  تمامتب  و  نتسب :  نیذآ  بکرم ) صم  [ ) [َز َد
(. ناتسربط خیرات   ) .دننز اهنیذآ  کلامم  ءهلمجب  دنتسرف و  زوریف  رهم  شیپ  يرامع  دهم و 

.نداهن نیذآ 

تـشد همه  رـسارس  راـک  دـنزاس  مزب  زا  دـنناوخب و  رازه  نارادـمان  زک  بایـسارفا ]  دومرفب [  نتـسب :  نیذآ  ( بکرم صم  [ ) َن َد [ِن / 
.یسودرف.دنهن نیچ  شیارآ  ردنا  دغسب  دنهن  نیذآ 
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.هنیذآ

.هنیدآ ِا ) [ ) ِن [َن / 

.ناخویذآ

.دنواهنب يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َو

.رآ

، راتفر رادرک ، راتفگ ، نوچ  دنک  ردصم  مسا  هب  لدب  هاگ  ار  نآ  دیآرد و  یضام  زا  بئاغ  درفم  بیقع  هک  تسا  یتادا  .را  ـ ) دنوسپ )
.راتـشک راتفرگ ، نوچ  یلوعفم  فصو  هاگ  رادومن و  راتخورف ، رادیرخ ، راتـساوخ ، نوچ  یلعاف  فصوب  لدب  هاگ  رادـید و  راتـسج ،
راتساوخ تاملک  راتـسود و  رادیدپ ، راتـسرپ ، نوچ  دنک  یلعاف  ینعم  ءهدافا  دوش و  قحلم  زین  رگید  تاملکب  تردن  روطب  تادا  نیا 

.دشاب رادتسود  راگتساوخ و  ففخم  هک  تسا  لمتحم  راتسود  و 

.رآ

.گنن راع و  ِا ) (ع 

.ارآ

هناخ ارآرطاخ ، ارآ ، نمچ  ارآ ، ناهج  ارآرکیپ ، ارآراهب ، ارآ ، مزب  ارآ ، تب  ارآ ، نمجنا  رد : هکنانچ  هدـنیارآ ، ففخم  مخرم ) فن  )
، ارآرکشل ارآروشک ، ارآ ، سورع  ارآ ، ملاع  ارآ ، فص  ارآردص ، ارآ ، نخس  ارآ ، هاپس  ارآ ، مزر  ارآ ، لد  ارآ ، تسد  ارآدوخ ، ارآ ،

ناـکرت تسین ز  ياـپ  وا  مزر  اـب  زین  ارت  ارآ :  هماـگنه  ارآ ، مظن  ارآرثن ، ارآ ، بکوم  ارآ ، کـْلم  ارآ ، ینعم  ارآ ، هکرعم  ارآ ، سلجم 
ياج ناهج  نایم  ار  نآ  رم  .یـسودرف.دوب  يارآ  تب  هتـسشن  ربندـب  دوب  يام  رومان  نآ  مان  اـجک  .یـسودرف.تسین  يارآرکـشل  نینچ 

.ظفاح.میوریم مدرورپیم  هک  تسد  نآ  زا  هک  تسه  ییارآ  نمچ  لگ  رگا  مراـخ  رگا  نم  .يدـسا.درک  يارآرطاـخ  هگـشتسرپ  درک 
.یناتسهق يرازن  .ییارآ  درک و  يراگن  یئابیزب  ار  یلامج  تردق  ءهطاشم  رگا  ندوزفارب  دیابیمن  شیارآ :  بیز و  تنیز و  ِا ) || )

.ارآ

.Ara ( - 1 (. ) ناحیروبا  ) .نادشتآ .ةرمجملا  .ءاغببلا  .بارحملا  .یکلف  روص  زا  یکی  ینیتال ) ءهملک  ( ) 1 () ِخا )

 . ءارآ

.يأر ِج  ِا ) (ع 

.ندیئارآ
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.دوش عوجر  ندییارآ  هب  صم ) [ ) [َد

.بارآ

هراپ .دوش ||  رهاظ  ءاضعا  رب  هک  اه  هلبآ  .دیآ ||  نیمز  رب  دوجس  هاگ  هک  تسا  هعبس  دجاسم  هعبس ؛ بارآ  .ءاضعا -  .بِْرا  ِج  ِا ) (ع 
.تشوگ ياه 

.ایابارآ

.نیرهنلا نیب  یتپرتچ »  » تلایا یناتساب  مان  ِخا ) )

.ایزوخارآ

جخر برع  اـیزوکارآ و  ناـینانوی ، شیهاووـخره و  یتوواره و  ار  نآ  هـک  ینوـنک  راهدـنق  لـحم  رد  یناتــساب  يا  هیحاـن  ماـن  ِخا ) )
.دندیمانیم

.دارآ

هام ره  زا  مجنپو  تسیب  زور  ِا )  || ) .تسا قلعتم  دارآ  زورب  هک  یحلاـصم  روما و  ریبدـت  نید و  رب  لـکوم  تسا  يا  هتـشرف  ماـن  ِخا ) )
.يدندرمش موش  لیوحت  لقن و  رفس و  کین و  ار  ندیشوپ  ون  ندیرب و  ون  زور  نیا  رد  دنیوگ و  زین  درا  ار  نآ  هک  یسمش 

.نادارآ

.ير راوخ  ءهیحان  زا  گرزب  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.تارارآ

يدوج و هوک  و  تفرگ ، رارق  نآ  ياـه  هلق  زا  یکی  رب  حون  یتـشک  ۀـیروت  ءهتفگب  هک  ناـجیابرذآ  ناـشف  شتآ  ياـههوک  ماـن  ِخا ) )
.دنسیون زین  طارارآ  ار  نآ  و  تسا ، هوک  نیا  ياهمان  زا  کیزام  سیسم و  حون و  لبج  غاد  يرغآ  غاد و  يرگا 

.شزارآ

.ادخ هار  رد  قافنا  .هقَدَص  صِما ) [ ) [ِز

.کتسارآ

.كوتسرپ ِا ) [ ) [َت

.یگتسارآ
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.هتسارآ تفص  تلاح و  یگنوگچ و  صماح ) [ ) ِت [َت / 

.نتسارآ

.هجربز .قیوزت  .حیـشوت  .هیلحت  .لـیمجت  .نییزت  .نییقت  .نیز  .بیز  ندـش ) رود  نتـساخرب ، نداتـسیا ، ورآ ، يوـلهپ  زا  ( ) صم [ ) [َت
رگید هاش  ندرک :  هزاـغ  هنوگلگب و  .ندرک  نیذآ  .ندرک  رویز  .ندومآ  .ندرک  یلحتم  .ندرک  نیـسحت  .ندرک  نّیزم  تنیز  بیزب و 

.یـسودرف.هار دـنداشگرب  ات  دومرفب  هاگ  تسارایب  ناقاخ  دینـشب  وچ  .یکدور.بوب  درتسگرب  داهنب و  اهتخت  بوخ  تسارآ  غاـب  زور 
.یسودرف.دنتساریپب لگ  رب  فلز  رس  دنتسارایب  ار  نارتخد  خر  .یسودرف.دنتسارایب  ناریا  تخت  رس  دنتـساوخ  ارت  نادرگ  هک  شیوگب 

نایورهام زا  مه  شَدرِگب  راهب  نوچ  نتشیوخ  هتسارایب  شرسفا  رـس و  تسـشن و  نآ  دیدب  هبادوس ]  رب  شرب [  شوایـس  دمایب  نامارخ 
جنر زا  دیاسآرب  ناهم  تخت  جات و  وا  دیارآ  وچ  .یـسودرف.نیمز  يور  گربلگ  تسارایب  نیدورف  هم  دمایب  ات  نینچ  .یـسودرف.رازه 

رایدنفـسا تخاـس  يا  هبلک  یکی  .یـسودرف.راهب  غاـب  وـچ  یتـیگ  تساراـیب  راکـشآ  ار  مالـسا  درک  رمع  .یـسودرف.ناهج  تنحم  و 
درک نیرفآ  وا  رب  .یسودرف.تخبرادیب  رالاس  تسارایب  تخب  هزوریپ  هب  نالیپ  تشپ  همه  .یـسودرف.راهب  ردنا  لگ  نوچمه  تسارایب 

وچ .یسودرف.نتسارآ  لد  یبوخب  دیابب  نتساوخ  دب  تسا  بیع  هاش  رب  وچ  .یسودرف.تخت  جات و  رس  وت  زا  دیارایب  تخب  هک  اتفگ  و 
.یسودرف.هاگب مناشنرب  میارایب و  هاشدزمره  گنروا  جات و  نونک  .یـسودرف.یتساخرب  هاگرد  یـشورخ ز  یتسارایب  یتیگ  دیـشروخ 

نتسشن و مغب  ياج  هچ  تسا  نتساک  زا  تب  فلز  رس  بیع  رگ  .یسودرف.دنتساوخ  رومان  يدونـشوخ  وچ  دنتـسارایب  نیئآ  هب  یناهج 
ار شْرتخد  هدـنخرف  داد  ودـب  .يرـصنع.تسا  نتـساریپ  هب  ورـس  نتـسارآک  تسا  نتـساوخ  یم  طاشن و  برط و  ياـج  تسا  نتـساخ 

دنتسارایب خرـس  لگ  يور  .يرـصنع  ؟ دوب هنوگچ  شیئارایب  نوچ  دوب  هنومن  وا  زا  یبوخ  هکنآ  .يرـصنع.ار  شْرتخا  تسارایب  رهوگب 
ابید نشوج و  هرز و  رفغم و  دوخب و  همه  ناتب و  رد  ات  شاترا  يارس  رد  زا  دنتـسب  نیذآ  رهـش  .يرهچونم.دنتـساریپب  داشمـش  کفلز 
دمآ ادیپ  اهخاش  ...تخرد  لصا  نآ  زا  ات  دیشکرب  سپ  داد و  اطع  یناملسم  ار  نیکتکبس  هرکذ  زع  دزیا  ناتسیس .) خیرات   ) .دنتسارایب

خیرات  ) .تسارایب ناشیا  لاح  لامج  قیفوت  ددمب  و  یقهیب .) خـیرات   ) .تسارایب مالـسا  اهخاش  نادـب  رتیوق و  لصا  زا  هجرد  رایـسب  هب 
هک نخـس  ون  زا  میارآ  یناتـسلگ  یقهیب .) خیرات   ) .دـیامرف تدایز  ات  دـنیارایب ، يو  مشچ  رد  ار  زیچ  نآ  دـنک  یئوکین  نوچ  یقهیب .)

هسابع .ورـسخرصان  .شراپ  راریپ و  تسارآ  هک  سک  نامه  ار  نزریپ  نیا  تسارآ  هک  اروح  وچ  .يدسا.نهک  ددرگن  شَراگن  زگره 
يز رایرهـش  دـنک  طاشن  رگم  ار  ارحـص  يور  تسارایب  ربا  ؤلؤلب  هکمارب .) خـیرات   ) .دـش رفعج  کـیدزن  هب  تساراـیب و  ار  نتـشیوخ 

هـضبق هاش  رزب  هک  دش  ادـیپ  زیت  غیت  زا  رنه  .دعـسدوعسم.میارایب  نانچمه  وت  روگ  دـنیارآ  هنوگچ  ناهاش  تخت  .دعـسدوعسم  .ارحص 
دیارایب ار  شیوخ  هاگاشامت  کـلم  رگا  .دعـسدوعسم.دنیارایب  اوه  ياـه  هلک  دـنیاشگب  وچ  نامـسآ  رویز  .دعـسدوعسم.تسارآ  شا 

ءایحا رد  هک  هلمجنآرب  و  هنمد .) هلیلک و   ) .تسارایب ینامـسآ  دـییأتب  ار  وا  لاوقا  لاعفا و  و  هماـنزورون .)  ) .داـهن دـیابن  یـسک  رب  تنم 
اجنیا زا  يورـسخیک  رف  هنمد .) هلیلک و   ) .تساراـیب شیوخ  قحاولب  ار  نآ  اـت  دومن  یعـس  ...نیدلارـصان  لداـع  ریما  تلدـعم  قـباوس 

گنهآ .يدحوا ||  ؟ دیآ راک  هچ  عرو  زامن و  زا  دیارایب  دوخ  يور  نوچ  بوخ  .يدحوا.تسارآ  ملع  لدعب و  ار  ناهج  هک  تساخ 
گرب قاری و  .ندرک  نیز  .یـسودرف.دنتسارآ ||  نتفر  هگباوـخ  يوـس  دنتـساخرب  هدروـخ  دـش  دـنگوس  وـچ  ندرک :  دـصق  .ندرک 

ادرف تفگ  ار  شْدبهپـس  ندرک :  راسفا  هنهد و  .نداـهنرب  نیز  .نتـسب  قاری  ندرک : قاری  گرب و  نیزب و  .ار  لـیپ  بسا و  ندـیناشوپ 
 : هیومت .لیوست  .یـسودرف.زاسب ||  رکـشل  نالیپ و  يارایب  زاتب  اتفگ  داد و  ودـب  یـشفرد  .یـسودرف.هاپس  روایب  نـالیپ  ياراـیب  هاـگپ 
نم مشچ  رد  شسورعون  وچ  دشاب  يا  هنتف  هک  اج  ره  دب  ءهنامز  .یسودرف.راکشآ  رهشب  شناهن  یتشگن  راک  تسیابب  نوچ  یتسارایب 

.ریوصت .لیثمت  .راطع.شدـیاب ||  نیریـش  برچ و  ياه  همقل  شدـیارآ  وید  وچ  ار  ایند  لـها  ناوید ص184 .)  ) دعسدوعسم .دیارایب 
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 [ كاحـضب ودب [  ...نتکاپ  لدانیب و  يوگنخـس و  سیلبا ]  نتـشیوخ [  زا  تسارآرب  یناوج  روصت :  .لکـشت  .لثمت  .لیکـشت  .هیوست 
سپ ...شروخ  اهینتـشک  زا  دـب  رتـمک  هک  شرورپ  ناـمز  نآ  دوبن  ناوارف  ...مرگیلاوخ  درم  روماـن  یکی  مروـخرد  ار  هاـش  رگا  تفگ 
نوـنک دـشاب  ریـشمشب  تخر  یتـسه  هـک  ناـسنآ  زا  ياراـیب  .یـسودرف.درک  ياـج  روناـج  نتـشک  لدـب  درک  يار  شنکدـب  نـمرهآ 

هدنتسرپ اب  شروخ  ياج  نهج  رد  زا  دنتسارایب  دادِعا :  .ندرک  رضاح  .ندرک  هدامآ  .ندرک  ایهم  .ندرک  هیهت  .یـسودرف.تخساپ || 
درد گوس  رب  هتفه  کی  دروخ  یمه  .یسودرف.گنلپ  نوچ  ار  مزر  هتخاس  منم  گنج  يارایب  ددرگزاب  وا  وچ  .یـسودرف.يامنهر  و 

 : نتخادنا هار  .یـسودرف.واکم ||  ام  اب  شیوخ و  نت  ناجنرم  واس  يارایب  یناوخب  همان  وچ  .یـسودرف.دربن  راک  تسارآرب  هگنآ  سپ 
.ندرتسگ .نداـهن  ار .) ناوخ   ) ندـیچ .ورـسخرصان ||  .یتساراـن  ایـسآ  هلغ  شیتسیاـبن  رگ  هلغ  ار ، نابایـسآ  رم  ایـسآز  رگنب  تسیچ 

دنداهن دنتساخرب  تخت  زا  وچ  سپ  نآ  زو  .یسودرف.دنتساوخ  یم  دندروخب و  اهشروخ  دنتسارایب  نیرز  ناوخ  یکی  ندرک :  تسار 
یم و دنتـسارایب  ناوخ  ات  دومرفب  .یـسودرف.مان  چـیه  ربم  یتیگ  رامیت  ماج ز  يامیپب  ناوخ و  يارایب  .یـسودرف.دنتسارآ  یم  ناوخ و 

دومرفب ار  يا  هدنتسرپ  .یسودرف.ناوخ  يارآرب  رگید  ناویاب  ناوخب  ار  نمجناک  سپ  دومرفب  .یـسودرف.دنتساوخ  نارگـشمار  دور و 
نآ يدز  ون  یهر  نوچ  یمه  تسارآ  رگد  زاس  يداش  زا  لد  رد  نداد :  هار  لد  رد  .یـسودرف.هاگ ||  يارایب  نشلگ  غاب  رد  هک  هاش 

یـسکب لد  اخیلز - .) فسوی و   ) یـسمش .متـساراین  ار  وزرآ  نیا  زج  متـساوخ  وا  زا  نم  ارت  تجاحب  .یخرف  .زاـس  يدرک  رگد  هاـم ،
مه ناوید ص447 || .)  ) یخرف .میا  هتـساخرب  يارـس  نآ  زا  تب  يا  اـم  میا  هتـسارآ  وتب  لد  يرادـنپ  وـت  نداد :  ودـب  لد  نتـسارآ ؛
.نآ ندرک  كوک  نآ ؛ دـننام  دور و  نتـسارآ  .یـسودرف.دورس -  یناولهپ  اب  ياراـیب  دور  زورما  تفگ  يرگـشمارب  ندرک :  گـنهآ 

رگید هاگان  دروآرب  دور  تسارایب  نوگرگد  هدننز  رایرهش  نآ  دتسب  خربوخ  زا  وچ  راسگ  یم  رگد  ماج  دروایب  نآ :  نداد  لامشوگ 
تـسارایب .یـسودرف.ار  شْروشک  نادرگ  تسارایب  ار  شْرکـشل  راـنید  داد و  مرد  ندرک :  ینغتـسم  .ندرک  ینغ  .یـسودرف.دورس || 
یتسارآرب گنج  ( 1) هدیـش اب  هک  یتفگ  هکنآ  رگد  ندرک :  .یـسودرف.هاپس ||  نآ  زاین  یب  هتـساوخ  زا  دـش  هاگتـسد  نانچ  ناتـسد 

.یـسودرف.نتسارآ هحون  ارت  دیابب  نتـساوخ  نیکب  میآ  متـسر  اب  وچ  .یـسودرف...راوس  مدیدن  ناریا  زک  دب  نآ  زا  گنلپ  روالد  نوچ 
رتسب نتخادنا  .ندرک  نهپ  .ندرتسگ  .ندنکفا  .یـسودرف.میتساوخ ||  وا  ( 2) داد نخس  نآز  یمه  میتسارآ  شزوپ  شهاوخ و  یـسب 

يدروخب و بالگ  ریـش و  دهـش و ز  اهـشروخ ز  .یـسودرف.باوخ  ياج  يرتهم  ره  تساراـیب  باـبک  ناوارف  ناـن  یب  دـندروخب  ار : 
...گنچب نیبوز  لاپوک و  دـنتفرگ  گـنج  تسارآرب  ناروت  رادهپـس  ندرک :  رومأـم  .نتـشامگ  .یـسودرف.باوخ ||  ياـج  یتسارآ 

رادهپس ورسخ  تسد  کیب  سوک  قوب و  ندیشورخ  دمآرب  .یسودرف.سوک  قوب و  اب  رادیب  ناراوس  سوط  ویگ و  هنمیم  رب  تسارایب 
 [ لاز تسشنب [  وچ  نتفرگ :  .ندرک  عورـش  .ندیزاغآ  .یـسودرف.شفک ||  هنیرز  ناناولهپ  همه  شفرد  ینایواک  اب  تسارایب  سوط 

رگداد يا  هک  نامز  نآ  نهج  تسارآرب  خـساپب  .یـسودرف  ورـسخیک . ]  اب  تسار [  راتفگ  هاش  اـب  تساراـیب  تساـخ  ياـپرب  زردوگ 
ون ینیرفآ  وا  رب  دنتساخرب  ياج  زا  رـسکی  همه  .یـسودرف.رس  كاخ  رب  وت  تخت  شیپ  مهن  رمک  مدنبب  نم  ات  وت  امرفب  ناهج  رایرهش 

تخت جات و  ودب  ندرپس  یهر  ناسب  ار  وا  نتسب  نایم  نتـساوخ  دوخ  دزن  ار  رهچونم  نتـسارآ  شزوپ  دب  رادرک  .یـسودرف.دنتسارآ ز 
هاگ نآ  رب  ناوریـشونا ]  اب  يو [  ابَا  .یـسودرف.دیدپ  دمآ  خساپ  ار  تفگ  نآ  رم  دینـش  نودـیرف ]  دبهپـس [  تفگ و  هداتـسرف  ...یهم 

يداشب .یسودرف.یتساوخ  ناوریشون  ماج  زا  یم  یتسارآ  ندروخ  یم  یتسشن و  زارگ  نادندزیت  یکی  یتسشن  ایؤر ]  رد  زان [  مارآ و 
ناهج وک  رگداد  نادب  دنتـسارآ  ون  نیرفآ  یکی  دنتـساخرب  دـنتفخب و  ینامز  .یـسودرف.دنتساریپب  ینایک  هالک  دنتـسارآ  ندیـشورخ 

سگرن ود  نوـخب  رهم  بآ  ناگدـید  زا  تـخیرورف  ندرک :  شقنم  .ندرک  راـگن  هـب  .یـسودرف.دیرفآ ||  ناوتاـن  یئاـناوت و  دـیرفآ 
 : ندرک رومعم  .ندرک  دابآ  .یسودرف.شفنب ||  درز و  خرس و  هتسارایب  شفرد  لیپ و  سوک و  ناشدندادب  .یسودرف.رهچ  تسارایب 

.یسودرف.رز ناک  وا  ّرف  زا  دمآ  دیدپ  رتخاب  ات  تسارایب  رواخ  تس ز  هتساوخ  وا  رهبزا  ندرک  ناهج  تس  هتسارآ  مدرم  زا  دزیا  نیمز 
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رـس رب  جاـت  نآز  تخدرپـب  دادـب  ار  نـیمز  يور  تساراـیب  .یـسودرف.دادب  ار  ناـهج  دـب  هتــسارایب  داژنورــسخ  هاـش  نآ  دوـب  نـینچ 
نشور تسارآ  مزب  یکی  ناولهپ  متسر  دش  خاک  يوس  ارنآ : ) دننام  سلجم و  نشج و  مزب و   ) ندرک دقعنم  اپرب و  .یسودرف.داهن || 
يداش مزر ز  راک  متـسر و  زا  دش  هگآ  وچ  .یـسودرف.مک  چیا  درکن  يداش  هش ز  یمه  مج  نیئآ  هب  یمزب  تسارایب  .یـسودرف.ناور 

هاگمزب یکی  مرخ  تسارایب  .یـسودرف.دنتساوخ  نارگـشمار  دور و  همه  دنتـسارآ  یم  مزب  دنتـسشن و  .یـسودرف.مزب  هاگنآ  تسارایب 
ناویاب خاکب و  غابب و  .یـسودرف.مزب  يارایب  زاسب و  نم  اب  وت  مزرب  دـیآ  رگید  یـسک  ات  نامب  .یـسودرف.هالک  ینایک  نآ  داهنرب  رـسب 

یکی .یـسودرف.دنتساوخ  نارگـشمار  دور و  یم و  دنتـسارایب  ینــشج  ياـج  رهب  يور  دـنداهن  يداـش  یناـهج ز  سواـکیک ]  يوا [ 
.یـسودرف.باب جـنر  زو  شیوخ  لد  درد  بایـسارفا ز  زا  دـنار  نخـس  ناوارف  نتکاـپ  ورـسخ  دـبوم و  در و  نتلیپ  اـب  تسارآ  سلجم 

هک دب  نانچ  ندرک :  شوخ  .ندرک  رورسم  .ندرک  داش  یقهیب || .) خیرات   ) .میدش ياجنآ  دندوب  هتسارآ  رگید  ياج  بارش  سلجم 
یکی رب  ناوخب  نارـس  رکـشل  يدـنچ ز  دـنتفرب  نارتهم  ات  بسارهل  دومرفب  تخرد  ناشفا  لگ  ریز  دـنداهن  تخت  زور  کی  سراپ  رد 
يرما ِندرک  مولعم  نیعم و  .یـسک  يارب  ار  يراک  ای  يزیچ  ندرک  دزمان  .یـسودرف.دنتسارایب ||  یتیگ  هاـش  لد  دنتـساوخ  یم  ماـج 

( ردنکـسا هب  وطـسرا  ءهمان   ) .یـسودرف...ناگدازآ ناگرزب و  مانب  يرتفد  نک  زاغآ  يارایب و  يروشک  يرتهم  ره  راوازـس  ار :  یـسک 
.یسودرف.دنزگ اب  یکی  دیمارپ و  یکی  دنب  هب  ار  یکی  نابهگن  ار  یکی  ازس  ار  یکی  ره  رم  تسارایب  اون  زا  دوب  هک  سکره  ناریـسا و 

هک ناـیم  تسد و  ود  شتـسبب  يدـنبب  ریـش  مرچ  زا  تساراـیب  يدـنمک  رید  دوساـن  دینـشب  وچ  نودـیرف  ندرک :  تسرد  .نتخاـس  || 
.ندرک نت  رب  .ندرک  تـسار  نـت  رب  .ندرک  سبلم  .تـعلخ  ندـیناشوپ  .هماـج  ندـیناشوپ  .یـسودرف.نایژ ||  ریـش  دـنب  نآ  دـیاشگن 
تیکین هب  .یـسودرف.دیزس  نوچ  نانچ  ار  وا  تسارایب  دید  هک  ار  نآ  ره  تعلخ  راوازـس  نداد :  یگماج  .نداد  سابل  .نداد  شـشوپ 

.یسودرف.دنتساوخ ناگیامنارگ  بسا  سپ  دنتسارآ  تعلخ  ار  هداتسرف  .یسودرف.نتساوخ  سک  دیاشن ز  یکین  هک  نتـسارآ  نت  دیاب 
دوخ ناـج  نوچ  دـیاش  هتـسارآ  شنت  ابیدـب  تسین  رو  .یـسودرف  ؟ يورب دـیآ  هچ  ادرف  هک  یناد  هچ  يوـگم  ادرف  ياراـیب و  شخبب و 

هدـید ز درد و  زا  رپ  لد  ردـپ  نورب  دـمآ  تسارایب و  نامرفب  ندـش :  سبلم  .ندیـشوپ  .ورـسخرصان ||  .شلاـصخ  يابیدـب  تسارآ 
.یسودرف.نتخادرپ ماگنه  چیه  دبن  بایسارفا ]  .نتخات [  یئوس  ره  رب  تسارآرب  ندروآ :  نتخات  نتـسارآ ؛ نتخات   - .یـسودرف.نوخ

رپ رسارس  یناهج  هتسارآ  دب  یجنگ  زیچ  ره  .یسودرف.دنتساریپب ز  نتـشک  جاراتب و  دنتـسارایب  هنیکب  لد  همه  نتـشابنا :  .ندرکرپ  || 
ياج ناهم  ریزب  يُدب  ار  ناهِد  يزور  ناگرزب و  يُدب  ار  ناهم  دبوم  رتورف ز  ندیـشک :  فص  .نتـسب  فص  .یـسودرف.هتساوخ ||  زا 
.ندش نیزم  یلحتم و  .نایدزا  .دوش ||  نتسارآ  رکشل  و  رکشل ، نتـسارآ  هب  عوجر  .یـسودرف.نایراک و  همه  يدنتـسارایب ، نایرازاب 

شخبب یـشیب  ياراـیب و  یبوـخب  .یـسودرف.يدرخب  رگا  ياراـیب  یکین  هب  يدـب  درگب  هنوـگچیا  درگم  یلحت :  .نتفرگ  بیز  تنیز و 
ابیدـب .یـسودرف.تخب  دـبای ز  زور  دـیارایب و  تخت  یهاـش و  هـک  خـساپ  داد  نـینچ  .یـسودرف.شخب  شیوـخ  لد  رب  ار  زور  نـکم 

.یقیقد.دیارآ وت  ءهبطخ  زا  ربنم  نید  دریگ  وتب  گنژوا  رف و  .یـسودرف.يوج  هار  دـش  بساجرا  کیدزن  هب  يوب  گنر و  اب  تسارایب 
، مظتنم بترم ، .یـسودرف ||  ؟ یتسارایب يّژکب  ار  لد  وچ  یتسار  زا  هب  يّژک  هک  دـیوگ  هک  ندرک :  فوصوم  فصتم و  قلختم و  || 

.یـسودرف.هاگمارآ تسارایب  شوایـس  هاگیاجنآ  زا  دندیـشک  ناویاـب  نداد :  بیترت  .نداد  مظن  .ندرک  ناـماسب  قسنب ، مظنب ، قستنم ،
ام طبـضب  ...رـصم  ات  بناج  رگید  زا  مور  ات  راـید  نآ  .یـسودرف.متساوخ  نم  هک  یتیگ  تشگ  ناـنچ  متـسارآ  نم  یبوخب  ار  ناـهج 

نارواش ءهگنز  روماـن  يا  وت  رب :  نداـهن  لد  .نآ  ندرک  رـضاح  .نآ  ندرک  دعتـسم  لد ؛ نتـسارآ  (. - یقهیب خـیرات   ) .ددرگ هتـسارآ 
تفگ نینچ  ندرک :  شوخ  .یسودرف.هتسارآ ||  شنامرفب  لد  همه  هتـساوخ  شمار و  اب  دنتفرب  .یـسودرف.نارگ  جنرب  ار  لد  يارایب 

ارم دربـن  رکـشل  یتساراـیب ز  نوـچ  ردـپ  شیپ  ز  ندـش :  حلـسم  .یـسودرف.نخس ||  نیریـشب  شزغم  ياراـیب  نک  هزاـت  نـمب  ار  وـک 
دیشروخ دمآ و  ناهج  نابوخ  دیع  .یسودرف.نتساوخ  نیکب  دهاوخ  تفر  یمه  نتسارآ  شدیجیـسب  ورـسخ  هک  .یـسودرف.یتساوخ 
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ارت دیاین  نتشگ :  رضاح  .ندش  ّدعم  .ندش  دعتسم  .ندرک  هدارا  .ندش  ممـصم  .یخرف.هاگپ ||  تسارایب  دیـشوپب و  دیع  ءهماج  هاپس 
هاش تناـج ز  هتفر  متـساوخ  نم  هن  هار  هدرک  مگ  درم  ياـک  تفگ  یمه  .یـسودرف.راک  يارآرب  ياـج و  زادرپب  راـکب  نونکا  شزوپ 

ناردــنزام هاـگارچ  یتساراـیب  ار  يرترب  هـمه  .یــسودرف  ؟ یتـسارآ ندرک  دــب  هـک  مدرک  هـچ  یتـساوخ  رگ  هـک  خــساپ  داد  نـینچ 
بایـسارفا تساراـیب  شگنجب  .یـسودرف.متساوخ  نتـشیوخ  زا  هـب  شک  رگم  متــساراین  ار  سک  دـنویپ  هـک  .یــسودرف.یتساوخ ... 

دارخ تسارآرب  .یسودرف.زین  تسارآ  نتفر  هگیاجنآ  زو  زیچ  رایسب  دیـشخب  شیوردب  .یـسودرف.بآ  رب  دزرب  كاخ  یمه  نودرگب 
رهش زا  وچ  .یسودرف.دنتساخرب  ياج  زا  لد ، یگنتب  دنتسارآرب  ار  شخساپ  همه  .یـسودرف.هاش  دومرف  هک  ناسنادب  دمایب  هارب  نیزرب 

.یـسودرف.نتساوخ یتشآ  دوب  تمیزه  نتـسارآ  دهاوخ  ار  گنج  وا  رگ  .یـسودرف.راک  زاسرب  يارآرب و  نتفرب  رایرهـش  دوش  نوریب 
دیجیــسب و دــیابب  نتــساوخ  نـیک  ماــگنه  تسنوـنک  .یــسودرف.دنتسارایب  نتــشک  جاراــتب و  دنتــساوخ  ناــشدرب  یمه  يراوـخب 
ار نیچ  گـنج  همه  دنتـساخرب  دـنداهنرب و  نـیا  رب  میرذـگن  وـت  ناـمرف  يار و ز  میرتـهک ز  اـم  دـنتفگ  زاوآ  هـب  .یـسودرف.نتسارآ 

نوخیبش رهبز  دنتـساخرب  دنداهنرب و  نیا  رب  .یـسودرف.دنتسارایب  ار  شندرک  هبت  دنتـساخرب  ود  ره  کبـس  ردارب  .یـسودرف.دنتسارایب 
يزیچ ره  دندروایب  .یسودرف...غابب  هتفهن  یتسشب  نت  رس و  یتسارایب  شتـسرپ  رهبز  یتساخرب  ریگبـش  هیامنارگ  .یـسودرف.دنتسارایب 

یـسمش .متـساوخ  اـفو  رهمب و  ار  وا  نم  متـسارآ  نم  فسوی  دـنویپب  نیمار .) سیو و  ) .تساراـیب ار  نتفر  ماـش  زاـمن  تساوخ  وا  هک 
رد .ندرک  روـمعم  .ندرک  ناداـبآ  .ورـسخرصان...دیارایب ||  ار  راـک  نینچ  رم  مهاوـخ  نـم  هکناـنچ  وـت  لد  رگ  اـخیلز .) فـسوی و  )

نک ز لدـع  بلط  همانزورون .)  ) .تسارایب نایاپراهچ  اهرطع و  ابید و  رهوگ و  رزب و  دیـشمج  ار  نایناهج  و  نتـشاد :  هاـفر  بصخ و 
.ندرک شورفم  .يدحوا.دیارایب ||  یملاع  ناشلدع  دیاش  ار  دـیز  ورمع و  ناشوحن  ریـسفت  تمکح و  وحن و  نادـم  وگ  ریزو  هاش و 

دور و هدنزاون و  دنتسارآ  سلجم  رب  هماج  نآ  رب  .یسودرف.دنتساوخ  نارگیلاوخ  ابیدب و  دنتسارایب  ار  وا  هناخ  یکی  ندرتسگ :  طاسب 
اه هماج  یهم  جـنگ  دنتـسارایب ز  یمور  يابیدـب  اـهناشاک  خاـک و  هناـخ و  اـبا  اـهناویاک  دومرفب  سپ  نآ  زو  .یـسودرف.دنتساوخ  یم 

(3) دازهب هب  ندرک :  شزاون  .یـسودرف.هاگ ||  تساراـیب  یمور  يابیدـب  هاـش  زور  کـی  هک  دـبوم  تفگ  نینچ  .یـسودرف.دنتساوخ 
وچ .یـسودرف.رهمب  شیور  ياـسیم  ياراـیب و  رهچ  ياـمنب  زیت و  وا  شیپ  ورب  ماـگ  رادرب  وـت  ددرگ  مار  وا  وـچ  ماـگل  نـیز و  ياـمنب 
نآ دریْذپن  هک  یتسار  زا  میارآ  رتفد  یکی  نتـشاگن :  .نتـشون  .یـسودرف.نتسارآ ||  دیاب  ارت  شنانع  نتـساوخ  نیکب  دیآ  ورـسخیک 

لدب دب  ءهشیدنا  چیا  رادم  شاب  داینب  وت  ار  درخ  هشیمه  شاب  داش  رـسپ  يا  هاش  تفگ  ودـب  ندـیزرو :  .یـسودرف.یتساک ||  يّژک و 
هک هد  نآ  زا  .یسودرف.روخم  هدنا  يارآ و  يداش  یمه  رگداد  ششخب  رد  تسین  یمک  .یـسودرف.لسگرب  مغ  يارآ و  يداش  یمه 

فسوی و  ) یـسمش .میتساراین  ار  یتسار  زجب  میتسار  ام  هک  ینادـب  ات  نادـب  ...تسرد  ینادـب  اـت  رـسپ  يا  سرپب  تسخن  اـم  لزنم  دـب 
هراچ مرد  جـنگب و  .یـسودرف.یتسارآک  هراچ  ره  دوس  دـبن  یتساوخ  نم  نوخ  ناهن  ردـنا  سپ  ندیلاگـس :  .ندیـشیدنا  اـخیلز || .)

 - .یـسودرف.دنتسارآ هراچ  یمه  بش  همه  دنتـساخرب  ياج  زا  هنوگ  نیا  رب  .یـسودرف.متساوخ  نم  هک  دـش  نانچنآ  نونک  متـسارآ 
هب هماج  نتسارآ  .یسودرف.هنت -  کی  لدکی و  همه  یهاپس  هنمیم  هرسیم  اب  تسارایب  اب :  ندرک  لداعم  .اب  ندرک  ربارب  ...اب ؛ نتـسارآ 

تسارآ دینشب  وچ  نآ :  ءهیبعت  قیـسنت و  میظنت ، بیترت ، مزر ؛ ای  گنج  نتـسارآ  .نآ -  ندرکرب  مادناب  .نت  رب  نآ  ندرک  تسار  نت ؛
هتــسارآ نـتکی  ار  گـنج  نـیا  هـک  تـس  هتــساخ  نوـنک  یتـسم  یتـفگ ز  وـت  .یــسودرف.مزب  دوـب  وا  مزر  ار  دروآ  مـه  مزر  دازهک 

دنتفرگ گنج  تسارآرب  ناروت  رادهپس  .یسودرف  گنرد ؟ نیدنچ  تسیچ  يدمآ  مزرب  گنج  يارایب  رکشل  رآ  زارف  .یسودرف.تس 
یتـسود و قـباوس  تحلاـمم و  تبحـص و  قوـقحب  ار  نآ  حاـنج  بـلق و  هرـسیم و  هـنمیم و  .یــسودرف...گنچب و  نـیبوز  لاـپوک و 

تعلخ یکی  نیمز  رایرهش  وا  راوازـس  نآ :  نتخاس  رـضاح  هدامآ و  ای  نداد  تعلخ ؛ نتـسارآ  (. - هنمد هلیلک و   ) .هتـسارایب تصلاخم 
نارهم رهبزا  تعلخ  یکی  .یـسودرف.ناهِم  رـسکی  دـندنام  هریخ  وا  زک  ناهج  هاش  تسارآ  تعلخ  یکی  .یـسودرف.نیرفآ  اـب  تسارآ 
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نتـسارآ .یـسودرف.دنتساوخ -  وا  شیپ  ار  هداتـسرف  دنتـسارآ  تعلخ  اـت  دوـمرفب  .یـسودرف.دایب  درادـن  سک  نآـک  تساراـیب  داـتس 
بطر .ندرک  هدنیوگ  ایوگ ، .ندرک  ایوگ  ملکتم و  .يزیچ  نتفگ  .نآ  اب  ندرک  ملکت  هب ؛ نابز  نتسارآ  راّهد - .)  ) .عنصت نتـشیوخ ؛

راتفگب وک  یـسک  نآ  گرزب  .یـسودرف.میتسارآ  يو  مان  هب  ار  نابز  میتساوخ  یمه  اراد  ّرف  همه  هب :  ناسل  بیطرت  .هب  ندـش  ناسللا 
کیاکی ام  نونک  .یسودرف.دنتسارایب  ار  نابز  یبوخب  دنتساخرب  هدنناد  ناگرزب  .یسودرف.تساوخن  يّژک  تسارایب و  ار  نابز  تسار 

ِنتسارآ .یـسودرف.دنتسارایب -  نیرفنب  ار  نابز  دنتـساخرب  وچ  نادرم  ياپ  همه  .یـسودرف.میتسارایب  تدنپ  هب  ار  نابز  میتساوخ  ار  وت 
بدا هب  .نداهن  نایم  رد  .نتفگ  .ندرک  ادا  نآ ؛ لاثما  خساپ و  نخس و  نتـسارآ  .ندرک -  شیارآ  .ندرک  هولج  .فوشت  ار ؛ دوخ  ْنز 

ام هک  دنتساریپب  يدنمشوه  لد  دنتـسارآ  خساپ  ارو  ناناوج  .یـسودرف.دنتساریپب  لد  وا  راتفگب  دنتـسارآ  خساپ  وا  شیپ  نالی  نتفگ : 
.یسودرف.دنتساوخ یتشآ  یبوخ و  همه  دنتسارآ  خساپ  کیب  کی  نارس  .یـسودرف.يامنهر  ارت  یکینب  هشیمه  ياپب  تشیپ  میناگدنب 

راـتفگ تساراـیب  یبوخب  تساـخ  ياـپرب  بسارهل  درک  هگن  .یـسودرف.نمجنا  یب  ياراـیب  اهنخـس  نز  يار  اـب  وت  یـشاب  هک  هگنآره 
ياـه نخـس  متـساوخ  ار  هس  ره  امـش  رهبز  ...دوب  شْرتـخد  هس  رهوگ  هتفـسان  وچ  .یـسودرف...هاپس  نارـس  يا  تفگ  زاوآ  هب  تسار 
نانچ نتسارآ  وت  شیپ  هب  نخس  .يدعس.شومخ  ناناویح  نوچ  نیشنب  ای  شوهب  مدرم  وچ  يارآ  نخس  ای  .یـسودرف.متسارآ  هتـسیاب 

ءهیبعت .ندرک  فصب  رکشل ؛ نتسارآ  .شیقرت -  نآ ؛ زج  نخس و  نتسارآ   - .نیمی نبا  .لقاب  نخس  درب  نابحـس  رد  رب  هفحت  هک  دشاب 
رگدـکی زا  هنیک  نـالی  دنتـسارآ  رکـشل  وس  ود  ره  زا  وـچ  ندرک :  تسار  فـص  .ندرک  فوفـصب  .ندرک  زاـسب  .ندرک  حلـسم  .نآ 

دتفوا گنج  وچ  نتساوخ  مرد  دنادب  نامیپ  هب  .یسودرف.رادمان  نآ  کیدزن  دنتفرب  راهب  نوچ  يرکشل  هتـسارایب  .یـسودرف.دنتساوخ 
نیک مزر و  نوـنک  میوـگب  .یـسودرف.دنتساوخ  نیک  مزر و  همه  ناریلد  دنتـسارایب  رکـشل  تسار  پـچ و  .یـسودرف.نتسارآ  رکـشل 

لد دردب  .یسودرف.هایس  دش  نیمز  نابسا  درگ  زا  هک  هاگمزر  یکی  متسر  تسارایب  .یسودرف.نتسارآ  رکشل  متسر و  نامه  نتساوخ 
.یسودرف.تسدب هدید  شاخرپ  زرگ  یکی  تسشنرب  دوخ  تسارایب و  ار  هپس  .یسودرف.دنتسارایب  ناریا  هاش  پچ  دنتـساخرب  ياج  زا 

تمواقمب دنتفرگ و  نتـساوخ  تعزانم  فرط  ره  زا  كولم  دندیناچیپب و  وا  تعاط  زا  ندرگ  ناگرزب  زا  يا  هفئاط  هک  دـماینرب  یـسب 
نتسناوت ینعی  نتسرآ  ینعم  هب  اهگنهرف  ضعب  رد  .هیومت ||  .لیوست  ؛ ار يزیچ  نتسارآ  یسک  مشچ  رد  (. - ناتسلگ  ) .نتسارآ رکشل 

یتسار رگا  .يرصنع.تسا  نتـساریپ  هب  ورـس  نتـسارآ  لاثما : .يارایب -  .تسارآ  تسا : شیارآ  نآ  مود  ردصم  .دنا  هدرک  طبـض  زین 
.شوایس بسا  مان  ( - 3  ) .دید ن ل : ( - 2  ) .بایسارفا رسپ  ( - 1 (. ) نویعلا ةرق  زا   ) .دوب نتسارآ  سورع  هطاشم  رب  .یتسارآ  تراک 

.ینتسارآ

.تسا بجاو  نآ  نتسارآ  هک  .تسا  يرورض  نآ  نتسارآ  هک  .نتسارآ  روخرد  .نتسارآ  رد  زا  تقایل ) ص  [ ) [َت

.هتسارآ

هکنآز رگ  هدرک :  هنوگلگ  هزاغب و  .فرخزم  .زّرطُم  .هیلاح  .یلاـح  .یلُحم  .لـمجم  .نّیزم  .ماردـپ  .هدوم  .هدومآ  فم ) ن  [ ) ِت [َت / 
زور نراق ]  ءهبـصق  میرپ  ردنا  يو [  ردنا  يزور  هدزناپ  رهب  .بیعـشوبا.تناخر و  ددرگ ز  هتـسارآ  هتـساریپ  یئآرب  رهـش  ءهتـساریپ  هب 

ناتسبش ملاعلادودح .)  ) .دننک جازم  رگیدکی  اب  دنیآ و  رازابب  هتسارآ  نامالغ  ناکزینک و  نادرم و  تیحان  نیا  ءهمه  زا  دشاب و  رازاب 
همانهاش چ  ) یسودرف .هتساوخ  رپ  نایوربوخ و  زا  رپ  هتسارآ  دب  یتشهب  ناتـسبش  ...دندمآ  زاسمزب ]  وا [  رادیدب  دندمآ  زاب  شیپ  همه 

نآ زا  تخت  جات و  هتسارآ  ددرگ  ودب  .یسودرف.هاگتخت  هتسارآ  تشگ  ودب  هانپ  ناریا  دوب ز  وا  رم  ار  هپـس  یقایسریبد ج1 ص297 .)

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسب یتشک  نهپ  یکی  .یـسودرف.هتساوخرپ  راوید  ماب و  رد و  هتـسارآ  دش  یناهج  نیذآ  هب  .یـسودرف.تخب  هدنام  نیدـب  مان و  هتفر 
نوچ هتـسارایب  غارچ  نادنچب  غورف و  نادـنچب  ...دوبک  خرچ  تسا  خرـس  توقای  .یـسودرف.سورخ ز  مشچ  وچمه  هتـسارایب  سورع 

دندـناوخ یمه  رب  وا  رب  نیمز  رب  رـس  هراومه  دـنداهن  ار  هاـگ  هتـسارآ  هنوگنادـب  ار  هاـش  خر  اـبیز  دـندید  وچ  .یـسودرف.غاب  زورونب 
زا رپ  رسارس  راهب  غاب  وچمه  هتسارایب  .یـسودرف.هتساوخ  زا  رپ  شـشخب  داد و ز  هتـسارآ ز  دش  یتشهب  نوچ  نیمز  .یـسودرف.نیرفآ 
داب هتـسارآ  تتینک  مانب و  .یـسودرف.راهب  ردـنا  لـگ  نوچ  هتـسارایب  رادـمان  رکـشل  نآ  جـنگ  رز و  .یـسودرف.راگن  يوب و  گـنر و 

ناهج دیحوتلارارسا .) زا  ( ؟ یئآ راتفرگ  هک  یسرتن  تسود  يا  یئآ  رازابب  تسم  هتسارآ و  .يرصنع.رشح  ات  هبطخ  رعش و  هاگـشیاتس 
ود یقهیب .) خیرات   ) .هتسارآ تشهب  نوچ  مدید  یئارس  یقهیب .) خیرات   ) .شکرابم راگزور  نآ  رد  تسنام  ار  هتـسارآ  یـسورع  نوچ 
ام تفگیم و  نخـس  یباب  ره  رد  زور ، نآ  دوب  رت  مدقم  يو  نوچ  راچان  یقهیب .) خیرات   ) .تشگ هتـسارآ  عیقوتب  دمآ و  هتـشبن  روشنم 

تـسش وز  هکره  یقهیب .) خیرات   ) .دنام ار  هتـسارآ  یـسورع  ناهج  یتفگ  یقهیب .) خیرات   ) .میتشاد یم  هتـسارآ  باوصتـسا  هب  ار  نآ 
ناسین هب  غاب  نوچ  هتسارآ ، تسناجب  زورما  نت  رون  یب  هریت و  نیا  .ورسخرصان  ؟ دیآ راک  هچب  ار  وا  هتسارآ  غاب  شیارآ  کلف  رگمتس 

راگزور رمع و  مایا  .دعـسدوعسم.داب و  راهدنق  ءهدکتب  وچ  هتـسارآ  نآ  زا  کلم  ماّیا  ینـشج و  داب  هتفه  ره  .ورـسخرصان  .راذآ  هب  و 
مالسا ءهطخ  هک  همسا  ّزع  ار  راگدیرفآ  رم  رکش  انث و  دمح و  ساپـس و  هنمد .) هلیلک و   ) .ددرگ هتـسارآ  نادب  نالبقم  زا  یکی  تلود 
هتـسارآ لمع  ملعب و  نم  نطاب  رهاظ و  و  هنمد .) هلیلک و   ) .تسا هدینادرگ  هتـسارآ  ...تفأر  لدع و  لامجب  ار  ملاع  دـقع  ءهطـساو  و 

هلیلک  ) .منادرگ هتسارآ  وا  لد  مشچ و  رد  ار  نآ  دشاب  ...کیدزن  باوصب  هک  ریش ]  دنک [  زاغآ  يراک  نوچ  هنمد .) هلیلک و   ) .ددرگ
نتــشیوخ ار  وا  گـنج  هتــسارآو  دــب  هداـمآ  وـت  دزن  هدیجیــسب :  .هدغــسب  .هتخاـس  .دعتــسم  .رــضاح  .هداـمآ  .اــیهم  هـنمد || .) و 

رگا تس  هتـسارآ  ردـیا  هـمه  نـیا  ارت  .یکدور.هتـسارآ  نتـشیوخ  ار  وا  گـنج  ( 1) هتـساخرب يدـب  هدامآ  وت  دوخ  .یکدور.هتـساریپ 
مظتنم .مهارف  .ورسخرصان.ار ||  شمارخ  رم  شاب  هتـسارآ  يراوشد  جنر و  دیون  داد  نوچ  .یـسودرف.تس  هتـساوخ  رگ  يرایرهش و 

جرا وا  زو  هتسارآ  دش  مدرمب  هنامز  رومعم :  .نادابآ  ناتسیس || .) خیرات   ) .درک رالاس  ار  یـسوم  نب  ۀبیتع  درک و  هتـسارآ  هاپـس  زاب  :
لها یقهیب .) خیرات   ) .ددرگ رت  هتسارآ  هاشداپ  نادب  ...هعقب  نآ  ات  ...دروآ  ادیپ  ار  هاشداپ  نیا  دنوادخ  .یسودرف.هتساوخ  یمه  دریگ 
خلبب ...نسحلا  نبدمحا  یقهیب .) خیرات   ) .ددرگ هتـسارآ  ام  طبـضب  دنیـشن و  نآ  رب  ام  مان  ات  دنا  هتـشارفارب  ندرگ  تایالو  نآ  ءهلمج 

.تسا نَـهآ ]  هـب  ودـب [  ناداـبآ  هتـسارآ و  ناـهج  و  یقهیب .) خـیرات   ) .ددرگ رت  هتـسارآ  يو  ریبدـت  يار و  هـب  اـم  تـلود  اـت  ...دـیآ 
دیسر يرازغرم  هب  ملاعلادودح .)  ) .هتسارآ ياهتشک  اه و  هویم  اب  تسا  يرهـش  هبرز ، نیع  هایگرپ :  .مّرخ  .بصخاب  همانزورون || .) )

: رایع لماک  .رایع  مامت  .لماک  .مامت  .هتـسارآ ||  یناوج  وکین : لیاضف  ءهمه  بحاص  .بّدؤم  هنمد || .) هلیلک و   ) .هتـسارآ هبرتش ]  ] 
رکـشل هتـساوخ  زا  دـش  هتـساوخ  همهنآ  داد  جاراـتب  ناداـبآ :  .هّفرم  .رگناوـت  .ینغتـسم  .ینغ  .هتـساریپ ||  .حـقنم  .هتـسارآ ||  يدرم 

یمه ار  هپس  هتساوخ  زو  داشگب  جنگ  رد  .یـسودرف.هتسارآ  تموب  رب و  ددرگ  هک  هتـساوخ  نم  نادنچ ز  وت  یبایب  .یـسودرف.هتسارآ 
، ناوخ  ) هدیچ .هدرتسگ  .هداهن  .یسودرف.هتسارآ ||  شدرک  یسُگ  دادب و  هتـساوخ  یـسب  ار  نابغاب  نامه  .یـسودرف.هتسارآ  شدرک 

دنامن نامهم  هک  ریـس  راو  نامهیم  وا  زا  دوز  روخب  تس  هتـسارآ  ِناوخ  ناهج  نامهم ، وت  تس  هتـساخرب  هناخ  ناـمهیم  یکی  هرفس : )
هک خساپ  داد  نینچ  هتسارآ  لد  دراد  هک  یناد  هچ  هتساوخ  زا  هک  رگید  دیـسرپب  رورـسم :  .ناداش  .شوخ  .يدسا.رید ||  ياج  کیب 

نابز درادـن  ایوگ  هک  مدرم  هچ  هدرک :  نترب  هماـج  .سبلم  .هدیـشوپ  .یـسودرف ||  .زین  تسا  راوخ  زیچ  رگ  تسا  یمارگ  زیچب  مدرم 
.يدعس ؟ هتساخون نادانب  دنام  هچ  هتسارآ  يوخشوخ و  بوخ و  نز  هدوتـس :  قالخا  ياراد  .يدسا.ناور ||  یب  يرکیپ  هتـسارآ  هچ 
نیّرزب دومع و  نیّرزب  هاش  شیپ  ار  لاز  هتسارآ  سپ  .یسودرف.هتساوخ  زا  رپ  یتشهب  نوچ  نیمز  هتسارآ  نادرم  نابسا و  ز  حلسم :  || 

.دـیآ هداتـسرف  ام  کیدزن  ...مامت  تلآ  زاس و  اـب  هتـسارآ  راوس  مـالغ  رازهود  ...هناـخداّرز  زا  هک  تسا  نآ  طرـش  .یـسودرف...هالک 
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رب .یـسودرف.هتسارآ  جنگ  نآ  ردنا  دوب  هک  هتـساوخ  همه  کی  کی  دنتـشبن  ولمم :  .هدرکرپ  .هدرکدرگ  .هتـشابنا  یقهیب || .) خیرات  )
هتـسارآ جنگ  رد  دیلک  .یـسودرف  نودیرف ... ]  دید [  رهچونم  يازـس  رـسارس  اهجنر  یـسب  رب  هدـمآ  درگب  اهجنگ  هتـسارآ  هنوگ  نیا 

هتسارآ جنگ  نیا  زا  زیهرپب  .یسودرف.هتسارآ  جنگ  نمب  ندرپس  هتـساوخ  وت  ناج و ز  جنر  نم  .یـسودرف.هتساوخان ز  داد  وا  روجنگب 
.تالآ بابسا و  اب  .یسودرف.هتسارآ ||  جنگ  رز و  حیلس و  هتساوخ  نیا  مشخب  نایناریاب  .یسودرف.هتساوخ  نیا  جات و  يردُرم  نیا  زا 

دش هک  هتساوخ  ارو  نادنچ  دیشخبب  .یسودرف.هتسارآ  دش  هدایپ  راوس و  رایدنفسا ]  هتـساوخ [  هگمزر  نآ  زا  دیـشخبب  زاسب :  .گربب 
رپ هتسارآ  ود  ره  دبب  رکشل  ود  .یـسودرف.هتسارآ  دمآ  هاش  هاگردب  هتـساوخ  اب  جنگ و  اب  لیپ و  ابا  .یـسودرف.هتسارآ  شناویا  خاک و 

هتساوخ نم  یبایب ز  ناوارف  نمجنا  نیا  زا  مراذگرب  ترس  نم  یهاوخ ز  راهنز  هک  نودیا  رگ  .یسودرف.هتساوخرپ  جنگ  رـس ، هنیک  زا 
قسنب .مظنب  .ناماسب  همانزورون || .)  ) .هتخاس هتسارآ و  یتشاد  یهاپس  يدرک  یگنج  نوچ  .یسودرف.هتسارآ  رس  کی  ترکشل  دوش 

تــشگ وا  راـک  هـمه  هتــساوخ  یمه  سک  ره  دیــشخبب  .یــسودرف.هتسارآ  راـک  دوـش  اـت  ربـب  هتــساوخ  ناـنچمه  وا  کـیدزن  هـب  : 
تسا هتساوخ  شک  تسارنآ  يداش  همه  یقهیب .) خیرات   ) .هتسارآ هوبنا و  يرکشل  اب  دیـسررد  نسحلاوبا  زور  نیا  .یـسودرف.هتسارآ 

دش و ناوارف  رکشل  وچ  دّیؤم :  .يوق  .اب  ءهدش  تظفاحم  تسارح ، تیامح ، هب ؛ هتسارآ   - .يدسا.تسا هتـسارآ  شراک  هتـساوخ  ارک 
ریشب ام  رازغرم  نابز  رب  ناریاز  دنار  نخـس  وک  تسین  هرهز  نآ  ناهج  رد  ار  هش  چیه  .یـسودرف.هتسارآ  دش  رب  یب  درم  لد  هتـساوخ 
.دراد هتسارآ  اضر  لامجب  ار  نانیاخ  هشیمه  هک  تسا  نآ  کلم  تارکس  زا  یکی  .یخرف.نایژ  ریش  اب  دیشوک  ناوت  دب  تسا  هتـسارآ 
هدرک گرب  نیز و  هنمد || .) هلیلک و   ) .دهد تسد  ناسآ  دشاب  هتسارآ  ینامسآ  قیفوتب  تمه  هک  یئاج  زا  بسک  و  هنمد .) هلیلک و  )
دنروآ شیپ  ار  لــیپ  یقایـسریبد ج1 ص91 .) همانهاش چ   ) یـسودرف ...هتـسارآ  نابـسا  جـنگ و ز  هتـساوخ ز  دـب  هچره  اـت  دومرفب  : 

رازه هب  يریپ  لاثما : .تسا -  هدـمآ  زین  یقیـسوم  زا  یماقم  هناختب و  ینعم  هب  اـهگنهرف  ضعب  رد  ِا ) (. || ) ناتـسیس خـیرات   ) .هتـسارآ
.يدسا.تس هتسارآ  شراک  هتساوخ  ار  هک  .دیآ  دیدپ  اهیرامیب  عاونا  هعماس و  رصب و  فعض  نایـسن و  يریپ  رد  تسا ؛ هتـسارآ  تلع 

يرتدـب هب  يدـب  .دـش  رتوکین  یکین  .يراخب  قعمع.دـش  هتـسارآ  زین  هزبس  هب  دوب  لگ  .تسا  لام  بحاص  هافر  شیاسآ و  ءهیام  لاـم 
.هتسارآو يُوب  هدامآ  وت  دوخ  ن ل : ( - 1  ) .دیئارگ

.نخس هتسارآ 

نادوراد هب  نوچ  ار  درخ  كدوک  هک  دـنا  هدروآ  ناـنچ  رز ]  صاوـخ  صاوـخ [  رد  و  ناـیب :  شوـخ  بکرم ) ص  [ ) ِت ُس َخ [َت / 
(. همانزورون  ) .دیآ نیریش  مدرم  لد  رب  دیآ و  نخس  هتسارآ  دنهد  ریش  شرز 

.ندش هتسارآ 

.تتزت .نیقت  .نایدزا  راهد .)  ) .نّیزت بکرم ) صم  [ ) ِت ُش َد [َت / 

.ندرک هتسارآ 

.عنصت ندرک ؛ هتسارآ  ار  نتشیوخ  .هیومت -  .نبق  .نییقت  .نتسارآ  .نییزت  بکرم ) صم  [ ) ِت َك َد [َت / 

.هدننک هتسارآ 
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.هدنیاریپ .نِّیزم  .هدنیارآ  بکرم ) فن  [) ِد ْنَن َد /  ِت ُك  [َت / 

.ضارآ

.ضرَا ِج  ِا ) (ع 

.اوقارآ

.دوش اوقارَا  هب  عوجر  .گنس  مدنگ  ناهرب .)  ) .کهایس ِا ) برعم ، [ ) [َق

.نوطیقارآ

(. هفحت  ) .نوطیقرَا .نوطیقارَا  .مدآاباب  اّپالوتکرآ ) ینیطال  زا  ( ) ِا برعم ، )

.كارآ

.تسا كادآ  فحصم  ًارهاظ  .هریزج و  ِا ) )

.سکارآ

جیلخب هتـسویپ  سودـم  دورب  هتـشذگ و  دیـشمج  تخت  یکیدزن  زا  هـک  زگ  رازه  لوطب 700  ناریا  رد  يا  هناـخدور  میدـق  ماـن  ِخا ) )
.سرا دور  .ددنویپ  رک  دورب  هک  ناجیابرذآ  هب  ناریا  زرم  رد  يا  هناخدور  مان  .تسا ||  هتخیر  یم  سراف 

.ایزوکارآ

.دوش ایزوخارآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.لارآ

نوحیج نوحیس و  دور  .عبرمرتمولیک  رازه  تعسوب 67  یبرغ  ناتسکرت  رد  ایسآ  هب  لارآ  يایردب  روهـشم  گرزب  ءهچایرد  مان  ِخا ) )
.دراد شهاکب  ور  دنرآ  نادب  دوخ  اب  اهدور  هک  شُرف  هسام و  فارطا و  ياوه  یکشخ  تلعب  هچایرد  نیا  دزیر و  نادب 

.مارآ

متـشگ راوخ  مدنام  رید  اجنیا  نم  باتـش :  لباقم  .یگتـسهآ  .گنرد ||  .فقَوَت  .شبنُج  لباقم  .تابث  .شمارآ  .نوکـس  .نکَـس  ِا ) )
زیچ شیپ  دبن  شبنج  مارآ و  زا  .یقیقد.رایسب  مارآ  زا  دریگ  تموهز  دنام  رایـسب  رمـش  ردنا  بآ  وچ  راوخ  دوش  مئاد  ندنام  زا  زیزع 

شبنج زا  هن  ...درگ  زیت  دبنگ  نیدـب  نک  هگن  .یـسودرف.جنر  یتسرب ز  یبای  مارآ  وچ  .یـسودرف.زین  تسا  هدـیرفآ  زیچ  ود  ره  نامه 
مارآ و چـیه  دــبن  ار  یــسک  باـبر  گـنچ و  گـناب  زا  ردــنا  ورمب  .یــسودرف.یمه  دریذــپ  یهاـبت  اـم  نوـچ  هـن  یمه  دریگ  مارآ 

يدرس دومن ز  يدرس  مارآ  سپ ز  نآ  زا  دیدپ و  دمآ  یکـشخ  سپ  شیمرگ  دیمد ز  شبنج  شتآ ز  هک  نیتسخن  .یـسودرف.باوخ 
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یمه کیاکی  رازغرم  هشیب و  نآ  زا  ات  نینچ  تفهن  زا  داشگرب  اهزار  همه  تفگزاب  ودب  اهینتفگ  همه  .یـسودرف.دوزف  يرتزاب  نامه 
زا شبنج  مارآ و  شیب  وزو  مک  وا  زا  .یـسودرف.گنرد  نادـنچ  مارهب و  مارآ  زا  گنت  هار  نآ  روگ و  نتفر  نآ  زو  رایرهـش  اب  تفگ 

.ورسخرصان .باتش  رد  دوخ  وت  مارآ و  رد  تسه  وت  مدرم ز  هک  تسا  بعـص  وت  رکم  .ورـسخرصان  .رویز  خرچ  رب  ّرز و  نیمز  رب  وا 
تیاـغ تسا و  مارآ  اـهتکرح  تیاـهن  .ورـسخرصان  .رَوُـص  ره  ماـجنا  مارآ ، تسه  هک  اـتفگ  ناود  ره  يادـبم  شبنج  زیچ  هچ  مـتفگ 

رد تسیزار  رودصلا .) ۀحار   ) ...شدرگ نامسآ  رود  نامز و  تعیبط  ات  تسا و  مارآ  نیمز  نیئآ  ات  يدیمح .) تاماقم   ) .ماقم اهرفس 
.یگدوسآ .لاـه  .تحار  .تحارتـسا  .شیاـسآ  .يدـحوا ||  .ینیبـن  زار  نیا  رد  کـین  دوخ  وت  هک  مسرت  نکیلو  مارآ  شبنج و  نیا 

روخ و .کیجنم  .ماـچ  ماـچ  درگ  یمه  زیخ و  دوز  هک  متفگ  تسین  چـیه  مارآ  هک  هراـچ  هچ  ارم  اـتفگ  بیکـش :  .ربص  .ناـما  .رارق 
نآ زو  یمه  ناویح ]  دیوج [  مارآ  باوخ و  روخ و  .یـسودرف  .تسا  نم  زا  ناتماک  شـشوپ و  نامه  تسا  نم  زا  ناتمارآ  باوخ و 
یلد دمآ  هداتـسرف  .یـسودرف.بایسارفا  کیدزن  دـمآ ز  سک  باوخ  مارآ و  ماگنه  هریت  یبش  .یـسودرف.یمه  دـیوج  ماک  یگدـنز 

خساپب .یسودرف.باوخ  مارآ و  چیا  درکن  تفرب و  بایسارفا  هاگردب  ات  نینچ  .یسودرف.باوخ  مارآ و  ياج  شبش  نآ  دوبن  باتشرپ 
مارآ و ياج  نیمز  رب  دـبن  بابر  يان و  گـنچ و  ءهلاـن  سب  .یـسودرف.ماج ز  مارآ و  هتـشگریس ز  يا  هک  ماـس  ناتـسد  تفگ  نینچ 
زا تشذـگب  هرهب  کی  وچ  .یـسودرف  .لاه  مارآ و  هن  باوخ و  هن  دروخ و  هن  لاز  دـنار  یمه  شتآ  وچ  وسنآ  زو  .یـسودرف.باوخ 
دـش رود  وا  زا  .یـسودرف.باوخ  مارآ و  ياج  رب  دیزرلب  بایـسارفا  دـمآرب ز  یـشورخ  بت  دزرلب ز  وک  یـسک  نوچ  نانچ  بش  هریت 

مارآ و ياــج  زا  دــیچیپ  هـب  بایــسارفا  شتآ  نوـچ  تفــشآرب  .یــسودرف.بایسارفا  مـشخ  يو و  رهم  باوـخ ز  مارآ و  دروــخ و 
داـبقیک ز اـت  رهچونم  هاـگ  .یـسودرف.شیپ ز  تْدـمآ  هچ  اـت  وگب  يدـید  هچ  شیوـخ  ناـخ  رد  مارآ  هب  هتفخ  وـت  .یـسودرف.باوخ 
تسوپ ز راک  زو  دـنتفگ  رانید  .یـسودرف.میا ز  هتـسشنن  زور  کی  مارآ  هب  میا  هتـسب  رمک  ناگرزب  شیپ  هب  داژن  خرف  هاش  ات  سوواک 
ار ز ناهج  .یـسودرف.نیزگ  شمار  نیـشنب و  مارآ  هب  نیمز  يور  ریـشمشب  یتسـش  وچ  .یـسودرف.تسوا  ردـنا  مور  مارآ  هک  يراـک 

.یـسودرف.سک مارآ  دوخ  دیوجن  نکیلو  سرتسد  دب  کین و  رهب  هشیمه  تسین  مرزآ  شکیدزن  هب  ار  یـسک  تسین  مرـش  دب  رادرک 
یکی باوخ  هن  دروخ و  هن  مریگ  مارآ  هن  بایسارفا  نیک  زا  بشما  نم  هک  ورب  هژینم  اب  شکشا و  اب  وت  وش  هک  متـسر  دومرفب  نژیب  هب 

چیه نکم  يداـش  مارآ و  داـب ز  وـچمه  ور  باجنپـس  يوـسب  .یـسودرف.شرکشل  وا  رب  ددـنخب  ادرف  هک  شرد  رب  نوـنک  مزاـس  راـک 
وا رد  بایـسارفا  گنه  نآ  ردـنا  دـیدب  .یـسودرف  .باوخ  مارآ و  دروخ و  نک  رود  لد  بایـسارفا ز  نیک  زا  ياسایم  .یـسودرف.دای 
درگ زا  رپ  رس  همه  .یسودرف.زارد  جنر  میدرب  هک  سپ  نآ  زا  زان  مارآ و  مهاوخ  ار  دنزرف  هس  .یـسودرف.باوخ  مارآ و  ياج  هتخاس 

ناگدـید اـب  دوـب  یمه  باوـخ  دروـخ و  زا  مارآ و  زا  دــمآرب  .یــسودرف  .باوـخ  مارآ و  دروـخ و  دــبن  ار  یــسک  بآرپ  هدــید  و 
ام کیدزن  هب  يوا  رادرک  هک  خساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.ناولهپ  رگا  تسا  رادجات  رگا  ناوج  درم  مارآ  دریگ  نزب  .یـسودرف.بآرپ 
هک مارآ ، ياج  نیا  رد  عمط  يراد  هچ  هدوهیب  .یسودرف  ؟ رهم مارآ و  داد و  ءهدنیامن  رهپـس  راگدرک  رگم  دناد  هک  يوا  راکیپ  جنر و 

تلم و ءافعـض  .يدـسا.تسیمز و  زا  ( 1) راگدرک ءهناخ  ناـمه  تسیمدآ  ره  مارآ  ياـج  نیمز  .ورـسخرصان.مارآ  ياـج  تسین  نیا 
.لاب غارف  .سفن  نوکـس  .رطاـخ  ناـنیمطا  .لد  ءهنینأـمط  هنمد || .) هلیلک و   ) .هداد مارآ  وا  تفأر  ءهیاـم  لدـع و  ءهیاـس  رد  ار  تلود 
نوچ زیورپ  زین  نامه  .یـسودرف.هار  یگنج ز  مارهب  تساخرب  وچ  هاـش  تسـشنب  مارآ  هب  سپ  نآ  زو  لد :  یگدوسآ  .بلق  ناـنیمطا 

وت يار  داد  ارم  رم  .یـسودرف.زان  تخت  رب  تسـشنب  مارآ  هب  زاونـشوخ  وا  راک  زا  دش  روالد  دش  هتـشگرب  راک  نایناریا  رب  دـش  هتـشک 
.حلـص .يدعـس.لد ||  مارآ  هب  نیـشنب  تسود  اـب  وت  لغتـشم  دوش  نمـشدب  نمـشد  وچ  .دعـسدوعسم.اونب  وت  دوج  درک  ارم  رم  مارآ 

مارآ و دـنوادخ  رگداد  رب  درک  نیرفآ  تسخن  .یـسودرف.رهم  مارآ و  شاخرپ و  تسیوا  زک  رهپـس  راـگدرک  زک  تفگ  رگد  یتشآ : 
.هلولو گنابب و  سلجم  ردنا و  مارآ  هب  یتیگ  هلدکی  ناتـسود  اب  یجراغ  دیبن  اشوخ  یـشوماخ :  .توکـس  .یـسودرف.رنه ||  يار و 
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یئوگ هچ  ریگ  مارآ  هک  متـسر  رایدنفـسا ]  هب  تفگ [  ودـب  نروه .) لواپ  و چ  یطخ ، يدـسا ، گنهرف  زا  ( ؟ یماترع يراخب ؟ رکاش 
نیدب يدار  زیهرپ و  هب  يادخدک  نانچ  ار  ناورـسخ  دبن  بوشآ :  لباقم  .ناما  .تینما  .ینمیا  .نمَا  .یـسودرف ||  ؟ ریذپلدان ياهنخس 

زور نک  بوشآرپ  ار  مارهب  شاب  ربهار  نونک  .یـسودرف.تسوکن  نارادـمان  رـس  رب  وا  هک  تسودـب  یهاشداپ  نیا  مارآ  هک  يار  هب  و 
دشاب هک  نیدب  متـسجن ، یبوخ  مارآ و  زج  .یـسودرف.ژد  مارآ  تسا  هاش  تخب  زا  هک  ژد  ماب  زا  دمآ  زیت  ریت  نینچ  .یـسودرف.ار  مارآ 

داش و یهگ  درم  دوب  هک  دیاب  ماّیا  تلود  دوب  هدنزیخ  هدنتفا و  دیاپن  مایا  تلود  دَور  تسار  نوچ  .یسودرف.نیرفآ  نم  گرم  زا  سپ 
 || .نارطق.مارآ دـیآ  دـیدپ  بوشآ  یپ  زا  دوز  بوشآ  دـیآ  دـیدپ  مارآ  یپ  زا  دوز  ماکان  هب  ماـک  هدـشرد و  يدـبب  یکین  راز  یهگ 
مارآ هب  سپ  نآ  زا  دـنتفرب  یم  تسم  یکی  دور و  تسم  یکی  یم  دور و  شمار و  اـب  ناـیناریا ]  دنتـسشن [  هاـگباوخ :  .دـقرم  .رتـسب 

سیو و  ) .ماـج يوس  يدـندرب  تسد  شمارب  مارآ  يدنتـسجب ز  ناهاگرحـس  .یـسودرف.شیوخ  ماـک  یـسک  ره  ربـب  هتفرگ  شیوخ 
هدـندرگ زور  بش و  سپ  نیا  زا  .یـسودرف.نز  يار  اب  تسـشنب  مارآ  هب  نز  كابان  تساوخ  ملق  تاود و  ياج :  تولخ  نیمار || .)
هاگشیپ رد  مارآ  هب  هتسشن  .یسودرف.نارتهم  اب  مارآ  هب  نتسشن  نارگـشمار  يداش و  هرهب  رگد  ...رهب  راچ  رب  دیـشخبب  تسـشن و  رهد 

مارآ و تساجک ز  نیا  هک  درک  دیاب  هاگن  رد  کلف  كاخ و  مرجب  رفس :  لباقم  .ماقم  .یسودرف ||  .هام  درگ  شرب  زا  دنلب  ورـس  وچ 
قلخ مشچب  ندرک  هلزلز  ثیدح  یتسب  ارت  ردنا  تست  ملح  ردناک  مارآ  نیا  رو  هنینأمُط :  .راقِو  .هنیکـس  .يرونا ||  .رفـس  اجک ز  نآ 

.همـصاع .یـسرک  .رقتـسم  .رقم  سورال .) زا   ) .ینامثع ناکرت  يارـس  فدارتم  ناریا ، ناـهاشداپ  خاـک  رـصق و  .یخرف ||  .یتسباوخ 
تخت رب  مارآ  هب  یتسشن  جات  داد  ارت  نادزی  هک  ناد  نانچ  .یسودرف.هاش  مارآ  يداش و  ياج  نادب  هاگراب  يوس  رسکی  دنتفرب  رابرد : 

وا میـشاب و  هدـنب  همه  هاـگتخت  رب  مارآ  هب  دنیـشن  .یـسودرف.وت  ماـن  درتـسب  رمک  جاـت و  وـت ز  مارآ  هب  دنیـشن  يدرمب  .یـسودرف.جاع 
مارآ هب  هتسشن  چاچ  يور  نآ  زا  ناکرت  رادهپس  .یسودرف.یهرف  اب  مارآ  ردنا  تسـشن  یهم  هاگیاج  رد  هتفه  موس  .یـسودرف.هاشداپ 

شیوخ مارآ  هب  هگنامه  دمایب  .یـسودرف.زیچ  مارآ و  تخت و  ارت  مدرپس  زین  تسا  راک  هچ  نونکا  نم  اب  ارت  .یـسودرف.جاع  تخت  رب 
وا راتفگ  ردنکـس ز  .یـسودرف.هاپس  وس  ره  داتـسرف  دـیابن  هاش  تخت  رب  مارآ  هب  دنیـشن  .یـسودرف.شیوخ  ماـن  ناـهج  درگ  هدـنکارپ 

ودب ناکم :  .يوأم  .ياج  .هناخ  .نوکـس  لحم  .نکـسم  .دلوم  .نطوم  .نطو  .یـسودرف.داهن ||  رـس  رب  جات  دـش  مارآ  هب  داش  تشگ 
مارآ ياج و  زا  تشگ و  یمغ  يوا  ماغیپ  درد  زا  دـبوم  لد  .یـسودرف.تست  مان  زا  رپ  رـسارس  یناـهج  تست  مارآ  هن  نیا  موه  تفگ 
وگب يوا  مان  نایناریا  دشاب ز  هچ  .یسودرف  .باوخ  دروخ و  زا  رهش و  زا  مارآ و  زا  باب  مام و  زا  شدیسرپب  رگید  هس  .یسودرف.يوا 

رم رخف  نیا  تسا  سب  .یـسودرف.تروخشبآ  مارآ و  دب  اجنآ  مه  تردام  زا  يداز  نیمز  ناروتب  .یـسودرف  ؟ يوا مارآ  دـشاب  اجک  ات 
راـی نوـچ  تسا  يراـی  ره  هن  نیـشیپ  مارآ  نوـچ  مارآ  ره  هن  نیمار .) سیو و   ) .ار ناتـسلد  وـت  نوـچ  تسا  مارآ  هـک  ار  ناـهج  هاـش 

نطوب یئاج ؛ نتخاس  مارآ  (. - نیمار سیو و   ) .دوب اهدژا  ماـک  وچ  یـشوخان  دوب ز  ـالب  مارآ  هک  یناـبایب  نیمار .) سیو و   ) .نیتسخن
زا تشبن و  يا  همان  رزخ  يوس  يدمآ ، شوخ  ار  وا  هک  تفاین  یئاج  دیدرگب و  رایـسب  سور  نآ :  رد  نتفرگ  نکـسم  .ياجنآ  ندرک 

مارآ اهنیمز  نیدب  دندوب و  يو  نادنزرف  زا  مه  طبق  ربرب و  و  خـیراوتلا .) لمجم   ) .دزاس مارآ  اجنآ  هک  تساوخب  يا  هشوگ  وا  روشک 
زج یئارـس  وت  مایا  وت  رب  درذگب  یمه  رارقلاراد :  .یقاب  يارـس  .هاگرارق  خیراوتلا || .) لمجم   ) .دنناوخزاب ناشیا  مان  هب  هک  دـنتخاس 
ام ماجرف  تسا  نیا  تفگ  نینچ  .یسودرف.وت  مارآ  خرچ  دهد  ونیمب  وت  ماجرف  کین  دوب  شنادب  .یـسودرف.وت  مارآ  دشاب  ایند ]  نیا [ 
 [ دیشمج زا  ماکداش [  نآز  مارآ  هب  دب  ناهج  نمیا :  .نومأم  .هدوسآ  .تکاس  .نکاس  مارآ ؛ هب   - .یـسودرف.ام مارآ  دشاب  اجک  منادن 
زا هک  رهب  تشاد  درخ  زا  وا  هک  سکنآ  ره  رهش  نارادمان  اب  تفگ  نینچ  همیـشم :  .نادهز  .یـسودرف.مایپ ||  دب  ونب  ون  ودب  نادزی  ز 

رگم تخت  هن  مّرخ  داش و  ارت  ددرگن  تخب  هک  يدنه  دیک  دب  هتفگ  نینچ  رذـگ  سک  دـنک  زگره  هک  دـیابن  رمـش  هراتـس  اناد  تفگ 
تفر وچ  تشگن  ام  رب  خرچ  وزرآ  هب  زج  هک  تشه  هب  دمآردنا  نایلاس  نونک  داژن  نیا  اب  همخت  نآ  دزیمایب  داز  شون  كرهم  ءهمخت 
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هک يزیچ  تخب  زا  تفاـی  ملد  تسار  تشگ  ارم  روشک  تفه  نیمز  شیوخ  ماـن  زا  زج  مدـیدن  یتـیگ  شیوـخ ز  مارآ  ردـنا  دزمروا 
.یـسودرف.دغج مارآ  دید  ناهجون  یکی  دغـس  زرم  يوس  دـمایب  اجنآ  زو  هنال :  .هنکو  .رکَو  .نایـشآ  ًازاجم ، .یـسودرف ||  .تساوخ 

رد دیشمج  هک  رصق  نآ  مانک :  .دعـسدوعسم ||  .دراد  رقتـسم  مارآ و  رد ، هشیب  هوکب و  ْتنامک  ریت و  بیهن  زا  نزوگ  باقع و  یمه 
دش تلاس  وچ  نانز :  اب  تبحـص  ترـشع و  .همخَد ||  .نَفدَم  .ربق  .روگ  .مایخ.تفرگ ||  مارآ  ریـش  درک و  هچب  وهآ  تفرگ  ماج  وا 

(. || يدسا گنهرف   ) .اورپ .دوش ||  ...اب  ندـیمارآ  هب  عوجر  .یـسودرف.کمن و  یب  دـش  مارآ  ماج و  یم و  کیو  تسـش  رب  ریپ  يا 
.تکاس .نکاس  .شمارآ  بحاص  .حیرتسم  .هدنمرَا  .هدنمرآ  .هدیمرآ  .وهایه ||  یب  .جنِد  ص )  || ) .تسا هدـمآ  زین  َنب  مارآ  ینعمب 

هچب .نسوت -  لباقم  مارآ ؛ یبسا  .لولذ -  .دشابن  نسوت  شکرس و  هک  .نافوط  یب  .قَلَق  یب  .یلستُم  .نئمطم  .بارطـضا  یب  .شوماخ 
(. یمدآ  ) هداـتفا .مرن ||  .هتـسهآ  .هدـیروش ||  لـباقم  مارآ ؛ یئاـیرد  .برطـضم -  لـباقم  مارآ ؛ يرطاـخ  .خوش -  لـباقم  مارآ ؛ يا 
نآ ریاظن  مارآ و  لِد  ءهبکرم  ءهملک  رد  مخرم ) فن  ! || ) نکم یخوش  باتـش || ! یب  هتـسهآ ! الْهَمْهَم ! ْهَم ! توص )  || ) .نیئاـپبرس

بـش نک  هیرگ  زور  ای  ریگب  مارآ  زور  نک  هیرگ  بش  ای  .درادن  نت  مارآ  درادـن  نز  هک  سک  ره  لاثما : .تسا -  هدـننامارآ  ففخم 
.تسا هبعک  دارم  ( - 1  ) .ریگب مارآ 

.مارآ

ِج .یجواس ||  ناملـس  .مارآ  مارآ  وت  نارودـب  ریـش  اب  هدرک  نیهاش  نیهاش  وت  مایا  رد  کبک  زا  هدـید  دـیپس :  ناوهآ  .مئر  ِج  ِا ) (ع 
.داع ءهلیبق  ياه  هناشن  ای  نابایب  رد  اهگنس  زا  هار  ياهناشن  .مَِرا 

.مارآ

نب ماس  نب  مارآ  نادنزرف  نایمارآ  نکسم  نیرهنلا  نیب  ماش و  هیروس و  مان  .حون ||  نب  ماس  دنزرف  نیمجنپ  مان  تاروت ، تیاورب  ِخا ) )
.حون

.مارآ

ردام مان  ای  رهـش و  مان  ای  نیـسپ  داع  ردـپ  مان  ای  نیتسخن  داع  ردـپ  مان  .تسا ||  هنیدـم  هکم و  نایم  هک  هوک  نآ  ای  یهوک  ماـن  ِخا ) )
.ماش فارطا  رد  ماذج  رایدب  یبآ  مان  .ناشیا ||  ءهلیبق  مان  ای  ناشیا و 

.مارآ

.يرجه مهدزیس  نرق  رد  رخأتم ، يارعش  زا  يدزی  مان  قداصازریم  صلخت  ِخا ) )

.ندینامارآ

.نداد مارآ  .ندرک  مارآ  يرشخمز || .)  ) .ندرک نئمطم  .عاجها ||  .عاجضا  .ءادِها  ینزوز .)  ) .ناکِسا صم ) [ ) [َد

.شخب مارآ 
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.نِّکَسُم بکرم ) فن  [ ) [َب

.یشخب مارآ 

.شخب مارآ  تفص  یگنوگچ و  ( بکرم صماح  [ ) [َب

.ندیشخب مارآ 

.مشخ ندناشنورف  .بارطضا  ندرب  .درد  نیکست  .نداد  مارآ  ( بکرم صم  [ ) [َب َد

.نب مارآ 

.مارآ .هیدلب  غاب  .يرادرهش  غاب  .یلم  غاب  .هد  ای  هبصق و  رهش و  نایم  یغاب  بکرم ) ِا  [ ) [َب

.ندوب مارآ 

.یسودرف.تخاسن ندوب  مارآ  ياج  وا  رد  تخانش  ار  ناهج  سک  ره  هک  ناد  نانچ  تحارتسا :  بکرم ) صم  [ ) [َد

.ناج مارآ 

تـسناج مارآ  هک  یئوگ  وت  رهچ  بوخ  نیا  الاب و  زرب و  نیا  رب  قوشعم :  .هقوشعم  .لد  نوکـس  ءهیام  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِم
ادج نم  زا  .يدعـس  .دور  یم  مناتـسلد  اب  متـشاد  دوخ  اب  هک  لد  نآو  دور  یم  مناج  مارآک  ور  هتـسهآ  نابراس  يا  .یـسودرف.رهم  و 

.ظفاح.يا هدیمر  بلق  سنوم  ناج و  مارآ  يا  هدید  رون  ماوت  هک  وشم 

.ياج مارآ 

.یسودرف.ياج مارآ  هب  سک  ارم  دنیبن  ياپ  هب  نادزی  شیپ  منک  شتسرپ  تحارتسا :  ياج  بکرم ) ِا  )

.يوجمارآ

رادــیب و دــنمدرخ و  يوجماــن  یتــشاد  ناوـلهپ  یکی  هاوــخ :  یتــشآ  .بـلط  حلــص  .شیدــنا  حالــص  .حلــصم  بـکرم ) فــن  )
.یسودرف.يوجمارآ

.رطاخ مارآ 

.رطاخ نوکس  ءهیام  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِم ِط

.نداد مارآ 

نیا زج  دـیاشن  دروخب  هد  ناشمارآ  زاس و  شروخ  نداد :  لد  .ْوفَر  .نیمأت  .نیکـست ||  هغللا || .) لمجم   ) .ریرقت بکرم ) صم  [ ) [َد
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رارق .نداد  نانیمطا  ناتـسیس || .) خیرات   ) .داد مارآ  ار  تیحان  نآ  هکنآ  زا  سپ  ...دـمآ  ناتـسیسب  زاب  .یـسودرف.درک و  زین  يا  هراچ 
.یسودرف.هد مارآ  نتشگرب  هب  ار  شلد  هد  مارهب  شمایپ ز  ناسنیدب  نداد : 

.لد مارآ 

لد مارآ  ود  دـیربان  مه  هماـج  ءهتخت  یکی  هقوـشعم :  .قوـشعم  .دـیما  ءهیاـم  .رطاـخ  یلـست  ءهیاـم  ( بکرم ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِم ِد
لد ماک  دشخبن  مناد  لد  مارآ  نآک  دنچره  .یسودرف.داد  شودیشب  رسکی  دروایب و  داد  شون  ناشلعل  یمه  ار  ناور  دیسران  كدوک 

.ظفاح .منزیم  یماود  لاف  مشکیم  یلایخ  شقن 

.ندمارآ

.ندیمرآ .نَدِمَرآ  صم ) [ ) [ِم َد

.نتفر مارآ 

.وْهَر .نتفر  یمرنب  یگتسهآ ، هب  ینأتب ، بکرم ) صم  [ ) [َر َت

.حور مارآ 

.رطاخ مارآ  .ناج  مارآ  .لد  مارآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِم

.زوس مارآ 

(. نیمار سیو و   ) .تسا زوس  مارآ  یشتآ  یئوگ  وت  تسا  زور  هچ  اتفگ  ار  هیاد  هیرگب  شیاسآ :  ءهدننز  مهب  لخم و  بکرم ) فن  )

.شمارآ

دریگن شمارآ  شـشخر  نیمز  کی  رد  ناـمز  کـی  ددرگن  نکاـس  شتیار  شِمرآ :  .نوکـس  .ندـیمارآ  زا  ردـصم  مسا  صِما ) [ ) [ِم
مناور ز ربخ  نآز  یشمارآ  دب  ار  ملد  هغللاروتـسد : ) ( ) ینجنبر  ) .هنیکـس .نوَا  ینجنبر .)  ) .هنینأمط .یخرف ||  .ماقم  کی  رد  یتعاس 

.هوفغ خیراوتلا || .) لمجم   ) .دوب شمارآ   [ هنیکـس توباتب  نادب [  ار  لیئارـسا  ینب  و  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .رـسب  دمآرب  يداش 
رب .یسودرف.ار  باوخ  شمارآ و  تخادنیب  ار  بالص  دروایب  مجنم  تحارتسا :  .شیاسآ  .شمار  .تبس ||  .کبـس  كدنا و  باوخ 

شمارآ همین  رگد  دوب  بارهس  تفگ  يا  همین  بش  .یسودرف.تسین ز  بآ  يوجب  ممـشچ  دننامب  تسین  باوخ  شمارآ و  هنیک  نیا 
دید بآ  زا  رپ  یئوج  زبس و  نیمز  .یسودرف.باتش  دمآ  شمارآ  هب  باوخب و  باتفآ  رد  ود  ره  نآ  درتسگب  .یـسودرف.دوب  باوخ  و 
بش همه  .یخرف.رزب  تخت  رب  شیاسآ  شمارآ و  هب ز  وا  ءهناخ  ردب  ار  ناکلم  نداتـسیا  .یـسودرف.دید  باوخ  شمارآ و  ياج  همه 

دنوادـخ راـگدرک  رب  درک  نیرفآ  تسخن  ملـس :  .یتـشآ  .ورـسخرصان ||  .یلاـیخ  شمارآ  باوخ و  لـیخ  ددرگن ز  نم  مشچ  درگ 
شمارآ و  تینما :  .ینمیا  .ینومأم  .یئانس.دیدن ||  حالص  شمارآ و  يور  دیدن  حالف  یسک  روهت  رد  .یـسودرف.رازراک  شمارآ و 
حیرتـسم نداد ؛ شمارآ   - .هعـضابم .ثفر  تفج ؛ اـب  شمارآ   - .غارف .هفقو ||  هنمد || .) هلیلک و   ) .تـسا طوـنم  تسایـسب  ...فارطا 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


شیاسآ .نتفای  مارآ  .نتفای  شمرآ  .ندـش  نئمطم  .ندـش  حـیرتسم  نتفاـی ؛ شمارآ   - .نداد شمرآ  مارآ و  .نتخاـس  نومأـم  .ندرک 
.دوش یمارآ  ندرک و  مارآ  مارآ و  هب  عوجر  .نتفای و 

.هاشمارآ

(. .ق 608 ه .   - 607  ) یلهد رد  یلوغم  یهاشداپ  مان  ِخا ) )

.وج شمارآ 

.بلط شمارآ  .هاوخ  شمارآ  .تسا  شمارآ  بلاط  هکنآ  .يوج  شمارآ  ( بکرم فن  [ ) [ِم

.هاوخ شمارآ 

.يوج شمارآ  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  [ِم 

.نداد شمارآ 

.ندرک مارآ  بکرم ) صم  [ ) [ِم َد

.ندش مارآ 

داب و نداتـسیازاب  .نتفای  یلـست  .مشخ  نتـسشنورف  .بارطـضا  نتـسشنورف  .نتفرگ  مارآ  .ندـیمارایب  .ندـیمارآ  ( بکرم صم  [ ) [ُش َد
ندـش نکاس  .نآ  زج  نادـند و  نوچ  يوضع  زا  درَد  ندـشب  .هیرگ  زا  نداتـسیازاب  ایرد .) اوه ،  ) ندـیروشب لباقم  .بالقنا  ناـفوط و 

.عجَو

.نتفای شمارآ 

.نتفرگ مارآ  .ندش  مارآ  بکرم ) صم  [ ) [ِم َت

.ندرک مارآ 

.نیکست .ندیشخب  مارآ  .نداد  شمارآ  .نداد  شمرآ  .ندینامارآ  ( بکرم صم  [ ) [َك َد

.هاگمارآ

تموب روشک و  دـنک  هاش  کـیدزن  هب  دـنامب  وک  رگم  هاـگیاج :  .ياـج  .نکـسم  .نطوم  ینجنبر .) رمع  نبدومحم   ) .نطَو بکرم ) ِا  )
يافو رهمب و  هاگمارآ  موب  نیا  رب  مزاسب  .یسودرف  ؟ هاش يور  یب  داش  دوب  هنوگچ  هاگمارآ  موب و  زا  لد  ار  ام  هک  .یـسودرف.هاگمارآ 

ارم دنیبن  هاگمارآ  دشاب  ژد  گنگ  ارت  .یسودرف.هاش  گنشوه  نیئآ  دوب  نینچ  هاگمارآ  دوب  ناشهوک  همه  .یـسودرف.هاوخکین  يا  وت 
هاگ مارآ  دنناوخ و  ناشیا  مان  هب  نامرک  نارکم و  نیمز  لکـش  نیا  رب  مه  ملعا  هللاو  ماس  نبدروم  نارـسپ  .یـسودرف.هاپس  رهـش و  زین 
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.یـسودرف.هالک ردیا  مه  هاپـس و  ردیا  مه  هاگمارآ  دشاب  ارت  ردیا  هک  رقتـسم :  .رقم  خیراوتلا || .) لمجم   ) .دنتخاس اهروشک  نیدـب 
ینیمز هگمارآ :  .نمأم  .نمآ  ياج  .شیاـسآ  لـحم  .یـسودرف.دنمجرا ||  هاـگمارآ  هب  هتـسشن  دـنزگ  نیا  زا  ورـسخ  ین  هاـگآ  دوخ 

باوـخ و روـخ و  میوـجن  هاپــس  حیلــس و  مزاــسن  اــت  ارت  .یمارهب.هاــیگ  بآ و  هـن  هاــگمارآ و  هـن  گنــس  وــچ  یتخــسب  نـغارز 
زو هام  لاس و  يا  هدنز  ات  هناخ  ینک  .یسودرف.هاگمارآ  سک  ناشیا  زا  دندیدن  هاپـس  اب  دوخ  هام  کی  دنار  یمه  .یـسودرف.هاگمارآ 

هاگنتفخ .لزنم  .هناخ  .يدعس.هاگمارآ ||  روشک  نیا  زج  درادن  هانپ  رد  یـسک  دیآ  هنتف  زا  رگ  .يدسا  ؟ هاگمارآ دشاب  تیک  سپ  نآ 
هاپس ز رمیب  دندیروآ  زارف  .یسودرف.هاپس  هاش و  ناج  ناگشیدنارپ  هاگمارآ  هب  سک  ره  دنتفر  وچ  ...دیشکرب  رس  هریت  بش  ات  نینچ  : 

داد نینچ  هاگمارآ  مبای  اجک  ردـیا  زک  هاش  هار  نابـش ، رـس  نآ  زا  دیـسرپب  ینادابآ :  .يدابآ  .یـسودرف.هاگمارآ ||  دـندیرب و  يداش 
هتـسویپ يوس  نآ  زو  هاگمارآ  دیآ  دیدپ  یتفر  وچ  هار  گنـسرف  راچ  نونک  ردیزا  يامنهر  تدـشاب  رگم  یباین  ياجدابآ  هک  خـساپ 

.رارق .هگمارآ  ینجنبر .)  ) .نکـس .رارقلاراد ||  .دـهم  هـغللا .) لـمجم   ) .داـهِم .یـسودرف ||  .هـِم  رادربماـن  یکی  هِد  رهب  هدـب  هد  دـش 
.روگ .ربق  .یـسودرف ||  تساجک ؟ شهانپ  ردـیا  زا  تشگ  ناهن  تساجک  شهاگمارآ  تفر و  نوچ  هک   : ... شمارآ لحم  .هاگرارق 

.مانک .نیرع  ریش ؛ هاگمارآ   - .همخَد .نفدم  .دقرم 

.نتفرگ مارآ 

.یسودرف.ریگ ماج  فکب  يدرگ  هدوسآ  وچ  ریگ  مارآ  ردیا  تفگ  سونیط  هب  ندوسآ :  .ندرک  تحارتسا  ( بکرم صم  [ ) [ِگ ِر َت
 : نتفرگ رارق  .نتفای  شمارآ  .رارقا  .رارتقا  .نتـشگ  حیرتسم  .دارقا  .نداتـسیازاب  شبنج  زا  .نتفای  نیکـست  .ندـش  نکاس  .رارقتـسا  || 

باوخ وت  یـشاب  رادیب  وچ  .یـسودرف.یمه  دریذـپ  یهابت  ام  نوچ  هن  یمه  دریگ  مارآ  شبنج  زا  هن  ...درگزیت  دـبنگ  نیا  رب  نک  هگن 
هزرل .يزعم.دریگن و  مادنا  نم  راک  وت  تحبص  یب  دریگن  مارآ  مرب  رد  لد  وت  لصو  یب  .یسودرف.مدیآ  باتش  یـشاب  مارآ  وچ  مدیآ 

سونأم .اب  ندرک  يوخ  .اـب  ندوسآ  اـب ؛ نتفرگ  مارآ  (. - ناتـسلگ  ) .تفرگ یمن  مارآ  دـندرک  تفطـالم  هکنادـنچ  داـتفا  شمادـنا  رب 
ار وا  سپ  نتفرگ :  ياج  .نتـسشن  .فاـفخ.مَشَم ||  نینچ  نم  زا  نم و  اـب  ریگ  مارآ  مرح  تنم  راـنک  هک  اـیب  یئوهآ  رگ  اـب :  نتـشگ 

سپ .وا  نداتسیازاب  نتسیرگ  زا  هچب ؛ نتفرگ  مارآ  .یـسودرف.ناهِم -  نآ  َِرب  هواک ]  دریگ [  مارآ  هک  كاحـض ]  ناهج [  هاش  دومرفب 
؛ ایرد نتفرگ  مارآ  .نآ -  ندش  عطق  ندیرب و  درد ؛ نتفرگ  مارآ  .وا -  ندش  نکاس  تکاس و  یخوش  تنطیش و  ترارش و  يزاب و  زا 

.نآ نداتسیا  نافوط  دعر و  زا  اوه ؛ نتفرگ  مارآ  .نآ -  بالقنا  نتسشنورف  .نآ  جاوما  ندش  نکاس 

.هتفرگ مارآ 

.ورسخریما.هتفرگ مارآ  لد  نیا  رایم  روش  رد  يروشب  یئامنب و  ات  يا  هدمآزاب  نکاس :  بکرم ) فم  ن  [ ) ِت [ِگ ِر َت / 

.هگمارآ

ياـج مه  تشگ و  هـگمارآ  مـه  نـینهآ  يرد  ژد  نآ  رب  هداـهن  داـهم :  .دـهم  .شیاـسآ  ياـج  .هاـگمارآ  فـفخم  بـکرم ) ِا  [ ) ْهَـگ ]
رگ فرص  منک  هنارکشب  ناج  .ظفاح  تساجک ؟ رایع  شک  قشاع  هم  نآ  لزنم  تساجک  رای  هگمارآ  رحس  میسن  يا  .یـسودرف.نیک 

هگمارآ زو  دـننک  هر  شیارآ  دـنزاسب و  نطوم :  .نطو  .رقتـسم  .رقم  .ظفاح.شهگمارآ ||  دوب  ظـفاح  ءهدـید  فدـص  رُد  ءهناد  نآ 
مانک .يدعس ||  .دومث  داع و  هگمارآ  رب  تفات  یمه  هک  تسا  زورفا  ناهج  دیشروخ  ءهمشچ  نامه  نیا  .یسودرف.دننک  هتوک  تسد 
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هگمارآ دش  غاز  ندـعم  هنایـشآ :  .هنال  .یخرف.گنر ||  دـیآ  درگب  ریـش  هگمارآ  رب  هک  دوش  گنریب  ددرگ و  یمغ  زور  نآ  گنر  : 
.یخرف.لازغ روگ و  هگدروآ  دش  ریش  نکسم  ورذت  کبک و 

.میئاراهان مارآ 

.هریزجلا .دنا  هدادیم  نیرهنلا  نیب  هب  هک  یناتساب  مان  طش ) ود  نایم  ماش  ینعمب  ( ) ِخا )

.هدنمارآ

.نئمطم فن ) [ ) ِد [َم َد / 

.یمارآ

(. حارص  ) .نوَه .تارادم ||  .ینأت  .قفر  .یگتسهآ  .تنوکس ||  .شیاسآ  .تحارتسا  .تحار  .رارق  .هنکس  .نوکس  .مارآ  صماح ) )

.یمارآ

؛ یمارآ موـق  .تارف -  قرـشم  يودـب  ناـیماس  ناـبز  زا  يا  هجهل  یمارآ ؛ ناـبز   - .ماـس مجنپ  دـنزرف  مارآ ، هـب  بوـسنم  یبـسن ) (ص 
.نایمارآ

.نتفای مارآ 

مارآ زور  بش و  ثرمویک ]  تفاتش [  کمایـس  نیکب  سپ  نآ  زو  ندش :  حیرتسم  .ندوسآرب  .ندرک  تحارتسا  بکرم ) صم  [ ) [َت
شمان دوب  رنه  یب  یکی  .یـسودرف  .تفای  ماک  نارتهم  نآ  زا  شْدـمآ  شوخ  تفای  مارآ  دینـشب و  رادهپـس  .یـسودرف.تفاین  نتفخ  و 
هدیروش .یسودرف.موش  دادیب و  دوب و  رـسوید  یکی  مور  نابهگن  هشیمه  يدوب  هک  زان  مارآ و  زیورپورـسخ ]  هاش [  یتفای  وزک  زارگ 

؛ يزیچب نتفای  مارآ  (. - ناتـسلگ  ) .تفاین مارآ  سفن  کـی  تفرگ و  ناـبایب  هار  دروآرب و  يا  هرعن  دوب  اـم  هارمه  رفـس  نآ  رد  هک  يا 
.نتفرگ یلست  ودب 

.نایمارآ

.نیرهنلا نیب  هیروس و  نکاس  ماس ، رسپ  نیمجنپ  مارآ ، نادنزرف  یماس ، داژن  زا  يا  هبعش  ِخا ) )

.یگدیمارآ

.ّرقَوَت ندومن ؛ یگدیمارآ   - .یگدیمرآ .رارقتسا  .رارق  .نوکس  .هنینأمط  صماح ) [ ) ِد [َد / 

.ندیمارآ

(. ینزوز  ) .ناکـسا .رارقتـسا  .نوکـس  .نتفای  شیاسآ  يرـشخمز .)  ) .ندـش نکاـس  .ندوسآ  .ندرک  تحارتسا  .ندـیمرآ  صم ) [ ) [َد
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هب تسا  یهاش  .یـسودرف  .گنـس  كاخ و  زا  دزورفا  شتآ  یمه  متـسر ]  گنج [  ماگنه  گناب  زا  دماراین  نتفرگ :  رارق  .ندیمارایب 
چیه هن  دمارایب و  چیه  هن  دیایب  هناخ  زک  ناهاگرحـس  هب  ناقهد  .یخرف.يوز  مشکن  نیک  ات  مماراین  لاسما  دـهاوخ  دزیا  رگا  ریمـشک 

ندـناوخ زامن و  هب  ینامز  دوب  هدرک  شخب  ار  تاقوا  و  ناتـسیس .) خـیرات   ) .دـمآ ناتـسیس  هب  ات  دـیماراین  تفخن و  .يرهچونم.دـیاپب 
نیا رد  ناتـسیس .) خـیرات   ) .ندـیمارآ هب  تولخ  شیاسآ و  هب  ینامز  ندـیرگنزاب و  یهاشداپ  راک  ینامز  ندروخ  طاشن و  هب  یناـمز 

باحـصا و  یقهیب .) خیرات   ) .دزاسیم رکـشل  دیاخ و  یم  ژاژ  دمارآ و  یمن  هتبلا  نیکت  یلع  هک  اراخب ، نایهنم  زا  دیـسر  اهفطلم  تقو 
دمارآ دوخ  نیرق  اب  زیچ  ره  یقهیب .) خـیرات   ) .دـندیمارایب دنتـسشنب و  دنداتـسیا و  دـنتفر و  شیپ  شیوخ  ءهبترم  لحمب و  ...بصاـنم 
يدرم وا  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .تشاد موجن  ملعب  قلعت  هک  دیمارایب  یتب  شیپ  تفر  سانیلب  .ورـسخرصان.یناریوب  هدرک  رارق  يدـغج 

دوخ تسدب  زاب  دماراین  اجنآ  تلد  نوچ  يراد  تسود  ار  ایند  ترامع  هک  وت  خیراوتلا .) لمجم   ) .يدیماراین چیه  دوب و  تسودرفس 
.دـماجنا رفکب  شرقف  ات  دـماراین  تفرعم  یب  شیورد  فراعملا .) باتک   ) .ینکفا یمرد  اـنب  دـمارایب  لد  هک  تیئاـج  ینکیم و  بارخ 

دوش نزهر  وا  فلز  خیراوتلا .) لمجم   ) يدیمارایب یتفر و  هاگیاجنادب  ار  بش  ماس  همانتـسا :  .مون  .ندـیباوخ  .نتفخ  ناتـسلگ || .) )
ارم شیک  ءهریزج  رد  یبش  ...یناـگرزاب  .یباـیراف  ریهظ  .سـسع  دـمارایب  نوچ  دزیخ  راّرط  وربـش  باوخ  تسم  ددرگ  وچ  شمـشچ 

نتـسشنورف .نداتـسیازاب  نایلغ  شوج و  زا  ناتـسلگ || .)  ) .نتفگ تنوشخاـب  ياهنخـس  زا  دـیماراین  بش  همه  .درب  شیوخ  ءهرجحب 
تفگ دزادنایم ، ریت  دشوجیم و  شتآ  یب  گید  نوچمه  روگنا ]  بآ  هریش [  نیا  ار ]  دیـشمج  تفگ [  ار  هاش  دمایب و  نابغاب  فک : 
.ندرک ربص  .ندیبیکـش  همانزورون || .)  ) .هدش هدـیمارآ  ...هدـش و  نشور  یفاص و  دـید  يزور  نابغاب  .نک  هاگآ  ارم  دـمارایب  نوچ 
.نتفای نانیمطا  .ندـش  نئمطم  همانرارـسا || .)  ) ...ماج رد  تسا  رهز  لسع  نیا  ریز  هک  مارایب  دـیوگ  ودـب  یلفط  رگا  ندـش :  اـبیکش 
تفرگ رارق  تشگ و  لئاز  اهترفن  ءهمه  دیمارایب و  همان  نادب  هغللا : ) لمجم   ) .هنینأمط .سانیتسا  .ندمآزاب  بارطضا  زا  يرشخمز .) )

اما دندوب  هدیناسرت  کین  ار  يو  یقهیب .) خیرات   ) .دیمارایب تشگ و  نکاس  لدـیوق و  رـصنوب  نخـسب  یقهیب .) خـیرات   [. ) شاتنوتلآ ] 
نخـس ونـشب  تجح  زا  یقهیب .) خیرات   ) .دیمارایب وا  لد  دومن و  یگدنب  تمدـخ و  رهچونم ]  یقهیب [ .) خـیرات   ) .دـیمارایب همان  نادـب 

زا دومن  اهتیآ  درک و  تاجانم  یسوم  اب  داد و  توبن  ار ]  یـسوم  ار [  وا  یلاعتدزیا  .ورـسخرصان.مارایب  لدب  تجح  تجح  رب  تجحب 
هللادبع هک  عضوم  نادب  و  نتفرگ :  ياج  .ندرک  لزنم  .نتفرگ  نطو  خـیراوتلا || .) لمجم   ) .دـیمارایب یـسوم  ات  اهزیچ  رگید  اصع و 

میتفرگ و شیپ  ارادم  قیرط  اراجم  زا  دعب  و  هنتف :  نتساخرب  .بوشآ  نتـسشن  یقهیب || .) خیرات   ) .دیمارایب دوب  هدینادرگ  نیعم  رهاط 
دیوجب وک  یسک  نداتسیازاب :  ناتـسلگ || .)  ) .دیمارایب هنتف  میداد و  مه  يور  رـس و  رب  هسوب  میداهن و  رگیدکی  مدق  رب  كرادتب  رس 
تسود ار  یناقهد  رتخد  نانز :  اب  تبحص  ترشع و  .هعضابم  .ثفر  اب ؛ ندیمارآ  .یـسودرف.یتساک -  يّژک و  زا  دمارایب  یتسار  ام  ز 

 - .دوش مارآ  هب  عوجر  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .ناورـشون يرـسکب  تشگ  نتـسبآ  دابق  زا  رتخد  دیمارایب و  يو  اب  تساوخب و  تفرگ و 
مه اب  رکـشل  ود  ره  دندیـسر  تارهب  ناگمه  ات  وا :  يرادربنامرف  رد  ندش  ناتـسادمه  لدـکی و  یـسک ؛ تعاط  رد  یعمج  ندـیمارآ 

میهاوخ تکرح  هتفه  نیا  رد  ام  یقهیب .) خیرات   ) .تفرگ رارق  دیمارایب و  یگدنب  ام و  تعاط  رب  يرکشل  تیعر و  ياهلد  تخیمآرب ،
(. - یقهیب خیرات   ) .دـیمارایب ...ام  تعاط  رب  يرکـشل  تیعر و  ياهلد  یقهیب .) خـیرات   ) .هدـیمارایب ام  تعاط  اوه و  رد  یناهج  ...درک 

.وجس بش ؛ ندیمارآ  .وْهَر -  .نآ  نداتسیازاب  بالقنا  بوشآ و  زا  ایرد ؛ ندیمارآ 

.هدیمارآ

؛ سامآ مَرو و  ندش  هدیمارآ  .جرفت -  .وجـس  ندش ؛ هدیمارآ  .هدـیمرآ -  .نئمطم  .حـیرتسم  .تکاس  .نکاس  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 
.نتفگ هدرمش  هتسهآ و  .نتفگ  مرن  .دیوهت  نتفگ ؛ هدیمارآ  .وا -  نیکست  .نآ  ریقوت  روتس ؛ ندرک  هدیمارآ  .شاشفنا - 
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.نارآ

.قفرم .ککنور  .نراو  .نرآ  .جنرآ  ِا ) )

.نارآ

هک تسارآ  هس  ود  یناوخ  يرتـسا :  نوچ  دـشاب  گرزب  یعون  زا  اـجنآ  ياـه  غـالا  رخ و  و  ناـشاک ، تاریوک  ءهّرخ  زکرم  ماـن  ِخا ) )
.دوش ناّرا  هب  عوجر  .دنا  هدروآ  زین  ناّرَا  تیالو  ینعمب  .یئافش  .نارآ  رخ  تسد  هس  ود  واگ و  ءهلک  کی  دوب  نآ  شیارآ 

.ژاپوئرآ

.Areopage ( - 1  ) .دوش سوغاب  سویرَا  هب  عوجر  ( 1 () ِخا [ ) [ِر ُء

.يارآ

، يارآ تب  يارآ ، نمجنا  نوچ : دهد ، یفـصو  ینعم  هبّکرم  ءهملک  دیآ و  هدنیارآ  ینعم  هب  هبکرم  ءامـسا  رد  ارآ  دننام  مخرم ) فن  )
، يارآ نخــس  يارآ ، مزر  يارآ ، لد  يارآ ، تـسد  يارآدوـخ ، يارآرطاــخ ، يارآ ، نـمچ  يارآ ، ناــهج  يارآرکیپ ، يارآ ، مزب 

هکرعم يارآ ، سلجم  يارآرکـشل ، يارآ ، یتـیگ  يارآروـشک ، يارآ ، سورع  يارآ ، ملاـع  يارآ ، فـص  يارآردـص ، يارآرهش ،
ینعی دراد  یمـسا  ینعم  یهاگ  يارآرهـش  رد  صِما )  || ) .يارآ هماگنه  دـنبلخن ،)  ) يارآ لخن  يارآ ، تکلم  يارآ ، کـلم  يارآ ،

.دوش يارآرهش  هب  عوجر  .رهش  يدنب  نیذآ 

.شیارآ

.هرهز راّـهد .)  ) .هیلح .جربز  .نیَز  .لاـمج  .روـیز  .جـیبدت  .تنیز  .بیز  .نتـسارآ  ردـصم  مسا  نـشیارآ ) يوـلهپ  زا  ( ) ِا صِما ، [ ) [ِي
مه تست  رادرک  راـتفگ و  رادـهگن  تـست  راـک  شیارآـک  ریگ  درخ  هـیاریپ :  .نـیقت  .یلحت  .نـیزت  .نـییزت  .لـمجت  .فرخز  .شیقنت 

شراــگدرک شیارآ  زج  دوـبن  شَراــگن  رب  خرب  هدرک  .یــسودرف.هام ز  روــه و  شدرگ  ءهدــنیامن  هاپــس  جــنگ و  جاــت و  شیارآ 
نخـس رهوگ  دوب ز  ناـج  شیارآ  گـنهرف  هک  .یـسودرف.دَُوب  یهاـبت  رد  مرد  یب  ناـهج  دَُوب  یهاـشداپ  شیارآ  مه  .یـسودرف.دوبن 

وت هاگردـب  مشاـب  هدـنب  یکی  .یـسودرف.راکب  دـیآ  هریت  بش  تِک  دوـب  راد  شیوـخ  شیارآ  نت  حیلـس  .یـسودرف.دوب  ناـسآ  نتفگ 
رهمب دوب  هدـنخرف  مان و  شدـب  کنارف  رابب  یهاش  رف  وزک  یتخرد  راگزور  شیارآ  دوب  ینز  .یـسودرف.وت  هاـگ  شیارآ  زج  مهاوخن 
هجاوخ .نایط.تسا  رتفد  لاـثمت  هسارک و  شیارآ  نم  شیپ  هک  ناد  نـالف  لاـق  نـالف و  نع  نیا  .یـسودرف.دوب  هدـنکآ  لد  نودـیرف 
شیارآ همه  نیو  یقهیب .) خیرات   ) .تسا هدوب  ام  راگزور  شیارآ  رهبزا  يو  ندـنام  تسا و  هدـید  اهجنر  اهبیـسآ و  مردـپ  راگزورب 

.نیـسحت نیا  شیارآ و  تنیز و  همه  نیا  دبای  یمه  يوش  نیز  تراچیب  نت  .ورـسخرصان  .شاهب  لامج و  بیز و  نیو  ینیب  راهب  غاب 
شیاسآ رتس و  ردقنیا  تفگب  .دعسدوعسم  .داب  راتت  چاچ و  خلخ و  ناشکرس  نیز  فص  دنشکرب  نوچ  وت  هاپس  شیارآ  .ورسخرصان 
.یگدامآ .ناماس  .زاس  .ایند ||  تایح  ءهرهز  .ایند  فرخز  ناهج ؛ نیا  شیارآ  .يدعس.تسا -  شیارآ  بیز و  يرذگب  نیزو  تسا 

دـنزاسب و .یـسودرف.گنج  زاس  شیارآ و  درک  یمه  گـنرد  اـجنآ  رب  شدوب  هتفه  کـیب  بیترت :  .میظنت  .یگتخاـس  .هیهت  .دادـِعا 
 : هیبعت .یسودرف.مینک ||  وخ  یب  غاب  رگم  یناهن  مینک  ون  شیارآ  میزاسب و  .یسودرف.دننک  هتوک  يار  هگمارآ  زو  دننک  هر  شیارآ 
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هرابود .نآ  ندز  كوک  زا  سپ  هماـج  ندرک  هزادـناب  .یـسودرف.هاگمزر ||  نآ  زاـس  شیارآ و  هب  هاـش  هواـس  هگمزر  نآ  درک  هگن 
يارب شیارآ  ینعم  لیذ  لاثم  رد  .تسا ||  ندرک  شیارآ  نآ ، لعف  .نآ  بحاـص  رب  رد  ار  هدز  كوک  ءهماـج  طاـیخ  ندرک  هزادـنا 
راـکب ار  عیانـص  عـیمج  هک  نهآ  تعفنم  رگم  تسبزاـب  مدرم  شیارآ  هب  اـهرهوگ  ءهمه  تعفنم  یلاـعت  دزیا  و  تسا : مهبم  هدـنراگن 

یگدنب شیارآ  يا ز  هتشونن  همان  یکی  وا  يوس  داهن :  .نیئآ  .مسر  .بَدَا  همانزورون || .)  ) .تسودب نادابآ  هتسارآ و  ناهج  تسا و 
نیذآ .نییزت  سرفلا || .) حاحص  زا   ) يرصنع .شیارآ  یب  دوب  نادان  وچمه  شیاز  یب  بآ  جمن و  یب  گنـس  .یـسودرف.يا  هتـشگ 

.بیرفب ِبدا  .يزاس  تروص  .هیومت  .لیوست  .یـسودرف.يور ||  داـهنب  خاـک  شیارآ  هب  يوا  راـتفگ  تخدنیـس  دینـشب  وچ  ندرک : 
هپس يدمآ  دنمهرف  اهراک  نیدب  يدمآ  دنـسپ  مِک  نیا  متفگ  نآ  زا  تروص :  لیدبت  .يزاسرهاظ  .عنـصت  .زورما  حالطـصاب  فراعت ،

اب زور  نیدـب  تسا  شیاشخب  ياج  رب  وت  رب  ارم  تسا  شیارآ  راتفگ  هن  نیا  ام  اـین ز  اـب  ردـپ  تتـسدب  دبهپـس  اـیمیک  یناد و  نتخاـس 
زک تسانرب  درم  یکی  وت  ناتسبش  ناتب  نایم  وت  ناخ  رد  هک  خساپ  داد  نینچ  .یـسودرف  ...هاگمزر  یتخاس  یکی  ربارب  هاپـس  هیامراوخ 
دنا هدرک  ناشیا  ناراکتمدخ  هک  ار  هتشذگ  ناهاشداپ  ...رایسب  ما  هدید  اهخیرات  .یسودرف.نز  تس  هدرک  هماج  شیارآ  هب  نتـشیوخ 

.نیئآ .نیذآ  .ّيز ||  .یناماسب ||  یقهیب || .) خـیرات   ) .دـنا هتـساوخ  نآ  شیارآ  نادـب  دـنا و  هدرک  ناـصقن  تداـیز و  نآ  ردـنا  و 
موـلعم بیکرت  نیا  ینعم  نیچ ؛ شیارآ   - .دـنیوگ زین  دیـشروخ  شیارآ  ار  نآ  هـک  دـبراب  نـحل  یـس  زا  ینحل  ماـن  ِخا )  || ) .لـفحت

هتـسارآرب .یـسودرف.داهن  نیچ  شیارآ  ردنا  شیپ  هب  داهن  نیّرز  ّیـسرک  خاک  همه  یـشاقن :  ياه  هدرپ  ای  يدـنب  هنیآ  دـیاش  تسین ،
نیرز تخت  ات  دومرفب  .یسودرف.داهن  نیچ  شیارآ  ردنا  درگب  داهن  نیرز  تخت  نورد  هناخب  ار  هام  یشیارآ  دوخ  دیابن  ار  هاش  رتخد 
تشد همه  رسارس  راک  دنزاس  مزب  زا  دنناوخب و  رازه  نارادمان  زک  بایسارفا ]  دومرفب [  .یسودرف.دنهن  نیچ  شیارآ  رد  همیخب  دنهن 

ود نیا  رد  .یـسودرف.داهن و  نیچ  شیارآ  رد  هناخب  داهن  نیرز  تخت  اهناویاب  .یـسودرف.دنهن  نیچ  شیارآ  ردـنا  دغـسب  دـنهن  نیذآ 
.یبتاک.يوترپ نید  شیارآ  شَخُر  زو  يورسخ  نیچ  شیارآ  رد  دوب  تسا : هدیمهف  يرگید  ینعم  نیچ  شیارآ  زا  رعاش  ًارهاظ  تیب 

.یبتاک.داشلاخ زا  لد  تشد  يوسب  دش  دازهاش  نیچ  شیارآ  زا  يزور 

.دیشروخ شیارآ 

يدـب شیارآ  رد  یهار  دیـشروخ  شیارآز  دز  وچ  دـبراب :  نحل  یـس  ءهلمج  زا  تسا  لوا  نحل  اوـن و  ماـن  ِخا ) [) ْرُخ ْرَوـخ /  [ِي ِش 
.نابوخ ضراع  طخ  ًازاجم ، بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت   || ) .یماظن.یهام دیشروخ 

.راکشیارآ

.رگشیارآ بکرم ) ص  [ ) [ِي

.ندرک شیارآ 

.يزاسدوخ .شیقنت  .جیبدت  .ندرک  ماردپ  .ندیزارط  .ندرک ||  هولج  .نتسارآ  .نّیزت  .نییزت  ( بکرم صم  [ ) [ِي َك َد

.هدننک شیارآ 

.رگشیارآ .نیاز  بکرم ) فن  [ ) ِد ْنَن َد /  [ِي ُك 
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.هاگ شیارآ 

.یناملس ناکد  .دننک ||  شیارآ  هک  اجنآ  بکرم ) ِا  [ ) [ِي

.رگشیارآ

.ياّرگ .یناملس  .هطاّشم ||  .نِّیزم  .نیاز  بکرم ) ص  [ ) [ِي َگ

.هدنیارآ

.دهد شیارآ  هکنآ  فن ) [ ) ِد [َي َد / 

.ندییارآ

.نتسارآ صم ) [ ) [َد

.سابرآ

هاشداپ لباب  نارمکح  سیزلب  یهارمه  اب  وا  دـنیوگ  لاپانادراس و  فرط  زا  يدـم  ياورناـمرف  يریطاـسا ، يدرم  ماـن  .سِـسابرآ  ِخا ) )
.دیمان يدم  هاشداپ  ار  دوخ  تخادنارب و  ار  روشآ 

.لبرآ

.دوش لبرَا  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ِب

.اپرآ

.ددنویپ سَرَا  دور  هب  هک  زاقفق  رد  يا  هدفار  ههار و  بآ  مان  ِخا ) )

.هپرآ

.کیراب ص ) یکرت ، [ ) ِپ [َپ / 

.ترآ

فحـصم ینعم  نیا  هب  هک  تسین  دیعب  ککنور و  .نرآ  .وزاب  دعاس و  هاگدـنب  .نراو  .جرآ  .جـنرآ  .قَفِرم  .يا ||  هدـنرپ  مان  ِا ) [ ) [َر
.دوش جرآ  هب  عوجر  .دشاب و  نرآ 

.زاباترآ
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.هینیمرا و هاشداپ  نیدـنچ  ماـن  .دـیدرگ ||  خـلب  رتخاـب و  تپرتچ  ردنکـسا  بناـج  زا  اراد  زا  سپ  هک  موس  ياراد  رادهپـس  ماـن  ِخا ) )
.دوش ذاب  هترا  هب  عوجر 

.ناباترآ

.ناودرا ِخا ) )

.اتسازکاترآ

.ناریا ناتسنمرا  تختیاپ  یناتساب  مان  ِخا ) [ ) [ِك

.سسرزکاترآ

.دنا هداد  تسدزارد  ریشدرا  هب  ناینانوی  هک  یمان  ِخا ) [ ) [ِك ِز ِس

.قترآ

.دوش یم  يرایبآ  زیرلگ  بآ  زا  هک  سور  ناریا و  دودح  رد  یهاگتسیا  مان  ِخا ) [ ) [ِت

.یقیطامترآ

یقیطامثرا هب  عوجر  .دشاب و  هیضایر  ءهیمیلعت  ءهفـسلف  زا  یتمـسق  نآ  باسح و  ددع و  ملع  .یقیطامثِرَا  .یقیطامتِرَا  ِا ) برعم ، [ ) [ِر
.دوش

.تسیترآ

.Artiste ( - 1  ) .رگیزاب .يرنه ||  .دنمرنه  ( 1 () ِا ص ، يوسنارف ، )

.ثرآ

.دراد دیپس  هایس و  ياهلاخ  هک  دنفسوگ  .طقنم  دنفسوگ  .لاخ  لاخ  دنپسوگ  .ثَرَا  ع ص ) [ ) [َر

.جرآ

.دوش ترآ  هب  عوجر  و  ناهرب .)  ) .يا هدنرپ  مان  .تَرآ ||  .قفرم  .ککنور  .نراو  .نرآ  .گنرآ  .جنرآ  ِا ) [ ) [َر

.درآ

.یسمش هام  ره  زا  مجنپو  تسیب  زور  مان  .دارآ  ففخم  ِا ) [ ) [َر
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.درآ

ایگ هکول :  .تِْسپ  .سآ  .نحط  .نیحط  .قیقد  .القاب  دوخن و  جنرب و  مدـنگ و  وج و  نوچ  بوبح  ءهتفوک  مرن  ای  هدرک  سآ  همرن و  ِا ) )
هدربن وکنآ  ایـسآز  هناـخ  يوسب  دوش  یم  درآ  یب  .ورـسخرصان  .تسایـسآ  ناـهج  نیا  یـشیدنب و  وچ  وا  درآ  اـم  تس و  هناد  وچمه 
نادرگ خرچ  يایـسآ  وکنآ  متفگ  درآ  داد  دـهاوخ  هک  مباـی  رگ  هبند  محل و  تفگ  .ورـسخرصان  .تس  هدـش  ایـسآ  هب  وـج  مدـنگ و 

؛ .القاب درآ  ناهرب - .)  ) .ریصقت .همعطا ||  قاحسب.جامتت  ریت  وچ  ما  هدش  ناچیپ  تسبرب  راب  هرمخ  درآ ز  ات  .يزیـشرت  یبتاک  .هتخاس 
ءهدرا دیپس ؛ درآ  .راکشخ -  راد ؛ سوبس  درآ  .ریعشلا -  قیوس  .هَیپ  هدرک ؛ نایرب  وج  درآ  .ریعـشلا -  قیقد  وج ؛ درآ  .جنرب - ؛ درآ  - 

.نآ لاـثما  هناـی و  اـی  سآ  هب  ندرک  مرن  ندرک ؛ درآ  .نآ -  زج  نواـه و  اـی  سآ  هب  نتـشگ  مرن  ندـش ؛ درآ  .دـکل -  .دیفـس  دـجنک 
درآ .نآ -  ءهدرک  سآ  دوخن ؛ درآ  .دیمـس -  هدـیم ؛ درآ  .هطنحلا -  قیقد  مدـنگ ؛ درآ  .قبنلا -  قیوس  رانک ؛ درآ  .نحط -  .شاشِجا 

نهدـب درآ  لاثما : .هدرک -  مرن  تخـس  درآ ؛ لثم  .دـننک -  هتفوک  رد  دـنزپ و  ینیریـش  نآ  زا  هک  نآ  ءهتخیب  هتفوک و  مرن  یچدوخن ؛
تبون یناوج ، تبون  میتخیوآ ؛ ار  دوخ  زیبدرآ  میتخیب  ار  دوخ  درآ  ام  .ندوب  شوماـخ  نتفگ  نخـس  دـیاب  هک  ییاـجنآ  ندوب ؛ هتفرگ 

.تسا هتشذگ  نم  ندرک  ون  نز  ای  ون  يوش  تبون  مان ، لیصحت 

.بآدرآ

.دنهد اپراچب  هک  هتخیمآ  بآ  هب  وج  درآ  بکرم ) ِا  )

.دولآدرآ

.هتفرگ درآ  رابغ  بکرم ) فم  (ن 

.هلآدرآ

(. ینجنبر  ) .هنیخس .هلاهدرآ  بکرم ) ِا  [ ) ِل [َل / 

.هبادرآ

.هتخیمآ بآ  هب  درآ  .دـنزیمآ ||  نآ  رد  درآ  هک  یئاـبروش  .دـنزیر ||  اـبروش  بآ  هب  هک  يدرآ  .بآدرآ ||  بـکرم ) ِا  [ ) ِب [َب / 
.کشک

.دادرآ

رد یئامنهار  نوچ  بشب  ار  ناوراک  ناگدـنام  بقع  زارد و  ياـهیاپ  اـب  يومرپ  دـشاب  یمدآ  تروص  هب  لوغ  نیا  .ناـبایب و  لوغ  ِا ) )
نیا تسه و  يروعـش  گنهرف  رد  اهنت  هملک  نیا  .دماشایب  ناشنوخ  دـنک و  كاله  ار  نانآ  نابایب و  هب  درب  نوریب  هار  زا  دـتفا و  شیپ 

.تسین دمتعم  گنهرف 

.ولادرآ
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.دننک نآ  رد  درآ  هک  هنکِشا  یمسق  بکرم ) ِا  [ ) ُول [َل / 

.زیبدرآ

.زیب گنت  .کلَا  .لابرغ  .لخنُم  بکرم ) ِا  )

.هلوتدرآ

قاحـسب .تساوخب  اهرذـع  نم  تخپ ز  هباتـسام  نوچ  تفگ  راوخ  تول  نمب  هک  روـخ  هلوـتدرآ  نآ  هلاـهدرآ :  بکرم ) ِا  [ ) ِل [َل / 
.همعطا

.ناددرآ

.دنزیر درآ  نآ  رد  هک  رگید  یفرظ  ای  ودنک  .دننک ||  اتسپ  درآ  نآ  رد  هک  یئاونان  زا  هناخ  نآ  بکرم ) ِا  )

.هلوددرآ

.هلاهدرآ بکرم ) ِا  [ ) ِل [َل / 

.ناتسدرآ

.ناتسِدرَا ِخا ) [ ) [ِد

.ریشدرآ

.مدنگ درآ  ءهریرح  بکرم ) ِا  )

.شورفدرآ

.قاّقد بکرم ) فن  [ ) [ُف

.ناپک درآ 

.راوناخ زا 150  بکرم  مُریمس  یلاوح  نکاس  یئاقشق  لیا  زا  يا  هفئاط  مان  ِخا ) ][ )

.لدرآ

لوب زا  هیانک  بوچ ؛ یب  لدرآ   - .يدنداتـسرف مهیلع  یعدم  ای  ناراکهانگ و  ای  نایهاپـس  راضحا  ندناوخ و  يارب  هک  یـشارف  ِا ) [ ) [ِد
.ار یسک  دریگ  گنت  هک  هاگنآ  تسا 
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.لدرآ

زا زگ  کیدزن 700  روخاغچ  ءهعلق  بعـص و  روبع  يارب  تسا و  گنت  رایـسب  ریملاـم  اـت  هک  يراـیتخب  رد  تسا  یهار  ماـن  ِخا ) [ ) [َد
.دنیوگ لَدرَا  ّلحم  لها  .دراد و  عافترا  لدرآ 

.یشاب لدرآ 

.نالِدرآ سیئر  ( بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [ِد

.ولدرآ

.درآ اب  ءهنکشا  .ولادرآ  .هلاهدرآ ||  بکرم ) ِا  [ ) ُول [َد َل / 

.مدرآ

.Anethe des fleuristes ( - 1 ( ) رمیلش  .) .نوگرذآ .نویرذآ  ( 1 () ِا [ ) [َد

.ندرآ

ارآ گنرد  تسا :  لومعم  نآ  زا  تاقتشم  نکل  لمعتسمریغ  ردصم  نیا  .نتسناوت  ففخم  نتسنات  نوچ  ندروآ ، ففخم  صم ) [ ) [َد
را .یکدور.رآ  نم  دزنب  نک  همین  ودـک  رد  شکرب  مخ  جرد  ار ز  یم  لـعل  .یکدور.اراـک  درک  دـیاب  تْرَت  نخاـیک  اراو  خرچ  رهپس 

ریـش یگتـسهآ  هب  درآ  هک  ریلد  ریـش  نیئآ  مسر و  دوب  .یکدور.جـنگ  تْدرآ  زارف  ونیم  یهد  رو  جـنر  تْدراسگب  هدروخ  زا  يروخ 
کی زا  هک  راهبون  نوچ  دندیدب  يراگن  دنتفاتشب  ود  ره  بل  هدنخ  زا  رپ  سوط ]  ویگ و  دنتفای [  خربوخ  یکی  هشیب  هب  .یـسودرف.ریز 

وت شیپ  هب  .یسودرف.راگزور  همه  درآرب  تماک  هک  رادم  مغ  نیاک  تفگ  نتلیپ  ار ]  ورسخیک  ارو [  .یـسودرف.راکش  درآ  ریـش  رظن 
ماـج ءهدـنرآ  ماـج و  نادــب  رب  مارهب  هـب  نـیرفن  دــنتفرگ  .یــسودرف.يوا  شخب  ناـهج  زرگ  غـیت و  ناـمه  يوا  شخر  رــس و  مرآ 

رب ...یبوخب  ار  ناگمه  ات  مااجنیا  نم  .یبیبل.هنایـشآ و  نوریب ز  درآ  شبرچ  راتفگ  دـشاب  هچ  رتزاسان  رترو  هنیک  رام  زا  .یـسودرف.رب 
زورما یطخ .) گنهرف ، زا   ) يدسا .کجنخ  هگ  يدچ و  شگنبت  هگ  مادم  هک  ار  تردـپ  يران  دای  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنرایب يو  رثا 

لعف لوق و  زا  نم  شیپ  مرآ  وت  شیپ  هب  نم  هک  یهاوخن  هچنآ  رازآ  دـسر  وت  ناـجب  کـش  یب  وـت  مه ز  ادرف  هک  يوـجم  سک  رازآ 
تسا نینچ  ندربورف :  .ندیـشکرب  هنمد || .) هلیلک و   ) .درآ ینامیـشپ  دنک  هجویب  لام ]  نآ [  جرخ  .ورـسخرصان  .رام  نانچ  شیوخ 

.یسودرف.کمس رب  یکی  درآ  هم  رب  یکی  کلف  نادرگ  رادرک 

.ندرآ

نادب نآ  ریغ  یشرت و  هریـش و  نغور و  دنهن و  گید  رـس  رب  نایئاولح  ناخابط و  هک  رایـسب  ياهخاروس  اب  یقبط  نوچ  یفرظ  ِا ) [ ) [َد
.یتیالو مان  ِخا )  || ) .ریگفک .لزاز ||  .هناولاپ  .نَدرَا  .ـالاپ  قامـس  .بوشاـم  .وشاـم  .ـالاپ  یـشرت  .هنولاـپ  .نوـالاپ  .شکبآ  .دـنیالاپ 

(. عطاق ناهرب  )
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.راب درآ و 

.نآ ِنان  سنج  یئاونان ؛ نالف  رابودرآ  نان : ریمخ ، درآ ، سنج  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُد

.جودرآ

.لهبا تخرد  .جودرَا  ِا ) )

.هدرآ

.دکل .هدرا  .دیپس  ءهدجنک  درآ  ِا ) [ ) ِد [َد / 

.هجلاهدرآ

.هلاهدرآ برعم  ( بکرم ِا  برعم ، [ ) [ِل َج

.هلاهدرآ

.هنیخـس حارـص .)  ) .جاموا يرـشخمز .)  ) .يدرآ ءهریرح  .یچاک  وبرچ ) نغور و  یبرع ، ءهلاها  قیقد +  درآ ، زا : ( ) بکرم ِا  [ ) ِل [َل / 
.هلودرَا ءامسالا .) بذهم   ) .هلادرآ .هلوتدرآ  .هلوددرآ  .جاملوب  .قاملب  يرشخمز .) ( ) حارص )

.امرخ هدرآ 

.کنیگنر .دنزاس  هرک  مرگ و  نان  ای  درآ  امرخ و  زا  هک  تسا  یماعط  بکرم ) ِا  [ ) ِد ُخ [َد / 

.ههدرآ

.گنس لاغذ  ندعم  ياراد  نارهط  لامعا  زا  يا  هیحان  مان  ِخا ) ][ )

.يدرآ

و هدرآوله ، تاغللا .) ثایغ   ) .ولاتفش زا  یمـسق  ِا )  || ) .يدرآ ياولح  نیدرآ : .درآ  هب  ءهدولآ  .درآ  هب  بوسنم  .درآ  زا  یبسن ) (ص 
.بآ مک  درخ و  دشاب  یئولاتفش  نآ 

.نغور يدرآ 

لاگنچب وچ  يراک  درم  بیلز  یجنرب و  ياولح  نغور و  يدرآ  دـننک :  مدـنگ  درآ  زا  هک  اولح  .يدرآ  ياولح  ( بکرم ِا  [ ) وُر َغ [َر / 
.همعطا قاحسب  .تس  هدمآ  لاگنچ  بیغ  زا  نم  مان  تس  هدمآ  لال  مرب  نغور  يدرآ  .همعطا  قاحسب  .راب  لوا  ینز 

.نیدرآ
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.درآ هب  ءهدولآ  .درآ  زا  .درآ  هب  بوسنم  .يدرآ  یبسن ) (ص 

.هنیدرآ

قاحسب .تسام  ياهنفک  دوخ  رب  دنتسبب  تساخب  هنیدرآ  لد  زا  ناغف  دنزپ :  درآ  زا  هک  یشآ  .دننک  درآ  زا  هچنآ  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 
.همعطا

.زرآ

(. بوبح زا  یکی   ) جنرب .ّزُر  .ّزُرَا  ِا ) ع  [ ) [ُر

.زرآ

.تباث .عمجتُم  .ضبقنم  ع ص ) [ ) [ِر

.مزرآ

(. تاغللا ثایغ   ) .رازراک .گنج  .مزر  ِا ) [ ) [َر

.وزرآ

ناوخ هگ  ار  هجاوخ  ر ، ـ ...  يوزرآ یمه ز  اوه :  .يوه  .میالم  بذج  ِتّوق  یـسیلفت .) شیبح   ) .ءاهتـشا ینجنبر .)  ) .توهـش ِا ) [ ) [ِر
زا ام  هک  نک  هگن  تفج  داب  درخ  نارایرهـش  اب  هک  تفگ  داتـسرف و  نارکم  هاش  ِرب  .یفورعم  .رب  شناوخب  شروخ  دـشابن  جـنوز  زجب 

نودـیمه .نایط.هناکل  نم  ناْرناـیمب  کـنیا  تیوزرآ  تس  هناـکل  هکنآز  رگ  .یـسودرف.میا  هتفخ  وزرآ  رب  میتسم و  هن  میا  هتفر  اـجک 
رگا نیمار .) سیو و   ) .ندوشگرب یکین  هب  سک  ره  لد  ندوبن  علوم  وزرآ  وـهلب و  یئاـسراپ  ردـنا  دـشاب  هرهب  ود  یئاـشداپ  ياهدـنپ 

...اذغ و يوس  سک  يدیرفاین  ایند  رد  يوزرآ  رگا  یقهیب .) خیرات   ) .يدیرفاین مدرم  نت  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  یتسیابن  مشخ  وزرآ و 
يدـیرفاین مدرم  نت  رد  ...یلاعت  يادـخ  یتسیابن  مشخ  وزرآ و  رگا  هک  دـیوگ  ینعاط  رگا  یقهیب .) خـیرات   ) .یتسیرگنن تفج  يوس 

درخ توق  دـندرگ ، هریچ  يو  رب  وزرآ  توق  مشخ و  توق  و  ماـمت ، درخ  اـب  دـتفا  درم  نوچ  یقهیب .) خـیرات   ) ...هک تسا  نآ  باوج 
رد یقهیب .) خیرات   ) .دـنام انیبان  شدرخ  مشچ  ...دـش  دـناوت  هریچ  یمامتب  يو  يوزرآ  هک  یـسک  نآ  یقهیب .) خـیرات   ) .ددرگ مزهنم 

سپ رن ز  ِهُرُخ  نوچ  ورم  نت  يوزرآ  ِسپـس  دوخ  یقهیب .) خـیرات   ) .وزرآ رگید  هس  مشخ ، رگید  ...درخ  یکی  تسا ، هوق  هس  نت  نیا 
ات وش  اسراپ  .ورـسخرصان  .اس  ژاب و  ار  اشداپ  نیا  داد  تْدـیاب  لد  ناج و  وت  ّیکابیب  وت ز  رب  وزرآ  تشگ  اشداپ  .ورـسخرصان.نایکام 

رتدـب نیا  زا  هک  وخدـب  تسیئاهدژا  هجاوخ  يا  وزرآ  نیا  .ورـسخرصان  .اـسراپ  رب  اـشداپ  دـشابن  زگره  وزرآ  وزرآ  رب  اـشداپ  یـشابب 
زا یسب  يدیود  .ورسخرصان  .تساود  نیهب  اناد  يوس  ار  قلخ  زیهرپ  دوش  هب  زیهرپ  هب  هک  وزرآ  تسیدرد  .ورسخرصان  .تسین  اهدژا 
ارت .ورسخرصان.تسا  اهدژا  یکی  هک  ار  ییوزرآ  نک  زیهرپ  یّسح  يوزرآ  .ورسخرصان.هناوج ز  واگ  وچ  یناوج  زورب  اهوزرآ  سپ 

ار اه  یپ  دربب و  تعماجم  يوزرآ  ...دنز  یشرتب  هک  یبارـش  .ورـسخرصان.دنکفا  يوجب  ّرجب و  ناروک  وچ  یمه  نوچ  نانچ  اهوزرآ 
دـص ارم  هک  ریطلا .) قطنم   ) راـطع منک ؟ نوچ  مشیوخب  دـیآ  غیرد  نوچ  منک  نوخرپ  لد  بآ  يوزرآز  هماـنزورون .)  ) .دـنک تسس 
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مراو تشدرز  یکی  تَینُم :  .هیغب  .زیچ  .دارم  .ماـک  .شهاوـخ  .يوـلوم.تسا ||  تبیه  میب  هتـسب ز  نم  تسد  تـسا  توهـش  وزرآ و 
.یـسودرف .يوخکین  نز  يا  يوگب  یهاوخ  هچ  يوزرآ  زک  تفگ  هیدرک  ابا  .یقیقد.رب  زا  مناوخرب  ار  دنز  تشیپ  هک  ( 1) تسیوزرآ

هاـش دـهاوخب ز  دـیایب  ناـهن  ردــنا  دراد  وزرآ  یکی  .یــسودرف.ماک  ماـن و  تدــشاب  وزرآ  نیدــب  ماـمت  ددرگ  راـک  نیدــب  تدارم 
هاپس و تخت  جات و  نیاک  تسا  نینچ  تنامگ  .یسودرف.زارد  ناشیا  تسد  وزرآ  رهب  زاین  یب  وزرآ  ره  ماک و  ره  .یسودرف.ناهج ز 

وزرآ ام  هاگمزر ز  نیدب  یتسدمآ  ارچ  .یـسودرف.يوخ  هدازآ  نارادمان  نآ  زا  يوزرآ  دبن  ار  یـسک  یتیگ  تخب ز  يورین  ینوزف و 
زوریپ تفگ  نینچ  دبومب  .یـسودرف.تفاتش  رذآ  ناخ  يوس  ایرد  تفایب ز  اهوزرآ  هاش  وچ  نادزی  .یـسودرف.هاوخب ز  یهاوخ  هچره 

همه نادزی  .یـسودرف.دوش ز  نوخ  زا  رپ  لد  وزرآ  نآ  زا  دوش  نوریب  هزادنا  شهاوخ ز  وچ  هاوخ  هزادـناب  نادزی  شهاوخ ز  هک  هاش 
.یـسودرف ؟ يوزرآ دوب  یک  وت  گرم  ارم  يوخ  هدازآ  درم  ياـک  تفگ  رـسپ  .یـسودرف.متفات  نیک  يوس  همه  لد  رگو  متفاـی  وزرآ 

شیهاش مسر  همه  تشگ  راوخ  وا  کیدزن  دـنمدرخ  تساـکب  شرهم  تشگ و  نوزف  یگرزب  تسار  شیهاـشداپ  ناـهج  رب  دـش  وچ 
ناـمه نم  دـنزرف  ناـیور و  هدیـشوپ  هک  .یـسودرف.دادن  خـساپ  زین  وزرآ  چـیهب  داد  هن  رهم و  هن  وا  تفرگ  یگرتـس  ...تـشگ  راـکیب 

رب نُخـس  نیا  رایرهـش  نهج ]  زا  وا [  زا  دینـشب  وچ  مروخرد  رگا  ار  وزرآ  نینچ  مرب  ناروتب  ات  نمب  یـشخبب  نم  دنویپ  ار و  نارهاوخ 
رادـب تِک  رگد  .یـسودرف.تسین  يوـش  وزرآ  ارت  رگ  نکم  تسین  يور  ارت  نتفر  زرم  نیا  زا  .یـسودرف.نب  دـنکفا  خـساپ  وزرآ  نیا 

دیاب هچره  وزرآ  رگد  موب  زرم و  همه  اـم  رب  دـندنخب  مورب  متـسرف  ناریا  زا  یبوچ  وچ  ...نهک  راـگزور  زا  دـمآ  داـیب  نخـس  احیـسم 
فسوی و  ) یـسمش .ناشیوج  وزرآ  لد و  دارم  ناشیوگ  شوخ  ابیز و  ياهنخـس  .یـسودرف.هار  تس  هداشگ  اـم  يوس  ار  امـش  هاوخب 

هزم خلت  هک  مدروخ  يراوخـشدب  حدـق  نیتسخن  .ورـسخرصان.نیهِم  نیهِک و  قلخ  زا  یـسک  ره  وا  رد  دـبایب  شیوخ  يوزرآ  اخیلز .)
جنر و هک  دـنک  يزیچ  يوزرآ  هنوگچ  دـنمدرخ  و  همانزورون .)  ) .درک رگید  حدـق  يوزرآ  معبط  تفرگ  رارق  ما  هدـعم  رد  نوچ  دوب 

.يراگتـساوخ .يولوم.نیقتم ||  يوزرآ  قح  دهدیم  نینچ  دهاوخ  ادخ  یهاوخ  نینچ  نوچ  هنمد .) هلیلک و  ( ؟ دشاب رایـسب  نآ  بعت 
.دـصرت .عقوت  .راظتنا  .یـسودرف.درک ||  داش  وزرآ  نادـب  ام  لد  درک  دای  کنـشور  زا  هکنآ  رگد  ار :  ینز  جـیوزتب  ندـناوخ  .هبطخ 

نونک .یخلب  دیهش.يدنموزرآ  هب  دناسرب  وزرآ  هک  تفای  دناوت  یسک  نآ  تشهب  هک  ما  هدینـش  هْینُم :  .هیْنُما  .ینمت  .دیما  .لما  .ءاجر 
سب تدارم  کی  تسا  لکـشم  سب  وزرآ  دص  لد و  کی  .یـسودرف.تسج  هک  اهوزرآ  نآ  تفای  تلد  تست  راک  روخردـنا  هچنآ 

زا دوشن  را  سلجم  نامیدن  زک  دـشاب  نآ  يوزرآ  یمه  هک  تسا  لاس  هد  وچ  ار  هدـنب  اورـسخ  .ینیـسحریما  .تسا  لدـکی  نوچ  دوب 
وزرآ اسب  يا  ریذپب  ام  رذع  میدرمب  رو  .يرونا.دشاب  نارگ  ناگیار  تهگنآو  یـسانشب  هک  نآ  زا  شیپ  شرخب  دشاب  ناتـسآ  نامیقم 

زا رپ  مشخ  درد و  اب  تشونب  همان  یکی  فهلت :  .ترـسح  .تبابـص  .ناـقوت  .هقاـیت  .قوت  .قاـیتشا  .قوش  .يدعـس.هدش ||  كاـخ  هک 
ود ره  زور  يرپـسا  دـش  وـچ  دوـب  يراوـخب  نت  وزرآ  رب  هچ  دوـب  يراـکماک  لد  ماـک  رب  هـچ  .یـسودرف.مشچ  بآ  زا  رپ  لد ، وزرآ 

.یـسودرف.تشهب نوچ  يا  همان  وزرآ  زا  رپ  تشون  خـساپ  زین  ار  يوجناهج  .یـسودرف.تسیکدنا  رگ  لاس و  دوب  نوزفا  رگ  تسیکی 
ندید وا  تروص  تسوزرآ  تْرگ  .يرهچونم  .شیر  هتـسخ و  وا  لد  زر  ءهچب  يوزرآز  شیوخ  هناگیب و  یکیدزن  هب  هتفه  کی  دوب 

ظفل بوـخ و  نزو  بوـخ و  مظن  تـسوزرآ  تْرگ  ارت  ندـناوخ  تدـیاب  تـجح  رعـش  .ورـسخرصان.ربخم  نآ  كراـبم و  رظنم  نآو 
.سوه .وزرآ ||  شوخ  كدـیر  نیزگ : هب  .نیزگ  کـین  وزرآ ؛ شوخ  .باـختنا -  ءهحیرق  قوذ و  .ورـسخرصان ||  .يونعم  شوخ 

درک راومه  درک  تخـس  راقنم  رتوبک  ءهچب  نوچ  .روکـشوبا.يولگ  يدژر  دـنیوگ  تسا  مشچ  يوزرآ ز  همه  دزیخ  رادـید  ز  لیم : 
وزرآ زین  لاس  رگا  .روکـشوبا  .درگدرگ  زاب  دوش  ماب  يوس  خاش  زو  دنک  وزرآ  خاش  دـیاشن و  ار  كوباک  درز  يوم  دـنکویب  يوم و 

.یـسودرف.يوزرآ رب  هن  شـسرپ  دنتفرگ  يوخکین  یکی  اب  وجـشاخرپ  ود  .یـسودرف.تسا  دصیـس  اب  داتـشه  لاس و  مهن  تس  هدـمآ 
بجاح هن  .یخرف  .دناوخ  نمجنا  نایم  دیآ  شوزرآ  رگ  ارم  .یـسودرف.هاگریجخن  درک  وزرآ  یمه  هاشزیورپ  زور  کی  هک  دب  نانچ 
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.یخرف.روخرد هاوخ  اهوزرآ  شابب و  رـصق  رد  وت  هن  ای  دوب  هجاوخ  رگا  رذـگب  هک  دـیوگ  ارت  رم  ناـبرد  هن  نیـشنب  هک  دـیوگ  ارت  رم 
تبوچ تفگ  وا  رب  بوچ  تسیود  مهاوخ  تفگ  .ورسخرصان.درک  دیاب  مارک  لعف  تراو  میرک  بقل  مان و  توزرآ  دوش  میرک  رگو 

میا هتسج  دوشن  یم  تفای  هک  متفگ  .يولوم.ینمؤم  ار  وا  دوب  یم  وزرآ  ینس  سب  فیطل و  مراد  يرتخد  .یئانـس.وگب  تسوزرآ  هچ 
منادـیم ءهنایم  نینچ  یـصقر  رای  فلز  تسد  کی  هداب و  ماـج  تسد  کـی  .يولوم  .تسوزرآ  منآ  دوشن  یم  تفاـی  هکنآ  تفگ  اـم 

یکی .یسودرف  .يوخکین  يا  نم  زا  هاوخب  یهاوخ  هچ  يوزرآ  ات  هک  رگنب  تفگ  ودب  تجاح :  .بولطم  زیچ  .يولوم.تسوزرآ || 
نیا رب  دمآرب  تسار  راتفگ  دیراد  دینیب  وچ  تسامش  جنگب  احیسم  راد  هک  راوخ  تسه  وا  دزن  وزرآ  نآ  هک  رایرهش  زا  مهاوخ  وزرآ 

.يدـسا.هاوخم وز  وزرآ  چـیه  تقو  نآ  رد  هاش  دومرف  تیراک  هک  هگنآ  ره  .یـسودرف.زاب  هاش  اـمب  دتـسرف  رگ  دزـس  زارد  راـگزور 
شیب رامیت  شیب  وزرآ  ارک  هرـش :  راهد .)  ) .صرح .زآ  .يولوم.هاک ||  گرب  کی  ار  هوک  دـباتنرب  هاوخ  هزادـنا  کـیل  هاوخیم  وزرآ 

ار دـسح  ار و  وزرآ  .یـسودرف.يوزرآ  ِرد  درگب  ددرگن  يوخکین  لد  رب  دوب  شوخ  ناـهج  .یـسودرف.شیپ  زآ  ءهویم  هنم  شوـکب و 
یتسارآ روشک  رکـشل و  یمه  اعد :  .یجرت  .ینمت  .ورـسخرصان ||  .یهدـن  نارامب  ْتناج  ات  یهاوخ  یمه  رگ  ياج  لد  ردـنا  هدـم 

 || .یخرف ؟ نارجه دنک  وزرآ  یـسک  لصو  زورب  دوش  رود  شیوخ  رای  زا  سک  رایتخا  هب  .یـسودرف.یتساوخ  وزرآ  هب  ار  مزر  یمه 
وزرآ یب  دـنچکی  هـک  دنتـسیرگب  راز  ناود  ره  یمه  رـس  يور و  رب  دـنداد  هسوـب  یــسب  ربـب  ار  رگدـکی  رم  دـنتفرگ  برق :  .لاـصو 

وفت وزرآ  دننک  ار  نایک  جات  هک  راک  تس  هدیسر  یئاجب  ار  برع  رامسوس  ندروخ و  رتش  ریش  ز  هیعاد :  .عمط  .یسودرف.دنتسیز || 
وزرآ ارت  .یـسودرف.يوزرآ  تدیآ  جات  تخت و  یمه  يوخ  هار و  نیا  رهم و  نیا  رهچ و  نیدـب  .یـسودرف.وفت  نودرگ  خرچ  رب  داب 

وا هاـگ  ءهشیدـنا  شک  ...تشاد  هرهَز  نینچنیاـک  یـسک  مدـیدن  .یـسودرف  .یهت  ناـج  زا  وت  يدرگ  هک  ناد  ناـنچ  یهـشنهاش  درک 
خیرات  ) .دزیخ رگید  ياهوزرآ  ار  يو  دتـسیانزاب و  تیحاـن  کـی  نیا  هب  نیکت  یلع  .یـسودرف.يدمآ  وا  هاـج  وزرآ  شْرگو  يدـمآ 
نادزی ناــمرفب  يدرکن  هار  مـسر و  یتــساوخ  وزرآ  هــب  هــمه  يوــه :  .لــیم  .يرــسدوخ  .یئاردوــخ  .يار  دادبتــسا  یقهیب || .)

تُّوق وزرآ ؛ سفن  .یـسودرف.دوب -  اناوت  رب  وزرآ  رهب  دوب  اناد  یماـن و  دـنمدرخ و  روظنم :  .دوصقم  .دـصق  .مزع  .یـسودرف.هاگن || 
زا وچ  هگرحس  دصقم :  یقهیب || .) خیرات   ) .اهتذل رگید  بارـش و  ماعط و  یتسود  تسا  يو  هب  وزرآ ، سفن   : یناویح سفن  .هیوهَش 

دشابن ریز  وت  یب  يرادزاب  تسد  ارم  وت  رگ  بولطم :  .بوبحم  .قوشعم  .یـسودرف.دنتسارآ ||  نتفر  وزرآ  نآ  رب  دنتـساخرب  باوخ 
دوش نوگواگ  بش  وچ  تسار  .یخرف.يرایب  هارب  ار  شیوخ  يوزرآـک  تسین  اور  هک  ارت  رم  تس  هتفگن  ریم  يراز  يدرزب و  نم  وچ 

.یخرف .رآ  باوخ  يوراد  زیخ و  تشذـگب  همه  بش  میوگ  مناوخب و  ار  شیوخ  يوزرآ  رامـسمب  دـننک  هگن  رد  اـت  میوـگ  مزیرگب 
دیان وزرآ  نتشگ :  ادیپ  وزرآ  .نداد  تسد  وزرآ  ندمآ ؛ وزرآ  .يدسا.نتساوخ -  ناسک  يوزرآ  زا  مه  نتـسارآ  دب  رب  وا  زا  زیهرپب 
وزرآ ندرب ؛ وزرآ  راهد - .)  ) .صرح ینزوز .)  ) .اهتشا .يزعم.نیعتسم || -  راگزور  ای  مصتعم  راگزور  هاش  وت  اب  ار  نایدادغب  یمه 

عمط نتخپ ؛ وزرآ  .يرونا.تسا -  رایـسب  تخـس  هدرکان  دوس  درک  ناْوت  هچ  میرب  یم  وزرآ  طاـبتغا :  .هطبغ  راـهد .)  ) .ینمَت .ندرک 
؛ ار يزیچ  یسک  نتـساخ  وزرآ  همان - .) نابزرم   ) .دشاب یماک  نمـشد  یماخ و  ناشن  نتخپ  لاحم  نکممان و  يوزرآ  و  ندرک :  ماخ 

.ندرک شهاوـخ  ندرک ؛ وزرآ  نتــساوخ ، وزرآ  .نکمماــن -  یعمط  اــی  دــیما  اــی  شهاوـخ  ماــخ ؛ يوزرآ  .ندرک -  نآ  ءاهتــشا 
ارم شدـید  رود  زا  وـچ  راوـس  نآ  وزرآ  درک  بآ  نم  ز  ءاـعدا :  .یـضاقت  .ینمت  .ندـیبلط  تجاـح  .بوـلطم  ساـمتلا  .تساوـخرد 

یـسامتلا ام  بناج  زا  تیاغ  نیا  ات  یگیاسمه  مکحب  هک  امـش  لقع  ینادراـک و  زا  متـشاد  بجع  هک  داد  ماـغیپ  .یـسودرف.رادمان و 
وک یـسک  ره  ات  هک  راوتـسا  یکی  دتـسرف  نم  اب  هک  رایرهـش  زا  مهاوخ  وزرآ  یکی  رودصلا .) ۀحار   ) .دیتساوخن یئوزرآ  دـیدرکن و 

نتسارآرب دیاب  هچ  يرورغ  .یسودرف.وا  ماک  ناهج  رد  دوش  هدنور  وا  مان  نورد  همانب  دسیون  دروآ  درگ  ریز  ینمشد  رـس  دروآ  دربن 
زک تفگ  ودب  ندوب :  دنموزرآ  نتشاد ؛ وزرآ  .يولوم.هاوخ -  هزادنا  کیل  هاوخیم  وزرآ  .یماظن  ؟ نتساوخ وزرآ  شیوخ  ياج  رب  هن 
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؛ ندناسر وزرآ  .یـسودرف.رایرهش -  یکی  دیآ  وت  تشپ  راگدای ز  وت  مان  وت  دـنام ز  هک  ناهن  ردـنا  مراد  وزرآ  یکی  ناهج  راگدرک 
 - .یخلب دیهـش.يدنموزرآ  هب  دـناسرب  وزرآ  هک  تفای  دـناوت  یـسک  نآ  تشهب  هک  ما  هدینـش  ندروآرب :  ار  یـسک  تجاح  وزرآ و 

وزرآ نـیا  لد  رد  یک  اــت  لد  يوزرآ  يا  رخآ  ندــمآ :  لــصاح  یبوـلطم  لوـصح  زا  يدــیمون  سأــی و  لد ؛ رد  نتــسکش  وزرآ 
نآ دننام  بابک و  يوب  اب  ای  ندرک  لدشوخ  ار  وا  يا  هرَّوزمب  ؛ ار يرامیب  هصاخ  یسک و  ْنتسکش  وزرآ  .يونزغ -  نسح  ؟ منکـشورف

.ینمت ندرک ؛ وزرآ  .دـنجخ -  لامک.دنکـشب  رامیب  سگرن  يوزرآ  اـت  درک  باـبک  نآز  مرگج  متـس  شتآ  رب  نداد :  تیلـست  ار  وا 
درک مد  يوزرآ  كرخ  نیکسم  اذک .)  ) یکدور.نالک درگ و  یهاوخ  نمس  نان و  يوزرآ  دنکن  تنان  نیکـشک  ینزوز : )  ) .یهـشت

متسر تسارآرب  ندرک :  سوه  .ندش  ناهاوخ  .نتساوخ  ادخهد || - .) موحرم  طخ  هب  تشاددای  زا   ) .درک مگ  شوگ  ود  مد  هتفایان 
.یسودرف.يوزرآ وا  تخت  زا  چیا  درکن  يوخکین  ءهیامنارگ  نآ  تْردپ  .یسودرف.هام  دیشروخ و  درک  وزرآ  مزب  هک  هاگنـشج  یکی 

ْتناهش تخت  جات و  دنک  يور  كاخ  يا  يوید  نمرها  نوچ  وت  .یسودرف.هاگ  درک  وزرآ  ار  هدازنابـش  هاش  رهم  دب و  وا  اب  جات  یکی 
ناریـش مزر  یمه  ورُـس  رب  رـسب  نانزوگ  ناسب  .یـسودرف.ارم  تخت  درک  وزرآ  تلد  ارم  تخب  يورین  وچ  يدیدن  .یـسودرف.يوزرآ 

هچ يوزرآ  دننک  ناگوچ  ریت و  یمه  .یسودرف.مورب  دیآک  درک  وزرآ  نانچ  موب  زرم و  همه  وز  دش  دابآ  وچ  .یـسودرف.وزرآ  دننک 
تخـس ات  يدرک  قونت  نآ  ردنا  يو  يدندرک و  وزرآ  اهیندروخ  اهاولح و  نز  هریپ  نآ  زا  .یـسودرف و  ؟ يوخ هدازآ  هاش  دهد  نامرف 

یم وزرآ  .يدعـس  .یناتـسب  دوخ  وت  هک  دشاب ، هک  هشوگ  رهب  ای  ناتـسب  رد  یمد  وت  اب  مدنک  یم  وزرآ  یقهیب .) خیرات   ) .يدمآ وکین 
ارم ندرک :  رایتخا  .ندیزگ  .ندرک  باختنا  .يدعس || -  .ار  اپورس  یب  نم  دنزوسب  ياپارـس  هک  تدوجو  شیپ  تفـص  عمـش  مدنک 

ناـیم زا  رودــب  دــشاب  هـک  هاـگمزر  یکی  نـک  وزرآ  نوـنک  ازــسان  یمداتــسرف  تـشیپ  هـک  اور  يدوـبن  سک  گـنجب ]  یتـساوخ [ 
يوس چـیه  زا  نمـشد  یمه  دـنیبن  هاوخلد :  هب  .دارم  هب  .لیم  هب  .ًاـعوط  .راـیتخا  هب  .هدارا  هب  يوزرآ ؛ هب  يوزرآرب ، .یـسودرف.هاپس - 

هزادنا یب  .یسودرف.تشگن  ام  رب  خرچ  وزرآ  هب  زج  هک  تشه  هب  دمآردنا  نایلاس  نونک  .یسودرف.يوزرآ  هب  نتـسیز  دوب  شدنـسب 
هار نیا  منیزگب  هـن  يوـخکین  رداـم  ياـک  تـفگ  ودـب  .یـسودرف...تسار  هدرک  وزرآرب  راـک  دـش  وـچ  تساوـخ  هـک  يزیچ  دـندرب 

رامیت يوزرآرب ز  هن  ینـشج  دوب  یمه  .یـسودرف.میدمآ  هاوخ  هنیک  وزرآرب ، هن  میدمآ  هاگمزر  نیدـب  یهاپـس  .یـسودرف.يوزرآرب 
دادن تسد  وچ  وزرآ  تیاغ  بولطم :  لامک  .لَمَا  ياهتنم  وزرآ ؛ تیاغ  .قیوشت -  ندروآ ؛ وزرآ  هب  .یـسودرف.يوخ -  هدازآ  زوریپ 
لاـم سأر  وزرآ  .تست  دـح  زا  شیب  وزرآ  نیا  حازمب ، تسین ؛ بیع  ناـناوجب  وزرآ  لاـثما : .نیمی -  نبا.مدوـسآرب  مدز  یئاـپ  تشپ 
وزرآ نیا  ءازهتـسا ، هب  تسین ؛ بیع  وزرآ  .دراد  شوخ  شیوخ  لد  دـیما ، اـب  ریقف  تسا ؛ سلفم  ءهیامرـس  وزرآ  .یئانـس.ناد  سلفم 

رب اشداپ  دـشابن  زگره  وزرآ  .يولوم.هاـک  گرب  کـی  ار  هوک  دـباتنرب  هاوخ  هزادـنا  کـیل  هاوخیم  وزرآ  .تست  ماـقم  هبترم و  زا  رترب 
مدرم دهج  یعـس و  ءهیام  تسا ؛ هدنز  وزرآ  هب  یمدآ )  ) ناسنا .دباین  تسد  راکزیهرپ  دـهاز و  رب  سوه  يوه و  .ورـسخرصان  .اسراپ 
تسا يا  هطسفس  نیا  و   ) دوب حلـسم  يوق و  دیاب  یتشآ  حلـص و  ظفح  يارب  ؛ تسوزرآ تحلـص  رگا  شاب  گنجبرـضاح  .دشاب  دیما 

ره هن  .تسا  رایـسب  جـنر  مغ و  دوب  رایـسب  اهتـشا  شهاوخ و  ار  هکره  شیب ؛ رامیت  شیب  وزرآ  ارک  تسناهج .) یبارخ  نآ  ءهجیتن  هک 
.تساخ وزرآ  ن ل : ( - 1  ) .دیاب بعت  لمحت  بولطم  هب  ندیسر  يارب  تسدب ؛ ناسآ  دیآ  وزرآ 

.وزرآ

یبوخب شلیهس  دب  اجک  یهس  ار  یپ  کین  جریا  نز  يوخ  هدازآ  مان  ار  روت  نز  يوزرآ  مان  درک  ار  ملس  نز  ملـس :  نز  مان  ِخا ) [ ) [ِر
.درک ینزب  ار  وا  روگ  مارهب  هک  رایهام  رتخد  مان  .یسودرف.یهر || 
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.وزرآ

ۀفحت هـب  موـسوم  ءهرکذـت  فـلؤم  .ق  تافو 1169 ه .  .دـنه  نطوتم  یناریا  ناـبز  یـسراف  رعاـش  .هاـش  یلع  نیدـلا  جارـس  ِخا ) [ ) [ِر
.هریغ یماظن و  ءهمانردنکسا  حرش  ءارعشلا و  تاحلطصم  تاغللا و  بئارغ  تاغللا و  جارس  وزرآ و  ءهرکذت  هب  فورعم  سئافنلا ،

.زیگناوزرآ

.ّیهَش .یّهشم  بکرم ) فن  [ ) [ِر َا

.هناوزرآ

.ار ندروخ  دـنک  وزرآ  لاغز  لِگ و  نوچ  يداع  ياهیندروخریغ  اـهیندروخ و  زا  نتـسبآ  هچنآ  .هناراـیو  .محَو  بکرم ) ِا  [ ) ِن [ِر َن / 
تسا ردقنامه  هناوزرآ   : وزرآ عوضوم  .هناسوه  .دننک  وزرآ  هچنآ  .دنتـسرف ||  ار  وا  دنزپ و  نتـسبآ  نز  ناسک  ناشیوخ و  هچنآ  || 

(. فراعملا باتک   ) .تست ءهناوزرآ  ءهمقل  وت  نت  نیا  تدناجنرب و  دوش و  هناوزرآان  نآ  راب  رگد  تشذـگ  مد  کی  وچ  ینیب  یم  هک 
ات رذـگب  زغم  نیا  زا  تسوپ و  نیا  زا  وت  تسا ، زغم  هناوزرآ  تسوپ و  اوه  نیا  يوگب و  دوخ  ءهناوزرآ  كرت  يآ و  سب  دوخ  اب  سپ 

؛ کَخَف ( - 1 (. ) فراعملا باتک   ) .دشاب ( 1) کَخَف نایم  رد  هک  تسا  يا  هناد  وچ  هناوزرآ  فراعملا .) باتک   ) .یـسرب يوأـم  تنجب 
.درُخ ءهلت 

.هاوخوزرآ

هاوخوزرآ وزرآ  نآ  زا  دـش  هاگآ  هتکن  نآز  وچ  هش  لد  یهتـشم :  .یجار  .ینمتم  .یناوهـش ||  .يوهـش  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  [ِر 
.یماظن.دش

.جنسوزرآ

.ورسخریما .جنگ  ترکف  صیرح و  شیورد  وچ  جنسوزرآ  خرچ  وا  ياپ  كاخ  هب  زرَووزرآ :  .دنموزرآ  بکرم ) فن  [ ) [ِر َس

.هدکوزرآ

.يارس نامرآ  .تسایند  زا  هیانک  بکرم ) ِا  [ ) ِد [ِر َك َد / 

.ندیشک وزرآ 

.ندرب وزرآ  بکرم ) صم  [ ) ِك َد [ِر َك / 

.هاگوزرآ

.یماظن.سیکم لماعم  اب  وزرآ  درکن  سیدراخرف  هاگوزرآ  نآ  رد  وزرآ :  ياج  بکرم ) ِا  [ ) [ِر
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.دنموزرآ

ناترازآ رهبزا  دـمآ  ناود  .یـسودرف.هاش  دـنموزرآ  هالک  هاپـس و  هارب  هدـید  ود  هداهن  نودـیرف  قیاـش :  .قاتـشم  بکرم ) ص  [ ) [ِر َم
ناچیپ ناریح و  دنار  یمه  .یسودرف.ناشرادید  دنموزرآ  دوبن  ناشراک  زا  ورسخ  دش  هاگآ  وچ  .یـسودرف.ناترادید  دنموزرآ  نامه 

دنموزرآ هک  ینامدرم  ندـش  هتخاس  لیجعتب  ناسارخب ، تفر  اهلاثم  .یـسودرف  .هاش  دـنموزرآ  بآ  هب  کـشخب و ] ؟ باوخب و [  هارب 
 || .ظفاح.دـیآزاب مرد  تمالـسب ز  ات  یتمه  ظفاح  مهام  وچ  هاش  خر  دـنموزرآ  یقهیب .) خـیرات   ) .دـندوب ّلـج  ّزع و  يادـخ  ءهناـخ 

.دنمتجاح .بلطدارم  .يوجماک  .یسودرف ||  ؟ تسیک دنموزرآ  زیچ  یـشیب ز  هب  تسیک  دنـسرخ  هک  رگید  دیـسرپب  رَوزآ :  .صیرح 
.هاوخوزرآ .یجترم  .یجار  .یخلب ||  دیهش.يدنموزرآ  هب  دناسرب  وزرآ  هک  تفای  دناوت  یسک  نآ  تشهب  هک  ما  هدینش  دنموتجاح : 

اب وا  ناقیفر  .یکدور  (1) .مزرب ءهراپ  ْتنان  دسر  هک  روگب  وت  هدش  نآ  دـنموزرآ  جاتحم :  .وزرامت  .ترـسح  رد  .یهتـشم ||  .ینمتم 
زور یکی  راکم  یناوت  ات  دب  مخت  وا  رد  رادیاپان  ناهیک  تسا  نینچ  .روکشوبا  (. 2) هراغز ات  کی  دنموزرآ  وا  سپ  تمعن  زان و  رز و 

دنموزرآ وت  شیدـنادب  سر  وزرآ  هب  روخ و  شوـخ  يز و  ناداـش  وـت  .یـسودرف.نابزرم  يروـشک  رب  زور  رگد  ناـن  دـنموزرآ  درم 
هراپ نان  ن ل : ( - 1 (. ) راّهد  ) .قیوشت ندرک ؛ دنموزرآ  .نینح -  ینزوز .)  ) .قایتشا ندش ؛ دنموزرآ  ندوب ، دـنموزرآ  .یخرف.ینان - 

...دنموزرآ منم  ...نم  ناقیفر  ن ل : ( - 2  ) .مور هب  تیا 

.هنادنموزرآ

.دنموزرآ نوچ  .يدنموزرآ  لاحب  بکرم ) ق  یبسن ، ص  [ ) ِن اد َن /  [ِر َم 

.يدنموزرآ

دمآ ادن  يدنموزرآ  ثیدـح  متفگیم  داب  اب  رحـس  تبابـص :  .قوت  .عایتلا  .شَْهب  .شطعت  .هیوپ  .قایتشا  .قوش  ( بکرم صماح  [ ) [ِر َم
تبث همان  نیا  رد  هک  يدنموزرآ  ثیدح  .ظفاح  .يدنموزرآ  حرـش  تسا  ریرقت  دـح  يارو  .ظفاح  .يدـنوادخ  فاطلاب  وش  قثاو  هک 

 - .قّونَت .قّوشَت  ندوـمن ؛ يدـنموزرآ   - .ضرَغ .عاِزن ||  .عوُزن  .نّنحَت  .ظـفاح ||  .منیقلت  داد  ظـفاح  هک  دـشاب  طـلغ  یب  اـنامه  دـتفا 
.تاجاح .تاوهش  .یناما  .عامطا  .ءاوها  .ینُم  .قاوشا  .لامآ  اهیدنموزرآ ؛

.كانوزرآ

.یلالز.كاپ شنماد  تمهت  درگ  زا  لعل  وچ  كانوزرآ  قشع  راهظا  یپ  وزرآرایسب :  بکرم ) ص  [ ) [ِر

.اهوزرآ

اهوزرآ نیدب  ارم  هک  رتقیال  نآ  تیّرح  تورمب و  اّما  تاجاح :  .ءاوها  .تاوهـش  .قاوشا  .ینامَا  .عامطا  .لامآ  .ینُم  .وزرآ  ِج  ِا ) [ ) [ِر
(. هنمد هلیلک و   ) .یناسرب

.يوزرآ

.یناعم مامت  رد  وزرآ ، ِا ) [ ) [ِر
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.لد يوزرآ 

نـسح ؟ منکـشورف وزرآ  نیا  لد  رد  یک  اـت  لد  يوزرآ  يا  رخآ  دوـصقم :  تیاـغ  .ماـک  .دارم  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِر ِي ِد
.يونزغ

.هزرآ

.نیمز رد  ءهدشراوتسا  تخرد  .درس ||  بش  .يوق ||  ءهدامرتش  ع ص ) [ ) [ِر َز

.هزرآ

.لگهاک ِا ) [ ) ِز [َز / 

.رگ هزرآ 

.راک لگهاک  .رگدودنا  بکرم ) ص  [ ) ِز َگ [َز / 

.نیتناژرآ

قرشم زا  يویلوب و  ورپ و  لیزرب ، هب  دودحم  لامش  زا  یلیـش ، قرـش  رد  یبونج  ياکیرما  رد  تسا  يا  هدحتم  يروهمج  مان  ( 1 () ِخا )
نابز .دشاب  عبرم  رتمولیک  نآ 2794000  تعسو  .دراد  هنکـس  نویلیم  .تسا 11 نآ  یـسرک  سریآ  سونئوب  .کیتنالتآ  سونایقوا  هب 

Argentine ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .تسا طفن  روتس و  ناتک ، رکشین ، هلغ ، اجنآ  تارداص  .یلویناپسا  نآ  مدرم 

.تسرآ

.دعقَم .ناویح  نمیشن  .تسلآ  ِا ) [ ) [َر

.نتسرآ

نتسراین هک  ار  نتسرای  یفنم  تسا و  نتسرای  زا  یتروص  ردصم  نیا  .ندرک  يریلد  .ؤرجت  .تأرج  .نتسرای  .نتسناوت  صم ) [ ) [ِر َت
زا سک  .یسودرف.درک  دای  وا  مزر  یسک  دراین  دردب  دش  وا  زا  نایوجگنج  لد  ءایب :  هزمه  لیدبتب  درمش  نتـسرآ  یفنم  ناوتیم  دشاب 

هراـسخر درد و  اـب  دـندنامب  درک  تسراـین  ادــیپ  زار  نـیا  سک  .یــسودرف.درمش  دراـینرب  اـهجنر  نـینچ  درُگ  ناـهاش  نارادــمان و 
سک رب  تسراین  بش  زور و  يدب  ورسخ  هاگردب  .یسودرف.نیمک  ردنا  يو  هارب  دنیشن  نیزگ  درُگ  شیپ  ندش  دراین  .یـسودرف.درز 
هاپـس ناریا  نارادـمان  زا  سک  .یـسودرف.رن  ناریـش  نالیپ و  ناوید و  رذـگ ز  اجنآ  سک  ندرک  تسراین  .یـسودرف.بل  ود  نداـشگ 

نآ نادب  نیا  یمه  .یـسودرف.درک  راک  نیا  سک  دراین  ناریا  زا  دربن  مه  ارو  يراوس  مرادن  .یـسودرف.هاگن  رد  ودـب  ندرک  تسراین 
رهز دیابن  هک  دندیـسرت  یمه  نآ  زا  نداهن  تسراین  ناهد  رد  هناد  سکچیه  .یـسودرف.هاگن  ندرک  هاش  نیدب  دراین  هام  تفگ  نیدب 

زا و  همانزورون .)  ) .تساوخ يدنتـسراین  ایاعر  زا  چیه  هدـعاق  رارق و  نوناق  زا  نوریب  نامالغ  و  همانزورون .)  ) .دـنوش كاله  دـشاب و 
.دوش نتسرای  هب  عوجر  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .ندرک تسراین  نایناریا  عمط  سک  سپ  نآ 
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.نتسرآ

.یجواس ناملس  .تسرآ  نم  قشع  زا  وت  زیوالد  نسح  نیاک  زیوالد  نسح  نیدب  هرغ  وشم  رایسب  نتسارآ :  ففخم  صم ) [ ) [َر َت

.هتسرآ

مانب و .یخرف.بارهس  دص  رت ز  هنادرم  هکرعمب  ایا  متاح  دص  رت ز  هتـسرآ  هگمزبب  ایا  نیزم :  .هتـسارآ  ففخم  فم ) ن  [ ) ِت [َر َت / 
.داب هتسارآ  ن ل : ( - 1  ) .يرصنع.رشح ات  هبطخ  رعش و  هاگشیاتس  ( 1) اداب هتسرآ  تتینک 

.هتسرآ

.هتسناوت فن ) فم /  ن  [ ) ِت [ِر َت / 

.سسرآ

هجاوخ ِساوگاب  کلم  ءهکیرا  رب  رارقتسا  زا  سپ  یکدنا  ار  وا  .سوخوا و  هب  موسوم  موس ، ریشدرا  رسپ  ناریا ، هاشداپ  مان  ِخا ) [ ) [ِس
(. .م.ق  336  ) دوب هتشک  زین  ار  مود  ریشدرا  هک  تسا  نامه  ساوگاب  نیا  .درک و  مومسم  ارس 

.ایخولوطسرآ

تسا یهایگ  هدیئازون ) نانز  ینعی  ناگچز  ایخول ، لضاف +  یلعا و  سوطسیرآ ، زا  بکرم  ایخولوطسیرآ ، ینانوی  زا  ( ) ِا برعم ، [ ) [ِر
دوخن يدنولا و  دوخن  یماش و  دنوارز  جرحدم و  دنوارز  ار  نآ  هک  رودم  تسا ، هنوگ  ود  نآ  .دنیوگ و  دنوارز  یـسراف  هب  هک  یبط 

دنکن و نازخ  هک  تسه  نآ  زا  یموس  مسق  و  دنمان ، هلاربب  متـسر و  ءهرجـش  لیوط و  دنوارز  ۀیحلاءاثق و  هک  لیوط  و  دـنناوخ ، میرم 
.تسا نآ  فح  صمِای  هملک  نیا  زا  رگید  یتروص  ایخولوطسرا  .دنیوگ و  ۀیعل  یعل و  یبرع  هب  شوخ و  دنوارز  یسراف  هب  ار  نآ 

.یئانیروق سفیطسرآ 

(1 (. ) .م.ق  366 دودح 435 -   ) دوش یم  هدیمان  ( 1) ینریـس ِپیتسیرآ  یئاپورا  ياهنابز  رد  هک  ینانوی  یمیکح  مان  ( ِخا [ ) [ِر ُف ِس
.Aristippe de Cyrene. Aristippus - 

.اکسرآ

.تسا تیالورس  ءهّرخ  زکرم  دنا و  هدیمانیم  زین  اوتسا  كاشآ و  ار  نآ  تسا و  فورعم  ناچوقب  زورما  هک  ناشوبخ  یناتساب  مان  ِخا ) )

.شرآ

دهجرب یم  شرآ  جـنپ  رتورف و  رخ  ن   ... زا کـجنکلاوب  کـسحن و  يوگ و  هدوهیب  کـجنواک  ِدـق  هب  دـید  هک  رعاـش  شَرَا :  ِا ) [ ) [َر
.کیجنم.کجنم زَا  رتکبس 
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.شرآ

(. يرشخمز  ) .لباح .يدَس  .رات  ناهرب || .) زا   ) .ظفل لباقم  .ینعم  ِا ) [ ) [ِر

.شرآ

.ندروآ ندرآ  ردصم  مسا  صِما ) [ ) [ِر

.شرآ

، ناروـت ياورناـمرف  اـب  گـنج  زا  شیوـخ  ینارمکح  ءهرود  رخآ  رد  رهچوـنم  .رهچوـنم  رکــشل  زا  رادـنامک  یناوـلهپ  ماـن  ِخا ) [ ) [َر
یناریا يروالد  هک  دنداهن  نآ  رب  سپس  نکل  دیهانپ  ناردنزامب  رهچونم  دوب و  ار  بایـسارفا  هبلغ  تسخن  .دیدرگ  ریزگان  بایـسارفا ،

زا هک  دنکفیب  يریت  دنوامد  ءهلق  زا  یناریا  ناولهپ  مان  شرآ  دشاب ، ناروت  ناریا و  زرم  دیآ  دورف  ریت  هک  ياجنادب  دهد و  داشگ  يریت 
نامگ هدیمان و  َشِخِِرا »  » ار زادناریت  نیرتهب  اتسوا  رد  .دش  هتخانش  ّدح  نوحیج  دمآ و  دورف  نوحیج  رانکب  تفرب و  زورمین  ات  دادماب 

فیحـصت هملک  نیا  دـنزیم  سدـح  هکدـلون  دـمان و  یم  نیتاـش » شرآ   » ار رادـنامک  نیا  يربـط  .تسا  شرآ  ناـمه  دارم  هک  دوریم 
تیاورب .تسا و  هدوب  شرآ  بقل  اـی  تفـص  هک  تسا  هدنباتـش » ریت  دـنوادخ   » نآ ینعم  هچ  دـشاب  وشیا » يووشَخ   » یئاتـسوا ءهلمج 

ياجب دـنکفیب  ار  نآ  هکره  نکل  تسا  باـترپرود  ریت  نیا  تفگ  داد و  شرآ  هب  یناـمک  ریت و  ذمرادنفـسا )  ) نیمز عونلا  بر  رگید 
دنکفیب و میتفگ  هک  تروص  نادب  ناریا  زرم  طسب  هعس و  يارب  ار  ذمرادنفـسا  ریت  دادرد و  گرمب  نت  یهاگآ  نیا  اب  شرآ  .دریمب و 

مرهگ شرآ  دتفا  ریبدت  دیلک  درخ  بیج  زا  دتفا  ریدقت  دـنب  لفقب و  راک  نوچ  اینریپ : ) نسح  ناتـساب  ناریا  خـیرات  زا   ) .درمب لاحرد 
کی تخادنا  ورمب  لمآ  زا  هک  ریگنامک  ار  شرآ  دنناوخ  نآ  زا  .يورـسخ.دتفا  ریت  زا  رپ  ناکیپ و  هکرعم  رد  تخب  ددرگرب  وچ  یلو 

دنچ رهچونم  دروآ و  اه  نتخات  بایسارفا  و  نیمار .) سیو و   ) .يراس یتشذگب ز  گنـسرف  دص  هک  يراوس  ار  شرآ  هن  دبیز  ارت  ریت 
لاس دـنچ  دـمایب و  هزادـنا  یب  یهاپـس  اب  بایـسارفا  هار  کی  سپ  هدرک ، رتوسناز  نوحیج  زا  ار  ناشیا  اـت  داتـسرف  هریذـپ  ار  لاز  راـب 

ءهبقع اب  لمآ  ءهعلق  زا  شرآ و  نتخادنا  ریت  هب  داتفا  حلص  رخآ  رد  دندوب و  بئاغ  لاز  ماس و  ناتـسربط و  ردنا  داد  راصح  ار  رهچونم 
ار ریت  نیا  دنیوگ  و  ( - 2  ) .ورم سخرس و  نیب  ( - 1 (. ) 2 () خیراوتلا لمجم   ) .دنا هدناوخ  ناروت  ار ]  زرم [  نآ  دیسرب و  ( 1) نارودزم

.دوب هدرک  تسار  تمکح  تعنصب و 

.شرآ

.يدنتفگ شرآ  یک  ار  وا  و  سواکیک ، ردارب  دابقیک  مود  رسپ  مان  ِخا ) [ ) [َر

.شرآ

.یهوک مان  ِخا ) [ ) [َر

.شرآ

هدـنیوگ تفگ  نینچ  ...درگزاب  نایناکـشا  هاـگ  يوس  درم  توترف  هدنیارـس  يا  نونک  شرآ :  یک  .نایناکـشا  يـالعا  ّدـج  ِخا ) [ ) [َر
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رهب یتیگب  دندب  شکرـس  راس و  کبـس  ریلد و  دندب  شرآ  مخت  زا  هک  ناگرزب  جات  تخت و  دـبن  ار  یـسک  سپ  نآ  زک  چاچ  ناقهد 
دوب کشا  تسخن  ...دـندناوخ  یمه  فئاوط  كولم  دـندناشنب  داش  ناشتخت  رب  وچ  یکدـنا  يروشک  ره  هتفرگ ز  یکی  رب  يا  هشوگ 

دزمروا نوچ  یـسرن و  وچ  ناـیک  داژن  زا  دوب  هک  نژیب  وچ  نایناکـشا  زا  زردوگ  دوـب  رگد  داژنورـسخ  روپاـش  درُگ  رگد  داـبق  داژن  زا 
هب یجنگ  دیـشخبب  نایناکـشا  زا  مارهب  تسـشنب  وـچ  ...ناودرا  رادـمان  يرذـگب  وز  وـچ  گرتـس  رادـمان  دـب  هـک  شرآ  وـچ  گرزب 

ءهمخت وا  زا  دش  راتفرگ  مه  وا  دنزرف  ود  ...ناور  نیریش  ْجات  یپ  زا  دادب  نایم  رد  یناکشا ]  ناودرا [  دش  راتفرگ  .یسودرف.ناینازرا 
.یسودرف.دش راوخ  یشرآ 

.شرآ

رگد ...دوب  هاش  نایزوخ  رب  هکنآ  یکی  زورفرکـشل  درگ  نآ  هش  ناروگ  وچ  زوی  مزر  شرآ  رترود  نآ  زو  اـهمان :  زا  یماـن  ِخا ) [ ) [َر
.یسودرف.گنرد يار  دای و  لدب  يدرکن  گنج  ماگنه  هک  نامرک  هاش 

.یشرآ

زرگ شیماـس  هک  یـشتآ  تسه  هک  نآ  یپ  ریزب  باـترپرود :  تخـس  يریت  یـشرآ ؛ ریت   - .ناولهپ شرآ  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [َر
راوخ یشرآ  ءهمخت  وا  زا  دش  راتفرگ  مه  وا  دنزرف  ود  یناکشا : نیطالس  ءهلـسلسرس  شرآ  هب  بوسنم  .یـسودرف.یشرآ  ریت  تسا و 

.یسودرف.دش

.یشرآ

(. ناهرب  ) .یظفل لباقم  يونعم ، یبسن ) ص  [ ) [ِر

.ضرآ

.یلوا .يرحا  .ردجا  .قَْیلَا  .رت  هتسیاش  .رتراوازس  فت ) ع ن  [ ) [َر

.غرآ

.تسا ینعم  نیمه  هب  راتکوِرا »  » ینیتال رد  ( - 1 (. ) 1) غورآ ِا ) [ ) [ُر

.هداغرآ

(. عطاق ناهرب   ) .تسیا هناخدور  مان  ِخا ) [ ) [َد

.ینوماغرآ

.دوش ینوماغرَا  هب  عوجر  .كوشم  شاخشخ  .ینوماغرَا  ِا ) )
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.ندغرآ

.ندیدرگ روزآ  .نتشگ  دنمهرش  .ندروآ  صرح  .ندش  صیرح  .نتفر ||  مشخب  .نتفشآ  صم ) [ ) [ُر َد

.هدغرآ

.نیمـشخ .هدـمآ  مشخب  .هتفـشآرب  .هتفـشآ  .هدـنغرا  .هتفات  .مژد  .كانمـشخ  .نیگمـشخ  .رواگنج  .هدـغلآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [ُر َد / 
یهگ هدغُرآ  هگ  هدـْمَرآ و  یهگ  هدـیمرآ :  لباقم  .دولآ  مشخ  .دولآرهق  .خـلت  تاقوا  .قلخ  جـک  .نمـشخ  .دولآ  بضغ  .كانبـضغ 

گرزب مدید  زین  يا  هدرپارس  .یسودرف.ریزب  يدنمـس  وزابب  يدنمک  ریـش  هدغُرآ  وچ  دمآ  مزر  يوس  .یکدور.هتـسهآ  هگ  هتفـشآ و 
ءهتـسخیپ لیپ  لادجب  ددرگ  وت  درگ  رگا  هتفـشآ  لیپ  دربنب  دیآ  وت  شیپ  رگا  هدغُرآ  ریـش  .یـسودرف.گرگ  هدـغرآ  رادرکب  یهاپس 

نیا رکـش  هدغرآ  ریـش  وچ  مناج  تسین  نم  زا  دندتـسب  هدغفلا  رگا  .یخرف.لاگنچ  دبای  وت  نادیم  ءهیاریپ  ریـش  مادنا  دنیب  وت  ماصمص 
يرگید فیحـصت  یکی  هدنغرا  هدغرآ و  هک  تسین  دـیعب  ( - 1 (. ) 1) ینور جرفلاوبا  ؟ هدـغفلا دندتـسب  ارم  هک  درک  مناوت  نوچ  لاح 

.تسا نآ  رگید  تروص  زین  هدغلآ  هچ  تسا ، هدغرآ  لصا  ًارهاظ  دشاب و 

.هدغرآ

وت قـالخا  مراـکم  ءهدرورپ  کـنآ  زا  تـسا  نـم  ناـج  وـت  ياـنث  رب  هدـغرآ  دنمهَرـَـش :  .روزآ  .صیرح  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِد [َر َد / 
.دشاب بارش  بلاط  زاب  هک  یتسم  .يرهچونم.منم || 

.نوغرآ

.دوش نوغرا  هب  عوجر  ِخا ) )

.سیغرآ

تـسا لمتحم  هملک  نیا  .حـیرلادوع  ناـهرب .)  ) .دـنرب راـکب  مشچ  ياـهوراد  رد  ار  وا  کـشرز و  خـیب  تسوپ  .سیغرَا  .شیغرآ  ِا ) )
.دشاب سیرابربما  ای  سیرابراب  فحصم 

.قرآ

.هدنامرادیب بش  رد  .هدش  باوخیب  ع ص ) [ ) [ِر

.یلاقرآ

.دوش یلاغرَا  هب  عوجر  .یلاغرَا  .یلاغرآ  ِا ) یلوغم ، )

.كرآ
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.كِراوا ج ، ینجنبر .)  ) .درچ كارا  هک  ناویح  ع ص ) [ ) [ِر

.سویداکرآ

(. .م  408  - 395  ) یقرش مور  میظع  زُدوئت ، رسپ  ِخا ) )

.لرآ

.محرلادهشم هب  روهشم  تسا  یهاگترایز  اجنآ  رد  بلح و  رد  قنیزا  هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [ِر

.مرآ

.دوش هرد  مرآ  هب  عوجر  .بدؤم و  ءهزمح  نبورسخ  تساجنآ  زا  يراس و  کیدزن  ناردنزامب  يرهش  مان  ِخا ) [ ) ُر [ِر / 

.مرآ

.نوکـسبآ رحب  یلحاـس  يارق  زا  ناتـسهد  کـیدزن  یهد  ماـن  .هیلعهللا ||  تاولـص  لوـسر  ءهنیدـم  کـیدزن  یعـضوم  ماـن  ِخا ) [ ) [َر
(. توقای )

.نامرآ

شدوب هک  ار  جئاوح  ره  لَمَا :  .وزرآ  .ندرب ||  ترـسح  ندروخ ؛ نامرآ   - .نامرَا ۀـغللا .) لمجم   ) .هودـنا .غیرد  .فهل  .ترـسح  ِا ) )
چیه شتـسین  دـنیب  وت  رادـید  هکره  نامالا  تسه  ار  قاشع  بش  زور و  تقارف  زا  .يولوم.ناگیار  يرهـش  ریم  يدرک  تسار  ناـمرآ 
(. - 1) يرهچونم.ینالـسگن لد  وت  مِک  نآ  نامرا  هن  وت  يوش  رتهب  چـیاک  نآ  دـیّما  هن  ءاجر :  .دـیما  .یناـمرک ||  يوجاوخ  .ناـمرآ 
فلا اـب  ناـمرآ  يارب  تیب  نـیا  اـهگنهرف  ضعب  رد  ( - 1  ) .ناـمرآ هدرکن  نامیـشپ  هدرک  .روگب  ناـمرآ  زا  هب  درمب  دروـخب و  لاـثما :

.دشاب تسرد  هحوتفم  ءهزمه  اب  ًارهاظ  یلو  تسا  هدمآ  دهاش  هودمم 

.نامرآ

ءهنازرف ناگرزب  زارب  ناریا  هاش  اب  دنتسشن  نامرآ  هینیمرا ْو  رادهپـس  نایدنا  نوچ  روپاش و  يودرک  وچ  نادرم :  ياهمان  زا  یمان  ِخا ) )
.یسودرف.زاس مزر 

.راوخ نامرآ 

.راوخ ترسح  .رسح  .نارسح  .ریسح  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  ]

.ندروخ نامرآ 

(. ۀغللا لمجم   ) .فیهلت بکرم ) صم  [ ) ْرُخ َد ْرَوخ /  ]
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.ارس نامرآ 

.يارس نامریا  .ناهج  نیا  .ترسح  يارس  .يارس  نامرآ  بکرم ) ِا  [ ) [َس

.تولف نامرآ 

.تسا يزاس  مان  بکرم ) ِا  [ ) [ُف

.هرد مرآ 

.هیرق ياراد 49  ریالم  زا  يا  هّرخ  مان  ِخا ) [ ) [ِر َد َر

.ندمرآ

.ندیمرآ صم ) [ ) [َر ِم َد

.هدمرآ

هدـمرآ نودرگ و  درک  ناور  كاـپ  داـب  کبـس  گنـس و  تخاـس  نارگ  تـکرح :  یب  .نکاـس  .هدـیمرآ  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِد [َر َد / 
.هتـسهآ .هتفخ ||  .يرـصنع.تخبکین ||  دوش  ددرگ  هدنبنج  وچ  تخـس  دنب  رد  هدـمرآ  درم  دوب  لهاک :  ًازاجم ، .يدـسا.كاخ || 

 : تسین مشخ  رد  هک  .شوخ  قلخ  اب  .یـسودرف.مدیآ ||  باتـش  یـشاب  هدمرآ  وچ  مدـیآ  باوخ  وت  یـشاب  رادـیب  وچ  راتفر :  رد  مرن 
.یکدور.هتسهآ هگ  هتفشآ و  یهگ  هدغرآ  هگ  هدمرآ و  یهگ 

.شمرآ

قلخ لد  رد  دبای  شرورپ  دیـشروخ  ات ز  دـیاب  یم  سانـشرهوج  ریپ  دـیاش  یمن  یـسک  ره  ار  هار  نوَا :  .شمارآ  .مارآ  صِما ) [ ) [َر ِم
.ندش مارآ  نتفای ؛ شمرآ   - .ندیشخب مارآ  نداد ؛ شمرآ   - .يرذآ خیش  (. اذک  ) دبای شمرآ 

.هدنمرآ

.تسا هدیمرآ  هکنآ  فن ) [ ) ِد [َر َم َد / 

.سومرآ

(. بولقلا ۀهزن  زا   ) .نامع رحب  رد  ناریاب  قلعتم  يا  هریزج  مان  ِخا ) )

.همرآ

.طحق لاس  ءامسالا || .) بذهم   ) .نادند ِا ) ع  [ ) [ِر َم
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.یگدیمرآ

.مارآ .شمارآ  .هنینأمط  .هدیمرآ  یگنوگچ  تلاح و  صماح ) [ ) ِد [َر َد / 

.ندیمرآ

تحار .ندش  حیرتسم  .تحارتسا  .ندش  مارآ  .نوکر  .نوکـس  .ندیمارآ  ندـیمر ) بلـس +  یفن و  تادا  آ ، زا : دـیاش  ( ) صم [ ) [َر َد
ندش شبنج  یب  .نتفرگ  رارق  .نتفرگ  مارآ  .نتفخ  .لالهمنا  .عادِّتا  .شیاسآ  .رارق  .رارقتسا  .ندوسآ  .ندوسایب  .ندش  هدوسآ  .نتفای 
هگیاج نیدب  درای  هک  دیدپ  دمآ  هچ  ات  دش  هشیدنارپ  .یسودرف  .دیمرآ  سپـس  نت  زا  شروز  دش  وچ  دیپط  يدنچ  راقنمب  گنچب و  : 

دید وت  نانس  شمشچ  هک  سکنآ  ره  .یسودرف.گنج  رسکی ز  دندیمرآ  ناوگ  گنت  هب  دمآ  بش  هریت  هک  هگنادب  .یسودرف  ؟ دیمرآ
بـش هن  .یـسودرف.دیسر  متـسر  شیپ  نامد  داب  وچ  دیمران  شلد  رتهم  رهم  زا  مه  .یـسودرف  دیمرآ ؟ ْشناور  سپ  نآ  زک  دیوگ  هک 

زیت لد  ندـیمرآ  دادـن  ار  زیدبـش  تخیگنارب  تفگب و  .یـسودرف.دیزگ  شمار  زین  هـن  دروـخ  یم  هـن  دـیمرآ  زور  هـن  درک و  باوـخ 
کیدزن هب  یتیگ  دیدب ز  شک  روناج  ره  ماد و  دد و  .یسودرف.دیمرآ  هاپس  اب  ارت  دیابن  دیسر  نیلابب  یگنج  هاوخدب  وچ  .یسودرف.ار 

هگنآ سپ  دونشب  اهلوق  نیا  رگشناد  وچ  .یسودرف.دیمران  یمه  یئاج  زور  یکی  دیسر  متسر  رهش  ات  تفر  یمه  .یـسودرف.دیمرآ  وا 
نیکت یلع  نیا  تفگ  نیمار .) سیو و   ) .يدـیمر مدرم  زا  وـهآ  روـگ و  وـچ  يدـیمران  هنوـگچیه  زا  زورب  .ناّیط...دـمرآورف  یناـمز 

وهب ار  ناهم  بش  نامه  شیوخ  ياج  رب  دندیمرآ  هاپـس  یقهیب .) خـیرات   ) .دوب هدـیمرآ  یـضام  ناطلـس  میب  زا  تسا  گرزب  ینمـشد 
هن ار  ام  هک  .ورـسخرصان  .دیمران  ینامز  زگره  دوخ  دیمارایب و  ات  ناهج  یمارآ  یب  وز  دتـسب  هک  امارآ  یب  سب  .يدسا.شیپ  دـناوخ 

ندیمرآ مدرد  زا  وت  یب  .يدعس.دنمر  مدرم  دد ز  نوچ  زور  بش و  دنمران  کلم  نوچ  کلم  دای  .يدعس.شوگ ز  هن  دیمرآ و  مشچ 
دیابب دیمرآ  یمه  یهاوخن  ردیا  وچ  ندرک :  ماقم  .ندنام  یقاب  .ندرک  ماود  .يدنجخ ||  لامک.تسین  ندیرب  تقاط  ماوت  زو  تسین 

؛ يزیچ زا  ندیمرآ  .یسودرف.دیمرآ -  یمه  شناگچب  ابا  دیرورپ  یمه  شنوخ  رادرمب  نتـسیز :  .یـسودرف.دیمچ ||  دیابب  دیرچ و 
.ندـش شوماـخ  نخـس ؛ زا  ندـیمرآ   - .یـسودرف.دیدب ار  وا  يور  یـسک  ره  دـشب  دـیمرآ  هـگمارآ  تـخت و ز  ز  نآ :  نـتفگ  كرت 

ز وا :  ندرک  شومارف  یـسک ؛ زا  ندـیمرآ  .یـسودرف.دیمرآورف -  خـساپ  راـتفگ و  دینـش ز  رهاوخ  زاوآ  وـچ  ردارب  ندرک :  توـکس 
نم و نوچ  ناهج  ندرب :  رـسب  وا  اب  یـسک ؛ اب )  ) هب ندیمرآ  .یـسودرف.دیدپان -  وا  مان  ندش  دهاوخن  دـیمرآ  ناهج  دـهاوخن  متـسر 

نوچ وا  هک  نهک  يارس  نیز  لسگرب  تلد  نخـس  زغم  رادیرخ  يا  الا  .یـسودرف.دیمرآ  یـسک  اب  یمه  دهاوخن  دید  رایـسب  وت  نوچ 
یک ورـسخب  ورـسخیک  يدـیمرآ ز  هاـش  کـیب  یتـیگ  رگا  .یـسودرف.دیمرآ  یـسک  اـب  یمه  دـهاوخن  دـید  رایــسب  وـت  نوـچ  نـم و 

.يدـیمرآ يو  اب  مادام  هفیلخ  هکنآ  رهبزا  يدرب  دـسح  هسابع  رب  هدـیبز  ندـش :  رتسب  مه  .ندرک  تبحاـصم  .یماـظن || -  ؟ يدیـسر
مظتنم لعف  نیا  فرـص  .تسین  ندـیمرآ  تسه  بلط  هک  یلد  نآ  رد  لاثما : .اـب -  نتخیمآرد  .ندرک  هعقاوم  هکمارب || - .) خـیرات  )

.تسا

.هدیمرآ

 : هدنبنج نابنج و  لباقم  .هتفرگ  مارآ  .مارآ  .هدیباوخ  .هتفخ  .تکاس  .تکرح  یب  .نکاس  .حیرتسم  .هدوسآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َر َد / 
دب هکنآ  ناهگآراک  ز  سرفلا .) حاحـص  زا   ) قافآ ءهرهـش  .يا  هدیمرآ  يرگد  اب  هدیمر  ام  زا  يدش  یهر  ار  يرگد  يدـش  اهر  ام  زا 

هدـنبنج نیتسخن ، كّرحم  .یـسودرف.دیدن  یناهج  هدـیمرآ  زا  زج  دـیدن  ینابـساپ  وغ  یئاجب  يارـس  هدرپ  کیدزن  هب  دـمایب  ياـمنهر 
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یکی قرغ  انغ  رد  هدیمرآ  نیب  یکی  میهفتلا .)  ) .هنارک یب  ءهدیمرآ  دنداهن  مسج  یهورگ  ...دندرک و  هدیمرآ  ار  وا  نیا  رهبزو  دیاشن 
.نوماه رد  ایرد و  رد  ود  ره  هدـیمرآ  هدـیمر و  رد  ارحـصب  وهآ  ناود  رد  ایردـب  ناریح  فدـص  .یئانـس.سالفا  هتـشگرس ز  نایوپ و 

.لیترت .ندناوخ  هراومه  ندناوخ ؛ هدیمرآ   - .یئانس

.نرآ

تفج هدرک  تسد  ینامز  قفرم :  .ککنور  .نراو  .جـنرآ  .یـشحو  بناـج  ینعی  يوس  نورب  زا  وزاـب  دـعاس و  ناـیم  هاگدـنب  ِا ) [ ) [َر
.یجاغآ.نرآ هدرک  وناز  تفج  ینامز  راسخر 

.نرآ

کچوک مسق  و  قلطم ، نرآ  نینتلا و  ةرجش  ریبکلا و  فول  نآ  گرزب  مسق  .دنیوگ  فول  ار  نآ  هک  تسا  یهایگ  ( 1 () ِا ینانوی ، [ ) [ُر
فول نآ  رگید  مسق  و  لـجعلا ، لـجر  شوجلیف و  شوگلیف و  شوغلیف و  شوگلیپ و  لـیفلا و  ناذآ  دورقلازبخ و  ریغـصلا و  فول  نآ 

هب عوجر  .دوشیم و  هدـیمان  ( 3) ساـقلق نآ  مجنپ  مسق  و  ةدـعجلا ، فول  نآ  مراـهچ  مسق  و  لیطتـسم ، فول  و  ( 2) نوطیقارد هیحلا و 
.Aron (2) - Drakon. (3) - Arum colocasia ( 1 ( ) ینانوی )Arum يوسنارف , ) ینیتال و   .) .دوش نراص  نرآ 

.دووانرآ

.يوگ مانشد  ایح و  یب  زاوآدنلب و  ینز  دووانرآ ؛ لثم   - .ینابلآ مدرم  مان  .دووانرَا  ِخا ) )

.جنرآ

یهگ کـکنور :  .گـنرآ  .جـنراو  .نَراو  .نارآ  .نرآ  .جرآ  .قفرم  .یـشحو  فرط  زا  دـعاس  وزاـب و  ناـیم  دـنب و  لـصفم و  ِا ) [ ) [َر
ینزرب جنرآ  هب  ات  ملا  جنر و  ياربزا  نیتسآ  .روکـشوبا  .جنرآ  دزب  نوردـنا  ناهج  جـنر  هب  یهگ  تشاد  هتـشارف  ار  شوزاب  ( 1) يزابب

 || .يولهد ورسخریما  .جنرآ  ناشگنسب  یتسکش  هک  ناسک  اسب  تسد  رد  تدیآ  هک  عملم  گنس  رهبز  يروعـش .) زا   ) يدسا.مد ره 
.يرایب ن ل : ( - 1  ) .شَرَا .عارذ  .زای 

.هدنرآ

.یسودرف.دوب هماج  نیا  همان  خساپ  ارم  دوب  همان  ءهدنرآ  هداتسرف  هدنروآ :  ففخم  فن ) [ ) ِد [َر َد / 

.نراص نرآ 

.لـجعلا لـجر  .دورقلازبـخ  .شوجلیف  .شوگلیپ  .شوغلیپ  .ریغـصلا  فوـل  نزخم ) بحاـص  لوـق  هب  یناـنوی  زا  ( ) ِا یناـنوی ، زا  [ ) [ُر ُر
.دوش نُرآ  هب  عوجر  .سطیقارد و 

.گنرآ
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رازآ .تیذا  .جنر  .يزاریش ||  روصنم.گنرآ  زا  هدیرب  شتـسد  داب  گنچ  دزای  ملظ  وت  دهعب  رگ  نراو :  .جرآ  .قفرم  .جنرآ  ِا ) [ ) [َر
گنرآ و یب  دیآرب  يراک  وچ  .يزار  يریاضغ  .رابدا  گنر و  گنرآ و  نمشد  بیصن  هدوب  لابقا  طاشن و  قوش و  ملسم  ارت  هتشگ  : 

لامک .يرازآ  يدرمب  هدیـسر  وت  زا  زگره  هن  یگنرآ  يرومب  هدیـسر  وت  زا  زگره  هن  .يدسا  ؟ جنگ تخدرپ  جنر و  ارت  دیاب  هچ  جنر 
گنهرف زا   ) يرفظم .گـنرآ  گـنر و  روگنا  روگنا ز  دریگ  هکنآ  زا  ریگ  شوـخ  يوـخ  نم  زا  نوـل :  .گـنر  .هنوـگ  .لیعامـسا || 

ورـس دـنمدرخ  نآز  .یباـیراف  ریهظ  .گـنرداب  هتفکرـس  وچ  هدـیرب  رـس  شاداـب  مصخ  يور  گـنران  وچ  داـب  درز  گـنرآ  يدـسا .)
مصخ نوخ  هلاس ز  همه  نوچ  دش  گنرآزبس  هچ  زا  ورسخ  ریشمش  بجع  يا  .یماظن.گنت  دیاشگ  رکـش  زا  ات  تساوخ  گنرآزبس 

؟ تسا گنرآ  هچ  نیا  هشیپدـهاش  ياـک  تیار  دـنز  یمه  رمق  لـبط  رب  بیرف :  .هلیح  .رکم  .لیعامـسا ||  لاـمک  .شروخ  دـبای  یم 
( یطخ يدسا ، گنهرف   ) .دنلام يور  رب  نانز  هک  هنوگ  (. || 3) نابزرم مکاح و  (. || 2 () ناهرب  ) .يا هویم  مان  (. || 1) هورفش فرش 
ق) (. || ) عطاـق ناـهرب   ) .شور زرط و  نیدـب  ینعی  گـنرآ  نیا  رب  دـنیوگ  هکناـنچ  زرط ، شور و  هنوگ و  .هنوگلآ ||  .هنوغلآ  (. 4)
رد ار  گنرآ  ءهملک  .یکدور.نم و  لد  داش  دوش  هک  دهاوخن  گنرآ  یهاگن  هتـسخ  نم  يوس  دنکن  زگره  يرادنپ :  .یئوگ  .انامه 
( - 2  ) .دوش هتفای  يرگید  دهاوش  رگم  دشاب ، گنرین  فیحصت  تسا  لمتحم  ( - 1  ) .دنا هدز  سدح  زین  زگره  ینعم  هب  یکدور  تیب 
طلخ گنر  ینعم  هب  هنوگ  اب  تسین  دـیعب  ( - 4  ) .تسا گنرانک  فحصم  دیاش  ( - 3  ) .دشاب هدش  فیحـصت  گنران  اب  تسا  نکمم 

.دشاب یهابتشا  و 

.ورآ

.گنس لاغذ  ندعم  ياراد  نارهط  عباوت  زا  یعضوم  مان  ِخا ) )

.هراورآ

رب یناتحت  یناقوف و  ياهنادـند  هک  ناوختـسا  هعطق  ود  زا  کی  ره  ياج ) هراو ، نادـند +  ءهرفح  هرآ ، ففخم  رآ ، زا : ( ) ِا [ ) ِر او َر /  ]
هک هسنارف  Alveole لـئولآ ءهملک  ههبـش  یب  ( - 1  ) .دوـش هرآ  ءهملک  ءهیـشاح  هب  عوـجر  و  (. 1) کَف ًاعُـسَوَت ، .دراد ||  ياـج  نآ 

یسراف و ءهملک  ود  ره  ای  تسا  یـسراف  ءهملک  نیمه  دنا  هدرب  نامگ  درخ  رخآ  ینعمب  Alveolus ینیطال زا  ار  نآ  قاقتشا  ءاملع 
.تسا يرگید  كرتشم  لصا  ياراد  يوسنارف 

.دنبورآ

ناوختسا .دنک  ّدر  دزادنا و  ياجب  ای  دنک و  ربج  ددنویپ و  مهب  ار  هدمآرب  ياجزا  هتسکش و  ناوختـسا  دناد  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َب
.رابج .ّربُجم  .داّدر  .دنب  کچ  .دنب  هتسکش  .دنب  هتسکشا  .دنب 

.يدنبورآ

.هتشگب ياجزا  ناوختسا  ندنکفا  ياجب  .هتسکش  ناوختسا  نتسویپ  .ماظع  ّدر  ربج و  .دنبورآ  لمع  بکرم ) صماح  [ ) [َب

.یهانپورآ
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.دوش ...ءهفئاط )  ) حلاص دومحم  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َپ

.غورآ

دتفا ار  مدرم  راد  مد  داب و  ياهزیچ  ندروخ و  عاقف  تقوب  هک  يزاوآ  اب  ًابلاغ  هدارا و  یب  ءالتما ، ِهاگ  دـیآرب  ولگ  زا  هک  هدـعم  داب  ِا ) )
تیاکح رد  رگ  غورو :  .غور  .غورز  .غرآ  .ءاشج  .کجر  .لـجآ  .ولگ  داـب  .شراوگ  .نغارز  .ولگ  هار  زا  دـشاب  هدـعم  سفنت  نآ  و 

رب دروخ و  نان  یـسک  رگ  عاقف  هزوک  دصودب  دباین  مضه  التماز  .یبیبل.اندنگ  برت و  دروخ  وچ  دنز  اهغورآو  دنک  رتش  گناب  دـیآ 
باتفآ صرق  زا  غورآ  حبـص  وچ  دریگ  .یماظن.راوگان  زا  دشاب  دـب  غورآ  رد  راوخرایـسب  درم  بل  هشیمه  .يرونا  .دـنز  غورآ  شرد 
هدروخ هک  سب  زا  يو  دوج  ناوخ  غورآ ز  دـنز  یمه  تعانق  وچ  التما  .لیعامـسا ز  لامک  .ینک  ناـمهیم  مرک  ناوخب  وت  هک  ار  نآ 

غورآ  - .لیعامسا لامک  .رکـش  ناوخ  نونکا ز  دنز  التما  غورآ  رگج  رد  بآ  دبن  هک  ار  هتـشگ  ریپ  نیا  .لیعامـسا  لامک  .زآ  ءهدعم 
.تسا هدرک  هیفاـق  قوـیع  اـب  هـتفگ و  قورآ  يدـحوا  هحماـسمب  .ؤُّشَجَت و  .ندرک  غورآ  .ار  یـسک  نداـتفا  غورآ  ندز ؛ غورآ  نداد ،

.دوش غرآ  ءهملک  ءهیشاح  هب  عوجر 

.قورآ

یگتـسراو يدـیق و  یب  ءهتـسیاش  تسا  یحماست  نیا  تسا و  هدرک  هیفاق  قّویع  اـب  هدروآ و  غورآ  ینعم  هب  يدـحوا  ار  هملک  نیا  ِا ) )
.يدحوا ؟ قّویع رب  شیوخ  تخر  يرب  یک  قورآ  نینچ  ندروخ و  نینچ  اب  درم :  نیا 

.قورآ

.دابآ نیسح  قج و  هعلق  نایم  بانب ، ءههارود  يزگ  رد 2700 یلحم  مان  ِخا ) )

.نورآ

(. اذـک  ) تسب نیذآ  نورآ و  هب  ار  ناـهج  تسر  موـب و  رد  تسین  وا  نورآ  هـب  شوـخ :  يوـخ  .هدـیمح  تلـصخ  .کـین  تفـص  ِا ) )
.تسجب نیذآ  نورآ و  هب  ار  ناهج  تشد  موب و  رد  تسین  وا  نورآ  هب  ن ل :  ( - 1 (. ) 1) يرصنع

.نورآ

.تسیرگید فحصم  تروص  ود  زا  یکی  ًارهاظ  .دوش و  ندرآ  هب  عوجر  .لزاز  .الاپ  یشرت  .شکبآ  ِا ) [ ) [َو

.دنورآ

.دوش گنروا  دنروا و  هب  عوجر  ناهرب .)  ) .هوکش رف و  تکوش و  نأش و  .دنروا  .دنَوْرَا  ِا ) [ ) [َو

.نیورآ

.نومزآ .ناحتما  .شیامزآ  .هبرجت  .نیوْرَا  ِا ) [ ) ْرآ ]
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.هرآ

.دشاب نابز  نتشگ  ءار »  » فرحب نآ  تنکل و  زا  یعون  ِا ) [ ) ِر [َر / 

.هرآ

دلسگب ز مه  اهرهگ  ودّویس  نآو  اذک )  ) هسوم دوش  هنخر  تناکمـشچ  ماداب  ( : 1) دراد ياج  نآ  رد  نادـند  هک  يا  هرفح  ِا ) [ ) ِر [َر / 
.هراو غارچ  نوچ  دشاب ، ياج  ینعم  هب  هراو  هملک و  نیا  زا  بکرم  هراورآ  ءهملک  تسا  لمتحم  ( - 1  ) .يورسخ .هرآ 

.هرآ

باب قرشم  يزگرازه  هب 25  نآ  دـنیوگ و  زین  هرآ  سأر  ار  نآ  برعلا و  ةریزج  یبوـنج  ءهطقن  نیرخآ  رد  يا  هغاـمد  ماـن  ِخا ) [ ) [َر
.تسا بدنملا 

.هرآ

یهوک مان  .نیرحب ||  هب  يرهـش  مان  .سلدـنا ||  هب  رگید  ياج  ود  ماـن  .دـنمان ||  زین  هراـی  ار  نآ  سلدـنا و  هب  یئداو  ماـن  ِخا ) [ ) [َر
.ار هنیزم  ءهلیبق  یهوک  .هنیدم ||  هکم و  نایم  زاجحب 

.نهرآ

.خلب لامعا  زا  ناتسریخط  زا  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َه

.نان هرآ 

.جدننس يزگ  رد 13000  زیرآ  ءهندرگ  جدننس و  نایم  ناویرم ، جدننس و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َر

.يرآ

مایپ مدینـش  يرآ  تفگ  نینچ  ین :  هن ، لباقم  .لجا  .معن  .يا  .اه  .یلب  .یتوبث  ماهفتـسا  خـساپ  رد  قیدـصت  يارب  تسا  يا  هملک  (ق )
دنوادخ ماغیپ  نیا  تفگ  .یسودرف.ونش  خساپ  وت  مدینش  يرآ  هک  وردنک  ودب  خساپ  داد  نینچ  .یسودرف.ماکداش  وت  رادیدب  دش  ملد 

ار شردـپ  يرآ  تفگ  ریـش  .یئانـس  .يرآ  تفگ  تسه - ؟ ماج  نآ  زا  نیاـک  یقهیب .) خـیرات   ) .يرآ متفگ  يراذـگ ؟ یم  تقیقحب 
نیریـش لسع  يرآ  نیریـش  یلاع و  منخـس  مریقح  دنچره  دنرآ :  يا  هتفگ  دـییأت  دـیکأت و  يارب  هاگ  و  هنمد || .) هلیلک و   ) .متخانش
.يزعم .نجـش  دریگ  برط  ياج  ایگ  دریگ  رجـش  ياج  اوغرم  نوچ  دوش  اورم  اضق  دیآ  شیپ  وچ  يرآ  .کیجنم  .جـنم  زا  رگم  دـیان 
قافتاب يرآ  تفرگ  ناهج  تحالم  قافتاب  تنسح  .يولوم.وج  بسا  راوسهـش  يا  دوخ آ  اب  وک  بآ  نآ  کیل  تسا  بسا  نیا  يرآ 

.ینآاق .راسهوک  دنیب  هب  نوچ  ددنخب  یم  يرآ  کبک  .ظفاح.تفرگ  ناوتیم  ناهج 

.يرآ
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.ّيراوا .دنبروتس ج ، ءامسالا .) بذهم   ) .روخآ خیم  .هیخَا  .هیخآ  ِا ) ع  [ ) ير ي ]

.يرآ

رب لمتـشم  زورما  هک  ناریا  میدـق  تلایا  مان  .ایرآ  ِخا )  ) .يرآ .ناردـنزام  ياهـشخب  زا  یپدـنب  نیـشنرداچ  فیاوط  زا  یکی  مان  ِخا ) )
رد ایا  هرآ  ءهّیردنکسا  مان  هب  يرهـش  ردنکـسا  تسا و  هدوب  انآوکاترآ  میدق  رد  نآ  یـسرک  مان  تسا و  ناتـسیس  یقرـش و  ناسارخ 

.درک لیوحت  دشاب  نیزورما  تاره  دیاش  هکرهش  نیدب  ار  نآ  يدابآ  تیعمج و  درک و  انب  دور  يره  رانک 

.ایرآ

.دوش يرآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.نایئایرآ

سویملطب ستودوره و  هدرب و  مان  نآ  زا  میدـق  نیفلؤم  .دوش  یم  قالطا  اپورا  ایـسآ و  ناتـسوپدیپس  عومجم  هب  ًابیرقت  مان  نیا  ِخا ) )
يرایـسب تافالتخا  هدـش و  زاغآ  رخاوا  نیا  رد  هملک  نیا  نوماریپ  رد  هقیمع  تاـقیقحت  .دـنا  هدرک  رکذ  یئاـیرآ  ماـن  هب  ار  موق  دـنچ 

مات تهابشب  املع  دش ، زاغآ  یئاتسوا  تیرکسناس و  ینعی  یئایـسآ  نابز  ءهبعـش  ود  یئاسانـش  لبق  ءهئام  رخاوا  رد  .تسا  هدمآ  نایمب 
ار هروبزم  ءهنـسلا  ءهیلک  هک  درک  مولعم  تهابـش  نیا  دـندرب و  یپ  یناملآ  یتلک و  ینیتال و  ینانوی و  ياهنابز  اـب  تیرکـسناس  ناـبز 

يوغل ءهداوناـخ  نیا  دوجوب  زورما  تسویپ و  قـیقحتب  تیرکـسناس  یئاتـسوا و  ناـبز  تبارق  یـشیوخ و  زین  تسا و  كرتـشم  یلـصا 
هورگ تفه  لماش  نابز  نیا  .دـنمان  یم  یئایرآ  ینامرج و  دـنه و  یئاپورا ، دـنه و  یتیرکـسناس  ماـنب  ار  نآ  دنناتـسادمه و  نیققحم 

لمتشم يدنه ، هورگ  - 1 یئایسآ : نابز  هورگ  ود  .ینابلآ و  کچ و  یناوتیل ، یبالقس ، ینتت ، یتلک ، یئایلاطیا ، ینانوی ، تسا : یبرغم 
رد .ینمرا  یسآ و  يدرک ، یچولب ، یناغفا ، یسراف ، لمتشم  یئاتسوا  زا  قتشم  یناریا  هورگ  - 2 تیرکسناس ، زا  قتشم  هجهل  هدراهچ 
زا ضعب  تسا و  رانکرب  ینثتـسم و  یئایرآ  ءهداوناخ  زا  كرت  راجم و  يدنالنف و  کساب و  ءهجهل  اهنت  اپورا  لومعم  ياه  هجهل  نایم 

.دنا هدرک  يوعد  زین  ار  داژن  تدحو  نابز  رد  للم  نیا  كارتشا  زا  املع 

.زیرآ

.جدننس يزگرازه  رد 27 رادوت  زیرآ و  ءهندرگ  نایم  ناویرم  جدننس و  هارب  یلحم  مان  ِخا ) )

.یسماش كراتسیرآ 

رود هب  نآ  شدرگ  ینعی  نیمز  یلاـقتنا  تکرح  هب  هک  سک  نیتسخن  .م.ق  میـس  ءهئاـم  رد  یناـنوی  یـسانش  هراتـس  ماـن  ِخا ) [ ) [ِك ُم
.تسا هدرب  یپ  شیوخ  روحم  رب  ندیدرگ  ینعی  نآ  یعضو  تکرح  زین  باتفآ و 

.نافتسیرآ

نامز تاداع  بادآ و  موسرب و  دوخ  راعـشا  رد  وا  .م.ق  مجنپ  ءهئام  رد  نتآ )  ) هنطآ روهـشم  یهاکف  رعاش  مان  .نافتـسیرَا  ِخا ) [ ) [ُت
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هنیمز نیا  رد  نآ  زج  یناتـساب و  ءهکحـضم  ناغرم و  ناراوس ، ناروبنز ، ناکوغ ، ءهمان  نوچ  کحاضم  زا  یئاه  همان  هتخات و  تخس 
.دوش نافتسیرَا  هب  عوجر  .تسا و  هتخادرپ 

.هتسیرآ

.Aristee ( - 1  ) .لحن تیبرت  ءهدنزومآ  .ُنلوفَا  رسپ  مان  ( 1 () ِخا [ ) [ِت

.غیرآ

لدـب نم  غیرآک ز  رهمدـب  راـگن  نآ  مغ  زا  هآ  يدرـس :  لد  .دـنریگ  لد  رد  یـسک  لـعف  اـی  لوق  زا  هک  یترفن  اـی  هنیک  تهارک و  ِا ) )
.تسیرگید فیحصت  یکی  ًارهاظ  دنا و  هدرک  طبض  اهگنهرف  رد  هروکذم  یناعمب  زین  ار  غیزآ  .یناورسخ.هتفرگ 

.میرآ

.ناردنزام یپ  هاقناخ  ءهرخ  رد  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.سوغاب سویرآ 

.دوش سوغاب  سویرَا  هب  عوجر  ِخا ) )

.هیرآ

نایاپراهچ هک  هیخآ  .ّيرآ  رهاوجلارحب || .)  ) .دراد ياج  نآ  رد  نادند  هک  خاروس  هراورآ ) یسراف  ءهشیر  زا  دیاش  ( ) ِا ع  [ ) ير َي ]
.يراوا .فلعم ج ، .دندنب  نادب  ار 

.هیرآ

ءهرسیم هدنامرف  .م.ق  رد 401  ازکانوک  گنج  رد  رادهپـس  نیا  .ریغـص  شوروک  یهاشداپ  رادـفرط  یناریا  رادهپـس  ماـن  ِخا ) [ ) [ِر ِي
وا ار  ینانوی  رودزم  زابرـس  رازه  هد  تشگزاب  ءهشقن  تشاد و  هاگن  ناینانوی  اب  ار  دوخ  یتسود  شوروک  تسکـش  زا  سپ  .دوب  هاـپس 

.تسویپ ُننِم  ریشدرا  هب  تبقاع  نکیل  درک ، حرط 

.زآ

گنت .ّحُـش  .هرـش  .صرح  .علو  .عمط  .زیچ  ره  زا  يرایـسب  شهاوـخ  .یبـلط  نوزفا  .یهاوـخ  نوزفا  .یئوـج  هداـیز  .نتـسُج  داـیز  ِا ) )
ردص و تسا و  زع  هن  عْمَط  هک  ار  نآ  هعفنم  ردق و  تسا و  هاج  .کیلسوبا.نغارز  التما  هتسویپ ز  زآ  دنز  وا  ياطع  طرف  زا  یمشچ : 

رتدب ناهج  رد  يدب  .يورسخ.تسا  دنمرک  هچ  نیب  خرچ  شدرگ  زارد  زآ  رود و  دیّما  نکم  .یناورـسخ  .تسین  زآ  هک  ار  نآ  هبترم 
لزنمب تسد  هنیک  اب  زآ و  اب  چـیا  زایم  .یـسودرف.منک  نوریب  زآ  هنیک و  لد  منک ز  نوزفا  يو  هاج  ياـج  رهب  .یـسودرف.تسین  زآ  زا 

هریت نیا  دوب  ات  دوب  نینچ  .یسودرف  ؟ ناور ناج و  زآ  زا  یناجنر  هچ  ناهج  دنامن  وت  رب  هک  یناد  وچ  .یـسودرف.تسشن  هاگیاج  نکم 
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هن لد  ترگ  .یسودرف  ؟ زاین ددرگن  مک  رتشیب  زا  هک  زآ  جنر و  نینچنیا  یسب  تدوس  هچ  .یسودرف.زوسم  ینوزف  زآ  هب  ار  لد  وت  زور 
جنگ مـه  كاـخ و  ناـمه  یهت  اـهلد  ددرگ ز  زآ  نوـچ  هـک  .یـسودرف.تسا  نمـشد  وا  هـک  رگنم  زآ  يوـس  تـسا  نـمرهآ  يار  اـب 

نیک و یمه  دـیابن  جنپـس  يارـس  نیز  نامرهب  رگم  میوش  وتـسخ  شیوخ  یناداـنب  میوش  وسکیب  ینوزف  زآ و  .یـسودرف.یهشنهاش ز 
نیرفن يدتـسب ز  هتـساوخ  ناگراچیب  تشگ ز  هریخ  ارت  رم  درخ  مشچ  هک  تشگ  هریچ  نانچ  وت  رب  زآ  رگد  .یـسودرف.جنر  نیرفن و 

ار وا  وت  اب  رگ  هک  ناهن  رد  يرگـشمار  تس  هدـیزگ  ناهج  هاش  هک  سک  ره  دـبراب ]  هب  تفگ [  ودـب  .یـسودرف.يدب  دـمآ  وت  يورب 
درخ تخت  هب  .یسودرف.زاین  يزیچب  شدوبن  هچرگ  زآ و  شدیـشوجب  نآ  درم  دینـشب  وچ  دننک  رـسفا  شکرـس  رـس  رب  ارت  دننک  ربارب 

یتسب وچ  .یسودرف.درگم  یناوت  ات  ناگلفـس  ِرب  درم  هلفـس  لد  دشاب  زآ  رد  .یـسودرف  ؟ ناتزابنا وید  نینچ  دش  ارچ  ناتزآ  تسـشنرب 
روخب .یـسودرف.دروآ  جنر  هب  ناتـسدریز  نت  دروآ  جنگ  زآ  هاشداپ  رگا  .یـسودرف.زارد  رـسکی  تیتیگ  راک  دوش  زآ  هار  رد  رب  رمک 

وا رب  نوـچ  ناـهج  .یـسودرف.جنگ  هک  رتـهب  زآ  یب  درم  نت  .یـسودرف.يوربآ  یمه  دـهاک  زآ  زا  هک  يوـجم  یـشیب  يراد و  هـچنآ 
یمه تشذگ  یتفگش  ناوارف  رب  رسب  تشه  هاجنپ و  دومنب  هک  سپ  نآ  زا  .یـسودرف.روخم  هدنا  تسْرپم  زآ  زین  وت  رـسپ  يا  دنامنرب 

مگ درخ  شزآ  نـیک و  زا  هـک  دوــب  مدرم  زیچ  رتراــک  هـنگ  .یــسودرف.لاف  میوــقتب و  میوــج  زور  یمه  لاــسب  ددرگن  رتــمک  زآ 
وت رب  دوس  یب  راـک  دوش  زآ  هار  درپسب  وت  ناـج  رگا  .یـسودرف.اسراپ  ارت  دـناوخن  اـناد  هک  اـشداپ  درخ  رب  ار  زآ  نکم  .یـسودرف.دوب 
اب دنوید  ود  زاین  زآ و  هک  خساپ  داد  نینچ  .یسودرف.زآ  شْدریگ  هک  سکنآ  دشاب  نینچ  زاب  دندنام  رایسب و  دندیرپ  .یـسودرف.زارد 

مهب دیآ  نت  کی  اب  راچ  نیا  وچ  .یـسودرف.زارد  رب  وتب  یتیگ  جنر  دوش  زاب  زآ  رد  لد  رب  وت  يدرک  وچ  .یـسودرف.زارفندرگ  روز و 
.يرهچونم .زآ  هگُنب  نکفب  لخب و  رکـشل  نکـشب  مرد  ّرز و  ناشفب  دوج و  روشک  ناتـسب  .یـسودرف.مغ  جنر و  زا  زآ و  زا  دـیاسآرب 

ار زآ  وا  هک  رس  نآ  ره  .يرهچونم  .زآ  صرح و  دشاب  دومحم  دوب  نینوچ  ضرغ  نوچ  دوج  رهبزا  هتـساوخ  لامب و  وا  صرح  تسه 
.يدسا.زاب ز مشچ  هراومه و  هتسب  شَفَک  زآ  درم  هم  لاس و  لد  هریخ  دوب  .يدسا.تسا  رترب  هم  را ز  تسا  ردنا  كاخ  هب  تسا  رسفا 

هچنآ يرب  نوچ  وا  زا  يا  هدرک  رپ  هچ  یتـیگ  زآ  زا  لد  .يدـسا.زارد  دـش  ناـبز  هتوک  عمط  دـش  وچ  زآ  درم  ناـبز  هتوک  تسا  عمط 
دریگ هکره  دـیآ  دورف  دـب  تخب  رـس  رب  .يدـسا.زآ  ماد  هنیچ و  شلد  ياوه  زاس  گنرین  تسا  يرادـماد  ناهج  .يدـسا  ؟ يا هدروان 

ّلذ و ماـعط  .ورـسخرصان  .رگناوت  داـش و  يزب  زآ و  زا  وـش  دازآ  ناـج  ارم  زآ  یگدـنب  زا  دـش  دازآ  .ورـسخرصان.زآ  شبکرم  ناـنع 
.َملاس رامش  دش  نوزف  وچ  دش  مک  مزآ  هک  ار  دنوادخ  رکـش  دص  .ورـسخرصان.نادند  زآ  درآرب  شک  ار  یـسک  دیاب  دروخ  يراوخ 

نآز و نیا  هک  اریزا  يا  هدازآ  هن  يزآ  تفج  رگا  .ورسخرصان.نانچ  دشابن  هک  يزیچ  ءهدعو  دهد  ادرفب  زور  ره  تزآ  .ورسخرصان 
زا شکرب  زآ  نهاریپ  .ورـسخرصان.تساهر  دـیما  تزآ  دـنب  زا  رگ  راد  دـیما  یناـهْجود  ریخ  ره  هب  .ورـسخرصان  .تسادـج  نیز  نآ 
ارچ .ورـسخرصان  .یهاش  شابم و  رخ  نینچ  هرابکی  شناد  هن  رـسپ  يا  دوب  زآ  نیا  .ورـسخرصان.هّرط  نز  هناش  لاـحم  درگ  زو  ندرگ 
نوچ نیدنچ  تسا  وید  وت  زآ  .ورـسخرصان  .يزآ  اب  تسین  تنآ  هک  يزیچ  نتـسج  رد  رگا  نادان  يا  تزآ  دریگن  شناد  نتـسج  رد 

شیوخ يور  تْدـیاب  درک  دـش  هتخورف  نوچ  زآ  شتآک  .ورـسخرصان  .اهر  دوخ  یـشابب  وز  ات  ار  وید  نک  اهر  وت  وید  یئوج ز  اـهر 
يا تسا  راـب  تشز  .ورـسخرصان  .موخ  زآ و  زا  مزیرگب  مزیخ و  يوه  زا  يوه  زآ و  دـب و  يوـخ  ارم  دننانمـشد  .ورـسخرصان.بابک 

.لاؤـس وا  ناـنع  يراوـخ  وا  لـعن  رـسپ  يا  تسا  ّلذ  زآ  بسا  نـیز  .ورـسخرصان  .لاـی  تـشپ و  زا  زآ  راـب  نـکفب  رود  زآ  راـب  ردارب 
یگنـسْرگ زا  دـسرپن  هک  انامه  تسیگنهن  زآ  نیا  .ورـسخرصان.يزآ  رکـشلب  نید  هدـنار ز  وت  دزیماین  نید  زرگه  زآ  اب  .ورـسخرصان 

وت يدزیا  زارب  يزادرپن  .ورـسخرصان.ینغ  ددرگ  ردام  مکـش  رد  کنآ  درگ  ًادـبا  ددرگن  زآ  .ورـسخرصان  .یلالح  یمارح ز  شیوخ 
زا .ورـسخرصان  .راخ  زج  همه  رگم  شلگ  دشابن  کیل  رود  زا  رـسپ  يا  دیامن  لگ  ارت  زآ  .ورـسخرصان.يزآ  راب  لهج و  دنب  ریز  هک 

شاطع زا  تشگ  ریس  دیما  تشک  شاخـس  زا  تشگ  زبس  هنمد .) هلیلک و  زا   ) .زآ تس  هدرک  مان  هک  ار  تتمه  ار  تعانق  رمـش  تئاند 
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نک و يدیزیاب  شابم  دیرم  ار  زآ  عمط و  .یئانس.رترداق  شیوخ  مصخ  رب  تسوا  رترهاق  زآ  مشخ و  رب  هکره  .رباص  بیدا.زآ  ءهدعم 
زآ درم  نآ  ثیدح  نیا  ردنا  تفگ  تسار  .یئانس.سارهم  یسک  زا  راذگب و  زآ  سانش  سرخ  كوخ و  دننام  زآ  .یئانس.شابم  دیزی 

لقع رـسفا  .يرونا  .دـنک  نوراق  نادواج  يزاین  یب  زا  ام  زآ  وت  رابرهوگ  تسد  ربا  يار و  باـتفآ  .یئانـس.درک  دـناد  ریـس  كاـخ  ار 
نازرا همه  خرن  هک  وت  نک  مک  زآ  تسباـیان  ارت  زیچ  همه  هکنیا  تست  زآ  .یناـقاخ  ؟ يروـخ هچ  لد  نوـخ  زآ  رـس  زا  رـس  رب  تدـیاب 

ءهیاد .لیعامـسا  لامک  زآ ؟ شتآ  ار ز  هبنپ  نوچ  رـس  ینکیم  هچ  درکن  عمج  وچ  یـسک  شتآ  هبنپ و  نایم  .لیعامـسا  لاـمک  .ددرگ 
هک وت  فک  زا  دش  بلق  هنامز  راک  .لیعامسا  لامک  .ماطف  دیما  تسین  شک  ار ، زآ  يراب  تفگ  عیـضر  یهاوخ  ار  هک  متفگ  ارت  دوج 

لهج و رـس  زا  يریگ  شیپ  زارد  هار  نینچ  نیا  یلایخ  رب  .لیعامـسا  لامک  .تسا  رگناوت  ادگ  زآ  سلفم و  تسا  ینغ  رحب  نامز  نیا 
 || .يدعـس.دوب دنلب  عمط  یب  ندرگ  نک  یهاشداپ  راذـگب و  زآ  دوب  دـنمزاین  دریمب  ات  دوشگ  لاؤس  رد  دوخ  رب  هکره  .يولوم.زآ  ز 

ارچ هک  زارد  ددرگ  ببـس  نآ  میوگب  رگ  .يوـلوم.وا  زآ  ياـه  هناد  زا  زیرگرد  وزرآ  هناد ش  تسا و  ماد  ناـهج  نیا  يوـه :  .وزرآ 
 : ترسح مغ و  .يدعس.تسارم ||  اهنت  هن  هنازخ  نکیلو  تساوه  زآ و  هنوگ  دص  مه ز  ارم  .يولوم  .زآ  قشع و  نآ  تخت  هب  شدوب 
ود .یسودرف.تدیازفین  ینامز  ندوبب  تدیازْگب  زور  کی  شینوزف  درگم  یشیب  درگ  ناوت  ات  وا  زا  درد  زآ و  زا  رپ  یتیگ  تسا  نینچ 

رگم چیه  ارت  زان  نآ  دبن  ارت  تس  هتفرگب  هتـشذگ  زان  نآ  زآ  .یـسودرف.درک  هجنر  ارو  ناریا  زآ  اجک  درم  زارفارـس  ناروت  وچ  رگید 
هن زآ و  هن  شک  یکی  ياپب  یتیگ  درک  نون  فاک و  زا  هک  يامنهر  دزیا  ادـخ  زا  ساپـس  زاـین :  .تجاـح  .ورـسخرصان ||  .زآ  ءهیاـم 

.يدسا.دوب زاغآ  هن  دشاب  ماجنا  هن  دوب  زابنا 

.زآ

.تسا يرهش  مان  ِخا ) )

.ناذآزآ

.دوش نادازآ  هب  عوجر  .نادازآ  .ناهفصا  هب  يا  هیرق  مان  .تاره ||  هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.روآزآ

.روزآ .رورپزآ  .َعلوم  .صیرح  بکرم ) ص  [ ) [َو

.ازآ

ینعم هب  یسراف  يازآ  زا  هملک  نیا  لصا  هک  دنـسیونیم  هزوقنا  ینعم  هب  ( 1) ادـیتوفاسآ ءهملک  ءهشیر  رد  يوسنارف  ياهگنهرف  رد  ِا ) )
.Asa-fatida. Assa-fatida ( - 1  ) .تسا هدنگ  يانعمب  ینیطال  يادیتوف  و  هنیبخر ، جنایتار و 

.جازآ

.اه غس  .زارد  ياهانب  .اهناتسوا  .جَزَا  ِج  ِا ) (ع 

.جازآ
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.ناسارخ هار  رب  دادغب  ّلاحَم  زا  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.دازآ

لدـکاپ زو  دازآ  ناـگدرورپ ز  دراد ز  هـک  سکنآ  ره  هدـنب :  دـض  .هّرُح  .ّرُح  .دــشابن  تـیقر  رد  هـکنآ  .دــشابن  هدــنب  هـکنآ  (ص )
دازآ چیه  زگره  يدازآ و  وت  .مصاعوبا  .تسین  دازآ  سک  نسوس  ورس و  زجب  درک  هدنب  ار  قلخ  وا  دوج  سب  .یـسودرف...ناگدنب ز 

هک اکلم  ار  کـُلم  زورما  تسا  نشج  گرزب  .ورـسخرصان.هدنب  ْلـقعب  دوش  دازآ  نیمار .) سیو و   ) .دادـیب روج و  هدـنب  وچمه  دـباتن 
دازآ نت  دشابن :  دیقم  بصانم  بابرا  ریاس  نایهاپس و  بادآ  دویق و  ماظنب و  هک  .دعـسدوعسم ||  .دازآ  هدنب و  هاش  يا  تسا  نامداش 
راتفگ ز  تسردنت :  .درد  زا  ملاس  .غراف  .هتسر  .صلختسم  .اهر  .هلی  .یسودرف.يوگتفگ ||  رواد و  زا  هدوسآرب  يوا  رب  یتیگ  دابآ  و 

.یسودرف...رتدازآ لد  هنامز  جنر  رتداش ز  ودب  یـشاب  هک  هگنآ  ره  .یـسودرف.تشگ  دازآ  مغ  زا  رایرهـش  لد  تشگ  داش  نمجنا  وا 
دازآ رکـشل  نآ  راـمیت  تـشگ ز  داـش  نآ  زا  ناریا  هاشنهـش  .یــسودرف.دش  دازآ  هشیدـنا  شناـهن ز  دـش  داـش  وا  راـتفگ  شواـیس ز 
وگب شاب  داش  ورب  متسر  تفگ  ودب  .یـسودرف.تشگ  دالوپ  هوک  یکی  ناسب  تشگ  دازآ  يو  گنچ  متـسر ز  وچ  .یـسودرف.تشگ 

ناتـسدریز يرازآ  یب  جـنگ  جـنر  یب  هدـنکآ  رازآ و  یب  جـنر  یـشاب ز  دازآ  هک  یهاوـخ  وـچ  .یـسودرف.شاب  دازآ  مغ  زک  ار  هاـش 
هک دب  ره  شاب ز  داش  نمیا و  ناسراش  نادب  .یسودرف.لددازآ  هتشگ  مغ  جنر و ز  لد ز  داش  نادواج  ات  داب  یمه  .یسودرف...نیزگ 
ود ره  لد  هدید و  تسد  .یـسودرف.تخبزوریپ ز  دازآ و  مغ  جنر  تخت ز  جات و  اب  دابآ و  نت  هشیمه  .یـسودرف.شاب  دازآ  یـشیدنا 

شنادب ندرگ  رگا  .رهاطاباب.دازآ  ددرگ  لد  ات  هدید  رب  منز  دالوف  شـشین ز  يرجنخ  مزاسب  دای  دنک  لد  دـنیب  هدـید  هچره  هک  دایرف 
صرح عمط و  دنب  دندوبن ز  هک  دنتفگ  اهنآ  مه  شیوخ  تحلـصم  یپ  نآک  .ورـسخرصان.ندرگ  درک  دیاب  دازآ  لهج  یهاوخ ز  داد 

.ورـسخرصان دازآ ؟ دوش  یک  هدنب  جـنر  دـشکن  ات  دـشاب :  هدرک  هلی  اهر و  یگدـنب  زا  یلوم  ار  وا  هکنآ  .قتعم  .یناموا ||  ریثا  .دازآ 
نوچ تس  هدـنب  هک  میوا  نادرکدازآ  دازآ  نم  .ورـسخرصان  .رگناوت  داش و  يزب  زآ و  زا  وش  دازآ  ناج  ارم  زآ  یگدـنب  زا  دـش  دازآ 
دازآ دراد  ودب  اهمغ  لدداش ز  ردپ  دشاب  دنزرف  ز  غراف :  .یهت  .حیرتسم  .رورـسم  .ناداش  .داش  .ورـسخرصان ||  .شرازه  نارازه  نم 

ات راوـخ  دـندرب و  یم  راز  ار  یینوـخ  .یــسودرف.درک  دازآ  مـغ  زا  ناـنگمغ  لد  درک  داـبآ  دــب  ناریو  هـک  اـجنآ  ره  .یــسودرف.لد 
ارچ يدازآ  هک  شتفگ  یلئاس  دوب  هدنخ  ياج  هچ  نآو  دزیم  هدنخ  دوب  هدنز  لد  سب  درکیم و  برط  وا  رادب  شریز  رـس  دـنزیوآرد 
وچ عـمط  ریزب  زورما  دــنچ  رگا  فـلا  نوــچ  يوــش  دازآ  زارفارــس :  .دنلبرــس  .راــطع ||  ؟ ارچ يداــش  نـینچ  نـیا  نتــشک  تـقو 

رایرهـش لد  دنزگ :  یب  .ملاس  .يولوم.دنک ||  تدازآ  نسوس  ورـس و  وچمه  دنک  تداش  وا  هکنآ  یلوم  تسیک  .ورـسخرصان.یلاد 
 || .یـسودرف.جنگ هدنکآُرپ  جـنر و  هدـنکارپ  جـنر  تداب ز  دازآ  نت  هشیمه  .یـسودرف.داب  دازآ  شکاپ  نت  دـب  ره  داب ز  داش  ناهج 
 || .دّرُجم .نز  یب  .يوش  یب  نآ || .) زج  ناکد و  هناخ و   ) هتخدرپ .هتخادرپ  .هنکس  یب  .رجأتسم  یب  .یلاخ  .یلخم  .ّریُخم ||  .راتخم 
دازآ ءهدیـشک  دنچ  تخـس : يزاجم ، ینعمب  .شیورد ||  .دیق  یب  .یلاباال  .دنر  ًاعـسوت ، .نآ  دننام  هاج و  لامب و  هقالع  یب  .هتـسراو 

ناهاش .روکـشوبا.راوخ ز  هدـنکفا  يرودـنک  يوک  ْنایم  راودازآ  ود  ره  ِرد  هداشگ  میرک :  .فیرـش  .لیـصا  .لـیبن  .بیجن  .ندز || 
.ملاس .بیع  یب  .نعاط  مئال و  نعط  مول و  یب  .شهوِکن  یب  .یسودرف.دوبن ||  شماخ  دازآ و  دار و  ونچ  دوبن  شوایـس  نوچ  یـسک 
.دـمآ نوریب  دـنناوت  دازآ  قیاـضم  نیا  زا  هک  دـنا  هدـیدن  نآ  لاـجم  هک  تـسا  هـتفگن  باوـج  سک  ار  هدیـصق  نـیا  زوـنه  تـسرد : 

؛ دازآ هام  کی  .ءادرج  ۀنس  .درجَا  ماع  دازآ ؛ لاس  کی  .مامت  هام  شش  دازآ ؛ هام  شش  تخت : .راگزآ  .لماک  .مامت  هلاقمراهچ || .) )
هناـخ تلود  زا  دازآ  لاـس  رازه  دـندوب  .لیعامـسا  لاـمک.دازآ  لاـس  هس  تیگدـنب  رد  مدروخ  هصغ  رازه  هک  سپ  نآز  درجَا :  رهش 

هک خـساپ  داد  نینچ  اربم :  .يرب  یهاشمزراوخ || .) ءهریخذ  زا   ) .دـشاب هویم  یب  عبطلاـب  هک  تخرد  ره  .يوره ||  هلاو.داـش  تیداز 
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یـسرتن اه  هدیدنـسپان  زا  يدازآ  وت  .يا  هجنگ  یماوق.رازآ  زا  دوب  دازآ  تعبط  .یـسودرف.راد  دازآ  شیوخ  نت  دب  ره  راد ز  داش  لد 
دینـشب وچ  نتـسر :  .نتـشگ  هلی  صلختـسم و  اهر ، .نتفای  یئاهر  یگدنب  زا  .كاکفنا  ندش ؛ دازآ   - .يدعـس.اه هدید  دتف  يو  رب  هک 

دازآ نتـشک  زا  رـس  ار  نارـس  دـش  دادـیب  تسا و  داد  زور  نوـنک  .یـسودرف.دش  دازآ  مغ  زا  ناوـلهپ  لد  دـش  داـش  نخـس  نـیا  هاـش 
.نتشگ هلی  .ندش  اهر  قیتع ، رَّرحم ، .نتفای  صالخ  یگدنب  زا  نتـشگ ؛ دازآ  ندیدرگ ، دازآ   - .دوش دازآ  هب  عوجر  .یـسودرف.دش و 

غراف .یسودرف.تشگ || -  دازآ  نمشد  رنهرپ  نآ  زک  تشگ  داش  نآ  زا  زیورپ  هاش  لد  ندیدرگ :  صلختسم  .نتـسر  .نتفای  یئاهر 
زا شناور  تشگ  داش  اه  هتفگ  نادـب  شوایـس  .یـسودرف.تشگ  دازآ  هشیدـناز  دـیلابب و  تشگ  داـش  شلد  نژیب  دینـشب  وچ  ندـش : 

تـشگ دازآ  هشیدنا  زا  هاش  لد  .یـسودرف.لددازآ  هتـشگ  نامغ  دـنب  لدداش ز  مّرخ و  ارت  مدـید  هک  .یـسودرف.تشگ  دازآ  هشیدـنا 
رومان رکشل  همه  .یسودرف.تشگ  دازآ  مغ  زا  وجگنج  لد  تشگ  دابآ  رکـشل  نوچ  رانیدب  .یـسودرف.تشگ  داّرخ  مار و  رذآ  يوس 
ندرک دازآ   - .دشابن ریسا  هک  .دشابن  سوبحم  هک  .دیق  یب  .دنب  یب  .قلطُم  .یـسودرف.تشگ ||  دازآ  شدرد  زا  میرم  لد  تشگ  داش 

دازآ هدنب  دش و  هناخب  ّکف :  .كاِکف  ینزوز .)  ) .قاتعا .ریرحت  .قتع  .ار  دوخ  دبع  یگدنب  دـقع  یلوم  نتـسکش  ندـینادرگ ؛ دازآ  و 
رگا هناخ  دص  ناتسلگ .)  ) يدعس.ریپ ءهدنب  دننک  دازآ  ریرحت  ناکلام  هک  تسا  مسر  .یـسودرف.درک  داش  ار  هدنب  هتـساوخ  نادب  درک 

ءهلودـلاءالع .ینک  دازآ  هدـنب  رازه  هک  رتهب  ار  يدازآ  فطلب  ینک  هدـنب  رگ  ینک  داش  يرطاخ  هک  دوبن  نیز  هب  ینک  داـبآ  تعاـطب 
درک ز داش  نامدرم  زا  لد  ردنکـس  نداد :  رـس  .ندرک  لو  .قالِطا  .ندیـشخب  صالخ  .ندرک  هلی  صلختـسم و  اهر ، .یناـنمس || - 

وفع .ندیشخب  ًازاجم ، .یسودرف.نک || -  دازآ  ندرگ  درخ  ماو  نک ز  داش  یتشآ  نیدب  نم  لد  .یـسودرف.درک  دازآ  نت  نابایب  جنر 
.نزویب يدرزایب  نوچ  رازایم و  ار  دازآ  لاـثما : هماـنزورون - .)  ) .دوب هدرک  هک  یهاـنگ  زا  درک  دازآ  ار ]  لـتاق  ار [  يو  هاـش  ندرک : 

.بیع یب  .دَّرُجم ||  .تسا ||  دازآ  هدیقع  همانسوباق .) )

.دازآ

.دشاب رایسب  رزخ  يایرد  رد  نآ  و  ذیذل ، گرزب و  یهام  یعون  مان  ِا ) )

.دازآ

.يرهچونم .اهرمزمب  رگاینخ  سولاق  دنزرب  ات  یمه  اهناتسب  هب  اهلبلب  دازآ  دنزرب  ات  یمه  دنناوخ : زین  راودازآ  ار  نآ  هک  ینحل  مان  ِا ) )

.دازآ

دندیـسرپ ار  یمیکح  .یـسودرف.نمچ  رد  دـب  دازآ  ورـس  یکی  نت  لـیپ  سپ  درک  هگن  هخرـسب  نآ :  تفـص  ورـس و  یعوـن  ِا ) (ص ،
ورس لثم  (. - ناتسلگ  ) .ار ورس  رگم  دنا  هدناوخن  دازآ  ار  کی  چیه  دنمورب  تسا و  هدیرفآ  لجوزع  يادخ  هک  رومان  تخرد  نیدنچ 

ناسب دـش  داش  نایناریا  شوایـس ز  .یـسودرف.تشگ  دازآ  ورـس  یکی  ناسب  تشگ  داش  وزا  دینـشب  شونیط  وچ  مّرخ :  تخـس  دازآ ؛
.یسودرف.دش دازآ  ورس  یکی 

.دازآ

.دشاب معط  شوخ  بوخ و  يامرخ  زا  یمسق  نآ  .دازَا و  ءامسالا .) بذهم   ) .امرخ زا  یعون  ِا ) )
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.دازآ

دازآ نسوس  یتسوکین  یکدوک  یئوگ  غاب  ردنا  نبلگ  سوماق : )  ) .تسا دـیپس  نسوس  نآ  نآ و  زا  یتفـص  نسوس و  یعون  ِا ) (ص ،
نیرز نانچ  نیا  رای  دازآ  نسوس  خاش  يوبـشوخ و  سگرن  تفج  رامیب  سگرن  خاش  دازآ و  نسوس  .یخرف.یتسابیز  ییقاـس  یئوگ 

رگو دنامرد  هدنب  نابز  وت  حدـم  ادـنوادخ ز  .يرهچونم  .راوشوگ  نیمیـس  ّرز  فالغ  رب  نوچ  نانچ  نآو  هدـئام  نیرولب  رب  نادـکمن 
.لیعامسا لامک  .ددرگ  نابز  اپاترس  دازآ  نسوس  نوچ 

.دازآ

.تخردازآ .تسا ||  راکب  انب  فقـس  لپ و  ندیناشوپ  هناش و  نتخاس  يارب  نآ  بوچ  هک  دنلب  دـنمونت و  یلگنج  تخرد  یمـسق  ِا ) )
Arganier ( - 1 ( ) ربربلازول (. .) 1 () رمیلش  ) .یهوک ماداب  .نژرا  رمیلش || .) )

.دازآ

عوجر .دنشاب و  يوروکین  مافدیفس و  نآ  مدرم  .تسا و  یبوخب  روهشم  نآ  روگنا  بارش و  هک  ناوجخن  عباوت  زا  يا  هبـصق  مان  ِخا ) )
.دوش هدازآ  سآ و  هب 

.دازآ

ار تحایـس  .نآ  زج  لزغ و  يونثم و  تیب  رازه  نیدـنچ  بحاـص  نیرخأـتم ، زا  ریمـشک ، لـها  يوـگ  یـسراف  يرعاـش  صلخت  ِخا ) )
.ق لاس 1150 ه .  هب  تافو  .دمحا  شمان  .تسا  هدش  لهأتم  نکاس و  ناکرسیوتب  يریپ  رد  هتشادیم و  تسود 

.دازآ

.ق رد 1209 ه .  شتافو  .دمحم  مالغ  ظفاح  شمان  روهال ، لها  زا  يوگ  یسراپ  يرعاش  مان  ِخا ) )

.دازآ

هب ار  دازآ  تشکب  ار  وا  يوش  یبنتُم  ِیسنع  دوسا  هک  هاگنآ  .هیلعهللا  تاولص  لوسر  تسد  زا  اعنص  یلاو  ناذاب ، نبرهش  نز  مان  ِخا ) )
ار ناگداتسرف  ناذاب  نبرهش  یهاوخنوخب  نز  نیا  داتسرفب  دوسا  نتشکب  ار  نت  دنچ  هیلعهللا  تاولص  ربماغیپ  یتقو  درک ، جیوزت  فنع 

.دنتشکب ار  وا  هتفای  تسد  دوسا  رب  نانآ  تشاد و  ناهنپ  هناخ  رد 

.نادازآ

.رارحا .دازآ  ِج  ِا ) )

.نادازآ
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، تاره کیدزن  يا  هیرق  مان  .يرقم ||  نارهم  نب  ۀـبیتق  نمحرلادـبعوبا  سأرلا  طقـسم  ناهفـصا ، کیدزن  يا  هیرق  مان  .ناذآزآ  ِخا ) )
.اجر یبا  نبدمحا  دیلولاوبا  خیش  نفدم 

.تخبدازآ

.دوش ...لیا )  ) ناهرط هب  عوجر  ...لیا ) ( ) ِخا [ ) [َب

.ربدازآ

.نارهط تلایاب  کناتسرهش  وارول  زا  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َب

.یمارگلب دازآ 

.تسا هدوب  .ق  لاس 1165 ه .  رد  شتافو  .یلعمالغریما  شمان  دنه ، يوگ  یسراپ  يارعش  زا  ِخا ) [ ) [ِد ِب

.رهبدازآ

انع و راب  داب ز  تودع  رهد  ( 1) مچ زا  رهبدازآ  يداب و  داش  وت  تسا : رانکرب  اّربم و  ینعم  هب  ًارهاظ  ریز  دهاش  رد  بکرم ) ص  [ ) [َب
.مغ ن ل : ( - 1  ) .ینزوس.خَدخَد مغ 

.یشبح دازآ 

هاش یلعحتف  تفگیم  کین  یـسراف  رعـش  نوچ  دوب ، باحـسب  صلختم  دمحمدیـس  كولمم  ادتبا  رد  ساملا و  شمان  ِخا ) [ ) [ِد َح َب
دازآ  » ناونعب یکی  ار  صلختدازآ  رعاش  ود  رصاعم  يارعش  لاح  حرـش  رد  ءاحـصفلا  عمجم  بحاص  .درک  دازآ  دیرخب و  ار  وا  راجاق 

.تسا یکی  دوش  یم  دافتسم  باتک  دوخ  زا  هکنانچ  ود  ره  نیا  نکیل  .تسا  هدرک  دای  قلطم  دازآ »  » مان هب  يرگید  و  یشبح »

.قلخدازآ

(. همانفرش زا  يروعش   ) .هقلخلا لماک  بکرم ) ص  [ ) [َخ

.وراددازآ

.دنیوگ ومیلح  ار  نآ  خیب  و  یلبَج ، قلس  بکرم ) ِا  )

.تخرددازآ

، رورعز مخت  دـننام  شمخت  .هشوخب  رورعز و  هب  هیبش  شرمث  میظع ، تسا  یتخرد  ماـن  .تْخَرِدازَا  .تْخَرِدازآ  ( بکرم ِا  [ ) ِد َر ْداز ، ]
دنک یمن  نازخ  جنرت و  گرب  لثم  یهایسب  لیام  زبس  شگرب  .تسین  یندروخ  دنام و  تخرد  رب  اهتدم  دسر و  راهب  رخآ  رد  نآ  رمث 

رد زین  رگید  رایـسب  صاوخ  و  عفاـن ، یماـجآ  ياـه  بت  رد  نآ  تسوپ  ءهدـیناشوج  .یئوبـشوخ  تیاـغ  رد  يریخب  هیبش  خرـس  شلگ 
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ندروخ زین  دـنا و  هتـسناد  هدنـشک  یمهرد  رادـقم  ار  وا  مخت  یـضعب  دـنا و  هتـشون  نآ  تسوپ  هویم و  مخت و  گرب و  يارب  تادرفم 
قدنفب هیبش  هک  ار  نآ  زا  یعون  اهنت  هدرک و  راکنا  نآ  رد  ار  یمـس  راثآ  یخرب  دنا و  هتفگ  لتاق  رهز  میاهب  رد  ار  نآ  بوچ  گرب و 
کشرس غاط و  یـسراپب  کخاط و  ناتـسربط  رد  و  دراد )؟(  یلج  نباکنت  رد  نیمز و  رهز  ناگرگ  رد  ار  نآ  .دنا  هدرمـش  مس  تسا 

و دـیرد ) نبا   ) نابقیق ار  نآ  یبرع  رد  دـنناوخ و  زین  حـیبست  تخرد  دـننک  هحبـس  اهیاج  يا  هراـپ  رد  نآ  ءهتـسه  زا  نوچ  و  دـنیوگ ،
زین ناجنـسلاش  کـخاط و  ناـسیون  گـنهرف  ضعب  ءهتفگب  و  تسا ، نیاـکب  نآ  ماـن  يدـنهب  دـنمان و  حـیبستلا  ةرجـش  هّرُح و  ءهرجش 
( - 1 (. ) 1) هورفـش فرـش  .منیچ  تبعل  نوچ  تروص  نآ  يودـنه  نم  متخرددازآ  وچ  دـق  نآ  ءهدـنب  نم  دـشاب :  هملک  نیا  فدارم 
نوچ .تسا و  لظنح  ای  خلت  زیچ  ای  تخرد  ره  مقلع  هچ  تسین ، حیحص  نیا  دنا و  هتشون  تخردازآ  فدارم  ار  مقلع  اهگنهرف  ضعب 

ًاـضیا يرـشلا  وا و  راب  يرـشلا ؛ لظنحلا و  .هتـسوک  مقلعلا ؛ دـیوگ : ربلا » تابن  یف   » لـصف رد  یماـسالا  یف  یماـسلا  بحاـص  ینادـیم 
ضعب رد  .دشاب  هدش  درز  هکنآ  هیارـصلا ؛ .دشاب  هدمآ  دـیدپ  وا  رد  اهطخ  هک  لظنح  نابطخلا ؛ .لظنح  ءهناد  دـیبهلا ؛ .لظنح  تخرد 

فورعم ینعم  نامه  ار  لظنح  ینادیم  هک  یتروص  رد  دنا  هداد  ینادیمب  ار  نآ  تبسن  دنا و  هتـشون  تخردازآ  راب  ار  لظنح  اهگنهرف 
ءهملک Azadarachataو ءهشیر  .تسین  تخردازآ  مقلع  میتفگ  هکنانچ  .تسا و  هتـشون  مقلع  ار  نآ  ياهفدارم  زا  یکی  هداد و 

ياـه بت  رد  هنگ  هنگ  ياـجب  دـنریگ و  تخردازآ  یمـسق  زا  هک  یئاـیلق  ءهداـم  )Azadirine زین هــسنارف و  رد  Azadirachta
.تسا هدش  توف  هسنارف  يداع  ياهگنهرف  زا  تسا و  یسراف  ءهملک  نیمه  دنرب ) راکب  یماجآ 

.دازدازآ

ردـپ دازدازآ  چـیه  منک و  نیا  زگره  نم  هک  اشاح  تفگ  ثراح  نزب ، همطل  کی  ارم  وت  هداز :  بیجن  ( بکرم ص  بکرم /  فم  (ن 
(. خیراوتلا لمجم   ) .دنزن همطل  ار 

.نزدازآ

.هّرُح بکرم ) ِا  [ ) [َز

.هدشدازآ

.یلوَم .هدرکدازآ  .قتعم  .قیتع  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد [ُش َد / 

.درکدازآ

.میشاب وت  درکدازآ  هدنب و  مینک و  وت  نامرف  ام  دنتفگ  همه  یلوم :  .رّرحم  .قتعم  .قیتع  .هدشدازآ  .هدرکدازآ  بکرم ) فم  ن  [ ) [َك
.ورسخرصان .شرازه  نارازه  نم  وچ  تس  هدنب  هک  میوا  نادرکدازآ  دازآ  نم  ناتسیس .) خیرات  )

.هدرکدازآ

.یلوم .رَّرحم  .قَتْعُم  .قیتع  ( بکرم فن  ن  [ ) ِد [َك َد / 

.هدننکدازآ
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.یلوم .رِّرحم  .ِقتْعُم  ( بکرم فن  [ ) ِد ْنَن َد /  [ُك 

.ناگدازآ

مزرلب وا  ناج  رب  مئاد  ...دـنویپ  ردـنا  شناجب  یمارگ  ناج  دـنوادخ  راوگرزب  نآ  داـیز  رید  نادرمناوج :  .رارحا  .هدازآ  ِج  ِا ) [ ) ِد [َد / 
یمه دـماین  .یـسودرف.ناگدازآ  روپ  ناشکرـس  رـس  ناگداوشک  زردوگ  ویگ  منم  .یکدور.دـنزرف  درآ  مک  ناگدازآ  ردام  كاریزا 

همه ناتسیس  ناگدازآ  ناگنهرس و  یلاوم و  زا  دش  عمج  هاپس  و  ابُجن :  .یسودرف.ناگدازآ ||  هاش  دش  هتشک  رگم  ناگدازهش  گناب 
نبروپاـش هـک  مـتفگن  مناـگدازآ  دــنزرف  كاـپ  زا  نـم  ناتــسیس .) خــیرات   ) .تساـخرب ناـیم  زا  شیوـشت  داــهن و  کــی  لدــکی و 

.ورـسخرصان .یئالوم  تسا  ریم  هش و  یتخت  یهاگ و  ره  رب  هک  یتقو  نینچ  رد  ار  ناگدازآ  لحم  دـشاب  اـجک  .ورـسخرصان.مریشدرا 
عـساولادبع .تسا  كانرطخ  ناـگدازآ  تشحو  هکنآ  زا  .ورـسخرصان.مدخ  دـنوش و  ناراکـشیپ  ارت  ناـگدازآک  تسا  توزرآ  رگو 

ورس هک  بجع  تسین  هفوکش  میـس  مرادن  رگا  نادیق :  یب  .نادنر  .نایلاباال  یلعف ) يزاجم  ینعمب   ) .ناشیورد .ناگتـسراو  .یلبج || 
.يدعـس .لابرغ  رد  بآ  هن  قشاع  لد  رد  ربص  هن  لاـم  دریگن  ناـگدازآ  فک  رد  رارق  .یناـبنل  عیفر  .تسا  مرد  یب  ناـگدازآ و  زین ز 

یتـقوب تسا  نیعم  یلخد  ار  یکی  ره  تفگ  .يدعـس.دنتسد  یهت  ناـگدازآ  هک  داد  باوـج  يرآ  یمن  يا  هوـیم  یکی  تـفگ  ورـسب 
سلجم ناتسلگ .)  ) .ناگدازآ تفص  تسا  نیا  تسا و  هزات  یتقو  همه  تسین و  چیه  ار  ورس  هدرمژپ و  هاگ  دنا و  هزات  یهگ  مولعم و 

.ظفاح.يراد ناور  ناگدازآ  رس  رب  مکح  هک  ناتسب  ناور  هدنب و  زا  لد  ناج و  هاوخب  .نیمی  نبا  .تسین  هراچ  ینارگ  زا  ار  ناگدازآ 
نبا .تسین  هراچ  ینارگ  زا  ار  ناـگدازآ  سلجم  .یکدور.دـنزرف  درآ  مک  ناـگدازآ  رداـم  .يدعـس.دنتسد  یهت  ناـگدازآ  لاـثما : -

.یلبج عساولادبع  .تسا  كانرطخ  ناگدازآ  تشحو  .نیمی ... 

.یگدازآ

یگدازآ همه  یمدرم :  .یگتسراو  ۀغللاروتسد .)  ) .تمرکم .تّوُُرم  .تفارـش  .تباجن  .تلاصا  .يدرمناوج  .تیرح  صماح ) [ ) ِد [َد / 
يوـلگ یگدازآ  ءهنـشد  زیت  هب  دـیرب  هک  ناـیناغچ  هاـش  رفظملاوـبا  .يورـسخ  اـی  یناورـسخ  .ار  اـنایک  رم  تس  هدرک  رهق  وـت  تمه  و 

زا وت  دـنلاوگ  رز  میـس و  جـنگ  ناـگرزب  .یـسودرف.دینک  رـسفا  رـس  رب  یگدازآ  زا  دـینک  رگناوت  لد  شهد  دادـب و  .کـیجنم.لاؤس 
یگدازآ و تـنیا  .یخرف.یناـمگ  زا  نـیقی  نوـچمه  رادـیدپ  نارایرهــش  هـمه  زا  یگدازآ  هـب  .يزغرم  ناـیط.یلاوگ  مدرم  یگدازآ 

نت رب  وت  تداع  يا  باـتفآ  يدار  کـلف  رب  وت  تروص  يا  .یخرف  .رم  هن  تسا و  نارک  هن  ار  نآـک  یناـسحا  تنیا  مرک  یئادـخراب و 
روــخرد يا  هدــید  سک  وــت  یگدازآ  ّيدرمدازآ و  هـب  نــحتمم  مدرم  ندروآرب  یگدازآ  ّیمیرک و  ناــشن  .یخرف.ناور  یگدازآ 

موسر و وز  هتفرگ  يدار  قیرط  وز  هتخومآ  یگدازآ  .یخرف...نهترم  ناـبز  دراد  وت  رکـشب  رتـشیپ  وا  هکره  ناـگدازآ  زا  نتـشیوخ ؟
هن وت و  نوچ  هدید  مجع  هن  یئوخ  کین  ّیگدازآ و  هب  يا  .یخرف.نسر  دباین  شنایاپ  هک  یهاچ  هاچ  هدیـشکرب ز  ار  ناگدازآو  ننس 

نوچ وت  يار  هتسجخ و  وت  يوخ  يا  .یخرف.بقل  رازهدص  تسا و  عیدب  مان  رازه  هاپـس  نایم  یگدازآ  يدرمب و  ار  وت  .یخرف.برع 
تـسا مدقم  قفوم  تسا و  دّیؤم  یئوخکین  ّیگدازآ و  هب  لدـع و  ملعب و  .یخرف  .تساوه  یگدازآ  هب  لضفب و  ار  وت  مئاد  تسار  وت 

هک یگدازآ  یمیرک و  نیدـب  .یخرف.راخرف  ءهدـکتب  يراگن ز  وچ  ناوهآ  دـیزگ ز  دیزـس  یگدازآ  هکنانچ ز  کلم  .یخرف  .ماما  و 
.ناتـسروش هیـس  هتفکـش ز  ناتـسلگ  نوچ  دـیدپ  قلخ  زا  یگدازآ  هب  يّرحب و  يا  .یخرف.رادرکوکن  تریـسوکن  ریما  رگم  دوب  دـناد 

مرد مداخ  ار  همه  نیا  تورم  نید و  ّیگدازآ و  شناد و  .یخرف.ناتـساد  یگدازآ  ّیهاـشب و  دـننز  وز  یمه  ناـهاشداپ  همه  .یخرف 
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یگدازآ هر  ردنا  دب  يوخ  .يرهچونم  .يوخ  کین  ّیگدازآ و  هب  ّیمدرمب و  يزوریپب  يزب  نودیمه  لاس  رازه  .يرـصنع.درک  ناوتن 
.دـنب سیبلت و  رود ز  قرز  ریوزت و  كاپ ز  يو  لعف  يو و  لوق  تسیگدازآ  هر  رد  .ورـسخرصان  .تسندرگ  رب  لـغ  تسد و  ود  دـیق 

نوچ مرآرب  قلخ  زا  یگدازآ  هب  رـس  .ظفاح.نمچ  ورـس  یگدازآ ز  بلط  یتسارب  لد  يا  فاص  بآ  زومایب ز  قدص  قیرط  .ینزوس 
یلیلخ رگ  یگداتفاراک  نیع  ّتلخ  تسه  يداش :  .یگدوسآ  .شیاسآ  .ظـفاح ||  .منیچرد  ناـهج  نماد ز  هک  تسد  دـهد  رگ  ورس 
وکین نظ  رب  .یخرف  .منیب  یمه  يراـک  ارت  ندرک  یگدازآ  زج  هن  ندومن :  يدرمناوج  ندرک ؛ یگدازآ  .راـطع.یگدازآ -  بلط  مک 
نادار ندیـشکرب و  هدازآ  یگدازآ :  مالعا  راهظا و  زاربا ، ندومن ؛ یگدازآ  .یخرف.نظ -  درک  افو  درک و  یگدازآ  ودب  مدرک  دصق 

دنتــشگ وـت  رکــشب  ناــگدازآ  کــین  ياــهرادرک  ندوـمن  یگدازآز  .یخرف.وا  راعــش  يدار  ندوـمن و  یگدازآو  تـسوا  موـسر 
.ورسخرصان.دیان مهب  عمط  یگدازآ و  لاثما : .یخرف.نهترم - 

.یهامدازآ

.دوش یهامدازَا  هب  عوجر  .دشاب و  رایسب  رزخ  يایرد  رد  ذیذل و  گرزب و  یهام  یمسق  .یهامدازَا  بکرم ) ِا  )

.درمدازآ

رب درمدازآ  ناناولهپ  همه  لیبن :  .میرک  .فیرـش  .دنلب  بسن  بحاص  .بیجن  .لیـصا  .درمناوج  راهد .)  ) .ّرح .هدازآ  بکرم ) ص  [ ) [َم
درمدازآ رادناهج  نآ  تْردپ  .یسودرف.درمدازآ  اناد و  هس  دزنب  ...هوژپ  نوسفا  درم  کبس  دمایب  .یـسودرف.دردب  اهنیرفآ  دندناوخ  وا 

اب تشد  یکی  .یـسودرف.درمدازآ  نارایرهـش  نآ  زا  دردب  ناریا  دـمآرب ز  یـشورخ  .یـسودرف.درک  هچ  رـصیق  مور و  اب  هک  يدـینش 
وچمه خرب  هدــنخ  رپ ز  ناــبل  درمدازآ  دــمآ  نورب  شتآ  نورب ز  شتآ  دــیآ ز  یک  شوایــس ]  وا [  اــت  هـک  نوـخ  رپ ز  ْناگدــید 

هاش ياک  دنتفگب  .یـسودرف...جنرب  زانب و  شدـیرورپ  یمه  درـس  داب  هدزان  رب ، دـنزرفب  درمدازآ  هاش  دـب  کین و  رهب  .یـسودرف.درو 
نآ زو  .یسودرف.درک  دادغب  رهـش  هلجد و  بل  نودیرف ]  درمدازآ [  هاش  نآ  لزنم  موس  .یـسودرف.درگم  یناوت  ات  الب  درگب  درمدازآ 
نم اب  دنزرف  هک  نک  هگن  درمدازآ  هاش  ياک  تفگ  نینچ  .یـسودرف...درمدازآ  هاش  ياک  تفگ  نینچ  درد  رپ ز  کنـشور  دـشب  سپ 

هب دراینردنا  رـس  درمدازآ  هک  ار  سک  رازایم  .یـسودرف.درمدازآ  هاش  رب  شدربب  درگ  شتفرگرب ز  دـبوم و  دـشب  .یـسودرف.درک  هچ 
درم دازآ  هاش  ياک  تفگ  نینچ  .یـسودرف  ؟ دربن گنن و  زور  نونک  میوگ  هچ  درمدازآ  كرت  سک  تس  هدیدن  .یـسودرف.درم  رازآ 

تدایز لام  هک  تسین  مسر  ناتـسیسب  تفگ  دـش و  ملاـظم  ردـنا  ...زمره  نب  دـمحم  .یـسودرف و  ؟ دربن تشدـب  تراـک  تس  هنوگچ 
.دنکن بجاو  نادرمدازآ  يارـس  لزنمب و  هناگیب  مدرم  .دـشاب  نارتخد  نانز و  ار  نامدرم  هک  دـشاب  ياجرکـشلب  يرکـشل  دـنهاوخ و 

يا تفگ  ناتسیس .) خیرات   ) .دندرک نامه  دندیـسر  نادرمدازآ  يارـسب  هک  اجره  دنتفرگب  ناهج  ءهمه  نم  ناّدج  ناتـسیس .) خیرات  )
يا ناه  ریبز ]  هللادبع  تفگ [  سپ  یقهیب .) خـیرات   ) .دـمآ دـهاوخ  شیپ  زبرگ  خوش و  تخـس  یمـصخ  دوش  زور  نوچ  نادرمدازآ 

تخـس مدید  يا  هعلق  تعلق ، ياپ  ات  میتفریم  ناشیا  اب  درمدازآ  نیا  و  نمحرلادبع ]  نم [  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیرب هلمح  نادرمدازآ 
يو زا  ...دینــشن  ریبد  تـفگب  نخــس  یکی  تـفگ ، یمه  مرن  نخــس  درک و  یمه  ءـالما  یکمرب ]  لـضف [  یقهیب .) خــیرات   ) .دــنلب

تفگ یطبن ؟ يا  یـسرپ  راـب  دـنچ  تـفگ  ...لـضف  تساوـخ  راـبرگید  نخــس  نآ  دینــشن  مـه  ریبد  تـفگ  راـبرگید  ...تساوخزاـب 
هریخ ارم  وت  لاصو  رجه  درمدازآ  ءهجاوخ  يا  جرفلاوب  هکمارب .) خیرات  ! ) مونـش نیا  هک  وتب  متـشاد  نیا  و  دـنیوگ ! نینچ  نادرمدازآ 

فارـص دـیدنخب  .یئانـس  .تسا  ندرک  هتوک  تسد  نامیئل  ناوخ  رـس  رب  درمدازآ  تمیق  دـشاب  هچ  زا  یناد  چـیه  .دعـسدوعسم.درک 
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يدنب نامصخب  .يدعس.درکن  رپ  مکش  نیکـسم  يولهپ  درمدازآ ز  یتسدیهت  زا  درمب  .یماظن.درک  هصق  ودب  رز  شزیمآ  زو  درمدازآ 
.یـسودرف.درمدازآ و ّيروت و  ّیمور و  دربن ز  مه  یـسک  دـنادن  یتیگب  یناریا :  .يدعـس.درمدازآ ||  نادرمکین  يا  هک  درم  داتـسرف 

.دوش درم  هدازآ  هدازآ و  هب  عوجر 

.درمدازآ

(. خیراوتلا لمجم   ) .بسارهل بقل  ِخا ) [ ) [َم

.درمدازآ

.دینادرگب دوب  ثلثم  هک  ار  نآ  لکش  درک و  ترامع  دیدجت  سراف  رد  ار  اسف  رهـش  هک  یفقث  فسوی  نب  جاجح  لماع  مان  ِخا ) [ ) [َم
(. بولقلا ۀهزن  زا  )

.دابآدرمدازآ

.نادمه یحاون  رد  مکحم  يا  هعلق  مان  ِخا ) [ ) [َم

.نادرمدازآ

.البن .افرش  .ابجن  .رارحا  .درمدازآ  ِج  بکرم ) ِا  [ ) [َم

.يدرمدازآ

دیزاسن نم  رب  هک  نودـیا  رگ  یمدرم :  .مرک  .تلاصا  .تباجن  .تمرکم  .ّتیرح  .درمدازآ  تفـص  یگنوگچ و  ( بکرم صماـح  [ ) [َم
يدرم و .یـسودرف.دوب  هشیدـنا  مک  يدرمدازآ  زو  دوب  هشیپ  نتخات  ناـش  هک  یهاپـس  .یـسودرف...دزس  يدرمدازآز  هچنآ  دـینک  دـب 

وت مدرک و  متفگ و  دـمآ  هچنآ  يدرمدازآ  زا  .یخرف  .ناب  کشم و  دـیوب  راـطع  ءهبلک  زک  ناـنچمه  عبطب  دـیوب  یمه  وز  يدرمدازآ 
هب متاح  وچ  .يدعـس.یسب  يدرک  یعـس  قح  هار  رد  هک  یـسک  شدوتـس  يدرمدازآ  هب  یقهیب .) خـیرات   ) .یتشادـن هاـگن  نم  تمرح 

.يدعس.ربب دیاین  یتیگ  نارود  رگد ز  يدرمدازآ 

.هویمدازآ

ار نآ  دـننک و  هدرک  لالخ  رـشقم و  قدـنف  هتـسپ و  دوخن و  ماداب و  زغم  لسع و  ای  دـنق  زا  هک  دـشاب  یلقن  اولح و  بکرم ) ِا  [ ) ِو [َو / 
دوخن .همعطا ||  قاحـسب  .يدرگ  هدوس  دـنق  زا  دراد  هوـیمدازآ  یمهـس  کـشم  يوـب  زا  دراد  لازغلا  بعک  دـنیوگ :  زین  ماداـب  رکش 

(. ناهرب  ) .فلتخم ياهگنرب  يدنق  ماداب  يدنق و 

.هماندازآ

رد یمعلب  .تسین  لمعتـسم  حیـصف  یـسراف  رد  نکل  مجع .) راـهب  زا   ) .يدازآ ءهماـن  .يدازآ  طـخ  .هماـن  يدازآ  بـکرم ) ِا  [ ) ِم [َم / 
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.دنا هدرب  راکب  همانسراف  رد  یخلب  نبا  خیرات و 

.راودازآ

يرگنب وکن  وچ  ار  هنامز  ارم  داد  راودازآ  يدنپ  هنامز  نادرمدازآ :  نوچ  .نادازآ  تلـصخ  يوخ و  اب  بکرم ) ق  بکرم ، ص  [ ) ْداز ]
ود ره  ِرد  هداـشگ  .یکدور.تـسا  دـنموزرآ  وـت  زورب  هـک  اـسک  اـسب  راـهنز  روـخم  مـغ  تـفگ  ناـسک  کـین  زورب  تـسا  دـنپ  هـمه 

.دوش راو  هدازآ  هب  عوجر  ( - 1  ) .روکشوبا.راوخ هدنکفا  يرودنک  يوک  ْنایم  ( 1) راودازآ

.راودازآ

نیا رازب  دلان  یمه  ردنا  غارب  یغار  لبلب  دردـب  دـلان  یمه  ردـنا  غابب  یغاب  لصلـص  یقیـسوم :  زا  یئاون  نحل و  مان  بکرم ) ِا  [ ) ْداز ]
زورون دـشاب  راـهب  هزبس  شگنچ  ياهناتـسد  .يرهچونم  .راودازآ  ناـیرول  ياـهیان  رب  دـنز  نآو  ناـبزیلاپ  نایدغـس  ياـهگنچ  رب  دـنز 

.يرهچونم.دشاب راودازآو  يدابقیک 

.راودازآ

هویم و  ملاعلادودـح .)  ) .ناـگرگ هار  رب  تمعناـب و  ناـبایب و  ناـیم  ردـنا  نیارفـسا ]  یحاونب  ناـسارخ  زا  تسا [  یکرهـش  ِخا ) [ ) ْداز ]
عباوت زا  سموق  فرط  زا  ناـیوگ  اـی  نیوج  ءهیحاـن  لوا  رد  تسا  يرهـش  دـیوگ  توقاـی  تسا و  روهـشم  یبوخب  نآ  روـگنا  هصاـخ 

بوسنم يراودازآ  لهـس  نب  نمحرلادـبع  نب  میهاربا  یـسوموبا  تساجنادـب و  رعاش  يونزغ  نسحدیـس  نفدـم  .یهتنا و  روباـشین - 
.تسا هیرق  نیدب 

.هدازآ

همه میا  هداز  ار  گرم  همه  ردام  ز  ناگدازآ :  .دـبع ج ، هدـنب و  لـباقم  .درمدازآ  .دازآ  .هّرح  .ّرح  .دـشابن  هدـنب  هکنآ  ص ) [ ) ِد [َد / 
هدازآ زج  ناریا  زا  .یسودرف.درک  هدنب  یلهاک  ار  هدازآ  هک  درم  هدازآ  يوگنخـس  نآ  تفگ  هچ  .یـسودرف.میا  هدازآ  هچرا  میا  هدنب 
رارحا تریــس  ننــس و  رب  يا  هدازآ  رگ  رادرک ، تریــس و  .يدـسا  .تساوـخ  هـک  سک  ره  هدــنب  امــش  زا  تـفرگ  تساـخن  زگره 

عناق هدندرگ  کلف  ریز  تسه  .دعسدوعسم  .اهب  دتس  دیابن  قلخ  ناگدنب ز  نوچ  رعشب  وکن  مان  دیوج  هک  يا  هدازآ  .ورـسخرصان.نک 
رهپـس نادرگ  دوب  ات  تشاد  وا  رب  رهم  هکنآ  هاش  هواـس  رـس  يدـیرب  قتعُم :  .یلوم  .رّرُحم  .هدرکدازآ  .یماج.هدـنب ||  عماـط  هدازآ و 

رازب ز یتشُک  هک  ناد  نانچ  مه  ارم  راگدای  منم  یگنج  هاش  نآ  زا  هام  روه و  یمه  درآ  شیاشخب  هک  هابت  يدرک  هنوگنادـب  یهاـپس 
 || .یـسودرف.یکی مشاـب  وت  ناـگدازآ  زک  یکدـنا  رهدـب  مناـمب  اـت  ناـمب  میا  هداد  ارو  ندرگ  راـچانب  میا  هداز  ار  گرم  همه  رداـم 

.یکدور.رـس دباین  ناگدازآ  ياپ  نیگآرز  باکر  ار  نالخدم  بسن :  هب  .فارـشا  ءهقبط  زا  .میرک  .فیرـش  .بیجن  .لیـصا  .يرهگ 
بوخ نـالک و  ّیبرف و  دوب  تشوغ  زور  کـی  نورد  هباـمرگب  دـش  دوب  هدازآ  رنهرپ  ّيرهوـگ و  دوـب  هدازهـش  یکی  یماـگنه  تفگ 
دشرب بساتشگ  وچ  .يورـسخ.هنامگ  قلخ  دربن  وت  زا  رت  هدازآ  مدرم  زگره  دوبن  وت  زا  رت  هنازرف  هماندابدنـس .) زا   ) یکدور .تشوگ 

ناگدازآ و رـس  يا  .یقیقد.جات  هدازآ  هب  دشاب  هدنبیز  هک  جات  هدادردپ  نآ  داهنرب  رـسب  ردپ  تخب  تشاد و  ردـپ  ّرف  هک  ردـپ  تختب 
.ناگدابآرذآ ات  ناوریـشون ]  تفر [  یمه  ناگدازآ  ردـنا  درگ  شیپ  سپ و  .یقیقد.هدون  هدود و  غارچ  ناهج و  عمـش  ناگرزب  جاـت 
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وا شیپ  دـشب  شوخ  يوب  رمجم و  اب  راتـسرپ  هار  دـنداشگرب  دـمآ و  شورخ  هاش  سوواک  خاـک  رب  شوایـس ]  دـمآ [  وچ  .یـسودرف 
رـس ناـگداوشک  زردوـگ  زین  ناـمه  .یـسودرف.دوب  هدازآ  شووایـس  رد  ْناـیم  دوـب  هداتـسا  دصیـس  رب  جـنگ  رهب  شکب  هدرک  تـسد 

ءهدازآ ریپ  يا  هـک  يوزرآ  راـیهام  اـب  تـفگ  نـینچ  راوـس  روناوتـسگرب  درواـیب  رازهودو  هد  شوایـس  نـیکب  ناـگدازآ  نارادـمان و 
نآ زو  لاز  رهم  زا  بارهم و  دنویپ  .یسودرف.ناگیار ز  نخس  دهاوخن  نم  زا  هک  ناگدازآ  زا  تسا  بیتق  نیسح  .یسودرف.يوخکین 

ار ناگدازآ  ناگرزب و  .یسودرف.ناگدازآ  نیگرگب و  ویگب و  ناگداوشک  زردوگب  سوطب و  .یسودرف  (. اذک  ) لامهان ءهدازآ  ود  ره 
تفگ ناگدازآ  هب  .یـسودرفنایم  رکـشل  نادرگ  دنتـسبب و  ناگدازآ  شـشیپ  ات  دومرفب  .یـسودرف.رهب  دنبای  هک  دیاب  تیکین  رهـشب ز 
هدازآ سپ  .یـسودرف.هاپس  رادمان  زا  يدیـسرپب  هارب  يدید  هکره  ناگدازآ  زا  .یـسودرف.هاش  ناریـش  نارادـمان و  يا  هک  هاپـس  تشپ 

زا نم  .یـسودرف.هالک  هداهنرب  هتـسبرمک و  هاش  هدازآ  ِهاگردب  دمایب  .یـسودرف.ریش  هّرن  نوچ  بسا  دـنکفا  شیپ  هب  ریزو  روپ  روتـسن 
بـسا زیت  دـنک  شنیکب  هاـش  دـنزرف  پسدیــش  هدازآ  سپ  .یــسودرف.ما  هدازآ  هـن  ما  یــسک  یگنج  هـن  ما  هداتــسرف  ناـقاخ  تـخد 

داـی وزو  درک  هداـب  زا  رپ  نیرز  ماـج  یکی  .یـسودرف  ؟ ار هدازآ  بارهم  میئوگ  هچ  ار  هداتـسرف  خـساپ  تسیچ  نوـنک  .یـسودرف.هایس 
نانز ناگیامرپ  ّيزات و  ناقهد و  .یـسودرف.دنک ز  نادـنخ  هدازآ  درم  لد  دـنک  نامهم  زاس  وا  وت  زیچب  .یـسودرف.درک  هدازآ  نادرم 
شلد درگ  وچ  وریش  هدازآ  سپ  دمایب  .یـسودرف.دیدپ  شداژن  دب  رهگ  ردنا  هک  دیزگرب  نز  راچ  نارتهم  نآ  زا  ناگدازآ  ناگرزب و 

.یـسودرف.لاسب رتـهم  هدازآ ، ود  ره  وا  زا  لاـمه  خرف  ود  ار ]  نودـیرف  شدوـب [  ود  ردارب  .یـسودرفدرز  راـسخر  نوـخرپ و  تشگ 
ءهدازآ هس  نآ  تفخب  تخرد  ناشفا  لگ  ریز  زیلاـپب  .یـسودرف  .ناوخ  هب  يار و  هب  روسب و  نشجب و  ناوخب  ار  ناـگدازآ  ناـگرزب و 

نایک جات و  دنوادخ  يا  هدازآ  یتیگ  زا  دوب  اجک  داش  زین  وا  جات و  دـش  داش  وا  زا  داهنرب  رـسب  یگرزب  جات  وچ  .یـسودرف  .تخبکین 
ولهپ دندش ز  نوریب  هلمج  ات  سواک ]  دومرفب [  دوب  هدازآ  دنمدرخ و  ریلد و  دوب  هدازوگ  هک  سکنآ  ره  ناریا  زا  .یـسودرف.يا  هداز 

هدازآ و تسا و  میرک  .یخرف.یناشفرز  ءهدازآ  یشخباطع  ریاز  چیه  ونچ  زگره  تس  هدیدن  .یسودرف  .دندش  نوماه  تشد و  يوس 
نید دوـمحم  تلود  نیمی  متفگ  ماـن  هب  ار  هدازآ  هـش  نـیا  مناوـخ  هـچ  اـتفگ  .یخرف.يراـقواب  هتـسهآ و  تـسا و  ناوـج  یئور  هزاـت 
شیپ غاب  نمچ و  رب  هدرک  هیکت  وا  .یخرف  (. 1) يراوس بیز  اب  یهاشنهش و  ّرف  اب  یمیرک  يوخـشوخ  يدنوادخ و  هدازآ  .یخرف.هانپ 

ظاـفلاب هدازآ  ءهجاوـخ  تحدـم  دـناوخ  یناد  وـکن  هـکنآز  يا  هتفاـی  نادـب  لد  .یخرف.ياـپب  ناـگرهچ  تـب  هتـسشن و  ناـگدازآ  وا 
ندومن یگدازآو  تسوا  موسر  نادار  ندیشکرب و  هدازآ  .یخرف.نتتفم  وا  دوج  رب  دنتـسدش  ناهج  ناگدازآک  حتفلاوبا  .یخرف.يرد 

نمشد هن ز  وا  ياطع  .یخرف.ناسآ  ناطلـس  لد  رب  دوش  راوشد  ِراک  دهرب  مغ  زا  يا  هدازآک  دیوگ  نآ  همه  .یخرف.وا  راعـش  يدار  و 
ناگدازآ همه  رب  نوچ  نانچ  تسد  ناگدـنهاوخ  همه  رب  هداشگ  .یخرف.مارک  يوخ  ناـگدازآ و  هر  دوب  نینچ  تسود  زا  هن  دـیرب و 

میرک راوگرزب  يا  گرزب  لصا  هب  ارت  .یخرف  .روکشم  وا  دنرکاش و  وا  زا  رسکی  قلخ  هک  يدنوادخ  ءهدازآ  یعبط  میرک  .یخرف.رد 
.یخرف.یبان ءهدازآـک  میوگ  ارت  يور  نیز  دـشابن  هدولآ  هک  زیچ  نآ  ره  تسا  باـن  .یخرف.راومه  همه  ناـگدازآ  رب  تسا  یتداـیز 

ناگرزب و نارادمان  ناگدازآ و  رگد  .يرهچونم  .بیدا  هدازآ  دزیر  یمه  كاخ  رب  هعرج  بارش  ماج  زا  مزیر  یمه  كاخ  رب  هعرج 
دبوم هاش  درب [  نوچ  اجک  نیمار .) سیو و  ) .رب متس  هدازآ  چیه  دشابن  رگمتس  هناگیب  چیه  دشابن  نیمار .) سیو و  ) .ناراوس ناریلد و 

هتـسیاش دوب  ار  بوقعی  هک  لاف  کین  یئال  نآ  هک  ناد  نانچ  نیمار .) سیو و   ) .لم ناگدازآ  اب  دروخ  بش  همه  لمآ  هب  هگرکـشل  [ 
رازآ زرگه  زرو و  یمدرم  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .تشاد  ماـن  ناـهج  رتخد  ود  ره  نآ  زک  تشاد  مارـالد  تخد  هدازآ  ود  لاـخ 
نیز نآ  نآز و  نیا  هک  اریزا  يا  هدازآ  هن  يزآ  تفج  رگا  .ورـسخرصان  .تـسین  رازآ  ار  هدازآ  وزک  ناد  ار  نآ  مدرم  يوـجم  هدازآ 

ود ز نیاک  دنا  هدازآ  هک  تساهنآ  ءهتفگ  .یناقاخ.دـنا  هتخودـنرب  هراپ  شمه  هک  يدـمنابق  ار  هدازآ  تسین  .ورـسخرصان  .تسادـج 
تسا تشز  هک  .يدعس.تفرگرب  وا  زا  دنب  ناگدازآ  وچ  تفرگ  رز  رب  تسد  ناکـسمم  نوچ  هن  .یماظن.دنا  هداز  بسن  لصا و  کی 
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هب هدازیمدآ  زا  دیـصب  زین  گـس  تسا  هب  هدازآ  زا  هاـج  لاـمب و  هلفـس  رگ  .يدعـس.ناگداتفا  تـسد  زا  نداـتفیب  ناـگدازآ  مـشچ  رد 
.هتـسب ناگدازآ  تمدـخ  هب  نایم  میمع  یمرک  دراد و  میرک  یعبط  رهـش  نیا  رد  نـالف  هک  ینیـشن  هچ  شتفگ  یـسک  .يدعـس.تسا 

.اهر هداعـسلا || .) ۀـفحت  زا   ) .هداز لالح  .حـلاص  .ّیلو  .یماـج.هداعلا ||  هیلع  ناـکام  كرت  هدازآ  ره  ِرب  تدارا  تسه  ناتـسلگ .) )
يدعس عضاخ :  .ظفاح ||  .ینک  هداهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخ  ینک  هدازآ  مغ  ار ز  دوخ  هک  هتکن  نیا  ونشب  هلی :  .صلختـسم 

( اذـک  ) شناد مه  تـمعن و  وا  زا  مـه  ار  ناریاز  راـب :  یب  .غراـف ||  (. || 2) يدعـس.هداتفا گنجب  دـیاین  سک  هدازآ  تسا  يا  هداتفا 
 : داش .هّفرم  .هدوسآ  .یخرف.نم ||  دریذپ  ام و  رب  تنم  دهنن  دـشخب  امب  زور  کی  تمعن  همه  رگ  ندرگ  لد و  هدازآ  تنم  زا  هگنآو 

دید وریو  وچ  هاپسرس :  .ناولهپ  .دوش ||  یگدازآ  هب  عوجر  .راطع و  ؟ ناگداتفاراک درد  یـسانش  یک  ناگدازآ  زا  منیب  یم  ارت  نوچ 
سیو و  ) .يدنک تسا  تشز  ناروآ  گنج  زا  هک  يدنت  هب  ار  شناگدازآ  تفگب  رایسب  هتـشک  ردنا  نراق  درگب  راز  نینچ  ار  نادرگ 
بسخ و نیمز  رب  يا  هدازآ  رگ  .یـسودرف.درم  هدازآ  توق  دوب  سب  نیمه  درـس  بآ  یمد  کشخ و  ناـن  یبل  هتـسراو :  نیمار || .)

دهاوخن نز  دشاب  تمالسب  شدوجو  رمع  همه  ات  راک  ود  لیم  دنکن  یتیگب  هدازآ  درم  .يدعس.سک  سوب  نیمز  یلاق  رهب  نکم  سب 
یتح یناریا  زج  تسا و  هدوب  ناـیناریا  صاـخ  بقل  .نیمی ||  نبا.دـشاب  تماـیق  هدـعو  رگا  دناتـسن  ماو  دـنهدب  رـصیق  رتـخد  شرگا 

وا هنیـس  نالی  دریذپیمن  ار  نیچ  ناقاخ  جاودزا  هنیبوچ  مارهب  رهاوخ  هیدرک  هک  هاگ  نآ  .دنا  هدادـیمن  مان  نیا  ار  رگید  للم  ناهاشداپ 
نز يار  ما  هدید  ارت  یتیگب  نز  تفگ  هیدرک  اب  هنیس  نالی  دهدیمرد :  نت  هیدرک  دنکیم و  يراتساوخ  یناریا  رادرس  مهتسگ  يارب  ار 
لی دبهپـس  رگناوت  هاش  لاخ  لی  مهتـسگ  یئوگ ز  هچ  دیزگ  ار  ناگدازآ  وت  يأر  هک  دیزـس  يدـیزگ  هرانک  هاش ]  هدومرپ  ناقاخ [  ز 

تـشگ ات  هنوگنیدب  هاپـس  اب  ار  گنج  دز  يار  یمه  .یـسودرف.دوب  ناریو  هن  ام  ءهمخت  وا  زا  دوب  ناریا  زک  یئوش  تفگ  ودـب  هاپـساب 
ّیمور و كرت و ز  يا ز  هداتسرف  دمآ  هک  یئاج  .یسودرف.ناگیار ز  ار  يوجناهج  دش  ناهج  ناگدازآ  ناکرت و  دنتفخب  هایـس  یتیگ 

.دوش درم  هدازآ  درمدازآ و  هب  عوجر  .ناگدازآ و  .یسودرف.یتشاذگن ج ، راوخ  اهراک  نینچ  یتشاد  یهگآ  نابزرم  وا  زا  يا  هدازآ 
وا ياجب  دناشنب  هدازآ  ورس  دنکب  تسکـشب و  دازآ :  ورـس  هدازآ ؛ ورـس  يرـشخمز - .)  ) .فرِط .ناهاشداپ  بسا  .هیامنارگ  بسا  || 

نابز زا  دیفس :  نسوس  .دازآ  نسوس  هدازآ ؛ نسوس  .دشاب -  هزوغلچ  ربونـص و  هدازآ ، ورـس  زا  دارم  ًارهاظ  .ورـسخرصان.يرادیپس و 
شوگب نمچ  نایم  رد  هدازآ  نسوس  هتفهن  .ظفاح  .تسا  شوخ  نارابکبس  راک  نهک ، رید  نیا  ردناک  شوگ  هب  دمآ  ما  هدازآ  نسوس 

رازایم ار  هدازآ  لاثما : .يدیما.راولش -  رد  هبرگ  دیب ، تدنک  یم  هنرگو  ار  ناتسب  نادهاش  نهریپ  رایب  راهب  نابز  زا  تفگ  يد  نزهر 
.باطخ هن  تسا  يردـصم  ءای  يراوس  ءاـی  ( - 1 (. ) نیمار سیو و  ) .رب متـس  هدازآ  چیه  دشابن  همانـسوباق .) ) .نزویب يدرزایب  نوچ  و 
قالطا تروص  هب  تاملک  نیا  یهاگ  دـش  هتفگ  ناگدازآ  درم و  هدازآ  درمدازآ و  هدازآ و  دازآ و  تاملک  ینعم  رد  هکناـنچ  ( - 2)

نآ دـننام  نتورف و  عضاخ و  ینعم  هب  هدازآ  دازآ و  نآ  رئاـظن  يدعـس و  تیب  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدـید  زاـب  دـهدیم و  یناریا  ینعم 
زگره هدازآ  زج  ناریا  زا  دـیوگیم :  نـیچ  مدرم  اـی  ناـکرتب  باـطخ  هساـمح  ماـقم  رد  يدـسا  ءهمانبـساشرگ  رد  زین  و  تـسا ، هدـمآ 

مان نیعضاخ  ار  ام  هک  تسا  نیا  زا  و  : » تسا هدمآ  دروم  ود  رد  رسنت  ءهمان  رد  .تساوخ و  هک  سک  ره  هدنب  امش  زا  تفرگ  تساخن 
ص40 «. ) نیعـضاخلادالب بقل  سراپب و  تسبوسنم  هک  نیمز ، نیا  مراهچ  وزج  و  (. » .ش ص28 س1 نارهت 1311 ه .  چ  «. ) دنداهن

دازآ ءهملک  ءهمجرت  رـسنت  ءهمان  نیعـضاخ  ءهملک  منکیم  نامگ  رگیدـکی  اـب  اـه  نآ  ءهسیاـقم  قوف و  ياـه  هتفگ  عومجم  زا  س9 .)
تسا و ورـس  زا  یعوـن  اـی  ورـس  دازآ ، یناـعم  زا  یکی  هک  مینیب  یم  زاـب  تسا و  هدوـب  ناـیناریا  بقل  هک  يا  هملک  ناـمه  ینعی  تسا 
هّقج و یناریا و  یندرتسگ  یندیشوپ و  اه  هماج  فورظ و  هینبا و  رد  زورما  ات  یناتـساب  ياهنامز  زا  هدنکفارـس  ورـس  ای  ورـس  تروص 

دیعب دـنکیم و  ینتورف  یتسار و  زا  تیاکح  هک  دـیامنیم  نینچ  دـیآ و  یم  رظنب  ام ، یلم  ءهدـنیامن  ناشن و  زمر و  لَثَم  ناـهاش  جاـِتِلت 
، زین رگید ) عضوم  دـنچ  ناجیابرذآ و  سرافب و  يا  هیرق  زاقفق و  نکاس  ناـیناریا  زا  یموق  ماـن   ) تُسا سآ و  ءهملک  لـصا  هک  تسین 
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.دنکیم دییأت  ار  اعدم  نیا  زاب  عضوم ، ود  مان  نادازآ ، زین  .دشاب و  يوعد  نیا  رگید  دیؤم  دازآ و  نامه 

.هدازآ

.روگ مارهب  ءهقوشعم  نز ، گنچ  یکزینک  مان  .يدادشیپ ||  هاشداپ  رذون ، بقل  ِخا ) [ ) [َد

.وخ هدازآ 

هدازآ هاــش  دــهد  ناــمرف  هـچ  يوزرآ  دــننک  ناــگوچ  ریت و  یمه  ناــگدازآ :  يوـخ  ياراد  .يوـخ  هدازآ  بـکرم ) ص  [ ) ِد [َد / 
نارادمان نآ  زا  يوزرآ  دبن  ار  یسک  یتیگ  تخب ز  يورین  ینوزف و  هاپس و  تخت  جات و  نیاک  تسا  نینچ  تنامگ  .یـسودرف  ؟ يوخ

ناگرزب هدیزگ  يوس  راچ  زا  داتسرف  دبهپـس  .یـسودرف.دنتشامگن  تخت  رب  مشچ  یکی  دنتـشاد  هگن  يدرمب  ار  ناهج  ...يوخ  هدازآ 
رامیت يوزرآرب ز  هن  ینشج  دوب  یمه  .یـسودرف.يوخ  هدازآ  هام  يا  تفگ  ودب  يوزرآ  ءهلجح  يوس  دمایب  .یـسودرف.يوخ  هدازآ 

يوزرآ شدمآ  وا  رادیدب  .یسودرف.يوزرآ  مان  راتـسرپ و  نوچ  منم  يوخ  هدازآ  نودیرف  نوچ  یئوت  .یـسودرف.يوخ  هدازآ  زوریپ 
هدازآ هاش  دـش  هراچیب  وچ  يوس  راـچ  شردـنا  درگ  دـنتفرگ  .یـسودرف...يا  هداتـسرف  يدـنه  هداتـسرف  يوخ  هدازآ  هاـش  رتخد و  ِرب 

.يوالارف.ماگزیت مه  تسیوخ و  هدازآ  مه  کتزوی  مه  تسا  دنغفوهآ  مه  بیجن :  .لیصا  بسا ، تفص  رد  .یسودرف...يوخ || 

.يوخ هدازآ 

یهـس ار  یپ  کین  جریا  نز  يوخ  هدازآ  مان  ار  روت  نز  يوزرآ  مان  درک  ار  ملـس  نز  داد :  روت  نزب  نودیرف  هک  تسا  یمان  ِخا ) [ ) [َد
.یسودرف.یهر یبوخب  شلیهس  دب  اجک 

.لد هدازآ 

(. ناهرب  ) .هداز لالح  ناهرب || .)  ) .حلاص .لاب ||  غراف  ( بکرم ص  [ ) ِد ِد [َد / 

.ورس هدازآ 

.یسودرف .وْرَغ  وچمه  نایم  ورذت و  نوچ  خرب  ورس  هدازآ  دننام  دید  یلی  دازآ :  ورس  بکرم ) ِا  [ ) ْوْرَس ِد  [َد / 

.درم هدازآ 

هدــنب یلهاــک  ار  هدازآ  هـک  درم  هدازآ  يوـگ  نخــس  نآ  تـفگ  هـچ  یتــف :  .درم  ناوـج  .هدازآ  .درمدازآ  بـکرم ) ص  [ ) ِد َم [َد / 
هاش اب  دـنتفرب  درد  رپ ز  همه  ناریا  ناگرزب  .یـسودرف.درز  هراسخر  دردرپ و  تشگ  شلد  درم  هدازآ  روپاش  دیـسرتب  .یـسودرف.درک 
درم هدازآ  ندوـب  دوـب  تشز  یناریا :  .یخرف ||  ! رداـم داز  علاـط  هچ  رب  منادـن  يدرم  هدازآ  نینچ  يدار  نینچ  .یـسودرف.درم  هدازآ 

.دوش هدازآ  درمدازآ و  دازآ و  هب  عوجر  .ورسخرصان.لانی  لایع  ناغوط و  ءهدنب 

.مدرم هدازآ 
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.ورسخرصان.ار نایع  ینیب  هب  ار  ناهن  ینیبن  مدرم  هدازآ  تسیچ  ناهج  رد  ناهن  درم :  هدازآ  .درمدازآ  ( بکرم ص  [ ) ِد َم ُد [َد / 

.يدرم هدازآ 

.درم هدازآ  تفص  یگنوگچ و  .يدرمدازآ  ( بکرم صماح  [ ) ِد َم [َد / 

.راو هدازآ 

هدنکفا يرودنک  يوک  ْنایم  ( 1) راو هدازآ  ودره  ِرد  هداشگ  هدازآ :  نوچ  .هدازآ  تفص  اب  .راودازآ  ( بکرم ق  بکرم ، ص  [ ) ِد [َد / 
.دوش راودازآ  هب  عوجر  ( - 1  ) .یخرف.راو هدازآ  يوخ  تداع و  نآ  رب  یتعاس  ره  داب  نیرفآ  رازه  .روکشوبا.راوخ 

.يدازآ

 : باختنا تردق  .لمع  كرت  لمع و  تردق  .رابجا  تراسا و  تیدوبع و  تیقر و  یگدـنب و  فالخ  .رایتخا  .تیرح  .قتع  صماح ) )
نیدـب رگ  یگدـنب  ملعب و  زج  دـباین  يدازآ  تناج  .یـسودرف.یسب  رتخا  ز  ( 1) دـلانن نوچ  ناـنچ  یـسک  ره  درخ  زا  تسا  يدازآ  هب 

رید ارم  تـسوزرآ  يدازآ  تداعـس .) ياـیمیک   ) .تـسا یتجاـح  یب  ردـنا  يدازآ  .ورــسخرصان  .رگن  ردـنا  نیدـب  ور  دـیاب  ْتناـهرب 
زا هک  منیبن  يداش  زج  شیوخ  رهم  ز  يرود :  .یئادج  .يرایرهش ||  يدامع  .منسوس  ورـس و  زا  مک  هن  یگدنب ، یک ز  ات  تساهلاس 
مک نز  يا  هاش  تفگ  ودـب  اـضر :  .يدونـشخ  .یمّرُخ  .يداـش  .يدرمدازآ ||  .صـالخ ||  .یئاـهر  (2 || ؟.) منیبن يدازآ  يزوریپ 
نیا زا  هلی  مدرک  زین  ناتـساد  وتب  میرکـشب  ار  هودنا  درد و  یمب  میروخ  یم  وت  راتفگب  ات  نادب  نهک  نم  اب  يوگ  ناتـساد  یکی  نخس 

يدتـسن ملد  ات  .یـسودرف  .تسوا  زا  راـک  ره  ماـجرف  زاـغآ و  مه  تسوکن  يرآ  تفگ  نخـس  مک  نز  هلگ  را  تسا  يدازآ  تهاـش 
تسین ار  ردپ  وت  زک  نیا  نم  متفگ  نآز  هن  يداتسا  وت  رب  مدرکب  هیام  نیدب  ادنوادخ  .یخرف  ؟ يدازآ وت  زا  درک  ناوت  نوچ  يدوساین 
ناروـت هاـش  يدازآ  زو  نـیک  زور  لـی  ناـمیرن  مزر  هاـگمزر ز  نآ  راــک  يزوریپ و  هاــشب ز  هماــن  داتــسرف  دبهپــس  .یخرف  .يدازآ 

رب دیشروخ  نوچ  سیو  هتـسشن  نیمار .) سیو و   ) .سیو يدازآ  رگ  هراچ  درم  سیو ز  يداش  دب  نوچ  تفگ  دناد  هک  .يدسا.نیمز 
بـساشرگ يارـس ز  نامداخ  رـس  دـمایب  ياپ  خاک  رد  داهنب  روفغف  وچ  نیمار .) سیو و   ) .تخب زا  مه  يدازآ  هب  یبوخ  زا  مه  تخت 

ارت .يدـسا.تس  هتـشاذگن  هناگیب  هدرپ  سپ  تس  هتـشاد  هب  رهم  وت  ام ز  رب  هک  شیب  هزادـنا  ز  نوتاـخ ، زین  ناـمه  شیپ  دروآ  يدازآ 
ورـس وچمه  دینک  يداش  نانمؤم  هورگ  يا  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .تسا  يدازآ  هنوگ  دصب  تتخب  تسا ز  يداش  یئانرب و  زور 

زا تسار  مشچ  نتـسَج  .يولوم.دـنک  يداش  ار  هصغ  را  تسا  رداـق  دـنک  يدازآ  ورـس  ره  وز  هکنآ  .يولوم.دـینک  يدازآ  نسوس  و 
.یخرف ؟ يدادیب تسارچ  وت  زا  نم  رب  يدازآ  هب  وت  یناهج ز  يا  تحارتسا :  .یـشوخ  .يدـحوا.يدازآ ||  دـیوگ و ز  تربخ  يداش 

 [ زربـیرف هرفازرب [  شیوخ  ّمَع  ِملعب  تشذـگردنا و  يو  زا  سپ  اـنث : .حدـم  .یـسانش  قح  .ساپـس  یهبوا .)  ) .نتفگ رکـش  .رکـش  || 
ءهمجرت (. ) اذک  ) درک رایسب  راک  برح  نیا  ردنا  هک ]  ار [  وا  درک  رایسب  يدازآ  هرفازرب  ابا  زردوگ  و  رایسب ، دید  ناگتشک  تشذگب 

حیبست درک و  يدازآ  درک و  يرکش  یلاعت  يادخ  زا  مدآ  دیسرپب  ناشیا  لاح  زا  تسـشنب و  دش و  ناشیا  شیپ  سیلبا  یمعلب .) يربط 
تـشادرب هک  رـصیق  تفرگردـنا ز  يدازآ  دیـسرپب و  تفرگ  رب  رد  دـید و  ار  سوـط  اـین  يربـط .) ءهـمجرت  یمعلب ،  ) .ار يادـخ  درک 

نادزیب وت  يدازآ  مه  ریپ  انرب و  میتسه  هکره  امب  ریزگان  دش  وت  نیرفآ  نونک  .یـسودرف.جنگ  درک  یهت  رکـشل  جنر  ابا  جـنر  هنوگنآ 
یـسفن زگره  .یناـقاخ  ؟ منک هچ  نارفک  هدـئام  نینچ  رب  تـسین  يدازآ  زا  رتـهب  یتـمعن  .یـسودرف.مینک  نادرمدازآ  شیپ  رگد  مـینک 
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.منکن وت  زا  تیاکـش  نیا  منک  لد  زو  اذـک )  ) منک وت  زا  یتیاکـش  منکن  لد  زا  منکن  وت  زا  تیاهن  یب  يدازآـک  منکن  وت  زا  تیاـکح 
.تساعد تروص  هب  ( - 2 ( .)؟(  دلانب ( - 1  ) .تسا یتجاح  یب  ردنا  يدازآ  .تسیدابآ  يدازآ  لاثما : .یبایراف -  ریهظ 

.هاوخیدازآ

.بلط يدازآ  .دازآ  تموکح  رادفرط  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  ]

.یهاوخیدازآ

.یبلط يدازآ  .هاوخیدازآ  تفص  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) اخ اوخ /  ]

.بلط يدازآ 

.هاوخیدازآ ( بکرم فن  [ ) [َط َل

.یبلط يدازآ 

.یهاوخیدازآ .بلط  يدازآ  تفص  یگنوگچ و  ( بکرم صماح  [ ) [َط َل

.راوذازآ

.راودازآ .سِموق  يوس  زا  نیوج  لامعا  زا  کچوک  يرهش  مان  ِخا ) [ ) ْذاز ]

.رازآ

نودرگ نیز  ینیب  شیب  رازآ  دنزگ :  .بیـسآ  .تبوقع  .هجنکـش  .باذع  .یگجنر  .دنهد  هک  جـنر  .ةاذا  .تیذا  .ءاذـیا  .اذَا  ِا ) صِما ، )
دماین شدنـسپ  .یکدور.دـنزگ  و ]  رازآ [  تْدـشاب و  یگجنر  دـنلب  گناب  زا  يراد  هتـسسگ  لد  .یکدور.يرازاـیب  هناـهب  رهب  وت  رگ 

سب .یـسودرف...يوا ز  رازآ  هب  دش  رتزیت  شرـس  يوا  راتفگ  زغم  اب  شْدـماین  .یـسودرف.نم  رازآ  هب  جـنرب و  دـشوکب  نم  راک  یمه 
نادرم رازآ  شاب و  نیدـب  هار  تسا  نیاک  تفگ  ودـب  نتوشپ  .یـسودرف...يوا  رازآ  درد و  يدادـیب و  يوا ز  رادرک  راـتفگ و  تشز 
ناساره يوا  راتفگ  مچیپب ز  رس  رگو  .یسودرف.تسوا  رازآ  ندیسر ز  دب  ودب  تسوا  راک  یئوداج  نیاک  تسنادب  .یـسودرف.هاوخم 

نات سپ  نیا  زا  زین  نم  .يرهچونم.مدـنزرفب  رازآ  يا  هرذ  دـسرن  مدـنب  زا  مدـنب  مکـش و  يّردـب  رو  .یـسودرف.يوا  رازآ  لد ز  دوش 
زورما ناتـسیس .) خـیرات   ) .منکن تنایخ  وت  اب  دـشابن و  نم  تهج  زا  رازآ  چـیه  ارت  هک  ...دروخ  نادـنگوس  .يرهچونم  .رازآ  میاـمنن 

نم يدنـسپن ز  رگ  نم  رازآ  یمه  یئوجب  هک  نوچ  .ورـسخرصان  .رازآ  دسر  وت  ناجب  کش  یب  وت  مه ز  ادرف  هک  يوجم  سک  رازآ 
تنایخ رازآ و  هک  زج  .ورسخرصان  .دنک  راصح  ناج  درگ  نید  هکره ز  دهرب  ناهج  نآ  رازآ  زا  شناج  .ورـسخرصان  ؟ شیوخ رازآ 
رایـسب رازآ  غاز  زا  هک  لبلب  راز  لگ  شیپ  یمه  دـلانب  .ورـسخرصان  .دنرامـشب  ناـشوم  وچ  ناراـم و  وچ  لـعف  يدـبب  اریزا  دنـسانشن 

مس لیپ و  روز  ریـش و  يوخ  تْرگ  .مایخ.رایب  هداب  منم  ناهج  نآ  ءهدعو  مه  رازآ  ار  سک  يوجم  نکم و  تبیغ  .ورـسخرصان.دراد 
.لـالم .یگدرزآ  .یگنتلد  .ءاـضغب  .ضغب  .توادـع  .هنیک  .نیک  .یئانـس ||  .شاـب  رازآ  مک  هاـبور  هشپ و  روم و  وچمه  تسین  راـم 
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نم .روکـشوبا.لامهدب ز  رب  ریچ  نم  تسد  دـبن  لاگـسدب  نآ  زا  رازآرپ  نم  لد  بآرکـش :  .شجنر  .یگدـیجنر  .رطاخ ||  تلالم 
.یـسودرف.داب رازآ  یب  اـم  زا  يو  ناور  داد  رایـسب  جـنر  ارم  ارت و  .یـسودرف.یمه  دراد  راـب  یهر  زا  شلد  یمه  دراد  رازآ  ورــسخ 

گـنر و نخـس  نیز  ارت  دـیابن  يوـگب  ناریا  هاـش  اـب  تسه  ترگ  تفهن  رد  نـم  يراد ز  رازآ  هـک  تـفگ  ْشندرک  دوردـب  ماـگنهب 
راوخ ار  هبادوس  و  سواک ]  تشگ [  نیمغ  .یـسودرف  .تفای  رازآ  یب  ار  روجات  لد  تفای  راب  دش  هاگردب  نوچ  هر  .یـسودرف.يوب ز 

.یخرف و .رازآ  شلد  دریگن  وت  زک  ینک  زیچ  نآک  ینآ  ءهشیدـنا  رد  زور  همه  زین  وت  .یـسودرف.درک  رازآ  رپ  وز  نتـشیوخ  لد  درک 
کلم رتهم  رـسپ  هک  دومحم  هاش  ناتـسیس .) خـیرات   ) .هدـش تفیلخ  هاگردـب  دوب و  هتفر  رازآ  هب  ثیل ]  نب  ورمع [ زا  ثیللا  نب  فلخ 

ات مزالم  ینعملاو  ظفللا  قفتم  ردپ  تمدخ  رد  وا  دـش و  وا  يارآ  ناهج  رادـیدب  ردـپ  هاگ  دـنچ  تسا و  نیدـلا  قحلا و  ریـصن  مظعم 
نکر مظعم  هاش  داتفا و  مخز  مشچ  تشگ و  رهاظ  يرازآ  ردـپ  وا و  نایم  رد  ردام ، لیابق  ریاشع و  زا  یعمج  تهجب  هک  داتفوا  نانچ 

زا میا و  هدوب  اج  کی  رد  زارد  راـگزورب  هک  کـین  تسود  يا  شاـب  دوردـب  تفگ  ناتـسیس .) خـیرات   ) .تفر مشخب  دومحم  نیدـلا 
تایزلا نبا  یقهیب .) خیرات   ) .دندیهوکـشب کین  تشاد  يرازآ  ناشیا  زا  هجاوخ  هک  یناسک  یقهیب .) خیرات   ) .میرادن رازآ  رگیدـکی 

یتنایخ هاگان  تسا  یقاب  يرازآ  وا  لد  رد  رگا  خـیراوتلا .) لمجم   ) .قثاو شردارب  دـهعب  تشاد  يو  زا  هک  يرازآ  ببـسب  تشکب  ار 
لدب یجنر  ار  هکره  دنا  هتفگ  امکح  .يولوم.نود  درم  نیز  ام  رازآ  وگزاب  نونک  رب  یـضاقب  ام  مالـس  هک  هنمد .) هلیلک و   ) .دـشیدنا
يراد نم  زا  يرازآ  رگا  ناتـسلگ .)  ) .دنامب لد  رد  رازآ  دیآ و  ردب  تحارج  زا  ناکیپ  هک  شابم  نمیا  زین  نآ  شاداپ  زا  ...يدیناسر 

رپ ام  لد  تشذـگرب  نیدـب  يراگزور  نونک  رامیت :  .مغ  .هودـنا  یلیقع || .) ءارزولاراـثآ   ) .يوگزاـب تسین  یهاـگآ  نآ  زا  ارم  هک 
درمدار يا  وت  نم  زا  ونشب  نونک  .یـسودرف.اهرازآ  رامیت و  درد و  نیدب  اهراک  نینچ  رب  تلد  دزوسن  .یـسودرف.تشگ  رامیت  رازآ و 

ره ءهراب  دش  هدوسآ  وچ  یگدنام :  .تقشم  .بعت  .یـسودرف.ناترازآ ||  هب  مهاوخن  هنامز  .یـسودرف.درد  رازآ و  رپ  یناتـساد  یکی 
دزرین يروـم  رازآ  هـب  ناـهم  دزنب  ناـهک و  دزنب  یگدــیجنر :  .عّـجَوت  .ملأـت  .یــسودرف.دربن ||  گـنن و  گـنج و ز  رازآ  درم ز  ود 

.یـشوخان .ضرم  .يرامیب  نیمار || .) سیو و   ) .درک نوچ  رازآ  شزوپ  اـت  رگن  درزاـیب  لد  ار  وک  دـید  نیمار  وچ  .یـسودرف.ناهج 
 || .تحارج تفآ  .همدـص ||  .بوک  .برـض  يراد || ! رازآ  رگم  يراه : نونج و  نوچ  يرامیب ، .عوج ||  رازآ  تهاع : .درد  .ءاد 

.دشابن يراک  یـسک  اب  ار  یـسک  دـشابن  يرازآک  تساجنآ  تشهب  .فتاه.یـسک  رازآ  نکم  ناسک و  رازآ  شکب  لاثما : .تمحز - 
.هانگ هن  رازآ  هن  هچره  .ظفاح  .تسین  یهاـنگ  نیا  زا  ریغ  اـم  تعیرـش  رد  هک  نک  یهاوخ  هچره  رازآ و  یپ  رد  شاـبم  بحاـصم .) )

، رازآ مک  رازآ ، تسدریز  رازآ ، لد  رازآرطاخ ، رازآ ، ناج  دننام : رد  هدنرازآ ، ففخم  مخرم ) فن  (. || ) يراصنا هللادبع  هجاوخ  )
ینعم هب  رازآدوز ، رد  نوچ  هدرزآ ، اـی  هدرازآ  فـفخم  مخرم ) فـن  مخرم /  فـم  ن   || ) .رازآ هیاـسمه  رازآ ، مدرم  رازآ ، شوـگ 

.یخرف .تسین  رازآدوز  دنت و  زیبدوز و  يراب  هجاوخ  یهش  ره  دشاب  رازآدوز  دنت و  زیبدوز و  جنردوز : 

.هخلترازآ

(. يرامیب زا  یعون  مان   ) يدرز .ناقری  بکرم ) ِا  [ ) ِخ [َت َخ / 

.نداد رازآ 

.ندیناجنر .ندرک  رازآ  .ءاذیا  .ندرک  تیذا  .ندرزآ  .نداد  ملا  درد و  جنر و  بکرم ) صم  [ ) [َد

.ندرازآ
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بیـسآ همدـص و  دـنزگ و  .ندرک  هـجنر  .ندـناجنر  .تـیذا  .ءاذـیا  ندـیناجنر ) نتــسخ و  ینعمب  نـتیرازآ ، يوـلهپ  زا  ( ) صم [ ) [َد
هدرزآ .ندروآ  مشخب  .ندرک  راکفا  شیر و  .نتـسخ  .ندیرب  .ندرک  یناریو  یبارخ و  .نداد  باذـع  .نداد  رازآ  .ندرزآ  .ندـیناسر 

هتخهرف تب  نآک  رازایم  ثیدـح  رهب  وز  نم  لد  يا  .یکدور.يرازایب  هناهب  رهب  وت  رگ  نودرگ  زا  ینیب  شیب  رازآ  ندـیجنر :  .ندـش 
زرم موب  رب و  سپ  نیا  زا  .یـسودرف.سب  تسا و  نیمه  يراگتـسر  هر  سک  رازاـیم  يارگ و  یکین  هب  .یقیقد  .زوـمآون  تسه  تسین 

يدنـسپ و تـسا  شوـخ  نیریــش  ناـج  دراد و  ناـج  هـک  تـسا  شک  هـناد  هـک  يروـم  رازاـیم  .یــسودرف.ارت  زرا  رهبزا  مرازاـین  ارت 
داد و ناـهج  رد  متفاـی  وا  زک  سپــس  نـیز  یــسک  ار  وا  درازاـین  .یــسودرف.ینک  یناتــسناج  يراد و  ناـج  هـک  ینک  یناتــسادمه 
ات یسک  رب  هر  هب  .یسودرف...دیرذگب  نم  دهع  نیا  رب  مه  امش  مدرازاین  یتیگب  ار  یسک  مدراذگب  دنزرف  قح  نم  وچ  .یـسودرف.سب 

يرهشب .یـسودرف.شدرازایب  ار  نومزآ  یمه  شدراشفب  تفرگب و  تسد  یکی  .یـسودرف.شدرامشن  زین  نانمـشد  نآ  زو  شدرازاین 
مرازاین .یسودرف.دندرازاین  ار  یسک  سپ  نآ  زک  دندراذگب  داش  اهناویدب  .یسودرف.هارب  يدنمتـشک  يدرازاین  هاپـس  یتشذگرب  اجک 

هچ زا  اـی  يراد  وخ  هچ  وـت  اـناج  نم  منادـب  هک  مهاوـخ  .یـسودرف  .تست  دـنزرف  شیوـخ و  اـجک  ار  نآ  مه  تست  دـنویپ  هک  ار  نآ 
ام ندرزآ  .ورـسخرصان  .شرازام  درازایب ، هک  یهاوخن  رگ  درازایب  دوز  ارت  راـخ  نوچ  راـی  .يرهچونم  .يرازاـیب  هچ  زا  اـی  یبوشآرب 

.ورـسخرصان ؟ يرازآ هچرهبزا  ار  ام  ارت ، ام  میرازایب  هکنآ  یب  وت  یتسم  هنرگ  .ورـسخرصان.درازایب  ترگ  وزا  رازاـم  دراد  وخ  هناـمز 
ار وا  رگ  تعاط  یب  داد  ناوارف  اهیئوکن  تک  سپ  نآ  زا  .ورسخرصان.نیشن  يرازآ  مک  جنگ  رس  رب  یـسک  درازاین  تک  یهاوخب  رگ 
زا زیچ  ره  زا  میوجن و  سک  رازآ  .ورسخرصان  .میرازام  وت  زا  يرازایب  تخس  هچرگا  .ورـسخرصان  .درازایب  کش  یب  ارت  يرازایب  وت 

یئوگ خیراوتلا .) لمجم   ) .درازاین مالسلا  هیلع  ار  ربماغیپ  ات  داتسرف  سک  نمی  کلم  ناذابب  .دعـسدوعسم.مرازاین و  شیوخ  ناتـسود 
زا یکی  .يرونا.درازاـن  يوم  هک  دزیرب  نوخ  فطلب  هک  يا  هدومزاـن  مه  لـصو  دراذـگب  قارف  رگ  يوش  وـت  موـش  لـصو  هاـنپ  ردـنا 

ار قلخ  سفن  کی  نآ  رد  ات  زور  مین  باوخ  ارت  تفگ  تسا ؟ رتلـضاف  مادـک  اهتدابع  زا  هک  دیـسرپ  ار  یئاـسراپ  فاـصنا  یب  كولم 
ات درامگ  وا  رب  ار  قلخ  نامه  یلاعت  دـنوادخ  درآ  تسد  هب  یقولخم  لد  ات  درازاـیب  ار  لـجوزع  يادـخ  هکره  ناتـسلگ .)  ) .يرازاـین

.يدعس.درازاین روناج  دروخ و  ناوختسا  هک  دراد  فرش  نآ  زا  ناغرم  همه  رب  يامه  ناتسلگ .)  ) .درآرب شراگزور  زا  رامد 

.هدرازآ

.هدش هدرزآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 

.شرازآ

هدید روکذم  تیب  رد  زج  هملک  نیا   ) .یماظن.سکب نم  زا  دـمان  یـشرازآ  هک  سپ  شیپ و  ار  کلم  متـشاد  نانچ  رازآ :  صِما ) [ ) [ِر
(. تسا هدش  هتخاس  ردصم  ياه  مسا  ریاس  رب  سایقب  تسا  دوهعم  یماظن  زا  هک  یحماستب  ًارهاظ  هدشن و 

.ندرک رازآ 

.ندرزآ بکرم ) صم  [ ) [َك َد

.نتفرگ رازآ 
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تسارت نامرف  میناگدنب و  همه  نتفرگ :  مشخ  وا  هب  .ندش  گنتلد  هدیجنر و  وا  زا  یسک ؛ زا  نتفرگ  رازآ  بکرم ) صم  [ ) [ِگ ِر َت
تشادزاب ار  وا  تشگزاب  مور  زا  نوچ  تفرگ و  رازآ  رهمجرزب  زا  يرسک  سپ  نیا  زا  .یـسودرف.تسارت  ناج  ام ، يریگ ز  رازآ  هچ 

(. خیراوتلا لمجم   ) .دش هابت  شمشچ  جنر  یگنت و  نآ  زا  ات  اهتدم 

.دنمرازآ

.میقس .رامیب  .لیلع  .رازآ  بحاص  بکرم ) ص  [ ) [َم

.هدنرازآ

.دحجم .قاش  .بعتم  .ِملوم  .عجوم  .يذوم  فن ) [ ) ِد [َر َد / 

.ندومن رازآ 

(. یقهیب خیرات   ) .دومن يرازآ  تقیقحب  هن  ام  زا  ندرک : شجنر  راهظا  ( بکرم صم  [ ) َن َد ِن /  [ُن / 

.دورازآ

نآ ینونک  ماـن  ( - 1  ) .نارهط يزگ  رد 445500 الک  تالپ  دور و  باتـشن  ناـیم  ( 1) راوسهـش سولاچ و  هار  رانک  یلحم  ماـن  ِخا ) )
.تسا نباکنت 

.يرازآ

(. نیمار سیو و   ) .دوب ناکچ  وا  ياهفرح  زا  نوخ  هک  دوب  نانچ  يرازآ  همان  رد  نخس  هدننز :  .هدنرازآ  یبسن ) (ص 

.يرازآ

.یسودرف.ییرازآ چیه  اهدرد  زا  هن  ییرامیب  چیه  دب  هکنآ  یبا  ملا :  .جنر  .عجوت  .رثأت  .ملأت  صماح ) )

.ندیرازآ

.ندرک هدرزآ  .ندرزآ  .ندش ||  هدرزآ  صم ) [ ) [َد

.لازآ

؛ .لازَالا لزا   - .لَزَا ِج  ِا ) (ع 

.رورپزآ

.روآزآ بکرم ) فن  [ ) [َپ َو
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.هشیپزآ

.یسودرف .زاس  هنیک  یکی  نیگرگ ]  هشیپزآ [  یکی  زارد  هارب  ود  ره  نژیب ]  نیگرگ و  دنتفرب [  صیرح : بکرم ) ص  [ ) ِش [َش / 

.جزآ

.اهغس .زارد  ياه  هناخ  .اهناتسوا  .جَزَا  ِج  ِا ) ع  [ ) [ُز

.وجزآ

.یسودرف.درگم نایوجزآ  رد  درگب  درم  هشیپافج  دشاب  هدیهوکن  يوجوزرآ :  .وجیوه  بکرم ) فن  )

.خزآ

یـشام و ِدنچ  دشاب  درخ  ياهیگدـمآرب  نآ  .وراو و  .لیگـس  .ولاپ  .لیگز  .خز  .خژَا  .كوک  .لولؤث  .ولاب  يرـشخمز .)  ) .وژاو ِا ) [ ) [َز
رس رب  تشز  خزآ  نوچ  وا  رس  رب  همامِع  خرـس  نآ  دتفا :  يور  رب  هاگ  اهتـسد و  رب  هک  ساسحریغ  تسوپ و  گنرب  نیتشوگ  رتگرزب ،
وج هب  يوـب [  ار  خژآ  نوـسف  نادـنوادخ  .یئاـسک.خزآ و  دوـب  تخـس  مشچ  ماـب  رب  مناد  يروـخ  مشخ  وـت  یتـسار  زا  .يدارم.ر  ـ...

دمآرد گنز  هاپـس  خـنز  هاچ  يور  هام  نآ  ضراع  درگب  همانزورون .)  ) .دزیرورف خزآ  ات  شدـنناشوپب  تساـک و  هاـمب  دـننک  نوسفا  [
.ینزوس خزآ ؟ کشم  تشگ و  راخ  لگ  هک  درک  مرج  هچ  تشاد  یلاخ  هایس  کشم  ْشناخر ز  لگ  خلم  روم و  ناسب 

.رادزآ

.علوم .صیرح  .عولو  .روزآ  .دنمزآ  بکرم ) فن  )

.فدزآ

.دوش فدزَا  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َد

.ندزآ

دیوگ زاوآ  دروآرب  ورس  زا  اوآرازه  ات  ءالضفلادیؤم : )  [. ) ندرک ي  رارق [ یب  .دوش ||  ندژآ  هب  عوجر  .ندژآ  صم ) [ ) ِز َد َز /  [ْز / 
يا هک  يوگ  ودـب  وت  زامن  دـنویپ  هعموص  رد  همه  ار  نادـباع  زاب  مه  زا  دـش  وت  مخز  يو و  ّيرازب  هک  زاوندور  دـبراب  يا  نزم  ار  وا 

.يرهچونم .راز  ءهلان  نیدب  تسا  قشع  لد  رد  ارم  هک  زایم  يوگشوخ  لبلب 

.هدزآ

.دوش هدژآ  هب  عوجر  فم ) ن  [ ) ِد ِز َد /  َز /  [ْز / 

.رزآ
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(. ناهرب  ) .عبط جک  ص ) (. || ) ناهرب  ) .رازآ ففخم  ِا ) صِما ، [ ) [َز

.رزآ

رزآ و راگن  رزآ  ءهدنر  ینام و  ءهماخ  تسکش  مه  رد  نیچ  دنه و  هب  تب  نآ  تروص  راگن و  ندرزآ :  زا  رما  ءهغیص  رما ) لعف  [ ) [َز
.ینزوس.رزآ يرزآ  رگ  متفگب  هک  نیدب  نم  تسوا ز  تروص  مالغ  ینام 

.رزآ

بذـهم  ) .دوب دـیپس  يو  نیرـس  هک  بسا  .رگید ||  یگنرب  ای  هایـس  نیـشیپ  ياـپ  ود  دراد و  دـیپس  نار  ود  ره  هک  یبسا  ع ص ) [ ) [َز
.تسا یطخم  ای  فرخ  ای  گنل  ای  عبط  جک  نآ  ینعم  هک  يا  هنوگ  مانشد  ءامسالا || .)

.رزآ

میا هداز  میهارب  هچرگ  دننک  يوعد  دنیوگ :  زین  شارت  تب  رزآ  رگ و  تب  رزآ  ار  وا  .مالسلا و  هیلع  ربماغیپ  میهاربا  ردپ  مان  ِخا ) [ ) [َز
رـسپ میهاربا  هک  دوس  هچ  ار  رزآ  تسوا و  ردـپ  رزآ  هک  نایز  هچ  ار  میهاربا  .ورـسخرصان  .دـنرزآ  درگاـش  همه  يرگنب  فرژ  نوچ 

.ینزوس.رزآ و ءهدـنر  ینام و  ءهماخ  تسکـش  مه  رد  نیچ  دـنه و  هب  تب  نآ  تروص  راـگن و  يراـصنا .) هللادـبع  هجاوخ  ( ؟ تسوا
يامنب رنه  ناتسلگ .)  ) ...هک شارت  تب  رزآ  نوچ  دننابنج  تموصخ  ءهلـسلس  دننامورف  مصخ  زا  لیلدب  نوچ  هک  تسا  نالهاج  تنس 
.تسا میهاربا  مع  رزآ  تسا و  خرات  میهاربا  ردپ  مان  هک  دـنا  هتفگ  .يدعـس.رزآ و  زا  میهاربا  تسراخ و  زا  لگ  رهوگ  هن  يراد  رگا 

.تسا هدوب  وا  مداخ  نداس و  میهاربا  ردپ  خرات  هک  یتب  مان  ینجنبر || .) ( ) ءامسالا بذهم   ) .یتب مان  || 

.رزآ

نآ و  هفوک ، هرـصب و  نایم  هدوب  يرهـش  مان  رزآ ؛ ءهنیدـم  .زمرهمار ||  و  راچاو ]  نایزوخ  زاوها [  قوس  نایم  يا  هیحان  مان  ِخا ) [ ) [َز
.دنا هدیمان  یم  زین  ططَا  دطَا و  ار 

.درزآ

بارهم و دـش ز  دردرپ  راک  نیا  زا  رهچونم  دوشیم :  هدـید  لـیذ  تیب  یپاـچ  ياـه  هماـنهاش  رد  .یگدرزآ  صِما ) مخرم ، صم  [ ) [َز
 . دودح 850 ه رد  هک  يدمتعم  ًۀبسن  یطخ و  ءهمانهاش  رد  مه  ار  تیب  ما و  هدیدن  ار  هملک  نیا  رگید  ياج  رد   ) .دش درزآرپ  ناتـسد 

(. دشاب لوعجم  تیب  هک  مهدیم  لامتحا  متفاین و  هدش  هتشون  .ق 

.درزآ

.نارطق .درز  درزآ  شـسگرن  قارف  اـب  يریخ  تشگ  درو  درورپ  نمچ  رد  ناراـبب  نیدرورف  ربا  گـنرآ :  .هنوگ  .نوـل  .گـنر  ِا ) [ ) [َز
یـضعب ار  تیب  نیا  ( - 1  ) .نارطق (. 1) تشگ ریم  ریرـس  نوچ  رهوگ  درزآ  ناتـسلگ  تشگ  ریز  شورخرپ  ناغرم  گـناب  زا  ناتـسوب 

ّرز و زا  ناتـسلگ  ، » تیب ترابع  تسا  نکمم  هک  دـنا  هدز  سدـح  ًاقح  رگید  یـضعب  دـنا و  هدروآ  دـهاش  گنر  ینعم  هب  درزآ  يارب 
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.دشاب ...رهوگ »

.یگدرزآ

.بضغ .مشخ  .يروخلد ||  .یگنتلد  .یگدیجنر  .یگجنر  .یگتسخ ||  .تحارج  .همدص  صماح ) [ ) ِد [َز َد / 

.ندرزآ

.ندش هدرزآ  .ندیدرگ  ملأتم  .ندش  لولم  .يّذأت  .نتـشگ  رثأتم  .ندش  هدیجنر  .ندـش  گنتلد  .ندـش  ریگلد  .ندـیجنر  صم ) [ ) [َز َد
هدرزآ هک  يا  هدرک  يدب  رگ  نامداش  وشم  .روکـشوبا.زین  دوب  یهدـنا  نآ  زا  ار  نیا  هن  زینب  يزور  درزایب  نیز  نآ  هن  ندـش :  روخلد 

تس هتفرب  رایرهش  زا  درزایب  ورسخ  هک  يروشک  رـس  رب  نابزرم  دب  هک  يرتهم  رهب  دمآ  یهاگآ  وچ  .یـسودرف.يا  هدرزآ  رگ  يدرگ 
هاش درزایب  يزیچب  ام  زا  رگ  .یـسودرف.ما  هدرزآ  ردـنا  دـنب  هب  اریزا  ما  هدرک  هنگ  نم  رگا  تفگ  یمه  .یـسودرف...راوس  هیامراوخ  اب 

ار وک  دـید  نیمار  وچ  .یـسودرف.مینک  شتآرپ  لد  خر و  نوخ  زا  رپ  مینک  شوخ  شلد  ات  امب  دـیوگب  هانگ  ار  اـم  تسه  وا  رازآ  زو 
يو زا  شردپ  هک  دـنک  ماقم  اجنآ  ات  تفریم  ناتلومب  هک  راگزور  نادـب  نیمار .) سیو و   ) .درک نوچ  رازآ  شزوپ  ات  رگن  درزایب  لد 

رـسب و  يونزغ ]  دومحم  نبدوعـسم  زا  دـندرزایب [  رخآ  و   [ نانامکرت دـندرکب [  هرـس  دـنچ  یتمدـخ  یقهیب .) خـیرات   ) ...دوب هدرزایب 
.ندرک روجنر  .ندرک  هجنر  .ندرک  لولم  .ندـیناجنر  .تیذا  .ءاذـیا  یقهیب || .) خـیرات   ) .دـندشزاب دوب  تراـغ  هک  شیوـخ  تداـع 

ای تسد  ای  نابزب  ندرازآ  .ندرک  رازآ  .نداد  رازآ  .ندرک  یناریو  یبارخ و  .نداد  باذع  .ندیناسر  بیسآ  همدص و  دنزگ و  .ءاذشا 
نم لد  ناوارف  يا  هدرک  یـسب  دب  یمرـش و  یب  هک  دنارزاب  ودب  اهنخـس  هتـشذگ  دناوخ  شیپ  ار  هبادوس  تفـشآرب و  رگید :  زیچ  ره 
سک درزاین  خلب  کیدزن  هب  دمایب  سپ  نآ  زو  .یـسودرف.نیا  شاداپ  تسین  نتخیوآ  زج  نیمز  ردنا  وت  یـشاب  هک  دـیاشن  يا  هدرزایب 

ار وا  هک  يا  هدرک  دب  هک  نک  نآ  زا  زیهرپ  هک  ناتساب  ءهتفگ  زا  دناوخرب  هک  ناتساد  نیا  متسدینش  دبوم  .یـسودرف.خلت ز  راتفگب  ار 
نامز نآ  تشگزاب  هر  .یسودرف.يوج ز  هنیک  نامز  نیا  دوب  نمشد  يور ز  چیه  زا  مدرزاین  ار  وا  نم  .یسودرف.يا  هدرزآ  هدوهیب  هب 
زگره .یـسودرف.موب و  جنگ و  رکـشل و  ارو  شدرپس  مور  هاش  ارت  هاش  درزاین  .یـسودرف.موب  زرم و  نآ  ردـنا  كاخ  درزاین  مور  هاش 

وا زا  یـسانش  قح  تریـس  ار  کلم  هکمارب .) خیرات   ) .دسر هچ  یمدآ  كاله  هب  ات  میا  هدرزاین  ار  يا  هچروم  لثمب  نم  ناردـپ  نم و 
زع و يادخ  نوعب  اتفگ  ناتسلگ .)  ) .ندرزآ اطخ  مرج و  یب  ارت  مدرک  اطخ  هک  تساوخ  رذع  دیشخب و  تمعن  تعلخ و  دمآ و  دنسپ 
هن ناتــسود  ندرزآ  تـسیراد  تـسود  هـچ  نـیا  هـک  هرعن  دز  ناتــسلگ .)  ) .مدرزاــین ار  شتیعر  مـتفرگب  هـک  ار  یتــکلمم  ره  لــج 
زج ادخ و  ندرک :  نیگمـشخ  .ندروآ  بضغب  .يدـحوا.ریقف ||  میتی و  ندرزآ  لمع  ریقن  زیفق و  نتـسناد  ملع  .ورـسخریما.تسیرای 

نیگمـشخ دوخب  یـسک ؛ رب  ندرزایب  ندرزایب ، دوخ  رب  (. - نیمار سیو و   ) .درک شنزرـس  مناـهج  رد  سک  همه  درزاـیب  نم  زا  ادـخ 
رگا نیمار .) سیو و   ) .درز شخر  گـنر  لد  نیک  زا  تشگ  هک  درزاـیب  وریو  رب  سیو و  رب  ناـنچ  یـسک :  رب  نتفرگ  مـشخ  ندرک ،

درزاــیب دوـخ  رب  هـک  یقیفر  تسوـپ  شْدّردــب  نمــشد  راــچانب  یمدرب ؟ اــفج  نمــشد  تـسد  زا  یک  یمدرزاــین  دوـخ  رب  تـسود 
رازآ ینیب  يرـس  ردنا  وچ  ندروآ :  دراو  تحارج  .ندرک  راکفا  .ندرک  شیر  .نتـسخ  .ندرک  حورجم  .ندـیرب  .يدعـس.تسود || 

؛ ار بآ  ندرزآ   - .يدعـس.دادن مجنر  درزاـین و  مدوجو  داـتف  هر  رد  دـنکفا و  يریت  یکی  .يدعـس.قلح  رازاـیب  شزیت  ریـشمشب  قـلخ 
(. نادنپـسارام داـبرذآ  زردـنا   ) .رازاـم بآ  نک و  زیهرپ  بآ  زا  زور  ناـبآ  وا :  رد  رگید  ياهیدـیلپ  نت و  خوـش  نتـسش  .نآ  ندوـلآ 

.لهـس نیمی  تراـفک  تـسا و  لـهج  ناتـسود  ندرزآ  لاـثما : .يدعـس.باتفآ -  رد  رادرم  وـچ  اـهلغب  بآ  هدرزاـین  زگره  ِناشیـشک 
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ای جـنر  نیرت  تخـس  يروص  تمیالم  قفر و  اب  حازمب ، تسا  یلثم  يریبعت  ؛ درازاین يوم  هکنانچ  نتخیر  نوخ  ای  نتـشک  ناتـسلگ .) )
میود ردصم  ای  ردصم  مسا  .يرونا.درازان و  يوم  هک  دزیرب  نوخ  فطلب  هک  يا  هدومزان  مه  لصو  نتخاس :  دراو  یـسک  رب  ار  ررض 

.رزایب .مدرزآ  .ًاسایق  تسا  شرزآ  نآ 

.یندرزآ

.ندرزآ روخرد  .ندرزآ  ِرَدزَا  تقایل ) ص  [ ) [َز َد

.هدرزآ

نم همه ز  مریذپ  وز  هتساوخ  نیا  رگ  هدیـسر :  نایز  .هدید  جنر  .هدیدرازآ  .گنتلد  .هجنَر  .لولم  .هدیجنر  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َز َد / 
داب هدرزآ  تشیدنادب  هشیمه  .یسودرف.رایرهش  ارم  هانگ  دشخبب  راگزور  زا  هدرزآ  متشگ  یـسب  .یـسودرف.همَر  هاش و  هدرزآ  ددرگ 

 ] دیـشخبب .یـسودرف.رس  چـیه  شکم  روآ  شزوپ  یکی  ردـپ  وـت  زا  تس  هتـشگ  هدرزآ  هک  .یـسودرف.داب  هدرورپ  وـت  ناور  شنادـب 
هدرزآ رکـشل  وز  هکنآ  تـشکب  دوـب  هدروآ  هـچنآ  درپـس  ار  نارـس  هتـسارآ  دـش  هداـیپ  راوـس و  هتـساوخ  هـگمزر  نآ  زا  رایدنفـسا ] 
يدرگ هدرزآ  هک  يا  هدرک  يدب  رگ  نامداش  وشم  .یسودرف.ار  هدرزآ  دونشخ  درک  وزو  ار  هدرک  مگ  دنزرف  داد  ودب  .یـسودرف.دوب 

زا سک  ناوارف  دش  هدرک  نارگ  یمزر  ماکانب  ندیسر : ودب  يو  زا  تَسوُحن  رتخا ؛ زا  یسک  ندش  هدرزآ  .یـسودرف.يا -  هدرزآ  رگ 
نشوج زا  شفتک  رب و  دوب  هدرسفا  رجنخ  شَفَک  رد  نوخ  ز  ملأتم :  .مودصم  .يذأتم  .حورجم  .هتسخ  .یـسودرف.دش ||  هدرزآ  رتخا 

زا هدرزآ  ددرگرب  هک  راگزور  دهد  رب  ار  هک  ات  نادب  نایم  ود  ره  میدنبب  یتشکب  نایژ  ریش  وچ  دنیب  يار  ترگ  .یسودرف.دوب  هدرزآ 
دوش وت  تشم  دنکشب  رگا  مصخ  رس  .یسودرف.يرواد  نیز  هدرزآ  ددرگ  ترـس  يروآ  رهم  ریـشمش  شیپ  رگ  وت  .یـسودرف.رازراک 

هاش دش  و  دیـشمج ]  تسنادب [  كانمـشخ  دش  وچ  نادزی  كاپ  وا  زا  هدمآ :  مشخب  .هتفرگ  بضغ  .يدسا.وت ||  تشگنا  هدرزآ  زین 
رس رایرهش  رـسپ  رب  ات  تساوخ  یمه  .یـسودرف.يور  چیا  دیدن  نامرد  درد  نادب  يوا  زا  نادزی  كاپ  دش  هدرزآ  هک  كاب  سرت و  اب 

تلیح تسـشنب  روصنم  نوـچ  .یـسودرف.ناهن  رد  یکی  شناور  دناتـس  ناـهج  رد  وز  هدرزآ  ددرگ  ردـپ  راـگزور  هنگ  یب  رگم  درآ 
(. ناتسیس خیرات   ) .دوب هدرزآ   [ حافس ینعی  ردارب [  راگزورب  يو  زا  هک  درک  ملسموبا  نتشک 

.تشپ هدرزآ 

.هدرک مخب  تشپ  يریپ  ًازاجم ، .دشاب ||  هدش  شیر  هتسخ و  وا  تشپ  هک  یئاوراچ  ( بکرم ص  [ ) ِد ُپ [َز َد / 

.یتشپ هدرزآ 

.تشپ هدرزآ  تفص  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِد ُپ [َز َد / 

.ناج هدرزآ 

.رطاخ هدرزآ  ( بکرم ص  [ ) ِد [َز َد / 

.یناج هدرزآ 
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.ناج هدرزآ  تفص  یگنوگچ و  ( بکرم صماح  [ ) ِد [َز َد / 

.رطاخ هدرزآ 

.هدیجنر ( بکرم ص  [ ) ِد ِط [َز َد / 

.يرطاخ هدرزآ 

.رطاخ هدرزآ  یگنوگچ  تلاح و  بکرم ) صماح  [ ) ِد ِط [َز َد / 

.لد هدرزآ 

.يدعس.لد هدرزآ  مدرم  وا  زا  دنبسخ  هک  لد  هدرم  نآ  هب ، دزیخنرب  رگا  ناج :  هدرزآ  ( بکرم ص  [ ) ِد ِد [َز َد / 

.یلد هدرزآ 

.لد هدرزآ  تفص  یگنوگچ و  ( بکرم صماح  [ ) ِد ِد [َز َد / 

.ندرک هدرزآ 

هدرزآ شین :  هب  نتسخ  یقهیب || .) خیرات   ) .دوب رت  تشز  همه  زا  هللادبعوب  ندرک  هدرزآ  ندیناجنر : بکرم ) صم  [ ) ِد َك َد [َز َد / 
.ورسخرصان .ارم  رگم  یتیگ  تفاین ز  نوبز  یئوگ  ارم  رگج  تبرغ  مدژک  درک 

.مرزآ

مرـشاب مرزآ و  هب  ياهنخـس  يوگ  مرن  ارو  خـساپ  تْدـسرپ  وچ  راـتفگ :  رد  تمیـالم  فطل و  .قفر  .یمرن  .بدا  .اـیح  .مرـش  ِا ) [ ) [َز
یبوخ و وا  زک  زیچ  راچ  زا  دیراد  مارآ  لد  .یـسودرف.ارم  دـناد  مرزآ  یب  ناقاخ  وچ  ارم  دـناوخ  مرـش  یب  دـنمدرخ  .یـسودرف.يوگ 

نماد نتـشاد  هگن  ار  شیوخ  نت  نداد  داد  رگد  يامنهر  روای و  تدـشاب  اـت  هک  يادـخ  مرـش  مرزآ و  میب و  یکی  زین  تسیدـنمدوس 
دونشن سک  یتشرد ز  .یـسودرف  ...تس  هتـساک  ودب  شناد  مرزآ و  هک  تس  هتـساوخ  یپ  زا  زیختـسر  نیا  رگ  .یـسودرف.ار  شیوخ 

یگنهرف وچ  .یـسودرف.داب  مرزآ  مرـش و  زا  رپ  تناور  داب  مرگ  وتب  نارادمان  لد  .یـسودرف.يوگ  مرزآ  هب  یناوت  ات  نخـس  يوگمرن 
بوـسنم  ) .نک هـشیپ  ار  مرزآ  یـشاب  يوربآاـب  یهاوـخ  رگا  .يدـسا.شاب  مرزآ  مرـش و  اـب  راـتفگب  شاـب  مرن  ار ]  هاـش  شیزوـمآ [ 

مرزآ قـفر و  هب  شرب  دیـسوب  .یئانـس  ؟ مرـش يرادـن  يدـنخ و  نینچ  نیا  مرزآ  یب  اـیح و  یب  يا  تفگ  همانـسوباق .) زا  ناوریـشونب ،
هدوزف ناشیا  رب  دندش  نت  هدزای  ندمآزابب  دـندب  نت  هد  دـنتفرب  اجنیا  زا  بدُؤم :  مرزآ ؛ هب  .ورـسخریما.مرش -  نخانب  شرـس  دـیراخ 

(. اخیلز فسوی و   ) یسمش .رت  مرـشاب  ابیز و  يوروکن و  رت  مرزآ  هب  ردارب  هد  نآ  زا  ناوغرا  لگ  نوچمه  راسخرب  ناوج  يدرم  تس 
.تمرح .یسودرف.تسشب ||  لد  وا  مرزآ  زا  مارهب  هک  تسخن  ینیچ  ناقاخ  مرزآ  ز  یگدز :  مرـش  .یگدنمرـش  .لاعفنا  .تلجخ  || 

رگو دـنک  رتمک  مرزآ  زرا و  غورد  بدا :  .جرا  .زرا  .سومان  .وربآ  .رابتعا  .کین  مان  .تلزنم  .تمیق  .ردـق  .تزع  .مارتحا  ینجنبر .) )
رادرک ار ز  ناهج  .یـسودرف.تسین  مرزآ  تزغم  ِرب  ار  درخ  تسین  مرـش  ارت  یناوخ  شیپ  ارم  .روکـشوبا.دنک  رواب  هک  ییوگ  تسار 
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لد .یـسودرف.سک  ِمرزآ  دوخ  دـیوجن  نکیلو  سرتسد  دـب  کین و  رهب  هشیمه  تسین  مرزآ  شکیدزن  هب  ار  یـسک  تسین  مرـش  دـب 
دوب ز دود  زا  رپ  شناور  يزیت  دوب ز  دونـشخ  هن  مه  وا  زا  رادـناهج  .یـسودرف.راد  مرزآ  سک  ره  اب  راتفگب  راد  مرگ  یمه  ناـناولهپ 

يریلد دوـخ  نتــشادربب  دوـبن  ناــمرف  هـک  يزیچ  هـکنآ  رگد  تســشب  لد  وا  ( 1) مرزآ زا  مارهب  هــک  تــسخن  ینیچ  ناــقاخ  مرزآ 
هب ار  ناهِم  تسین  مرـش  لد و  ناراوس  نوچ  ارت  .یـسودرف.دوب  وکین  تخب  هن  مرزآ و  هن  دوب  وخدـب  هاش  اب  راـک  ارک  .یـسودرف.دومن 
مرش دب  رادرک  ار ز  ناهج  .یسودرف.تسین  مرزآ  وت  دزنب  ار  ردپ  تسین  مرش  نورد  هدیدب  دوخ  ارت  .یـسودرف.تسین  مرزآ  تکیدزن 

دشابن تسجن  نامهم  مرزآ  هک  سک  ره  هک  تسخن  زا  ناتساد  نیا  دز  اناد  هک  .یـسودرف.تسین  مرزآ  شکیدزن  هب  ار  یـسک  تسین 
سیو  ) .يدوب مرزآ  رازه  تشیپ  ارم  يدوب  مرـش  ردارب  نآز  رگ  ارت  .یـسودرف.يوا  کیرات  تخب  دروآ  زاین  يوا  کیدزن  چیه  درخ 
تنت داـب  مرزآ  هن  بآ و  َتن  زگره  هک  نـیمار .) سیو و  ) .يراد مرزآ  یـسب  ار  ردارب  يراد  مرـش  ناـگرزب  زک  دـمآ  هـگ  نـیمار .) و 

فسوی  ) یـسمش .راد  مرزآ  بآ و  نیا  زا  شیب  ارم  راد  مرن  تلد  ایورهام  نکم  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .داب  مرگ  شتآز  هتخوس 
مرزآ بآ و  نب  دنارب ز  اج  کیب  ار  يو  ار و  شنز  درک  لوذخم  راوخ و  شردنا  رصمب  درک  لوزعم  راک  زا  شزور  نامه  اخیلز .) و 

مرزآ و زا  زیزع  دمآرب  اخیلز  بنذب  اشداپ  مغ  دشاب ز  هتسر  ودب  اسراپ  دوب  نوچ  اشداپ  نز  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .دنامن  ناشیا 
امش زا  يادخ  هک ]  یک [  داد  زاوآ  دمآ و  رید  ماب  رب  یهاشداپ  تنیز  نآ  اب  هیودنب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .زین  هاج  تمشح و  زا 

ات زورما  دیـشاب  هدراذگ  نم  نادناخ  تمعن  قح  هک ]  یک [  دیهاوخ  رگا  نونکا  دیتشاد  نم  مرزآ  شود  يد و  هکنانچ  داب  دونـشوخ 
(. هنمد هلیلک و   ) .دیآ مزال  نتشاد  هاگن  وت  سومان  مرزآ و  و  یخلب .) نبا  ءهمانـسراف  زا   ) .منک مامت  هبوت  ات  دیهد  تلهم  ارم  زور  رخآ 

نارگ تدزنب  هچرا  شرامـش  نازرا  ریقح  دوب  تشیپ  هب  هچرا  شراد  مرزآ  وا :  ندرمـش  مرتـحم  ار ؛ يزیچ  اـی  یـسک  نتـشاد  مرزآ  -
يدنلب زا  هک  یگرزب  يا  ندادن :  ودب  یتیمها  ّلحم و  .ندرمشن  يزیچب  ار  وا  ار ؛ يزیچ  ای  یـسک  نتـشادن  مرزآ  .رگمه -  دجم  .دوب 

وک رگید  درم و  وک  یکی  تس  هداد  مرزآ  راـگزور  ار  سک  ود  تفـصن :  .فاـصنا  .داد  .يرونا.مرزآ ||  یتشادـن  ار  نامـسآ  ردـق 
هلاس همه  وت  زو  ما  هدـید  مک  وت  مرزآ  کلم  ياـک  تفرگ  رجنـس  نماد  دز و  تسد  تفرگرد  یمتـس  ار  ینزریپ  .یماـظن.تس  هدازن 

نم مرزآ  هب  نم  رهچ  نک  هدیراگن  رد  لدب  نم  رهم  نامز  کی  نکم  شمارف  نم :  دای  هب  نم ؛ مرزآ  هب  دای : .یماظن.ما ||  هدـید  متس 
(. || اخیلز فسوی و   ) یسمش .ریذپ  هدنا  ار و  وا  نک  شزاون  ریسا  میتی و  ینیب  هک  اج  رهب  هدش  لد  هبت  ریسا و  میتی و  هدزرـس  سکیب 

نآ هک  خساپ  داد  نینچ  هافر :  .تحار  .یسودرف.نتخادرپ ||  زغم  وا  مرزآ  زو  نتخاس  ار  گنج  ندرک و  هپس  یلوغشم :  لد  .هشیدنا 
سوط لد  تشگ  مرگ  ودـب  ناناولهپ  رـس  ناهرب : )  ) .تقاط بات و  .یـسودرف ||  .تسجب  سک  ره  ِمرزآ  دـب  کـین و  هب  تسخن  زک 

ناملسم .هانگ ||  ریصقت و  .نتشاذگ ||  يراز  يراوخب و  .تحار ||  .تمالس  يریگناهج || .) زا   ) یسودرف .تشگ  مرزآ  یب  رذون 
(. || يروعـش زا   ) یـسودرف .تسین  باوـخ  مـلد  رب  وا  مرزآ  تسیکدوـک ز  ارم  هناـمز  ردـنا  هـک  مـغ :  .هودـنا  ناـهرب || .)  ) .ندـش

 ] يدش نادیمب  .یـسودرف.سک  ِمرزآ  هب  سک  وا  درازاین  سب  تسا و  تسرپ  نادزی  نید  رگد  یتسیابردور :  .يرادفرط  .يرادـبناج 
 || .یـسودرف.سردایرف دنزرف  هچ  رتهک  هچ  سک  ِمرزآ  ردـنا  دادـب  یتسجن  هاوخداد  يدـب  وک  یـسک  یتفرب  هاگپ  دادـماب  ریـشدرا ] 
دنلب .رهِجب  .اراکشآ  .رهاظ  .يدحوا.شوینب ||  نم  دنپ  رازآ و  رس  رب  شابم  ونـشب  نم  لوق  مرزآ و  یپ  رد  درگم  رازآ :  .نایز  .ررض 

ناودرا رتخد  ارم  يدرپس  يراد :  نید  .يوقت  .تلیـضف  .ورـسخریما.زار ||  هاگ  دش و  مرزآ  نخـس  هگ  زاب  درک  هرگ  هنیجنگ  زاب ز  : 
مه مدیرب  شیوخ  مرزآ  تنامرفب  متـسجن  ناهج  راگدرک  زا  مدیـسرتب  ناهن  رد  دب  دنزرف  هک  متـشکن  ناور  یب  ینت  یهاوخزاب  ات  هک 

دینادب اباحم :  یب  مرزآ ؛ یب  اباحم : .یـسودرف.ارم ||  دیوشن  تمهت  يایرد  ارم ز  دیوگن  دب  یـسک  ات  نادب  شیوخ  مرـش  نامزردـنا 
دیچیپب نوگبش  ءهراب  نانع  دینـشب  راتفگ  نیا  هسیو  زا  درز  وچ  .یـسودرف.تسین  مرـش  اب  اباحم و  اب  نخـس  تسین  مرزآ  ضرع  نیاک 

يرات ناهج  شمـشچ  ِرب  مرزآ  یب  نانوچ  دـش  هیاس  یب  نانچ  هاچ  اـی  تسا  هار  وا  شیپ  رد  هر  هک  هاـگآ  چـیه  شدوبن  تفر و  یمه 
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.رهم نـیمار || .) سیو و   ) .مرگ ِلد  نوـخ  هژم  زا  دـنار  یمه  مرزآ  یب  لد  رب  ار  تـسد  دز  یمه  نـیمار .) سیو و   ) .مرــش زا  دــش 
درم ّيرازراک و  رب  هک  .یسودرف.تسین  مرزآ  رهم و  درخ  هار  تسین ز  مرـش  نورد  هدیدب  ار  امـش  قشع :  .تقفـش  .تبحم  .ینابرهم 

مرزآ و سپ  باشوخ  ّرد  نوچ  يرتخد  ینیبب  باروگب  يزور  وت  هک  مسرت  نآ  زا  .یـسودرف.داد  تسا و  رهم  مرزآ و  رپ  اـم  لد  داژن 
.مرـش وا  زا  دراد  یمدرمان  رد  هن  مرزآ  شْدراد  افو  یب  درم  هن  نیمار .) سیو و   ) .يراپـس ار  وا  شیوخ  رهم  یب  لد  يرادـن  نم  يافو 

 ] دـناوخ شیپ  ار  هنازرف  يادوهی  تساوخ  هماـن  یپ  زا  ار  ود  ره  نیا  رم  تساوخ  هماـخ  دـغاک و  سپ  نیا و  تفگب  نیمار .) سیو و  )
فـسوی و  ) یـسمش .ار  هماـن  لد  هتـسخ  نم  زا  سیوـن  ار  هماـخ  نیا  رادرب  تفگ  ودـب  دـناشن  شـشیوخ  شیپ  رد  مرزآ  هب  بوـقعی ] 

(. || يرـشخمز  ) .هنامز ياهمرزآ  نامز ؛ تابکن  .نامز  شدـیناسر  مرزآ  .نامز  ار  وا  دـیناسر  نایز  نامزلا ؛ هبکن  تبکن : اـخیلز || .)
ار سک  مرزآ  تسنادـن و  جـنگ  يار و  ندرک  ناـهن  رتـهک  جـنر ز  درد و  يراوخ و  نتـشک و  زج  هک  رطاـخ :  ساـپ  تشادـهاگن و 

شدزنب يراد  مشچ  یناـبرهم  وز  ارچ  يراکتـشز  دـمآ  رهوگ  ار  ناـهج  .یـسودرف  .تشاـمگرب  نیا  رب  نآ  نآ  رب  نیا  یمه  تشادـن 
مرزآ هک  باتش  مرآ  هک  دش  نانچنآ  باوص  نیمار .) سیو و   ) .مرش یب  تسا و  رهم  یب  تسا و  ردقیب  هک  مرزآ  تسین  ار  سکچیه 

 : دـنا هدروآ  دـهاش  ار  لیذ  تیب  هداد و  هظفاحم  مشخ و  ینعم  هملک  نیا  هب  اـهگنهرف  یـضعب  رد  .یماـظن.باوص ||  درادـن  نمـشد 
زا یتروص  هجهل و  مْرَدآ  فّحـصم  تیب  ءهملک  نم  نامگب  نکل  .یماظن.ار  مرزآ  بیـسآ  دـباترب  هک  ار  مرچ  نیا  مداد  نانچ  تغابد 
هب يوگم  یتـشرد  ار  وا  وت  خـساپب  یگنرکی :  .یلدـکی  .دوـش ||  مردآ  هب  عوـجر  .یکرت  زیب  یـسراف و  شفرِد  ینعم  هب  تسا  مَرْدآ 

ماکدــب و شیدــنادب و  دـــنتخادرپب  لد  اــم  مرزآ  دـــنتخاس ز  مــهب  وا  اــب  هــک  سکنآره  .یـــسودرف.يوجب  ار  وا  ِمرزآ  دـــنویپ 
، هنیبوچ مارهب  ( - 1 (. ) نیمار سیو و   ) .مرزآ تراک  هن  یتسار  تتفگ  هن  مرـش  ار  هدـید  هن  درخ  ار  تناج  هن  .یـسودرف...دنرهوگدب 
اب تشادـن و  وا  تمرح  دراد  هاگن  تمرح  ار  وا  یتسیاب  مارهب  داد و  نت  ناوریـشونا  نبزمره  راهنزب  نیچ  ناقاخ  هدومرپ  هکنآ  زا  سپ 

.تشگ نیگمشخ  وا  رب  زمره  تفرگرب  ار  نتشیوخ  يروتسد  یب  يزیچ  میانغ ، زا  هک  ورنآ  زا  مه  دزب و  هنایزات 

.مرزآ

هب هام  راـچ  رب  تخت  رب  دوب  یمه  ماـکداش  وا  دـش  ناـگرزب  جاـت  ماـن ز  مرزآ  تشاد  يرتخد  یکی  تخدـیمرزآ :  .یمرزآ  ِخا ) [ ) [َز
.یسودرف.هاگب دمآردنا  تسکش  مجنپ 

.وج مرزآ 

تمرح .هاوخوربآ  .هاوخ  فافع  .فیفع  .اهرطاخ  رادساپ  .بلط  تلیضف  يوقتاب و  .تفـصناب  .روداد  .يوج  مرزآ  بکرم ) فن  [ ) [َز
ناهج هشیمه  يوجمرزآ  لد  يوگتـسار و  نابز  .یـسودرف.يوجمرزآ  هاش  لد  داد  ودب  يور  كاخ  رب  تشاد  یمه  ینامز  هدنراد : 

 ] يوجمرزآ هاش  سپ  دومرفب  .یسودرف.يوجمرزآ  لد  يوگ و  مرگ  نابز  يوم  خرس  لگ  درگ  روفاک  وچ  .یسودرف.يوربآ  ودب  ار 
ارت وک  یسک  .یسودرف.مد  شْدیاینرب  یمه  یتفگ  هک  مَهتسگ  یگتـسخ  سب  دب ز  نانچ  يوا  شیپ  ار  مهتـسگ  دنرآ  هک  ورـسخیک ] 

.یسودرف يوربآ ؟ وا  زا  یهاوخ  هچ  یئوج  هچ  يوجمرزآ  تسین 

.هدیسر مرزآ 

.دوش مرزآ  هب  عوجر  يرشخمز .)  ) .بوکنم بکرم ) فم  ن  [ ) ِد ِر َد /  [َز َر / 
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.نگمرزآ

.راسمرش .لجخ  .هدنمرش  .بدؤم ||  .ایحاب  بکرم ) ص  [ ) [َز ِگ

.ینگمرزآ

.نِگمرزآ تیفیک  تلاح و  بکرم ) صماح  [ ) [َز ِگ

.نیگمرزآ

.نِگمرزآ بکرم ) ص  [ ) [َز

.ینیگمرزآ

.ینِگمرزآ بکرم ) صماح  [ ) [َز

.كانمرزآ

.مرزآرپ بکرم ) ص  [ ) [َز

.یکانمرزآ

.یمرزآرپ بکرم ) صماح  [ ) [َز

.اهمرزآ

(. راهد  ) .مُرُح ِا ) [ ) [َز

.یمرزآ

.هفیفع .هردخم  یمرزآ ؛ ینز  ایحاب : یبسن ) ص  [ ) [َز

.یمرزآ

.تخدیمرزآ ِخا ) [ ) [َز

.تخدیمرزآ

ار وا  نایرکـشل  تخدـناروپ  شیوـخ  رهاوـخ  زا  سپ  هک   [ حـیتافم هلداـع [  هب  ءهبقلم  ناوریـشونا  نبزمره  نبزیورپ  رتـخد  ِخا ) [ ) [َز ُد
.دوش مرزآ  هب  عوجر  .دنا  هدناوخ  زین  یمرزآ  مرزآ و  ار  وا  .دنار و  کلم  هام  راهچ  دنتشادرب و  یهاشداپب 
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.تخدیمرزآ

.ناوریشونا نبزمره  نبزیورپ  تنب  تخدیمرزآ  ءهدرکانب  نینزغ  ای  نیسمرق  یلاوح  رد  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َز ُد

.گنرزآ

، همجعم ءاز  اب  هدودمم و  فلا  اب  و  دشاب ، تکاله  جـنر و  بعـص و  تنحم  تخـس و  مغ  ینعمب  گنرداب  نزو  رب  عبار  حـتفب  ِا ) [ ) [َر
.دیؤملا یف  اذک  دوب ، زبس  رایخ  گنرداب  نزوب  هلمهم  ءار  همجعم و  ءاز  اب  ءالـضفلا .) دیؤم   ) .تادالا یف  اذک  دوب ، زبس  هک  رایخ  نآ 

هملک نیا  .ظ  يریگناـهج .)  ) .دـشاب تخـس  مغ  تنحم و  تکـاله و  هدز ، نونب  حوتفم  ءار  فوـقوم و  ءهطوـقنم  ءاز  اـب  يرورـس .) )
گنرزآ يارب  اهگنهرف  ضعب  هک  لاثم  ود  یکی  تسا ، رایسب  هدمآ  گنرذآ  يارب  هک  يدهاوش  هچ  لاذ ، اب  دشاب  گنرذآ  فحـصم 

هک تسا  یهابتـشا  کش  یب  دـنا  هداد  هملک  نیا  هب  هک  زبس  رایخ  ینعم  اـما  .تسا و  گـنرذآ  دـهاوش  ضعب  نیع  دـنروآ  یم  ءاز  اـب 
رد گنرذآ  نزو  نییعت  يارب  هک  هدوب  گـنرداب  ءهملک  هابتـشا  أـشنم  .تسا و  هداد  تسد  ار  ءالـضفلا  تادا  بحاـص  تسخن  ًارهاـظ 

گنرداب نزو  رب  گنرذآ  تسا  هدوب  هتشون  هخسن  نآ  رد  دیاش  تسا و  هدرک  روصت  گنرذآ  ءهملک  ینعم  ار  نآ  هدید و  يا  هخـسن 
.تسا هدوب  هتخادنا  ملق  زا  ار  نزو ]  رب  بتاک [  و  زبس ، رایخ  ینعم  هب 

.هرزآ

.راِزا ِج  ِا ) ع  [ ) [ِز َر

.يرزآ

لیمج تخس  يرزآ ؛ تب  لثم   - .یسودرف.يرزآ تب  رب  دنک  نیرفن  هک  يربمغیپ  هب  دش  ناتِْسُلبازب  رزآ :  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [َز
.یسودرف.يرزآ تب  ناسب  هرهچب  يرپ  نوچ  یکدوک  وا  زا  تشگ  ادج  : 

.غزآ

نتـساریپ و لمع  .غزَا ||  .غوژآ  .غوزآ  .غژآ  ناهرب .)  ) .دـنربب ناتخرد  رگید  روگنا و  اـمرخ و  تخرد  ياـه  هخاـش  زا  هچنآ  ِا ) [ ) [ُز
.اهگرب اه و  هخاش  ندیرب 

.هدغزآ

فحـصم ًارهاظ  و  دهدیم ، هدولآ  مشخ  ینعم  نادب  هدرک و  طبـض  ار  تروص  نیا  سرفلا  حاحـص  بحاص  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [ُز َد / 
.دشاب هدغرآ 

.هدیغزآ

ًارهاـظ و  تسا ، هداد  هدوـلآ  مـشخ  ینعم  نادـب  هدرک و  طبـض  ار  تروـص  نـیا  سرفلا  حاحـص  بحاـص  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِد [ُز َد / 
.تسا هدنغرا  ای  هدغرآ  فحصم 
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.تفزآ

فحـصم هملک  نیا  ًارهاظ  .دـنا  هدرک  ینعم  هدروخبآ  گنـس  ار  نآ  هاشودـنه  حاحـص  رد  هلمجزا  اهگنهرف و  ضعب  رد  ِا ) ص ، [ ) [ُز
.دشاب تفربآ 

.كادنفزآ

، نوسیلطنا متـسر ، نامک  متـسر ، رمک  هدنیدآ ، نودرمک ، شخر ، ریرـس ، هشون ، هژاریت ، .حزق  سوق  .كادـنفآ  .كادـنفژآ  ِا ) [ ) [َف
.يدسا.ریگبآ هرز  ناکیپ  هچنغ  لگ  ریت  هلاژ  دش  كادنفزآ  نامک  تسا :  نآ  تافدارتم  زا  هریغ  راهب و  قوط 

.هفزآ

(. تمایق تفص   ) هدنباتش ص )  || ) .تمایق .زیخاتسر  ءامسالا .) بذهم   ) .زیختسر ِا ) ع  [ ) [ِز َف

.راگزآ

.راگزآ لاس  کی  .راگزآ  ِهام  شش  ءادْرَج : .دازآ  .دَرْجَا  .هدرمش  .تخت  .لماک  .مامت  ص ) [ ) [ِز

.مزآ

.مُُزا مَُّزا ، .یمتحم ج ، .هدننکزیهرپ  ص ) (. || ) نادند  ) شین .بان  ِا ) ع  [ ) [ِز

.امزآ

غورد امزآ ، گنج  امزآ ، تخب  رد  هکنانچ  دوش ، بکرم  یمـسا  اب  هک  هاـگ  نآ  و  هدـنیامزآ ، ففخم  .ياـمزآ  مخرم ) فن  [ ) ِز [ْز / 
هب نآ  لاثما  يامزآ و  مزر  يامزآدربن و  يامزآ ، گنج  رد  .دـیآ  فلتخم  یناعمب  امزآرجه ، امزآرهم ، امزآروز ، اـمزآ ، مزر  اـمزآ ،

زورما هک  .یـسودرف.يامزآ  مزر  نیک  رب  تسب  نایم  يابق  نهآز  دیـشوپب  اپارـس  تسا :  مزر  دربن و  گنج و  ءهدننک  هدـنهد و  ینعم 
رکــشل ز ناـگرزب  اـب  دوـش  ياـمزآ  مزر  نـهج  اـت  دوـمرفب  .یــسودرف  ؟ ياـپ دروآ  ردــنا  گـنخب  هنوـگچ  ياـمزآ  گـنج  بارهس 

غورد ءهدـنیوگ  ینعم  هب  يامزآ  غورد  رد  .یـسودرف.يار و  هزیکاپ  ناگرزب  دزنب  يامزآ  گـنج  مارهب  تفگ  نینچ  .یـسودرف.ياج 
ینعمب نآ  دـننام  يامزآروز و  ياـمزآرهم و  رد  .یـسودرف.دنمتسم و  یهگ  دراد  داـش  یهگ  دـنلب  خرچ  تسا  ياـمزآ  غورد  تسا :
نادـنزب نیمار .) سیو و   ) .نایامزآرهم نخـس  نآ  دـنیوگ  هک  نایارـس  یئاهنخـس  یئاـهنت  هب  دـشاب :  روز  ءهدـنزرو  رهم و  ءهدـنزرو 
فاودنز دشاب : هدنََرب  لمحتم و  ینعم  هب  نآ  ریاظن  يامزآرجه و  رد  .يدعس.هاج و  يوزاب  تسا  يامزآروز  هک  هاگراب  زا  شداتسرف 

.یخرف .درک  راز  ءهلان  زور  ات  یمه  نبلگ  رب  شود  يامزآرجه  قشاع  نوچ  ناوخدنز 

.نایامزآ

.ندومزآ لاح  رد  ق ) فن ، [ ) ِز [ْز / 
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.شیامزآ

(. راّهَد  ) .یلب .دـنورا  .نور  .نومزآ  .تبرجت  .هبرجت  راّهَد .)  ) .تربخ ینجنبر .)  ) .ءالب .الب  .ندومزآ  ردـصم  مسا  صِما ) [ ) ِز ِي [ْز / 
ءهدنناد ناناوج  نور :  .نیورآ  .شجنس  .ناحتما  .رابتخا  .ندومزآ  .ءالتبا  .ناحتما  .تنحم  راّهَد .)  ) .يولب ۀغللاروتسد .) ( ) راّهَد  ) .هیلب

یبای يوش  ِردزا  مَرَگ  منک  شیارگ  تمزر  يوس  یکی  منک  شیاـمزآ  ار  وت  نم  نونک  .یـسودرف.رنه  شیاـمزآ  یب  دـنریگن  رهگ  اـب 
دیوج گنج  رگا  ...میهد  شدنمدنپ  خساپ  یکی  ...گنج  میزاسن  وا  اب  هک  منآرب  .یـسودرف.يوش  هب  يدنـسپ  دوخ  ارم  انامه  يوگب 
درادن شیامزآ  نیا  زا  هام  روه و  وا  رب  درآ  شیاشخب  هک  هاپـس  اب  وا  شیپ  موش  ناسنادب  نم  دنورا  ّرف و  زا  دـشیدنین  نم  دـنپ  زا  سپ 
رسارس متفگ  ْتمدید  وچ  .یسودرف.درگنب  اهراک  ءهیام  ِرس  درخ  دشابن  شیامزآ  یب  وچ  .یسودرف.نایم  رد  یتسود  رگم  دنامب  نایز 

ارو شنادـب  .یـسودرف...ریگدای  دوب  شیامزآ  اـب  هک  ریپ  ياـناد  هک  خـساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.نکم  شیاـمزآ  ناـمز  ره  ارم  نُخس 
هکره وا  زج  .یسودرف.اورنامرف  يوگنخـس و  ياوگ  اوگ  مدیدن  شیامزآ  زا  هب  .یـسودرف.دینک  شیازف  رب  رنه  رب  رنه  دینک  شیامزآ 

هک یتفگ  هکنآ  رگد  .یسودرف.داز  شون  زا  سب  شیامزآ  ارت  دای  دنریگن  اهیئوکین  ام  دننمیرها ز  هشیپافج  مخت  دننمشد ز  لدب  ام  اب 
اب دوب  اناد  هچرا  ناوج  .یـسودرف.دوب  شیازف  رد  یگنادرمب  دوب  شیامزآ  اب  هلاس  لهچ  دربن  دـیوجن  رت  نوزف  اـنرب  درم ز  هلاـس  لـچ 
اب يار  ترگ  .یـسودرف.یسب  شیاـمزآ  نآ  زا  درک  یمه  یـسک  ره  اـب  دوـب  یمه  رب  ردـب  .یـسودرف.رنه  دریگن  شیاـمزآ  یبا  رهگ 

خیرات  ) .ار شیامزآ  درم ، هیام  كدـنا  اب  میرامگ  یم  هنحـش  اـجنیا  نونکا  .یـسودرف.دوب و  شیازف  ردـنا  تزور  همه  دوب  شیاـمزآ 
تـسیقطان هرداـن  سب  شیاـمزآ  ناـهج ز  هـک  اریز  .يدـسا.نوزف  شیاـمزآ  ریپ  دزن  دوـب  نوـسفرپ  لداـناد و  هـچرگ  ناوـج  یقهیب .)

رادید یگتسجخ  شیامزآ  ناطلس  دوصقم  يدید و  وا  يور  تسخن  يدمآ  نوریب  صاخ  ءهرجح  زا  نوچ  ناطلس  .ورسخرصان.مکبا 
چیه دسانـش  ات  رگم  شهاش  نآ  درک  شیامزآ  هنمد .) هلیلک و   ) .درک یم  ناحتما  شیامزآ  عاوناب  ار  کی  ره  و  همانزورون .)  ) .دوب وا 
ددرگ دـنک  وا  ناج  دـیامن  نوچ  شیامزآ  لوگ  تسه  هک  یـسک  درادـنپ  هتخپ  لوغ  دـیئارایب  هک  ار  اه  هروغ  .راطع.رگدـکی  زا  زاـب 

هب رگم  ددرگن  ریـش  هک  ردامب  خـساپ  داد  نینچ  یگتـشکراک :  .لمع  ترثک  .قشم  .تضایر  .شزرو  .يولوم.وا ||  نادـند  نومزآز 
شیامزآ اـب  هلاـس  لـهچ  لاـثما : .ءـالتبا -  .راـبتخا  .ناـحتما  ندرک ؛ شیاـمزآ   - .دوش هدومزآ  هب  عوجر  .یـسودرف.ریلد و  شیاـمزآ 

.یسودرف.دوب

.هاگشیامزآ

.ناحتما لحم  .شیامزآ  دروم  .شیامزآ  ياج  بکرم ) ِا  [ ) ِز ِي [ْز / 

.رگشیامزآ

.يرهچونم.يرگشیامزآ نوچ  راجنهب  مدش  یناتساب  ءهناخ  نادب  بِّرجم :  .هدنیامزآ  .نِحتمم  ( بکرم ص  [ ) ِز ِي َگ [ْز / 

.هدنیامزآ

.رگشیامزآ .نِحتمم  .بِّرجم  فن ) [ ) ِد ِز َي َد /  [ْز / 

.دنمزآ
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هب مئاد  وا  هاوخدـب  دـساح و  عولو :  .هاوخرپ  .راکعمط  .كاـنزآ  .زآ  بحاـص  .روزآ  .عماـط  .ْهِرَـش  .علوم  .صیرح  بکرم ) ص  [ ) [َم
.تسا دنمزاین  هرامه  دنمزآ  لاثما : .ینزوس -  .ریمب  وگ  دوبن ، كاب  دریمب  ترسح  نیا  رد  رگ  دنمزآ  تسا  گرم 

.يدنمزآ

رگد .یـسودرف.شوپم  يدـنمزآ  رداچ  همه  شوهرایـسب  درم  یـشناد  ایا  یهاوخرپ :  .هرـش  .عمط  .علو  .صرح  بکرم ) صماح  [ ) [َم
.یسودرف.جنپس يارس  رد  لدگنت  ندش  جنر  هودنا و  تسیدنمزآ 

.یگدومزآ

.یگتشکراک .یگدوب  نحتمم  برجم و  .هدومزآ  تفص  یگنوگچ و  ( صماح [ ) ِد ِز َد /  [ْز / 

.ندومزآ

(. يزنطن بیدا   ) .ءالب .بیردت  .ندرک  شیامزآ  راهد .)  ) .بیرجت .التبا  ینزوز .)  ) .رابتخا .ناحتما  .هبرجت  .تبرجت  صم ) [ ) ِز َد [ْز / 
ارک سیرـضت :  .صیحمت  .ندرک  یـسراو  .ناتتفا  .هنتف  .ربس  راهد .)  ) .تربخ .ندیجنـس  .كانتحا  .رایتبا  .روب  .سیرجت  .البا  .ولب  .الب 

ای یکدور.دـیارْگن  هاگیاج  نینچب  تخب  دـیامزاین  ات  شهزیت  .روکـشوبا.تشذگرب  وا  رب  یهانگ  را  لانم  تشگ  وت  رای  شیدومزآ و 
نایز دوسب و  دـیابب  دوسب  یهاوخب  ار  یـسک  رهم  وچ  .یـسودرف.دومزآ  رگد  دـهاوخب  مِک  رگم  دوب  مزر  یـسب  وا  نم و  نایم  .یقیقد 
یمه دوب  مارآ  هک  اجنآ  هب  شدناشن  .یسودرف.دنچ  دندومزآ  گنـس  دندوسب  دنمروز  دب  هک  سکنآ  ره  رکـشل  .یـسودرف.دومزآ ز 

رد هک  يدومزآ  ارم  .یـسودرف.دوبن  هداز  كاپ  زج  راـک  رهب  دومزآ  یمه  شلاـس  تفه  نینچ  .یـسودرف.دومزآ  ار  لاز  رم  تساوخ 
رب ریت  دیامزآ  لیپ  رب  غیت  .یـسودرف.دوب  میب  ارو  رکـشل  لد ز  رد  هک  دومزآ  اهتفگ  نیدـب  ار  هپـس  راسگیم  ءهداب  اب  هک  منانچ  رازراک 

سیو و ) .میاـمزآ هدومزآ  نیدـنچ  هک  میازف  دوخ  جـنر  هک  مناد  یمه  .یخرف  .نیگمهـس  درم  ْتنیا  يراوـس  هنادرم  ْتنیا  ناـیژ  ریش 
هدومزآ نیدنچ  هک  میار  هریخ  هچ  لد و  هتفشآ  هچ  نیمار .) سیو و  ( ؟ میازف دوخ  جنر  هدوهیب  ارچ  میامزآ  هدومزآ  نم  ارچ  نیمار .)

هک یئاـمن  هدوهیب  جـنر  ار  ناور  نیمار .) سیو و  ) .میاـمزآ هدومزآ  زیچ  وچ  میازف  دوـخ  راـگزور  یهاـبت  نیمار .) سیو و  ) .میاـمزآ
زجب نیمار .) سیو و  ) .میاـمزآ هدوـمزآ  نیدـنچ  هک  میار  تسـس  يور و  هتفـشآ  نم  هن  نیمار .) سیو و  ) .یئاـمزآ هدوـمزآ  نیدـنچ 

یم ار  ناشیا  هتفه  کی  رـصن  دندروآ و  دمحا  رـصن  دزن  ار  ناشیا  نیمار .) سیو و  ) .میامزآ هدومزآ  زین  رگا  میاج  چیه  دشابن  خزود 
ار اهراک  نوچ  ام  و  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هدرک  رایتخا  رتدرخب  ناشیا  زا  دنچ  ینت  ات  دومزآ  دیابیم  ار  ناشیا  یقهیب .) خیرات   ) .دومزآ
(. یقهیب خـیرات   ) ...هک دومن  نآ  باوص  هدومزآ ، میدوب و  هتـسناد  ار  درم  نیا  میتـسیرگنب و  ار  نآ  سپ  شیپ و  میتشهنزاـب و  رتوکین 

نورد نادـیم  رهب  مدومزآ  قلخ  مدـید و  ار  ناهج  .ورـسخرصان.یئانشآ  گرگ  زا  زگره  دـیان  هک  یئامزآ  دـص  شرگ  وا  تسناـمه 
ار هلفـس  نیا  هک  سپ  نآ  زا  .ورـسخرصان.ناقهد  يزات و  ءهتفگ  يدینـش  يدومزآ  يا و  هدید  ار  ناهج  .ورـسخرصان.یلاجم  متـسج 
ِِهب تـلح  برجملا  برج  نـم  يدوـمزآ  هـک  اــتفگ  يرادــن  اــفو  مـتفگ  .ورــسخرصان.مریصب  رگ  متفوـن  نورد  شهاــچب  مدوـمزآ 

هلیلک و  [ . ) ریـش تسا [  هدومزایب  اهراب  ار  ناشیا  هنمد .) هلیلک و   ) .دومزآ رتشیب  ار  واگ ]  ] وا تاداع  قالخا و  ...ریـش  .یئانـس.همادنلا 
نانچمه نتـسویپ  یعـس  ناسک  نینچ  ...میدقت  رد  هنمد .) هلیلک و   ) .دـیدن لصاح  طب ]  دومزایب [  ار ]  یئانـشور  ار [  نآ  اهراب  هنمد .)

يا هدومزان  مه  لصو  هنمد .) هلیلک و   ) .مدومزآ ار  ریش  هک  هتفگ  ...هبرتش  هنمد .) هلیلک و   ) .دیامزآ گنس  رب  ریشمش  یـسک  هک  دشاب 
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.يولوم.تسیگدـنیاپ یگدـنز  نیز  مهر  نوچ  تسیگدـنز  رد  نم  گرم  مدومزآ  .يرونا.درازاـن  يوـم  هک  دزیرب  نوـخ  فـطلب  هک 
نم ناتـسلگ .)  ) .نک نز  هگنآو  يامزایب  تیدرم  ناتـسلگ .)  ) ...هدومزاـین یتشک  تنحم  دوب و  هدـیدن  اـیرد  رگید  هک  یمـالغ  ًاـقافتا 
هدم شدوخ  راک  رد  یئامزاین  ناجب  هک  يرای  .يدعـس.رام  ءهدـیزگ  دوب  رفنتم  نامـسیر  یتخـس ز  نیا  هدـید  جـنر و  نیا  ما  هدومزآ 

زا دعب  دیابن  تسویپ  هاگنآ  دومزآ  وک  یـسک  .ورـسخریما.تسین  یکی  ناجب  دوب  راک  نوچ  تسین  یکـش  نان  هب  دوب  رای  دـص  یئاور 
يو زا  مدومزآ  دنچره  همان .) هد  زا   ) يدحوا .یئاخ  رایـسب  دوخ  تسد  ترـسح  یئامزآ ز  هگنآ  ّيدنویپ و  وچ  تسد  شندیئاخ  نآ 
دور يار و  اب  درگرب  ریجخن  هب  تاساقم :  .ندرب  .ندیـشک  .ندرک  لمحت  .ظفاح.همادـنلا ||  ِِهب  تلح  برجملا  برج  نم  مدوس  دوبن 
هوک ارم  جنر  رگا  .یخرف  ؟ دیامزآ درد  جنر و  همه  وز  لد  هک  یئوجگنج  لد  رب  مهن  لد  ارچ  .یـسودرف.دومزآ  يدـب  دـیابن  ات  نادـب 

سیو و ) .ندومزآ امرـس  فرب و  بیهن  ندوب  ياج  رب  نیا  زا  شیب  مراین  نیمار .) سیو و   ) .دـیاین نوخ  زج  وا  زا  بآ  ياـجب  دـیامزآ 
زا هک  تسا  يوج  ماج  رگید  ناهاش  نوچ  هن  نیمار .) سیو و  ) .ندومزآ دـیاب  هک  اجنر  اسب  ندورد  ات  نتـسر  هب  ات  نتـشک  ز  نیمار .)

.گنج ندرک  .دعـسدوعسم ||  ؟ دیامزاین ار  الب  دـنب  ات  دـناد  هچ  تیفاع  رطخ  مدرم  نیمار .) سیو و   ) .تسا يوج  مان  ندومزآ  جـنر 
يامزآ گنج  هاش  اب  هک  تتفگ  هک  .یـسودرف  ؟ دومزآ مزر  هدیـش  اب  تسراـی  هک  دوبن  يراوس  ناریا  دـیوگ ز  هک  مزر :  دربن و  نداد 
دیامزآ مزر  هک  .یـسودرف.دومزآ  دربن  وا  اب  هک  سکنآ  زا  دوبن  شدای  ریجخن و  درک  یمه  .یـسودرف  ؟ ياـپب رب  وا  شیپ  ارم  يدـیدن 

ادیپ وچ  .یسودرف.دربن  هدومزآ  دنک  يراوس  درم  هیامنارگ  دنیب  جنر  یسب  .یـسودرف.نیک  بساجرا  زا  يدرمب  دهاوخب  نیمز  ناروتب 
خرچ اب  هن  .يدسا.دوز  بیْرفب  ْشناوارف  زیچب  دومزآ  دربن  دیاشن  وا  اب  وچ  يوا  راک  زا  سرپ  نامز  ره  ناهن  يوج  هنیک  ینمـشد  دوش 

زا هک  يار  دشابن ز  یئامزآ  غورد  یئوگغورد :  یئامزآ ؛ غورد  .يدـسا.دوس -  هراچ  دوب  دـش  دـب  تخب  نوچ  هن  دومزآ  دربن  دـیاش 
یهگ دراد  داـــش  یهگ  دـــنلب  خرچ  تسیئاـــمزآ  غورد  يوـــگغورد :  ياـــمزآ ؛ غورد  .یـــسودرف.ياجب -  یگرزب  دـــشاب  يار 
غورد نتفگ :  غورد  ندومزآ ؛ غورد  .يدـسا.يامزآ -  غورد  دـشاب  هک  هب  نآ  زا  ياج  هدـیرب ز  دـشاب  هک  ینابز  .یـسودرف.دنمتسم 

...یناوج راگزور  نادب  نتفرگ :  یتشک  ندومزآ ؛ روز  ندیزرو : .يدـسا.تسیگراب ||  رنه  رد  ارک  دـیوگن  تسیگراچیب  ندومزآ ز 
میدومزآ يا  هنوـگ  ره  دـنمک ز  زرگب و  ریت و  هب  غـیت و  هب  ندرب :  راـکب  یقهیب || .) خـیرات   ) .ندوـمزآ روز  نوـچ  يدرک  اهتـضایر 

 : نداد تضایر  .نداد  قشم  .ندینازرو  .یـسودرف.دومزآ ||  هاش  جات  نیا  مداد  ارت  دوب  هداد  ارم  نودیرف  نوچ  نانچ  .یـسودرف.دنچ 
زور راـهچ  ار  اـپراهچ  .بیبـط  هن  ور  هدوـمزآ  هب  لاـثما : .یـسودرف.ریش -  لاـگنچ  دـنواسب  ناروـگ  هن  ریلد  ندوـمزآز  دوـش  هبور  هن 

شیامزآ نآ  میود  ردـصم  ردـصم و  مسا  .دـنیامزآ و  ریـس  اب  ار  کـشم  .تخانـش  ناوت  دوز  ار  یمدآ  زور ؛ ود  ار  اـپود  دـنیامزآ و 
.تسا هیبش  ینیطال  (Examinare « ) ران یمازگِا   » اب هملک  نیا  ( - 1 ( ) 1) .يامزآ .مدومزآ  .تسا 

.یندومزآ

.ندومزآ جاتحم  .ندومزآ  روخرد  .ندومزآ  ِردزا  تقایل ) ص  [ ) ِز َد [ْز / 

.هدومزآ

.هتخُس .هتخپ  .راک  هدرک  .هدیدراک  حارُص .)  ) .رقوم .کنُح  .ذَجنم  .دَجنُم  .بَّرَدُم  .هدیجنـس  .نَحتمم  .برجم  فم ) ن  [ ) ِد ِز َد /  [ْز / 
اب راد  هرز  راوس  هدومزآ  رازهـشش  هر  ود  .یـسودرف.رازب  ار  ناگتـسب  نآ  دراد  یمه  راوس  هدومزآ  رازهـشش  ابا  هدـیدایند :  .هدـیزرو 

هزین همه  راوس  هدومزآ  رازه  هد  درب  .یـسودرف.هورگ  هدومزآ  رازه  هد  ابا  هوک  وچ  دمآ  ردنا  هاپـس  بلق  .یـسودرف.راسواگ ز  ءهزرگ 
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هدومزآ و یـسک  زاب  ات  دـیاب  زارد  راگزور  هک  هدـم  تسد  زا  هدومزآ  شابم و  نمیا  هدومزآاـن  مدرم  رب  .یـسودرف.رازراک  ِردزا  راد 
.هدـیزرو .هدـید  تضایر  همانـسوباق || .) زا   ) .هدومزآان مدرم  زا  هب  هدومزآ  ِدد  هک  تسا  هدـمآ  لثم  ردـنا  هک  دـیآ  تسد  هب  دـمتعم 

کین هدومزآراک ؛  - .دوش شیاـمزآ  هب  عوجر  .یـسودرف.روز و  درک  وا  رب  يدـنت  هب  دـیاشن  روتـس  دـشابن  هدومزآ  رگو  هتـشکراک : 
یتیگ هدومزآ ز  مرگ  هن  درم  هماک  دوخ  سواک  تفگ  یمه  ندوب :  هبرجت  یب  هتخپان و  رایسب  ندوب ؛ هدومزاین  درس  مرگ و   - .بّرُجم

هک درم  هدـیدناهج  دـشاب  دـنمدرخ  .یـسودرف.درس  هن  یتیگ  هدومزآ ز  مرگ  هن  درمریـش  ياک  زردوگ  تفگ  ودـب  .یـسودرف.درس  هن 
.يا هدومزآ  دب  کین و  يا ، هدیشچ  درس  مرگ و  يا ، هدیمارآ  يا ، هدیدناهج  ناتـسوب .)  ) يدعـس .درـس  تسا و  هدومزآ  مرگ  رایـسب 

(. نویعلا ةرق   ) .درآ ینامیشپ  ندومزآ  ار  هدومزآ  لاثما : .ندوب -  برُجم  تخس  ؛ ندوب هدومزآ  درس ) مرگ و   ) دب کین و  (. - ناتسلگ )
(. همانسوباق  ) .هدومزآان مدرم  زا  هب  هدومزآ  ِدد  .نکم  يداتسا  هدومزآ  هب  يامرفم و  راک  هدومزآانب  .تسا  لهج  ندومزآ  ار  هدومزآ 

.راک هدومزآ 

.بّرُجم .هدومزآ  ماوع ، لوادت  رد  بکرم ) ص  [ ) ِد ِز َد /  [ْز / 

.نومزآ

ار نومزآ  نونک  دنورا :  .شجنـس  .نیورآ  .نَوَر  .شیامزآ  .تبرجت  .هبرجت  .ناحتما  .الب  .ندومزآ  زا  ردـصم  مسا  ِا ) صِما ، [ ) ِز [ْز / 
رگا .یـسودرف.شدرازایب  ار  نومزآ  یمه  شدراشفب  تفرگب و  تسد  یکی  .یـسودرف.راگزور  دوب  نوچ  اـت  میزاـسب  رازراـک  یکی 

ناـسب ددرگب  گـنجب  ار  نومزآ  یکی  نم  رب  هک  .یـسودرف  .رهب  تسا  گرم  درد و  شندروخ  نآ  زا  رهز  دْروـخ  یـسک  ار  نوـمزآ 
درکن واـس  ژاـب و  يرتهم  ره  تفرذـپب  .یـسودرف.دروآ  درگ  ّيدرمب و  دـشوکب  درخ  نومزآ  زا  هکنآ  رگد  .یـسودرف.گنهن  روـالد 

زا دیآ  تسس  هکنآ  گنجب  .يدسا.نومزآ  شمهاوخ  يون  مخزب  نوگ  ساملا  نم  مراد  غیت  یکی  .یسودرف.وات  ریـش  اب  واگ  نومزآ 
زک يدب  نآ  ازس  .يدسا.نومزآ  دننک  یتخس  مشخ و  هگ  نوردنا  رهمب  ار  ناتسود  همه  .يدسا.نورب  ناوید  نکفب ز  مان  ارو  نومزآ 

یهاوخ .يدسا.ما  هدروآ  لباز  زا  هک  سب  نیمه  ما  هدرک  نومزآک  يرکـشل  ارم  .يدسا.نومزآ  رنه  ردـنا  يدرک  ارم  نونک  نیتسخن 
یـسک رگ  هکرعم  زور  داـب  نوچ  دـهج  نوریب  نیمک  زا  .نارطق.راـخب  اـهدژا  فک  گـنلپ و  یناـشیپ  نومزآ  رهبزا  یئوج  ْشنیک  هک 

نومزآز اناهج  .ورسخرصان.هّرم  دصب  نومزآ  ما  هدرک  نم  دیان  مهب  عمط  یگدازآ و  .یقرزا  (. 1) ناه هک  ار  نآ  نومزآ  رهبز  دیوگ 
دراینرب دیورب  رگ  زآ  مخت  ار  نومزآ  يراکب  رو  .ورسخرصان  .يدنق  رد  رهز  يورب  یشین  رد  شون  ریزب  يدالوپ  رادرک  زا  باجنس و 

ددرگ دنک  وا  ناج  دیامن  نوچ  شیامزآ  .راطع.شنومزآ  رگید  راهنز  نکم  شراب  دنچ  يدومزآکار  یـسک  .ورـسخرصان.لاحم  زج 
زا هک  تربع  .هبرجت  لصاح  .يولوم.نوزف ||  شناج  ربخ  نوزفا  ارک  ره  نومزآ  رد  ربخ  زج  دشابن  ناج  .يولوم.وا  نادـند  نومزآز 

کین هب  نوردنا  راکب  یناد  هچنآ  يوگب  زارف  بیشن و  ردنا  هتشگ  يا  هک  زاب  تفگ  نامز  نآ  بسـشگ  نادْمهب  دیآ :  لصاح  هبرجت 
يار ردپ  اب  درادن :  یجرخ  لام و  ناحتما  دنیوگ  زورما  هک  تسنامه  نیا  ناگیار ؛ نومزآ  لاثما : .یـسودرف.نومزآ -  راگزور  دب  و 

دنزاس و نیمک  رهـش  ءهزاورد  کیدزن  اهراوید  سپ  رد  راوس  دـنچ  یهاگرحـس  رگا  ...تسیلاخ  ریـسدرب  رهـش  ردـپ  يا  تفگ  دز و 
هتفگ نینچ  تفگ  کباتا  ...دشابن  تعنامم  تقاط  تعفادم و  تسد  ار  رهـش  لها  انامه  دنزادنا  رهـش  رد  ار  دوخ  دـنیاشگب  رد  نوچ 

رد ( - 1 (. ) ناکباب ریـشدرا  هب  بوسنم   ) .نومزآ هب  درخ  تسا و  دـنمزاین  دوخب  زیچ  ره  هقجالـس .) خـیرات   ) ...ناـگیار نومزآ  دـنا ،
.بسا تفص 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


.همزآ

.مزاوَا ج ، نادند .)  ) شین .بان  .مِزآ  ِا ) ع  [ ) [ِز َم

.كانزآ

.دنمزآ .صیرح  .ْهِرَش  بکرم ) (ص 

.ندنزآ

نزایب و رگج  ( 1) بوک مه  رب  دوز و  وت  نک  نورب  هدرگ  بیـصع و  نتفوک : )؟(  .نزوسب  نتخود  .ندینَزآ  .ندیْدنَزآ  صم ) [ ) [َز َد
.درون جنوز  وزو  ن ل : ( - 1  ) .یئاسک.نک ناماسب  ار  جنکآ 

.دوزآ

.مهفزیت .رظنزیت  هللا .) ۀمعن  گنهرف   ) .كریز .لقاع  (ص )

.روزآ

یمه روزآ  دوش  مدرم  هدنناد  وچ  علوم :  .عولو  .عوله  .عاّمط  .عماط  .زآ  بحاص  .جنرو  .دـنمزآ  راّهد .)  ) .صیرح بکرم ) ص  [ ) [َو
دوـب شدنفـسوگ  رگم  .یـسودرف.دروخ  باوـخیب و  درم  روزآ  یکی  درودیـشرف  هک  خـساپ  داد  نـینچ  .یـسودرف.ربب  دـیاین  وا  شناد 
دبلاک هنسْرگ  مکش  تسوپ  هن  رد  نتب  شداب  زغم  هن  هک  تسوا  رانید  هدنکآ  رپ ز  نیمز  رامش  نیز  رخ  بسا و  رتشا و  نامه  رازهدص 
دـشاب درم  روزآ  لد  .یـسودرف.زادگ  جنر و  هب  ندیرچان  زا  نت  زاین  زآ و  تسد  رد  راتفرگ  هنب  راب و  هن  شیوخ و  دـنزرف و  هن  هنهْرب 
دبیرف يزیچب  .یـسودرف.تشگ  دود  ءهناخ  روزآ  لد  تشگ  دونـشخ  هکره  دوش  رگناوت  .یـسودرف.درگم  یناوت  ات  عمط  درگب  دردـب 

.يدسا.رتشیب نادب  شزاین  دشاب  هک  روزآ  لد 

.روزآ

تعیبـط يا  روـخ  كاـخ  عناـق  تیمح  يا  شاـب  درف  روـجنر  متنم  درد  دـنکن  مروـخب  رگا  دوـخ  ماـج  ءهعرج  رَوزآ :  بـکرم ) (ص 
.لیعامسا لامک  روزآ ؟ تودع  ءهشوگرگجب  دشن  رگا  تسیچ  یپ  زا  هدنام  زاب  نانچ  ریت  ناهد  .يرونا.روزآ 

.يروزآ

.شهاوخ .يوه  .توهش  .علو  .صرح  .عمط  يوه ) .شهاوخ  هیروزآ ، يولهپ  زا  ( ) بکرم صماح  [ ) [َو

.غوزآ

.غوژآ .غژآ  .غزآ  ِا ) )
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.ندیزآ

.ندرزآ .نداد  رازآ  .دشاب ||  ندیزر  فحـصم  دیاش  ینعم  نیدب  .ندرک و  گنر  .ندیجآ ||  .ندـجآ  .ندـیژآ  .ندژآ  صم ) [ ) [َد
(. ناهرب )

.كاهد يزآ 

.دوش بسارویب  كآ و  كاحض و  كآ و  هد  يژآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َد

.ریزآ

سایق یب  یهاوخ  هکنادـنچ  کـلف  زو  تسه  ریزآ  تنحم و  ّیتسین و  رامـشیب  یهاوخ  هکنادـنچ  ناـهج  رد  رازآ :  ءهلاـمم  ِا ) صِما ، )
.دایرف گناب و  .یتدایز ||  .هبلغ  .رخطـسا ||  .بـالات  .هکرب  .ضوح  ِا )  || ) .ریژآ ص )  || ) .يرونا.تسه ریـش  مشخ  وهآ و  ترفن 

(. ناهرب )

.غیزآ

و دـنا ، هدروآ  ینعم  نیا  هب  مه  ار  غیرآ  .تهارک  ناهرب .)  ) .دـسر مهب  نطاب  رهاظ و  رد  یـسک  لاعفا  لاوقا و  زا  هک  یترفن  رفنت و  ِا ) )
(. اکیرَا یناتساب : یسراف   ) تسا حیحص  هلمهم  ءار  اب  غیرآ  هتبلا 

.نیزآ

داد مزر  برع  اب  درک و  درگ  یهاپس  صاقو  دعس  تسد  هب  نیادم  حتف  زا  سپ  هک  ناریا  ءارما  زا  یکی  مان  نازمره ، رسپ  .نیذآ  ِخا ) )
.دش هتشک  يرجه  لاس 16  رد  و 

.هنیزآ

.دوش هنیژآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.سناژآ

.Agence ( - 1 (. ) ناتسگنهرف  ) .يرازگراک تالماعم ؛ سناژآ   - .يرازگربخ رابخا ؛ سناژآ   - .هدنیامن ( 1 () ِا يوسنارف ، )

.خژآ

.دوش خزآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َژ

.فدژآ
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.دوش فدزا  هب  عوجر  يرشخمز .)  ) .جولآ .جلآ  .رورعز  .فَدْزَا  .فَدْزآ  ِا ) [ ) [َد

.ندژآ

فک ای  هماج  يور  رب  یئاه  یگتـسجرب  .ندیژآ  .ندیزآ  .ندزآ  .ندرک  هدنکن  .ندرک  هدیجآ  .ندیجآ  .ندجآ  صم ) [ ) ِژ َد َژ /  [ْژ / 
هدر وس  ره  هدنتسرپ  هدیشک  ار :  یمکحم  ای  تنیز  نتخود  رز  میس و  ءهتـشر  اب  ای  مشپ  ای  هبنپ  زا  خن  اب  نآ  لاثما  هویگ و  يوس  نورب 

ار شاهنخـس  بوخ  .ورـسخرصان.نژایم  هتـشررزب  رخ  میلگ  رام  هگ  یهام و  هگ  دوب  دـیاشن  .یـسودرف.هدژآ  رزب  ناـشاه  هماـج  همه 
 : دوش هدژآ  هب  عوجر  .نآ  دننام  مصخ و  نت  رد  ریت  ندـناشنرد  .ورـسخرصان ||  .نژایب  شیوخ  فیطل  ناج  لد و  رب  ترکف  نزوسب 
 : نآ دـننام  ناهوس و  اـب  هکناـنچ  ندـیدنر ، نیمار || .) سیو و   ) .ریجخن دنتـشگ  رَپ  ُرپ ز  یتفگ  وت  ریت  هدژآ  ناـشیا  مرچ  رد  سب  ز 

 || .يدسا.نیکب دژایب  ناهوس  وچ  نادندب  نینهآ  ءهزین  شردنا  ماکب  .یـسودرف.ندژآ  رهزب  ار  نابز  دیابن  ندب  دیاب  رادهگن  ار  نابز 
یناوتن هک  ندب  دیاشن  نآک  نآ  زا  شیدنیم  .یـسودرف.ندژآ  ریت  هب  نمـشد  مشچ  همه  ندز  دـیاب  زرگ  هزین و  نونک  ندرک :  خاروس 
شکور .ندرک  یلط  .ندرک  نوـلم  .ندرک  گـنر  .ندودـنا  .يدـسا.ندژآ ||  ریت  هب  ار  وا  مرچ  همه  .یـسودرف.ندژآ  بآ  هب  نـهآ 

، دودـنا میـس  ندژآ ؛ رزب  میـسب ،  - .یـسودرف.هدژآ نوخب  رفـصعم  ناـخر  هدز  لد  رتخد  دـش  هناـخ  يوس  زورما :  حالطـصاب  ندرک ،
هک دنمک  نیکشم  ورس  رب  هتشهورف  راهب  نوچ  خرب  ورـس و  يالابب  رادجات  ینز  رب ، وا  رب  هتـسشن  ندرک :  بَّهَذُم  ضَّضَفُم ، دودنارز ،
نآ زا  رهش  نآ  ردنا  تسشن  .یسودرف.هدش  نابات  دیشروخ  کشر  شخر  هدژآ  میـسب  ینوتـس  ناسب  ...دنب  هب  ار  نالدرپ  نادب  يدرک 

نیّرز و هزادـنا  یب  .یـسودرف.هدژآ  رزب  اتـسا  دـنز و  همه  هدکـشتآ  زدـنک  رد  هدروآرب  دوب  هدروآرب  نودـیرف  زدـنک  هک  دوـب  هدرک 
ودـب هداهن  هدژآ  رزب  یهاگ  دـنداهن  هدکـشتآ  هب  ناوریـشونا ]  دـمآردنا [  ناون  .يدـسا.هدژآ  رزب  نوریب  کشم و  نورد  هدَد  نیمیس 

 || .يدسا.شرـس ردـنا  هتـسب  ناـشن  نیدـنرپ  شرفغم  هدژآرد  دـالوپ  .يدـسا.تسرد ز  دـبوم  دـناوخرب  زاوآ  هب  تُسا  دـنز و  ءهماـن 
هب ندژآ   - .ورـسخرصان .ژآ  یمه  يوش و  یمه  لقع  فکب  ار  ناـج  نادنخـس  يوج  بلب  تلافـس  درگ  زا  نداد :  شلاـم  .ندـییاسب 

اتسا دنز و  همه  هدژآرز  ناویا  خاک و  نادب  هدکشتآ  يوس  رس  ناکرت ]  دنداهن [  ندرک :  بوکرز  تفوک ، میـس  رز ؛ هب  ندژآ  میس ،
دیدپ يزیچ  حطس  رد  یگتفرورف  يدوگ و  .هنوحاط ||  رقن  ایسآ ؛ گنس  ندژآ   - .یـسودرف.دنتخوس اهناویا  خاک و  همه  دنتخورفارب 

تفلاخم مشچ  ندرک :  هدنکن  .ماشیتسا  .دیآ  ادیپ  نآ  رد  یخاروس  هکنآ  یب  نآ  دننام  نزوس و  نوچ  زیت  يزیچ  ندینالخ  زا  ندروآ 
هدـنکآ وسنورب  هدرک  یلط  خرـس  رز  ود ز  ره  وزارت  نیمیـس  ءهّفک  ود  وچ  جـنران  .یخرف.يدژآ  رزب  یلو  فک  وـچمه  ریت  هب  نژاـیب 

هدژآ زیت  نزوس  رـسب  شیور  ودره  بل  هداهن  زاب  مهب  ریژآ  هب  وداج  كریز  كرگرز  یکی  هاگنآ  ولؤل و  شوخ و  بالگ  روفاـکب و 
ریدـغ يور  اوه  تاقالم  زا  .يرونا  .داـب  هتـسپ  وچمه  ناـهد  هدـنام  زاـب  هلاـن  زو  هدژآ  وت  دوسح  مشچ  راو  ماداـب  .يرهچونم  .راومه 

.گنرز هن  دزادـگ و  شتآ  هن  هک  ینزوسب  داـب  هدژآ  درز و  گـنران  وچ  تودـع  خر  يرونا.تسا .  ( 1) ناهوس ءهدژآ  نوچ  تسار 
دوب هک  اهرهگ  نیدکاپ  دبوم  دروآ  شیپ  هب  نیچ  ناقاخ  جات  ات  دومرفب  ...رد :  ندـناشنرد  .ندرک  عصرم  .عیـصرت  .یبایراف ||  ریهظ 
رانید ز  مور ]  رصیق  راب [  درک  مرد  جنگ و  رتشا ز  دص  .یسودرف...دنتسارایب  رهوگب  ّرزب و  هدکـشتآ  راوید  دندنکب و  هدژآ  نآ  ردنا 
یکی رهگ  يدنچ  داتسرف  زیورپورسخ ]  نز  میرمب [  هدژآ  ناشمشچ  رب و  رهوگ  هدد ز  نیمیـس  نیرز و  دنچ  نامه  ...راثن  رهبز  ْهَجنپ 

يریبعت ندژآ ؛ ریـش  ماک   - .يدـسا.هدژآ رُد  هب  نوریب  کشم ، نورد  هدز  نیرز  نیمیـس و  هزارفا  یپ  .یـسودرف.رزب  هدرک  سواط  زغن 
وا یهاوخ  نیک  رطخب  ار  دوخ  ورنیا  زا  ندرزآ و  ار  لوه  بعـص و  نمـشد  نتفرگ ؛ يزابب  ریـش  مد  ندـیراخ ، ریـش  ماک  دـننام  یلثم ،

.نآ ءهدیجآ  تمسق  ناهوس ؛ ءهدژآ  ( - 1  ) .یسودرف.ندژآ ریش  ماک  رتشین  نیدب  ندز  نادنچ  يار  شلوم و  همه  ندنکفا : 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


.هدژآ

(1) كوس دننام  یکوان  ریت  زا  وت  نانمشد  مادنا  زیت :  كون  يزیچ  اب  هدیلخ  .هدجآ  .هدیژآ  .هدیجآ  .هدزآ  فم ) ن  [ ) ِد ِژ َد /  َژ /  [ْژ / 
.هتـسخ ًازاـجم ، .یـسودرف.هدد ||  ماد و  دـنرآ  شیاـشخب  هک  هدژآ  ینک  ناـشْرگج  یغادـب  .يراـخب  رکاـش  .هدژآ  داـب  وج  ءهشوخ 

، حورجم هتسخ ، ًازاجم ، ندرک ؛ هدژآ   - .یسودرف.هدژآ دردب  دشابن  وک  یلد  هدد  وید و  لب ز  رمـش  مدرم  هن  نیمغ :  .نیزح  .حورجم 
رب درآ  شیاشخب  هک  هدژآ  ینک  ناشْرگج  یغادب  زور  هریت  زج  دـننیبن  زگره  هک  زوسب  ار  رگدادـیب  ود  ره  لد  ندرک :  نیمغ  نیزح ،

هیخب اب  هتخود  .یسودرف.هدژآ ||  نوخب  رفـصعم  ناخر  هدز  لد  رتخد  دش  هناخ  يوس  نولم :  .هدرک  گنر  .یـسودرف.هدد ||  ناشیا 
قرغ رزب ؛ ندوب  هدژآ  (. - سرفلا حاحص   ) .هب َّرضُم  .هدز  هدنکن  ءهماج  .ایـسآ ||  گنـس  رد  هکنانچ  هروقنم ، .روقنم  .هدنکن ||  ياه 
يارب یـسودرف  ءهعطق  نیا  رد  هدژآ  ءهملک  ینعم  .یـسودرف.هدژآ ||  رزب  رـسکی  ياپارـس  هدر  هدیـشک  ناـگرزب  هیورود  ندوـب :  رز 
دنرایب رامـش  زا  نوزف  مزیه  گنـس و  چگ و  دـنروآ  نارگ  کتپ  يور و  سم و  دـنروآ  نارگنهآک  دومرفب  تسین :  نشور  هدـنراگن 
سکنآ ره  نارگنهآ  مه ز  رگراوید ، تسار ز  هدرک  وزرآ  رب  راک  دش  وچ  تساوخ  هک  يزیچ  دندرب  هزادنا  یب  راکب  دیآ  هکنادـنچ 

زا درک  راوید  ود  هورگ  دش  یشناد  يروشک  ره  دندش ز  روای  هتسیاب  راک  نآ  رب  دندش  ردنکـس  دزنب  یتیگ  نآ ز  ردنا  دوب  داتـسا  هک 
رد سم  هدـنکارپ  یکی  نهآ  تشگنا و  شر  دـص  وا  زا  وا  يانهپ  هدرک  شر  هاش  دـص  وچ  وا  يالاب  غیت  رـس  اـت  نب  هوک ز  ياـنهپ  ود 
زا وـچ  هدر  کـی  يرهوـگ  ره  تخیر  یمه  ناـیک  يار  نوـسفا و  دـشاب  نـینچ  ناـیم  ردـنا  شدرگوـگ  تـخیر  یمه  یکدـنا  ناـیم 

دومرفب دندز  رس  رب  تشگنا  راورخب  دنتخیر  نارهوگ  رـس  رب  یمه  ( 3) دنتخیوآرب نغور  تفن و  یـسب  هدژآ  تشگ  غیت  ات  ( 2) كاخ
.دهدیم نآ  دننام  حطـس و  نوچ  یینعم  تسین و  اهگنهرف  طوبـضم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  كوس  ( - 1  ) .یسودرف.دندزردنا شتآ  ات 

.دنتخیمآرب ن ل : ( - 3  ) .هوک غیت  ات  نیمز  حطس  فک و  زا  ینعی  ( - 2  ) .ملعا هللاو 

.غژآ

.دوش غزآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [ُژ

.كادنفژآ

.كادنفآ .كادنفزآ  ِا ) [ ) [َف

.نگژآ

.نکبلغ .ندید  ناوت  نآ  سپ  زا  هک  کبشُم  يرد  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) [ِگ

.نژآ

هک نژآ ، عمـش  نژآریت و  نوچ  دهد ، یلوعفم  فصو  ینعم  هملکب  دـیآرد و  ءامـسا  ضعب  بیقع  رد  هملک  نیا  مخرم ) فم  ن  [ ) [َژ
خرچ تسـش  درک  شتـشپراخ  ناـسب  رـس  ترما  قوط  زا  دیـشک  رـس  وک  ره  رادرک  فَشَک  دـشاب :  هدژآ  عمـشب  هدژآریت و  هب  ینعمب 

.یناوریش راقفلاوذ  دیس  .نژآریت 
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.دنژآ

 || .دنیشن یبآ  هت  رد  هک  يال  لگ و  .دنژَا ||  .طالم  .ار  رگیدکیب  نتـسویپ  دنرتسگ  تشخ  ود  نایم  هک  رگید  ءهتفـش  ای  لگ  ِا ) [ ) [َژ
.هبالِگ

.ندنژآ

.دوش ندنزآ  هب  عوجر  .ندیجآ و  .ار ||  ود  نآ  نتسویپ  ندرتسگ ، نآ  دننام  تشخ و  ود  نایم  دنژآ  ینعی  طالم  صم ) [ ) [َژ َد

.هدنژآ

.دنک هدژآ  هدیجآ و  هکنآ  .درتسگ ||  تشخ  ود  نایم  لگ  هکنآ  فن ) [ ) ِد [َژ َد / 

.ندیدنژآ

.ار ود  نآ  ندیناسود  ندرتسگ  گنس  رجآ و  ای  تشخ  ود  نایم  لگ  تالم و  .ندنژآ  صم ) [ ) يد َد [َژ 

.هدیدنژآ

.هدرک طالمب  ( فم ن  [ ) ِد يد َد /  [َژ 

.گنژآ

نیا رد  گنف  نوچ  متسدنامب  يرامیب :  ای  يریپ و  ای  مشخ  زا  دتفا  مادنا  رب  هک  یگدیجنرت  .درََون  .غوجنا  .جنکش  .نکش  .نیچ  ِا ) [ ) [َژ
گنژآرپ نیک و  رپ ز  یلد  رهپـس  دراد  رهم  زا  رپ  ار  یلد  .كاکح  .گنژآرپ  يور  رـس و  لین  نوچ  هدش  امرـس  ز  ( 1) گنتلد هناخ و 

ار شیدنادب  راد  گنژآرپ  خر  تنمـشد  اب  وت  .یـسودرف.ایمیک  زا  رپ  لد  خر ، گنژآرپ  این  رگید  میخژد  سواک  وچ  .یـسودرف.رهچ 
دمایب ناـگرگ  .یـسودرف.يور ز  گـنژآرپ  ناـج و  مشخ  زا  رپ  يوا  شیپ  زا  دـش  نوریب  نیا و  تفگب  .یـسودرف.راد  گـنریب  هرهچ 

.یسودرف.گنن شْدمآ  ثریرغا  راتفگ  گنـشپ ز  روپ  يور  دش  گنژآرپ  .یـسودرف.تسردنتان  راسخر و  گنژآرپ  تُسب  هار  يوس 
نمـشد راک  نآ  زو  دـش  گنژآرپ  ناریا  هاش  خر  .یـسودرف.درد  رپ ز  لد  راسخر و  گنژآرپ  درم  ود  نآ  تفر  يوریـش  کـیدزن  هب 

رب سکب  درآ  شیاشخب  هن  .یسودرف.نکشرپ  لد  گنژآرپ و  خر  همه  نمجنا  گرزب  نآ  تشگ  هدنکارپ  .یسودرف.دش  گنت  شلد 
هماـن یکی  .یـسودرف.رهچ  گـنژآرپ  لد ، وزرآ  زا  رپ  رهمجرزوب  زور  مهن  دـمایب  .یـسودرف.رهچ  گـنژآرپ  يوـید  هاـگآژد  رهم  هن 

دـَنام ز رود  وک  تفگ  نینچ  هاش  يور  دـش  گـنژآرپ  خـساپ  .یـسودرف.درس ز  داـب  زا  رپ  بل  خر ، گـنژآرپ  درد  غاد و  رپ  تشونب 
ناریپ يور  وا ز  شـشخب  وا و  رادرک  يراوگرزب و  .یـسودرف.رهمجرزوب  هاش  ِرب  دـمایب  رهچ  گنژآرپ  رـسکی  دـنتفرب  .یـسودرف.هار 

ارت .یخرف  .گـنژآ  دروآرد  مزراوخ  شکرکـشل  يور  شعزف  زا  داـهن ، مزراوخب  يور  نوچ  هکنآ  .یخرف.گـنژآ  درب  یمه  نوریب 
گنت و لد  هدرک  تفای  ترـصن  وچ  ودع  دـیآ  وت  يز  .ورـسخرصان  .ینیچ  گنژآرپ و  خر  نم  اریزا ز  مباتفآ  نم  تسا و  درد  مشچ 

گنژآرپ هدنا  زا  هاش  خر  .يدسا.گرزب  مراک  تسه  مکچوک  رگ  هک  گروت  خساپ  داد  خر  گنژآرپ  .ورسخرصان.گنژآرپ  يور 
هک نونکا  گنچ  هدزرد  منمادب  يدب  روح  دص  گنر  هبش  میوم  ناوج و  مدب  هک  مد  نآ  .يدسا.دش  گنتلد  نامیـشپ و  هدرک  دش ز 
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هک یبآ  وچمه  لد  شتآ  زا  نم  يور  دـش  رهوگ ، نیمز  يا  .یقرزا  .گنن  دراد  یمه  دـنزرف  نز و  نم  زا  گنژآرپ  خرب  ریپ و  مدـش 
(. يدیمح تاماقم   ) .گنژآ یب  نامیرک  يور  نوچ  تسا و  گنت  نالیخب  لد  ناکرت و  مشچ  نوچ  .یئانس  .گنژآ  زا  دزو  داب  وا  رب 

یب شخر  گنتلد  تشگ  ندرک  هشیدـنا  سب  ز  مخ :  .هِرگ  .يولوم.تخرف ||  بابـش  نیا  دـنام  هزاـت  تخر  رب  دـتفین  یگنژآ  چـیه 
گنژآ رگا  کشخ  بوچ  نآ  ( 3) دـیرآ هم  یناشیپ  رد  ار  ( 2) يدیمان گنژآ  نیدـنچ  نیمار .) سیو و   ) .گنژآرپ یناشیپ  گنر و 

وربا رد  گنژآ  (. - فراعملا باتک   ) .میهدیم شیگزات  دیآ  یم  راهب  لصف  نوچ  اما  تسا  هداتفا  وا  تسوپ  رب  هدرپ  رب  هدرپ  اهیدـیمان 
ردام اب  تفگ  نینچ  یگتفرگ :  .ضابقنا  .ندروآ ||  ورباب  مخ  يرـشخمز .)  ) .ندروآ وربا  رد  نکـش  .ندـنکفا  وربا  هب  نیچ  ندروآ ؛

ریوشت گنژآ و  رپ  ...يوکب  یبایزاب  نخس  یئوگ  وچ  يوگم  زگره  زار  نانز  شیپ  هک  رایـشوه  ناتـساد  نیا  دز  وکین  هک  رایدنفـسا 
رد ِخا )  || ) .دیآ دیدپ  بآ  رد  هک  درخ  جوم  .دتفا ||  هماج  رد  هک  سیک  .یـسودرف.شرب ||  دـمآ  ینامیـشپ  نتفگ  شردام ز  دـش 

ودـب وا  گنهرف  اـهیئوداج و  سب  ز  دـنا :  هدروآ  لاـثم  ار  لـیذ  تیب  دـنا و  هداد  یناـم  ءهناـخراگن  ینعم  گـنژآ  هب  اـهگنهرف  ضعب 
نوچ رد  هناخب  گنتلد  متـسدنامب  ن ل : ( - 1  ) .دـشاب گنترا  گنژرا و  ففخم  ًارهاظ  گنژآ  ءهملک  یلو  .وا  گنژآ  دـندیورگب و 

.دیرایم ( - 3  ) .يدیماان ( - 2  ) .گنخ

.رهچ گنژآ 

.یسودرف.رهچ گنژآ  نیزربدار  رگد  رهمزرب  نراق و  نوچ  زین  نامه  نیزربدار :  بقل  ِخا ) [ ) [َژ ِچ

.نتفرگ گنژآ 

جنـشتم .ندـش  ضبقنم  .ندرک  ادـیپ  درون  .ندـیجنرت  .ندرک  ادـیپ  غوـجنا  هرگ ، جنکـش ، نکـش ، نیچ ، ( بکرم صم  [ ) [َژ ِگ ِر َت
.صلقت .نتشگ 

.كان گنژآ 

.هتفرگ .ضبقنم  .جاوم ||  .سیک ||  .هدروخ  نیچ  .هدیجنرت  .راد  غوجنا  هرگ ، درون ، نیچ ، جنکش ، نکش ، بکرم ) ص  [ ) [َژ

.یکان گنژآ 

.ضابقنا .یگدروخ ||  نیچ  .یگتفرگ  غوجنا  درون ، نیچ ، جنکش ، نکش ، .كان  گنژآ  یگنوگچ  تفـص و  بکرم ) صماح  [ ) [َژ
.یسیک .جنشت ||  || 

.روژآ

.دنا هدروآ  لاثم  هدمآ  دهاش  زین  روزآ  يارب  اهگنهرف  رد  هک  ار  يرونا  تیب  دنا و  هدرک  طبض  روزآاهگنهرف  ضعب  رد  بکرم ) (ص 
.دشاب روزآ  فیحصت  ًارهاظ  و 

.غوژآ
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.غزَا .غُزآ  .غوزآ  .غُژآ  ِا ) )

.هنایژآ

هاـم رهم و  تیلاـع ز  هاـگرد  تنیز  يارب  هـتخپ :  تـشخ  گنـس و  زا  نـیمز  شرف  .هدرک ||  چـگ  رمرم و  زا  نـیمز  شرف  ِا ) [ ) ِن [َن / 
.یکبول دیمع.هنایژآ  دندرک 

.خیژآ

نالیگ رد  یق و  زورما  هک  دـنا  هداد  مشچ  جـنک  ءهدـش  ربطـس  کشخ و  بآ  ینعی  صمر  ینعم  هملک  نیا  هب  اـهگنهرف  ضعب  رد  ِا ) )
.تس هتفرگ  هناخ  رب ، اجنآ  موب  ود  هک  یئوگ  نگاژف  مشچ  نآ  تسا  خیژآرپ  هراومه  دنا :  هدروآ  دهاش  ار  لیذ  تیب  و  دنیوگ ، دَنَک 

رد هرامع  رعـش  .تسا  هدـش  هتخاس  هرامع  تیب  ندـناوخ  طلغ  زا  دـشابن و  یـسراف  رد  يا  هملک  نینچ  ًارهاـظ  نکل  .يزورم  ءهراـمع 
زین لاخیپ  هچ  تسنامه ، زین  قح  تسا و  هدمآ  لاثم  خیپ  يارب  هدش و  طبض  ...تسا » خیپ  زا  رپ  هراومه   » ینهک یطخ  يدسا  گنهرف 

دهاـش دـییأتب  زین  ناـیط  زا  یتـیب  خـیژآ  يارب  ون  ياـهگنهرف  ضعب  رد  .تسه و  یـسراف  تغل  رد  خـیپ  هب  بوـسنم  اـی  ینعم  نیمه  هب 
( - 1 (. ) 1) صمَر هن  تسا  لوضف  خوش و  كرچ و  قلطم  ینعم  هب  لاـخیپ  خـیپ و  .تسا و  لوعجم  عونـصم و  ًارهاـظ  هک  دـننارذگیم 

(. يروعش زا   ) .ناهن شمشچ  خیژآ  ریز  شخر  ناهد  راخب  زا  غامد  هگ  هدش  تسا :  نیا  نایط  هب  بوسنم  تیب 

.ندیژآ

.ندیجآ .ندژآ  صم ) [ ) [َد

.هدیژآ

ماظن .رـسکی  تا  هیخب  داتفا  وچ  راک  يورب  هدـیژآ  سابل  يا  یملق  اب  فالم  هدرک :  هدـنکن  .هدـجآ  .هدـیجآ  .هدژآ  فم ) ن  [ ) ِد [َد / 
.يراق

.كآ هد  يژآ 

.دوش بسارویب  كآ و  هب  عوجر  .كاحض و  .كآ  هد  يزآ  بسا ) ینعم  هب  .ظ  كآ ، هرشع +  هد ، رام +  يژآ ، زا : ( ) ِخا [ ) ْهَد ]

.ریژآ

تشگرب هک  .یـسودرف.ریز  دنراد  هچب  ناگرهم  رد  هک  ریـش  ندوب ز  ریژآ  دیاب  نونک  زیهرپب :  .طاتحم  .رذحرب  .رِذَح  .رذتحم  (ص )
هشیدنارپ .یسودرف.شاب  ریت  شکرت و  اب  زور  بش و  شاب  ریژآ  يارایب و  ار  هپـس  باتـش  دراد  وت  گنجب  انامه  بایـسارفا  هنوگنیا  زا 

.یـسودرف.دوب ز ریگناهج  یهاپـس  وا  اب  هک  دوب  ریژآ  ریپ  زا  ردنا  هارب  كاب  سرت و  رپ  ریپ  نآ  زا  تشگ  شلد  كابت  زا  يوجمان  دـش 
مان و ءهرهب  نتـشاد  هگن  گنجب  ندوب  ریژآ  نمـشد  زا  مه  .یـسودرف.دوب  ریجخن  ْشندروخ  ياج  رهب  دوب  ریژآ  بش  زور و  هاوخدـب 
ِرب رتریژآ  ریجخن  نمشد ز  ز  رذحا :  رتریژآ ؛ .یسودرف.شاب -  ریت  رفغم و  اب  زور  بش و  شاب  ریژآک  دومرفب  متسرب  .یـسودرف.گنن 
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زا تناج  دوش  دوب  شیازف  ردـنا  تزور  همه  دوب  شیاـمزآ  اـب  يار  ترگ  اـناوت :  .يوق  .یـسودرف.رپ ||  ریت و  نوچ  هتـسویپ  تسود 
.یسودرف.ياج دیآرب ز  لد  ار  شیدنادب  يار  هب  نمشد  یـشاب ز  ریژآ  وچ  .یـسودرف.رتریگناهج  تیار  زغم و  لد و  رتریژآ  نمـشد 

يوا ریش  دش  کشخ  نینچ  ناتـسپ  هب  اذک )  ) دوبن رتدب  زین  شروخـشبآ  مه  دوبن  رتمک  واگ  نیا  هاگارچ  یئاناوت :  .ناوت  .تّوق  ِا ) || )
.گناب .هبلغ ||  .یسودرف.دوب ||  ریژآرپ  ندرک  راک  رد  هک  دوب  ریپ  یکی  خرفداز  ِرب  .یسودرف.يوا  ریژآ  و  ( 1) گنر دش  هنوگرگد 

دنا هداد  مهفزیت  دنمشوه و  شوهب و  رایشه ، اناد و  یکذ و  كریز و  هاگآ و  رضاح و  هدامآ و  ینعم  هملک  نیا  هب  اهگنهرف  ضعب  || 
تیب هدروآ و  يراکزیهرپ  ینعم  هب  ار  ریژآ  زین  .دـنا و  هداـتفا  هابتـشاب  قوف  ءهروکذـم  دـهاوش  ضعب  رد  هملک  نیا  ینعم  رد  ًارهاـظ  و 

نآ رد  هک  يوَگ  ریگبآ و  يژ و  ینعم  هب  یضعب  تسین و  ینعم  نیدب  ههبش  یب  دنا و  هداد  رارق  لاثم  ار  ...تشد  همه  رـسارس  يدسا :
.تسا طلغ  کش  یب  زین  نآ  ...ریژآ و  ردام  ياپب  ناشْدهد  ریـش  دنا :  هدینارذگ  دهاش  ار  يرهچونم  تیب  دنا و  هتفگ  هدش  عمج  بآ 

نابز .یسودرف.دوب  ریژآ  ششوپ  ندروخ و  ایگ  دوب  ریجخن  مرچ  یکی  زا  رازا  تسا :  لوهجم  هدنراگن  رب  هملک  ینعم  لیذ  تایبا  رد 
وداج زا  هدرک  ناهن  رایدنفـسا ]  تشاد [  ریجنز  دالوپ  زغن  یکی  .یـسودرف.نک  ریت  نابز  نامک و  ار  درخ  نک  ریژآ  نتفگ  نخـس  رد 

ندروخ و اـیگ  دوب  ریجخن  تشد  همه  رـسارس  .یـسودرف.شنت  زا  دربـب  ورین  هک  ناسنادـب  شندرگ  رد  ریجنز  تخادـنیب  تشاد  ریژآ 
هدـینارذگ دـهاش  ار  لیذ  تیب  هداد و  رارق  هملک  یناعم  زا  یکی  ار  راـکزیهرپ  سرفلا  حاحـص  بحاـص  .يدـسا.دوب و  ریژآ  شـشوپ 

ای هدومزآ  بّرجم و  ینعم  تیب  نیا  رد  .یقیقد.يریژآ و  راک  هدرک  نم  ندومن  دـبب  کنآ  زا  رگمتـس  رفاـک و  زج  مناوخن  ارت  تسا : 
رز ود ز  ره  وزارت  نیمیـس  ءهّفک  ود  وچ  جـنران  طایتحاب :  .تقدـب  .يداتـُسا  هب  .تراـهماب  ریژآ ؛ هب   - .دـیامنیم بسنا  رایـشه  یکذ و 
ره بل  هداهن  زاب  مهب  ریژآ  هب  وداج  كریز  كرگرز  یکی  هاگنآو  ولؤل  شوخ و  بالگ  روفاکب و  هدـنکآ  وسنورب  هدرک  یلط  خرس 

یمه ریبدـت  هچ  تسا و  يار  هچ  تفگ  نابزر  ّداـج :  .ّدـُجم  .اـشوک  .یعاـس  .يرهچونم ||  .راومه  هدژآ  زیت  نزوس  رـسب  شیور  ود 
ریـش .يرهچونم  .یمه  ریجنز  ءهقلح  زا  دنک  ناشاهر  هن  یمه  ریژآ  هب  دـشاب  ناشندرورپب  هن  یمه  ریـش  دـهدن  ار  ناکگچب  نیا  ردام 

.تسا یئاناوت  توق و  ینعم  هب  زین  گنر  ( - 1  ) .يرهچونم ریش ؟ دروخ  ياپب  اجک  يدید  كدوک  ریژآ  هب  ردام  ياپب  ناشْدهد 

.كاریژآ

.روتس یمدآ و  زا  دایرف  گناب و  .كاریژَا  ِا ) )

.هدنریژآ

.هدنناهاگآ فن ) [ ) ِد [َر َد / 

.ندیریژآ

.نتخاس ایهم  .نالعا ||  .مالعا  .نتفگ  رادربخ  .ندرک  رادربخ  .ندیناهاگآ  .ندیشورخ ||  .ندز  گناب  .ندرک ||  رایشه  صم ) [ ) [َد

.هدیریژآ

.هدشایهم .هدرک ||  هاگآ  فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.هنیژآ
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رقن نادب  يوس  نورد  زا  ار  ایـسآ  گنـس  هک  نیبوچ  ءهتـسد  تشرد و  ياه  هنادـند  اب  يدـنلک  نوچ  دـشاب  ینهآ  .هنیزآ  ِا ) [ ) ِن [َن / 
.نژآایسآ .لیطِرب  .هعقیم  .سَوْکِم  .راقنم  .نوژفا  سآ  .نوزفا  سآ  .هنَزایسآ  .دنک  درخ  رتهب  هناد  ات  دننک 

.سآ

نیربز گنـس  هتـشذگرد و  نیربز  نایم  خاروس  زا  نآ  زج  نینهآ و  یلیم  نایم  رد  ار  نیریز  هداهن و  مهرب  خـپ  درگ و  گنـس  ود  ِا ) )
، ددرگ تسد  هب  ار  هچنآ  .دزاس  درآ  ای  درخ  ار  نآ  زج  بوبح و  ددرگ و  قرب  راخب و  بآ و  ای  داـب  اـی  روتـس  اـی  یمدآ  تسد  توقب 

سآداب ددرگ  دابب  ار  هچنآ  روعان و  هنوحاط و  برع  ایسآ و  ای  بایسآ  ای  سآ  بآ  ددرگ  بآ  اب  ار  هچنآ  و  تسدسآ ، سآ و  تسد 
رتش اب  سآ  دنیوگ و  سآروتـس  سآرخ و  ار  گرزب  سآ  زین  هدندرگ و  روتـسب  سآ  و  دنمان ، حیرلا  یحر  داب و  سآ  خرچایـسآ و  و 

نینجنم و برع  بالود و  سآواگ و  ار  نآ  ددرگ  واگب  هک  سآ  و  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .دیوگ نوحط  هناحط و  برع  ار  هدندرگ 
تسه و سآ  شدرگ  ساره  دـیما و  دـبنگ  يا  وت  رد  هنحطم :  .هناحط  .نوحاط  .احر  .هنوحاط  .یحر  .دـیوگ  هیلاد  هبرع و  نونجنم و 
وز یمد  وت  هدوس  نامـسآ  سآ  زا  ترمع  .دعـسدوعسم.سآ  وچ  درگزیت  قرف  رب  زاـب  مشچ  ردـنا  یـسآ  وچ  مرخ  زبس و  سآ  ءهنوگ 

همرس ردق  .يرونا  .سآ  وچ  نادرگرس  وت  مصخ  نامسآ  يافج  زو  نامـسآ  سآ  درگ  زا  كاپ  وت  تخب  نماد  .یئانـس.هدوساین  ناجب 
.نتشگ سآ  .ندیدرگ  سآ  ندش ؛ سآ  .هُرْبنَا -  .دوب  هتخیر  وا  يوم  هک  رتشا  .یناقاخ.دیاس ||  رتدرخ  سآ  شا  هچره  دشاب  رتگرزب 

یمه ندش  مهاوخ  هتـسین  هنامز  يایـسآ  ریز  مدش  سآ  ندـیدرگ :  نحطُم  نیحط ، نوحطم ، .ندـش  یئایـسآ  درُخ ، مرن ، .ندـش  درآ 
تسه وا  قشع  يایسآ  رد  دش  سآ  نم  لد  ات  .یبیبل.سآ  وت  يایـسآ  هب  مهاوخن  دش  سانـش  درم  نیب و  ياج  اتـسود  .یئاسک.هنارکب 

وچ .یئانس.سآ  مدش  مغ  يایسآ  ریز  هک  روخ  نم  دای  رب  یم  ماج  اقیفر  يدسا .) گنهرف  زا   ) یبیبل .ارم  رس  رب ]  ایسآ [  رابغ  يرادنپ 
متـشگ جـنر  ساتـسدب  اـت  مدرک  اـطخ  نیا  دوـخ  ياـپب  نم  .یئانـس.سآ  ایـسآ  ریز  هتـشگ  مه  نیبـب  هتـسُر  هشوـخ  ردـنا  يدـید  هناد 
.ندرک درآ  ندرک ؛ سآ  .يونزغ -  نسح  .سآ  ددرگن  هلبنـس  کلف  يایـسآ  رد  بجع  هن  دـلامن و  تسأب  ار  ناقفاوم  .يراـتخم.سآ 

ربا دنک  راثن  یمه  .یئاسک.نامزه  دـنک  نامـسآ  نامـسآ ، تسنادرگ  يایـسآ  نامـسآ  ندرک :  درآ  .ندرک  ایـسآ  .ندرک  درخ  مرن و 
نهپ رـس  ار  نارگید  دَُربب و  ماعط  ات  تسا  زیت  رـس  ار  نیـشیپ  ياهنادـند  .يرهچونم.سآ  يدادـماب  داب  دـنک  ریبع  یمه  رُد  یهاـگماش 
رگا قشع  حوتفلاوبا .) ریـسفت   ) .دش درآ  ات  درک  سآ  دوش ، درآ  ات  نک  سآ  هن ، تفگ  تداعـس .) يایمیک   ) .دـنک سآ  ماعط  ات  تسا 

.يرونا.ندوب ایسآ  نیریز  گنس  دنک  سآ  تناوختسا 

.سآ

.ناـسرف .هـنف  .کـنف  .مقاـق ||  .تـسا  هایــس  نآ  مد  كوـن  دــننک و  نیتـسوپ  نآ  زا  دراد و  مرن  یئوـم  تسوـپ و  هـک  یناوـیح  ِا ) (ع 
(. يرشخمز )

.سآ

کت .تسا ||  نآ  رب  تاکل  زابرـس و  یب و  یب  هاش و  لاخ و  لکـش  هک  صوصخم  یقاروا  اب  رامق  يزاب و  یمـسق  ( 1 () ِا يوسنارف ، )
هلیح و هب  .ندـش  فداصم  يدوخ  زا  رتیوق  هب  ندروخ ؛ سآ  راهچ  هب  شهاش  راهچ  .دـشاب -  نآ  رب  لاخ  کی  هک  راـمق  قرو  .لاـخ 

As ( - 1 ( ) يوسنارف )Ace یسیلگنا , )  .) .نتشگ راچد  دوخ  ءهراچ  زا  رتاسر  يا  هراچ 
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.سآ

زا رت  هزیر  شگرب  رانا ، زا  رتدنلب  تسا  یتخرد  نآ  .نیسرم و  .سطیف  .رامع  .ترم  .دُرم  .رامِسا  .دنَر  .دْروم  اسآ ) ینایرـس  زا  ( ) ِا (ع 
غام غیم  هوک  زا  تخل  تخل  دیآرب  ات  تسا :  رطعم  نآ  گرب  لگ و  دـنکیمن و  نازخ  هایـس و  شمخت  هرادتـسا ، هب  لیام  رانا و  گرب 
سآ ءهنوگ  تسه و  سآ  شدرگ  ساره  دـیما و  دـبنگ  يا  وت  رد  .يرهچونم  .گنلخ  ددرگ  وا  گـنر  زا  گـنر  سآ  نامـسآ  نوگ 

رعرع و فلز  خر و  مشچ و  دـق و  درادـن  هتفهود  هاـم  .دعـسدوعسم.سآ  وچ  درگزیت  قرف  رب  زاـب  مشچ  ردـنا  یـسآ  وچ  مرخ  زبس و 
 || .راـی .بحاـص  .ربق ||  .دـنیوگ ||  دروم  مخت  سطف و  سَـالاّبح و  ار  نآ  ءهویم  .ینزوس و  .سآ  يروس و  لـگ  بآریـس  سگرن 

گید نایم  رد  رتسکاخ  یقاب  .نادـگید  رد  دـشاب  هدـنام  ياجرب  شتآ  زا  هک  يرتسکاخ  .هناخروبنز ||  رد  مومب  هتخیمآ  لسع  ءهیقب 
فق .يدلب  نارزیخ  .مرفسا  دُرم  .مرپسا  دْروم  يّرب ؛ سآ  .یفخ -  یناشن  ره  .يدابآ  ترامع و  مئالع  اه و  هناشن  ینجنبر || .)  ) .هیاپ

.یئارحص دْروم  .یمور  دْروم  .رظنا  و 

.سآ

دوـش کـلف  خرچ  هـچرگ  دـنکن  رپـس  دوـخ  وـت  يار  غـیت  يروعــش : ) گـنهرف   ) .رهاـم زادــناریت  یناتــسودنه ، ناـبزب  ِا ) يدــنه ، )
.دیما .نازادناریت ||  نامک  .دعسدوعسم.سآرپ || 

.سآ

زین ( 1) تُِسا ِسا و  نُریا و  ار  ناشیا  تسا و  یـسراف  زا  يا  هجهل  مدرم  نیا  نابز  .يزکرم  زاـقفق  نکاـس  ناـیناریا ، زا  یموق  ماـن  ِخا ) )
هتـشاد مان  نیمه  هب  یتکلمم  یهاشداپ و  میدق  رد  دنـشاب و  هنوگنامـسآ  ياهمـشچ  یئامرخ و  ياهیوم  اب  يوق  یمدرم  نانآ  .دنمان و 

دازآ و نایـسآ و  هب  عوجر  .تسا و  نایـسآ  نآ  عمج  یـسآ و  نادـب  تبـسن  .تسا و  نت  رازه  کیدزن 200  نانآ  ینونک  ءهدع  .دـنا 
( - 1  ) .ناجیابرذآ غاد  هجارق  ءهلکید  كولب  زکرم  مان  .قاچپق ||  تشد  رد  يرهـش  ماـن  .سراـف ||  زا  يا  هیرق  ماـن  .دوش ||  هدازآ 

.Irons. Esses. Ossettes

.ٍسآ

.نیگهودنا .یسآ  ع ص ) [ ) ْنِس ]

.بآ سآ 

.یبآ يایسآ  .ایسآ  بآ  بکرم ) ِا  )

.اسآ

.اهیرامیب يا  هراپ  اـی  یگدز و  بارـش  اـی  لـالم و  اـی  باوخ  ءهبلغ  زا  صاـخ  یتروصب  تسا  یمدآ  ناـهد  یعیبط  ندـش  هداـشگ  ِا ) )
نانچ هباینهآ :  .بُواثت  .ءابوث  .زایماخ  .هژاف  .ژاف  .هزایماخ  .كاه  .وتـسایب  .هزایمخ  .رد  نهد  .هرد  نهد  .هرد  ناهد  .کـساب  .کـساپ 

، نخـس تقو  رب  ءهسطع  هک  دـنا  هتفگ  نیا  زا  .یمارهب و  .اسآ  شوخ  باوخ  هاگ  دـنک  هک  نم  رای  وچ  رادـید  ون  هام  شود  اـمب  دومن 
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ندرک و نآ  لعف  و  تداعس .) يایمیک   ) .ناطیش زا  ندیشک  اسآ  تسا و  هتشرف  زا  هسطع  هک  تسا  ربخ  ردنا  هک  یتسارب ، دشاب  ياوگ 
ار نتـشیوخ  سیافن  عاوناب  اـخیلز  يرـصم  فسوی  رهب  وچ  مرکف  رکب  تلوبق  دـیّماب  تنیز :  .شیارآ  .بیز  .رویز  .تسا ||  ندیـشک 

دوب تتعاط  هک  هاش  يا  نیکمت  باتـش و  یمه  هتـسویپ  یگتـسهآ :  .نیکمت  .تابث  .راقو  .يدجـسع.اسآ ||  هدرک  یـسورعون  ناـسب 
دنک نوریب  ربـک  ریـش  ءهجنپ  زا  وت  ریبدـت  دناتـسب  روز  .يداـباقلم.ضرق  نیمز  دـنکیم  وت  ياـسآز  ماو  دـنکیم  خرچ  وت  مزع  زا  ضرف 

 - .نیمی نبا  یتساسآاب ؟ مادنا و  شوخ  عوبطم و  نانچ  یک  یتسالاب  مه  وت  يانعر  ّدق  اب  رگا  ورس  .يراتخم  .گنلپ  عبط  زا  وت  ياسآ 
هنوگچ شمرک  ءهتسر  داتـسا  تعنـص  هک  نیبب  مادنَا :  هب  .دُمالآ  .تسا  مسر  لومعم و  هک  یمـسق  هب  .تسا  باب  هک  يروطب  اسآ ؛ هب 
.ِدـننام ِياسآرب ؛ عطاق - .) ناهرب   ) .تبالـص تبیه و  .نوناـق ||  .هدـعاق  .شور  .زرط  (. || 1) نیمی نبا.متیبرت  يابق  اـسآ  هب  تخود 
يدوـب روـجنگ  زین  ناـمه  ارو  يدوـب  روتـسد  ياـسآرب  ریگداـی  دـب و  يدرم  هدـنیوگ  هک  ریـشدرا  ناـمز  ره  يدـناوخ  ارو  ءهـلزنمب : 

، قوف دهاوش  زا  يا  هراپ  بسانتب  دـنا  هداد  هملک  نیاب  زین  شور  هدـعاق و  تبالـص و  تبیه و  ینعم  اهگنهرف  رد  ( - 1  ) .یسودرف.ارو
.تسین باوص  نکل 

.اسآ

هاشداپ .اسآرحب  .اسآ  نامـسآ  تفـص : .لکـش  .ریظن  .اس  .ناس  .راو  .هبـش  .هنوگ  .نوگ  .دننام  .لثم  .تسا  هیبشت  تادا  .اسَا  دـنوسپ ) )
بیلدنع .اسآریش  .اسآایـساس  .اسآ  نیمز  .اسآدعر  .اسآ  بهار  .اسآدود  .اسآریلد  .اسآروخ  .اسآ  یناقاخ  .اسآ  كرت  .اسآ  لیپ  .اسآ 

ّيدب و رد  .دیهـش  (. 1) نادـیمب وا  دـمارخ  اسآریـش  وچ  لددـب  هابور  دوش  وا  يودـع  اسآدوهی :  .اسآرهم  .اسآدـیرم  .اسآ  کلف  .اسآ 
هب شمزح  مزع و  .فافخ.اسآروح  وت  یقاس  ِلَثَم  يوأـملا  ۀـنج  وت  بوخ  مزب  .يوالارف.اسآایـساس  اساتـساس و  سوحنم  یئوت  يدـگ 

هاشداپ دنه  همه  درگ  درگب  نک  شبنج  لدع و  ریـشمش  ءهضبق  ریگب  .ینور  جرفلاوبا.اسآ  نیمز  دـشاب و  نامـسآ  نوکـسب  شبنج و 
چیه ناهج  رد  اسآ  یناقاخ  ربب  سکان  سک و  زا  .یئانس.اسام  وا  رد  نک  هار  نیا  دصق  اسآریلد  هنرب و  فکب  ناج  .دعـسدوعسم.اسآ 
بش مشچ  دنیشن  نوخ  رد  قفش  نوچ  نم  ياسآدود  هآ  ددنب  هّلِک  نوچ  مدحبص  .یناقاخ  .تساخنرب  یئاود  بحاص  ار  درد  بحاص 

وچ ...وت  هاوخدـب  دوش  ن ل : ( - 1  ) .یناقاخ.اسآ بهار  لسلـسم  دراد  ارم  اسرت  طخ  زا  تسا  رتور  جـک  کلف  .یناـقاخ  .نم  ياـمیپ 
...یمارخب وت  اسآریش 

.اسآ

زاسمد اسآ و  مک  اسآ :  مک  .اسآ  ناور  .اسآ  لد  .اسآ  ناج  .اسآ  نت  هدنریگ : شیاسآ  .هدنهد  شیاسآ  .ياسآ  ففخم  مخرم ) فن  )
مد رد  مزر  يارآ  هکرعم  نیک  هگ  رد  هدـنهد :  شیاسآ  اـی  هدـنیارآ  .يدـسا ||  (. 1) يوپزیت ور و  ناسآ  بایکبـس و  يوجراـجنه  و 

ادرف وـت  شیاـسآ :  زا  تسا  رما  یهاـگ  ياـسآ  اـسآ و  ءهـملک  ( - 2  ) .بـسا تفـص  رد  ( - 1 (. ) 2) یبتاک.مزب ياـسآ  نمجنا  شیع 
رب دـشاب ، وت  روخرد  هچ  تخت  هن  هم  رب  نیز  دراد ، وت  تقاط  هچ  بسا  .یـسودرف  .هاوخ  هنیک  نایناریا  مراـیب ز  هاپـس  نم  اـت  ياـسآرب 

.ینارکب نیدلا  نکر  .اسآ  نامز  کی  يوپ  کت و  زا  اپ  شیوجتسج  هار  زا  شکب  .يروباشین  نیدلا  یضر  .اسآ  خرچ 

.ندیئاسآ

.دوش ندییاسآ  هب  عوجر  صم ) [ ) [َد
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.باسآ

.مادنا مرش  يوم  ای  هناع  ناکمرب و  ياهیوم  .بِسا  ِج  ِا ) (ع 

.داسآ

.دَسَا ِج  ِا ) (ع 

.اراسآ

.نارهط يزگ  رد 83300  رسایک  نیمز و  ير  نایم  سولاچ  هب  نارهط  هار  رد  یلحم  مان  ِخا ) )

.هراسآ

.تسا هرامآ  رامآ و  فیحصت  تروص  نیا  ًارهاظ  .باسح و  ِا ) [ ) ِر [َر / 

.ساسآ

.اهداینب .سَسَا  ِج  ِا ) (ع 

.لاسآ

مدینـش اناد  ز  یناتـسودنه : ) ياهگنهرف  ضعب  ( ) عماج ناهرب  ( ) ارآ نمجنا  ( ) يروعـش ( ) عطاق ناهرب  ( ) يریگناهج  ) .هیاپ .ناـینب  ِا ) )
يریگناهج زا  شیپ  هملک  نیا  وا .) زا  دعب  ياهگنهرف  يریگناهج و  زا   ) روکشوبا .نک  لاسآ  تسا  فاج  فاج  نز  نکـش  نامیپ  هک 

بدالا ۀـمدقم  لـثم  یـسراف  هب  مجرتم  یبرع  ءهمیدـق  تاـغل  رد  زین  تسین و  يرورـس  يدـسا و  رد  ثم  دوشیمن ، هدـید  یگنهرف  رد 
یـضاق ءالـضفلادیؤم  ینزوز و  رداصملا  جات  ءامـسالا و  بذـهم  يزنطن و  بیدا  ءهغللاروتـسد  یماسالا و  یف  یماـسلا  يرـشخمز و 
گنهرف رد  روکـشوبا  قوف  تیب  یناث  عارـصم  .دوشیمن  فداصت  نآ  ناظم  زا  کـی  چـیه  رد  هملک  نیا  هب  نآ  ریاـظن  راـهد و  دـمحم 

فاج فاج  نز  لکـش : نیدب  دراد  مه  یلدب  هخـسن  و  نکف ، ناسآ  تسا  فاج  فاج  نز  تسا : تروص  نیدب  نروه  لواپ  يدـسا 
: تسا نیا  عارصم  طبـض  تسا  .ق  نآ 766 ه .  تباتک  خیرات  هک  یحیحـص  ًۀبـسن  سیفن و  يدسا  ءهخـسن  رد  .نز و  مک ز  لب  تسا 
ماهیا و زا  تسا  يریگناهج  گنهرف  بحاص  نآ  عرتخم  عدـتبم و  ًارهاظ  هک  نک  لاسآ  ءهملک  .نکف  ناسآ  تسا و  فاج  فاج  نز 

ینعم هتخاس و  ار  لاسآ  ءهملک  روکشوبا  تیب  مهف  يارب  ینعی  .هدرک  تأشن  نکف  ناسآ  ءهملک  ندوب  لامعتسالا  لیلق  دیعب و  ماهبا و 
ياج رد  هکنانچ  نکف  ناسآ  .تسا  هدش  ادیپ  تلع  نیمه  هب  زین  نروه  لواپ  يدسا  لدب  هخسن  هکنانچ  دنا ، هداد  نادب  زین  یعونـصم 
هرتل درگ و  هرجح  له و  تسس  هزات  رگید  دیرخ  یمالغ  هجاوخ  تسا :  کیجنم  لیذ  تیب  له  تسس  ءهملک  هیبش  دمآدهاوخ  دوخ 

.هّیبأتم هّیبَا و  هعنمتم ، هعنم ، لباقم  تسا  هّیبأتم  هّیبَا و  ریغ  هدنهدرد و  نت  دوز  ینز  له ، تسس  ای  نکف  ناسآ  ینز  ینعم  .هزالم و 

.لاسآ

.درفم یب  تسا  یعمج  هملک  نیا  .قالخا و  .تامالع  .راثآ  .اهناشن  ِا ) (ع 
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.ماسآ

سأرلا و وه  رَّسلا  ۀیـسراف ، ماسرـسلا  سامآ : بولقم  هن  تسا  ماس  لصا  ماسآ  ًارهاـظ  و  يرـصان .) يارآ  نمجنا   ) .ساـمآ بولقم  ِا ) )
.دشاب رایـسب  نادب  ءهردـصم  تاملک  رد  آ »  » فذـح یـسراف  رد  و  (. 1) مرولا وه  ماـسلا  ردـصلا و  وه  ربلا  ماـسربلا ، .مرولا  وه  ماـسلا 

.تسا گرم  ینعم  هب  ماس  دیوگ  يرهزا  و  ( - 1  ) .دوش آ »  » هب عوجر 

.ناسآ

لاز یهگنآ  نادب  ضن :  .لکشم  راوخشد ، بعص ، تخس ، راوشد ، لباقم  .روسیم  .رسیُم  .نَوهَا  .ریـسَی  .نیَه  .لهـس  .راوخ  ق ) (ص ،
نخس نیا  یمه  يا  هدنشخرد  رب  نایک  هاگب و  يا  هدنشخب  رادناهج  مدیدن  .یـسودرف.درد  تشگ  شرتناسآ  هشیدنا  زو  درک  هشیدنا 
نونک .یسودرف.دیلک  دهاوخن  شدوج  هک  يداوج  دیدپ  دیآ  یک  ات  متشاد  یمه  دوبن  نامرد  چیه  یـشماخ  زا  زج  دوبن  ناسآ  لد  رب 

لد هاـش  ءهشیدـنا  زا  ملد  رب  منک  ناـسآ  جـنر  نـیا  رو  .یـسودرف  ؟ مـنک نوریب  دـنب  زا  رـس  ناـسآ  هـک  مـنک  نوـچ  ار  ماد  نـیا  هراـچ 
تخادنیب نیز  شتفرگرب ز  هزین و  دزب  .یـسودرف.ینک  ناسآ  هشیدنا  یچیپن و  ینک  نامیپ  وت  نم  اب  هک  نودیا  رگ  .یـسودرف.ملسگب 

 [ ار سوط  ار [  وا  تفرگب  دنبرمک  تسدب  يدومع  وزابب ، يدنمک  تسم  لیپ  نوچ  سوط  اب  تخیوآرب  .یـسودرف.نیمز  يورب  ناسآ 
ار لد  شاب و  یمه  .یسودرف.زارد  رب  امب  ناسآ  راک  دوش  زار  میشوپب  رگ  ناگدنناد  .یسودرف.نیمز ز  رب  دز  ناسآ و  دروآرب  نیز  ز 
زورفا و لد  یئوزا  تخـس  راـک  همه  ناـسآ  وـت  رب  ادـخ ]  دـنک [  .یـسودرف.گنج  راـک  ارت  رم  دوـش  ناـسآ  هـک  گـنت  چـیه  نـکم 

انامه تسکش  یهاوخب  ار  نتلیپ  یمه  .یسودرف.يدب  ناسآ  يو  مزب  مزر و  ارم  يدب  ناهاش  جات  اب  دعـس  رگا  .یـسودرف.تخبزوریپ 
نیا .يرهچونم  .راوشد  وت  ناسآ  دـش و  ناسآ  وت  راوشد  يدوردـب  شتارمث  تانـسح و  یتشک  .یـسودرف.تسدب  دـیاین  ناـسآ  تِک 

نم سپ  زا  ندـیود  دـشاب  راوشد  ارت  تفگ  .يرهچونم  .یبـت  هن  رتاوتم  شتفرگب  يدرد  هن  هک  یـسک  تس  هدازن  دـنزرف  ناـسآ  نینچ 
هتفرگ ناسآ  نوچ  یقهیب .) خیرات   ) .دشاب ناسآ  عرف  راک  دیآ  تسد  هب  لصا  هاگره  ناتسیس .) خیرات   ) .دشاب رت  ناسآ  ارت  ات  نیـشنرب 
هتـسب اب  تفگ  وهب  .يدسا.دنک  ناسآ  يدنـسرخ  هن  ار  نآ  هک  دنک  ناساره  لد  نآک  تسین  یمغ  یقهیب .) خیرات   ) .ددرگ ناسآ  دیآ 

.ورسخرصان.ناسآ تسه  يراک  هن  نداتـساب  یلفـس  يولع و  ملاع  نایم  .يدسا.شیب  مک و  دوب  ناسآ  نتفگ  نخـس  شیپ  هب  نمـشد 
رب رهد  راوشد  قح  نادزی  تمحر  لضفب و  مزیخ  .ورسخرصان  .ناسآ  تسین  نالاپ  راب و  ْندیـشک  نم  رب  وت  رب  ناسآ  تسلهـس و  رگا 

.ورـسخرصان .باعـص  وت  رب  ردپ  روپ  يا  دوش  ناسآ  هلمج  تشهب  يوب  لبق  زا  لمع ، تسبعـص  هچرگ  .ورـسخرصان.منک  ناسآ  ملد 
ناسآ راک  وچ  یتخـس  تخـس ز  سرتب  .ورـسخرصان  .شراوشد  شناسآ و  درذگب  یمه  نوچ  شناسآ  زا  رتدـب  ناهج  راوشد  تسین 
لاملا تیب  قح  ناطرس ]  رد  تقو [  نیدب  ار  نازرواشک  ناناقهد و  رم  .ورـسخرصان و  .ار  ناسآ  راک  تخـس  دنک  دوز  خرچ  هک  دش 
تبوت قیرط  هن  ...ایهم و  نتـشگزاب  هار  هن  دشابن  دیفم  تبانا  ...هاگنآ  ...تسویپ  دـیاب  عجرمب ]  ودـب [  همانزورون .)  ) .دوب ناسآ  نداد 

ناگدنناوخ رب  ات  هنمد .) هلیلک و   ) .دهد تسد  ناسآ  دشاب  هتسارآ  ینامـسآ  قیفوتب  تمه  هک  یئاج  زا  بسک  هنمد .) هلیلک و   ) .ناسآ
رد ارک  ره  .راطع.درمب  رابکیب  ارت  دوبن  ناسآک  شابب  هدنز  هر و  دص  ریمب  زور  ره  هنمد .) هلیلک و   ) .دـشاب رتناسآ  سابتقا  تدافتـسا و 

یلو دـتفا  دهـشب  ناسآ  سگم  يرآ  تبل  لعل  زا  لد  مریگیمنرب  ناسآ  هب  .راطع.داتفوا  ناسآ  هلمجلا  یف  وا  راک  داتفوا  ناـصقن  لـقع 
وت توباــت  روــگ و  يوــس  دروــخ  سک  رگد  ناــسآ  یجنر و  وــت  جــنر :  یب  .بـعت  یب  .يزاریــش ||  یلاــمج  .دزیخرب  راوــشد 
 - .نیوهت .لاهستسا  نتشاد ؛ ناسآ  .یسودرف.يرگید -  دروخ  ناسآ  جنر و  دشک  يرد  ره  زا  درآ  درگ  زیچ  یکی  .یـسودرف.درگنن 

.زوجت نتفرگ ؛ ناسآ  نتفرگارف ، ناسآ  .راسیتسا -  .لهاست  .لهست  .رُسی  ینزوز .) ( ) يزنطن بیدا   ) .نوه راهد .)  ) .رسیت ندش ؛ ناسآ 
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درخ .ندرمـش  راوخ  .نتـشادن  يزیچب  راهد .)  ) .صخرت .راسیتسا  .ندرک  يراگنا  لهـس  .هحماسم  .هلهاسم  .نتـشاگنا  لهـس  .لهاست 
تفرگ ناسارخ  هار  دادـغب  .یـسودرف.ریگم ز  ناسآ  نم  ناتـساد  نیا  وت  ریت  وچ  تنابز  ار ، لد  راد  نامک  ندادـن :  تیمها  .نتـشادنپ 

سپ تفگ  نینچ  .یسودرف.ریپ  دنمدرخ  اب  نز  يار  یکی  ریگم  ناسآ  لد  رب  اهراک  نینچ  .یـسودرف.تفرگ  ناسآ  لد  رب  اهجنر  همه 
ریگم ناسآ  لد  رب  ناهج  راک  هک  ریـشدرا  اب  هاش  سپ  تفگ  نینچ  .یـسودرف.ریگم  ناسآ  لد  رب  نینچ  يراـک  وت  ریبد  یمارگ  ياـک 
نمرخ رد  متفرگارف  ناسآ  یتشگ  عمـش  هتـسهآ  يدوب  غارچ  لوا  .یـسودرف.هاگن  درادن  یهاشداپ  یپ  هاش  دادـیب  هک  ردارب  يا  نادـب 
ناـسآ ینزوز - .)  ) .حـماست رگیدـکی ؛ اـب  نـتفرگارف  ناـسآ  ینزوز - .)  ) .هرـسایم یـسک ؛ اـب  نـتفرگارف  ناـسآ  .يدعـس.يداتفوا - 

(. راهد  ) .لیهست .حیمـست  ندرک ؛ ناسآ  .ضیمغت -  .ضامغا  هلماعم ؛ رد  نتفرگارف  ناسآ  ینزوز - .)  ) .صخرت ار ؛ يزیچ  نتفرگارف 
ناسآ شیناگدنز  همه  دوب  نابهگن  ار  شنت  شناد  وچ  شوخ :  .هّفُرم  .ضیفخت ||  ۀغللا .) لمجم   ) .نیوهت .حیرست  ینزوز .)  ) .ریـسیت
تمه هچنآ  رب  ددرگ  ناسآ  .ار  نارذـگ  ناهج  راک  نارذـگ  ناسآ  لاـثما : .یماـظن.شاب -  ناـسآ  رگید  ياهبـش  همه  .یـسودرف.دوب 

يرعاش ددرگ  عمج  یناعم  نوچ  .يدـسا.دوب  ناسآ  گنج  رب ، هراظنب  .یبایراف  ریهظ  .قارب  ياپب  دوب  ناـسآ  ندـش  نامـسآ  رب  .یتسب 
هچره .دوشن ؟ ناساره  هک  دـیاب  درم  دوشن  ناسآ  هک  تسین  یلکـشم  .یماظن.راذـگ  ناسآ  درم  دـیز  ناسآ  هک  .يرـصنع  .دوب  ناسآ 

دنرادـن سک  زا  دـنیوگب و  كاپ  درم  نز و  گرزب و  درخ و  هک  ناس :  نیئآ و  ناـسآ ؛ نیئآ و  .يولوم.یهد -  ناـسآ  یتفاـی  ناـسآ 
(. اخیلز فسوی و   ) یسمش .شیوخ  ناسآ  و ]  نیئآ [  دنیوجب  شیوخ  ناماس  راک و  رس  رب  همه  كاب 

.ناسآ

طلغ زا  هک  تسا  یهابتـشا  نآ  دـنا و  هدروآ  ینعم  نیمه  هب  زین  ار  لاسآ  هکناـنچ  تسا  هدـمآ  ناـینب  ینعم  هب  اـهگنهرف  ضعب  رد  ِا ) )
.دوش نکف  ناسآ  لاسآ و  هب  عوجر  .تسا  هداد  تسد  روکشوبا  تیب  ندناوخ 

.ناسآ

.لاود نسر و  ياه  هتشر  .هیپ ||  ءهیقب  ینعم  هب  نُُسا ، ِج  .قالخا ||  .لئامش  .نُُسا  ِج  ِا ) (ع 

.نکف ناسآ 

؛ نکف ناـسآ  ینز  لِـه : تسـس  .لِـهدوز  .دراـین  شیپ  یعنم  هک  .دـهدرد  نت  دوز  هک  بکرم ) فم  ن  بکرم /  فن  [ ) ِف َك [َف / 
گنهرف يدـسا و  گنهرف  زا   ) روکـشوبا (. 1) نکف ناسآ  تسا  فاج  فاـج  نز  نکـش  ناـمیپ  هک  مدینـش  اـناد  ز  هعنمریغ :  .هّیبَاریغ 

.نز مک ز  لب  ن ل : ( - 1  ) .دوش ناسآ  لاسآ و  لِه و  تسس  هب  عوجر  يروعش .)

.راک ناسآ 

.رسکملا شه  .بناجلا  لهس  .قیفر  بکرم ) (ص 

.يراک ناسآ 

.تارادم .تلهاسم  .قفر  .بناج  تلوهس  .تاساوم  بکرم ) صماح  )
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.راذگ ناسآ 

.راـگنا لهـس  نیمار || .) سیو و   ) .هب يروشک  زا  راذـگ  ناـسآ  یلد  هب  يرکـشل  زا  راـی  کـین  یقیفر  حمَـس :  بکرم ) فن  [ ) [ُگ
.لهس .حماسم 

.يراذگ ناسآ 

درم دَیز  ناسآ  هک  رامشیم  یمد  يراذگ  ناسآ  هب  ضامغا :  .هلهاسم  .تحماسم  .حماست  .هحماسم  .تحامـس  ( بکرم صماح  [ ) [ُگ
.یماظن.راذگ ناسآ 

.راوگ ناسآ 

.ماضهنالا عیرس  .مضهلا  عیرس  بکرم ) فن  [ ) [ُگ

.يراوگ ناسآ 

.راوگ ناسآ  یگنوگچ  ( بکرم صماح  [ ) [ُگ

.ریگ ناسآ 

.نهادم .راگنا  لهس  بکرم ) فن  )

.يریگ ناسآ 

.هنهادم .يراگنا  لهس  ( بکرم صماح  )

.یناسآ

، يراوخـشد يراوشد ، فـالخ  .هسک  .يراوخ  .تلوهـس  .رـُسی  حلـص ) .یتشآ  .شیاـسآ  .تحارتـسا  هیناـسآ ، يولهپ  زا  ( ) صماـح )
نوچ یقهیب .) خیرات   ) .تفرب یناسآ  نادب  نآ  ار  ریشدرا  ات  دوب  هدروآ  نایاپب  فیاوط  كولم  تدم  ...یلاعتدزیا  تبوعص :  یتخس و 
وکاک رـسپ  يوس  یقهیب .) خیرات   ) .میریذپب ناراکهانگ  رذع  هک  تسا  نآ  رایتخا  داد  امب  کلم  تخت  یناسآ  نادب  ...لاعتم  دنوادخ 

اب هچنآ  راهد :)  ) .افش .نداد ؛ یناسآ  یقهیب - .) خیرات   ) .یناسآ یبوخ و  نیدب  اهلاح  نیا  نتفرگ  رارقب  میدومرف  اه  همان  ...نارگید  و 
هب وز  وــت  يوــشن  نوریب  هـچرگ  وا  زا  يادــخ  تدــنک  نوریب  .یکدور.شیدــم  هـفازگ  زا  یناــسآ  هـب  وــت  لُذ  هـب  شیتفاــی  جــنر 

.تیهافر ناهرب || .)  ) .باوخ .دعـسدوعسم ||  ؟ تسامرخ اـب  راـخ  هک  يدینـشن  یناـسآ  ره  ِسپ  دـشاب  بعـص  .ورـسخرصان.یناسآ 
دص ینک  رگ  نتـشیوخ  رب  وت  دنزگ :  جنر و  لباقم  .تّذل  .حوَر  .یجنر  یب  .هافر  .تحارتسا  .ینارماک  .یئاورماک  .یـشوخ  .شیاسآ 
درک هگن  .یسودرف.جنگ  جات و  یناسآ و  دنوادخ  جنر  ریشمش و  لاپوک و  دنوادخ  .یـسودرف...دنمجرا  نادب  دیآ  یناسآ  هچ  دنزگ 

دنامن .یـسودرف.مَیناسآ  جنر و  دوب  وز  ازـس  مَیناسرت  هاشنهـش  زا  یمه  .یـسودرف.دنزگ  درد و  دوس و  یناسآ و  دـنلب ز  خرچ  راک  رب 
ردـنا كدـنا  زا  یناـسآ  هـن  شِنَم  رترب  زیچ  زا  يراوـشد  هـن  .یــسودرف.جنگ  ّیناـمداش و  یناـسآ و  هـن  جــنر  ّیتخــس و  زور  سکب 
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هب دنامب  تفج  دـیوج ز  زیهرپ  وچ  روالد  .یـسودرف.شتشاذگب  دروآ و  یناسآ  هب  شتـشادرب  هاوخدـب  شیپ  زا  وچ  .یـسودرف.شُِوب 
ناویاب راذگب  یناسآ  هب  تسین  اقب  ياج  ناهج  .یسودرف.نخس  گنن  ْشندینش  دیابن  نب  دشابن ز  رتخد  شات  نادب  تفهن  ردنا  یناسآ 

مهاوخن .یخرف  اذک .)  ) نابرق شـشخب و  تس و  هقدص  زور  یناسآ  تنیا  ّیـشوخ و  ْتنیا  .ناّیط  دنوانتـس ؟ خاکب و  جـنر و  يرب  هچ 
.مدیـسر یناسآ  هب  يدـیمون  مدـیرب ز  لد  نم  نوچ  وت  دـیّما  زا  نیمار .) سیو و  ) .یناهج نیا  ماک  یناسآ و  هن  یناگدـنز  اراـی  وت  یب 

دارم اب  سپ  نآ  زا  فئاوط و  زا  ناکباب ]  ریـشدرا  تشکب [  هاشداپ  دون  هک  تسا  هتفگ  شیوخ  خیرات  ردنا  هزمح  و  نیمار .) سیو و  )
دیاین یناسآ  ز  یلهاک :  .یئانـس ||  ؟ یناساس ریرـس  رد  یـسر  یک  یناـسآ  بش  يراـکیب و  زور  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .دوب یناـسآ  و 
.تسا رگید  يداش  ّیناسآ و  ياج  رـسپ  يا  نیا  تسا  هدـنا  جـنر و  ياـج  نیمار .) سیو و  ) .یماـن کـین  دـیاین  یجنریب  یماـکداش ز 

ار نتشیوخ  دنیزگ  یناسآ  هک  .دعسدوعسم  .زاس  دریگن  یم  جنر  یب  یتیگ  راک  هک  یناسآ  يوجم  جنر و  همه  شکب  ایب  .ورسخرصان 
تمعن و رد  هکنآ  راسی :  .زان  .میعن  .تمعن  .تداغر  .هافر  .دغَر  .ءاخر  .ءاّرـس  ناتـسلگ || .)  ) يدعـس .یتخـسب  دراذگب  دنزرف  نز و 
رد ندرک  یناـسآ  .قـفر -  .یمرن  .تحامـس  .يدعـس ||  .دـیآ  راوـشد  هک  تسین  کـش  همهنیز  شندرم  تسیز  یناـسآ  شیاـسآ و 

ندیسر روز  زا  تلیح  هراچ و  یهاگ  درب ؛ شیپ  زا  یناسآ  هب  هابور  دنک  ماجنا  یتخـسب  گرگ  هک  ار  يراک  لاثما : .هضاِغا -  هلماعم ؛
؛ یناسآ رازهدـص  هَن و  کی  همان .) نابزرم   ) .دوب یناسآ  هب  زین  شگرم  دـنک  یناـسآ  هب  یگدـنز  هکره  .دـتفا  رتدـنمدوس  ار  دوصقم 

رازهدـص هَن و  کی  هن  وگ  يروخ  ممغ  مسرپ  وت  زا  دـشاب :  یجنر  یب  ءهیام  اهراک  زا  ندز  نت  جـنر و  ءهیام  روما  دـهعت  نتفریذـپ و 
.يرایرهش يدامع.یناسآ 

.ندیناسآ

.دوش ندیناسآرب  هب  عوجر  صم ) [ ) [َد

.ياسآ

.دوش اسآ  هب  عوجر  مخرم ) فن  )

.ندینایاسآ

(. ینزوز  ) .ندینایاسآرب هحارالا ؛ ندیشخب : تحار  صم ) [ ) [َد

.شیاسآ

.حوَر .معنت  .شیع  ضفخ  .تَعادو  .هعد  .یگدوسآ  .یناـسآ  .تحارتسا  .تحار  .ندوسآ  میود  ردـصم  ردـصم و  مسا  صِما ) [ ) [ِي
یهت رسکیب  هاگمزب  شیاسآ و  زا  ار  امش  .یسودرف.دروخردنا  شیاسآ  باوخ و  اجک  درخ  رب  دش  هریچ  یم  هک  هگنادب  جنر :  لباقم 
ْشنت رب  هماج  همه  .یـسودرف.تسا  شیاسآ  مارآ و  ماـگنه  هن  تسا  شیاـشخب  ياـج  رب  وت  رب  نونک  .یـسودرف.هاگمزر  زا  رـس  دـش 

(. همانسوباق  ) .یـسرن يرتهم  شیاسآ  هب  یهنن  نتـشیوخ  رب  يرتهک  جنر  ات  .یـسودرف.دوب  باوخ  شیاسآ و  هب  شزاین  دوب  بآ  نوچ 
هلیلک و  ) .تفای هار  هبرتشب ]  ودـب [  ...شیاسآ  رطب  .ورـسخرصان.تسا  نکـسم  رگدـب  مرارق  هکنآز  تسا  نتفر  نم  شیاسآ  رـسپ  يا 

نامْـضوع رد  نک  هاتوک  نابز  شیاسآ  رهب  .یناقاخ.یئاقـسب  کبنل  هب و  یهاشب  مارهب  مارهب  شیاسآ  دهد  کبنل  هک  دـنچره  هنمد .)
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یتیگ ود  شیاسآ  .يدعـس  .تسا  شیاـسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک  تسا  شیاـشخب  هدـنب  نادـب  ار  ادـخ  .يولوم.نک  هارمه  یتمه 
نآ رب  ياو  تسا  تلفغ  رد  کلف  ریز  یـشیاسآ  رگا  تسه  .ظفاح.ارادـم  نانمـشد  اب  تورم  ناتـسود  اـب  تسا  فرح  ود  نیا  ریـسفت 

كاـپان درم  زا  وـش  نازیرگ  يارگ  یماـنکین  شیاـسآ و  هب  سفن :  نوکـس  .بئاـص ||  .تس  هتـساخرب  نارگ  باوـخ  نـیا  زک  سک 
 || .یـسودرف.یندرتسگ مزب و  شیاـسآ  زا  یندروـخ  شـشوپرپ و  هار  همه  شیاـسآ :  بابـسا  مزاوـل ، جاـتحیام ، .یـسودرف.يار || 
راک دمآ ز  شیاسآ  زور  بش و  راگزور  نیا  رب  دـمآرب  يدـنچ  وچ  تابـس :  .ندونغ  .یلهاک  .تغارف  .غارف  .تلطع  .لطعت  .تلاطع 
دیآ ماـخ  هک  چـیه  راـک  نیا  ردـنا  گـنرد  دـیاشن  .یـسودرف.نامگ  زا  نوزف  يدوب  ماد  دد و  ناـمز  نآ  نیچ  هوک  رد  هک  دـب  ناـنچ 

نامصخ دنیوگ  ات  نیمار .) سیو و   ) .يراوخ داینب  دوب  شیاسآ  هک  يراک  هدوسآ  نیا  زا  تفرگب  ملد  .یسودرف.چیسب  ردنا  شیاسآ 
ینادان تیاغ  یقهیب .) خیرات   ) .میرگن هاگنآ  ار  هاشمزراوخ  دشاب  یـشیاسآ  زورما  ات  دمآ  یم  لوسر  هک  دمآ  دـنهاوخن  شیپ  گنجب 

هک ربم  نامگ  زگره  شیاسآ  یب  خرچ  دوبک  ریز  مارآ :  .یشبنج  یب  .نوکـس  هنمد || .) هلیلک و   ) .شیاسآ هب  ملع  نتخومآ  ...تسا 
.تحارتسا ؛ نتفرگ شیاسآ  ندرک ، شیاسآ  .مامِجا -  .هحارا  نداد ؛ شیاسآ  .تحارتسا -  نتسج ؛ شیاسآ  .ورـسخرصان -  .یئاسایب 

.یناورسخ .هراکژ  راکمتس و  هورکم و  تلع  نیز  مریگ  شیاسآ  دیآ و  دیدپ  زور  ات  ِِتا :  عادّ .تابسا 

.وج شیاسآ 

.دریگ تسود  یلهاک  تغارف و  هکنآ  .دبلط  شیاسآ  هکنآ  .يوج  شیاسآ  ( بکرم فن  [ ) [ِي

.ییوج شیاسآ 

.يوج شیاسآ  تفص  یگنوگچ و  ( بکرم صماح  [ ) وج [ِي 

.هاوخ شیاسآ 

.يوج شیاسآ  ( بکرم فن  [ ) اخ اوخ /  [ِي 

.یهاوخ شیاسآ 

.ییوج شیاسآ  بکرم ) صماح  [ ) اخ اوخ /  [ِي 

.بلط شیاسآ 

.يوج شیاسآ  ( بکرم فن  [ ) [ِي َط َل

.یبلط شیاسآ 

.ییوج شیاسآ  ( بکرم صماح  [ ) [ِي َط َل

.هاگشیاسآ
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(. ناتسگنهرف  ) .مویروتاناس .فطللا ||  تیب  .هاگمارآ ||  .مارآ  .تحارتسا  ياج  .دنیاسآ  نآ  رد  هک  یئاج  بکرم ) ِا  [ ) [ِي

.هگ شیاسآ 

.هاگ شیاسآ  بکرم ) ِا  [ ) ْهَگ [ِي 

.هدنیاسآ

.تسا هتفرگ  یگدوسآ  هکنآ  فن ) [ ) ِد [َي َد / 

.ندییاسآ

.راک زا  نداتسیازاب  .نتفای  مارآ  صم ) [ ) [َد

.نوزفا سآ 

.کتیبک .چوکچ  .راقن  .لیطرب  .هعقیم  .سَوْکِم  .راقنم  .هبنس  .نژآایسآ  .هنزایسآ  .هنیژآ  .نوژفَا  سآ  بکرم ) ِا  [ ) [َا

.داب سآ 

.خرچایسآ ینجنبر .)  ) .حیّرلا یحر  .سآداب  .ددرگ  داب  توقب  هک  ایسآ  بکرم ) ِا  )

.زاب سآ 

.رامقب دزاب  سآ  هکنآ  بکرم ) فن  )

.يزاب سآ 

.سآ اب  رامق  بکرم ) صماح  )

.نابسآ

.یناتسهق يرازن  .تسا  نابسآ  هدید  بآ  یب  نآ  هک  تسا  نآ  زا  نادرگ  نوخ  سآ  نیا  زونه  نابایسآ :  بکرم ) ِا  بکرم ، (ص 

.يرب سآ 

رت ضیرع  رتدرز و  یناتسب  سآ  زا  نآ  گرب  .مرپسا  دْروم  .یناتـسب  سآ  لباقم  .يّرب  دْروم  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ير َْرب  [ِس 
دیوریم گرب  طسو  زا  ریدتسم و  خرس و  تیاغب  شرمث  .یعرذ  زا  رتمک  نآ  يالاب  رت و  بلص  وا  بوچ  نانسب و  هیبش  دنت  وا  فرط  و 

گرب ناتـسمز  رد  دنناوخ و  رج  نباکنت  مدرم  دنمان و  مرفـسا  دُرم  مرپسا و  دْروم  ار  نآ  دیآ و  یمرب  لصا  کی  زا  رایـسب  ياهخاش  و 
.تسا نآ  رگید  ياهمان  زین  یمور  دُرم  يدلب ، نارزیخ  یمور ، دْروم  رظنا ، فق و  هفحت .) زا   ) .تسا ضباق  رایسب  دزیر و  یمن 
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.اپسآ

.دوش اناداپسآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.ساداپسآ

.دوش ژایتسآ  هب  عوجر  سایِزتِک .)  ) .ژایتسآ ِخا ) )

.اناداپسآ

.دنا هتفگ  یم  زین  اپسآ  ار  نآ  تسا و  هدوب  کچوک  يرهش  ردنکسا  نامز  رد  رهش  نیا  ناهفصا و  میدق  مان  ِخا ) )

.ساپسآ

گنسرف و هس  دابآ  یلع  ات  نآ  ءهلصاف  نوچوا و  نمچ  دابآ و  یلع  نایم  سراف  دیلقا  ءهّرخ  رد  يا  هیرق  مان  .دحرـس  ساپـسآ  ای  ِخا ) )
.تسا گنسرف  عبر  هس  گنسرف و  راهچ  دابآاضر  ات  مین و 

.تسپسآ

.هلس .هیحلا  نابلج  .سرپِسا  .هصفِصف  .هسفِسف  .هبطر  .دنناروخ  روتسب  راهب  هب  دنیوگ و  هجنوی  ار  نآ  هک  یهایگ  .تسپسا  ( 1 () ِا [ ) [ِپ
.تسا لصا  کی  زا  ( Esparcet « ) تِسراپسا  » يوسنارف ءهملک  اب  سرپسا  تسپسآ و  .ظ  ( - 1  ) .دوش تسپسا  هب  عوجر  و 

.اراتسآ

، نارکنل بونج  يزگرازه  رد 37 سور  ناریا و  يدحرـس  طخ  رب  دور  هناگرگ  لامـشب  رزخ  برغمب  یتراجت  زکرم  ردنب و  مان  ِخا ) )
رد هناـخرامیب ، هسردــم و  هناـخفارگلت و  هناـخ و  تـسپ  ياراد  یناـگرزاب ، ياـه  یتـشک  فـقوم  ماـن ، نـیمه  هـب  يدور  بـصم  رد 

نالیگ تیالو  وزج  زورما  دوب و  ناـجیابرذآ  تلاـیا  تامیـسقت  وزج  ردـنب  نیا  رتشیپ  .زیربت  يزگ  و 281000 نارهط  يزگ  173300
ردنب نیا  تالیش  .تسا و  ناریا  ياراتسآ  یبونج  سور و  ياراتسآ  یلامش  شخب  دنکیم ، شخب  ودب  اراتسآ  دور  ار  رهـش  نیا  .تسا 

هک گیر  رهش  نآ  زکرم  .تشر  ءهناگ  هدزون  تامیسقت  زا  یکی  .دورناگرگ  اراتسآ و  .تسا ||  تمیقیذ  مهم و  رایسب  نآ  یحاون  و 
.تسا گنس  لاغذ  نداعم  ياراد  و  دنیوگ ، زین  دور  هناگرگ  ار  نآ 

.ناتسآ

.هاگرذگ و .هفکُسا  یسرافب .)  ) سایرک .ترـضح  .تحاس  .هبتع  .بانج  .نک  شفک  .هّدُس  .ءاِنف  .دیـصو  .هناتـسآ  .هگرد  .هاگرد  ِا ) )
زک .ورـسخرصان.رکیپود  شناتـسآ  رب  هدجـس  دنک  ددنب  هب  تمالع  رکیپریـش  نآ  وچ  ردب :  ءهتـسویپ  دشاب  هناخ  نیـشیپ  تمـسق  نآ 

.یناقلیب ریجم.دنهنن  ناتسآ  هب  رس  وا  شیپ  ياپ  رد  دتف  ناتـسآ  نوچ  هکنآو  .يرونا.دشاب  ناتـسآ  نامیقم  زا  دوشن  را  سلجم  نامیدن 
ناتـسآ رب  ات  وش  كاـخ  یـسرب  ناتـسار  هب  اـت  وش  تسار  .گنرفـسا  فیـس.داب  ناتـسآ  نورب  هدرپ  نوچ  تمـصخ  راـیتخا  ءهناـخ  زا 

هک سک  ره  هک  شناتسآ  زا  بیاغ  نامز  کی  وشم  .يدحوا.دنـسپم  وا  ناتـسآ  رب  هنتف  دنـسپم  وا  نایز  رب  سک  دوس  .يدحوا.یـسرب 
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.ظفاح .دشاب  سگم  دوب  ناتسرکش  اجک  ره  هک  بجع  هن  ناقشاع  ياغوغ  وت  ناتسآ  رب  .یجواس  ناملس  .بیاخ  تسه  وا  دش  بیاغ 
اهاشداپ یسوب :  ناتسآ  سوب ؛ ناتـسآ  .ظفاح -  .تسا  رد  نیا  رد  شیاشگ  ارـس و  نیا  رد  تلود  مشک  ارچ  رـس  ناغم  ریپ  ناتـسآ  زا 

نابز رد  تسا  یحالطـصا  یـسوب ؛ ناتـسآ  .ورـسخریما -  .دندرک  انمت  باوخ  رد  وت  سوب  ناتـسآ  دنا  هدمآ  باوخب  هک  ناهاش  همه 
ریثأت هضیب ز  يانگنت  رد  هتفخ :  تشپرب  .ناتس  ص )  || ) .نتفر یگرزب  دزن  ینعی  ندیسر ، تمدخب  فرشت و  فدارتم  مارتحا  بدا و 

.یجواس ناملس  .داهن  ناتسآ  غرم  رکیپ  عنص  شاقن  وا  لدع 

.هناتسآ

نیئآ تشهب  هناتسَا :  .نک  شفک  .هاگرذگ  .هّدس  .سایرک  .هاگرد  .ءانف  .دیصو  .تحاس  .هبتع  .بانج  .ترـضح  .ناتـسآ  ِا ) [ ) ِن [َن / 
هداـیپ .یکدور.هناـکلاب  نیّرز  نیمیـس و  شرد  هناتـسآ  ار  وا  ندـنچ  دوع و  تخاـس ز  اـهلاثمت  وا  رد  هنوگره  تخادرپـب ز  ار  یئارس 

هناتــسآ شْدّرمز  ّرز و  شاـنب  مـخر  مـشچ و  مـنک ز  یناـخ  مهاوـخب  رگا  .یقیقد.يور  دـنداهن  هناتــسآ  نادـب  يوا  شیپ  اـت  دـنتفرب 
هچ هداتـسا  یئاینرد  هکنوچ  نید  ءهناخ  رد  .یـسودرف.منم  هناتـسآ  تسخن  ار  نخـس  منم  هناهب  دب  نیا  زک  دب  نآ  دـب  .يورـسخ.منک 

ياپ دردرپ  لد  يا  شیوک  .ورسخرصان.هناتسآ ز  مکحم  قح  ءهناخ  رب  دش  نامسآ  یلاع  نید  ملاع  رب  .ورسخرصان.هناتسآ  رب  يدنام 
زا  ) .تسین وت  ياج  لالج  ریرـس  هاگـشیپ  هک  نزیم  نیمز  رب  درد  ِرـس  هناتـسآ  رب  تسین  وت  ياپب  هیداـب  نیاـک  مناد  هچرگو  شکمزاـب 

یشاب یسک  رد  كاخ  مزالم  رگا  .يولوم  .تسام  رای  نآک  فرط  نآ  وک  نم  ام و  تساجک  ینعم  رد  ردص  هناتسآ و  دابعلاداصرم .)
نامسآ .یناقاخ.اقس  دوب  ایرد  ءهسیک  اوه ز  يرآ  وج  کلم  تسا  رقف  ءهناتسآ  تمه ز  .نیمی  نبا.دوب  دیاب  تیسخ  میدن  هناتـسآ  وچ 

.نوتس يور  ریزب  رکفت  تسد  تس  هدش  ارم  هناتسآ  خرف  نیا  رب  هک  دش  لاس  ود  .دعسدوعسم.دنک  هناتسآ  تردَق  تبتر  ار  تبتردنلب 
دنزب رز  خـیمب  نیمیـس  ءهناتـسآ  رگ  .یبایراف  ریهظ  .هاش  ءهناتـسآز  دروآ  تفطاع  دـیون  هاگپ  دادـماب  لابقا  رـشبم  ارم  .یباـیراف  ریهظ 

.ظفاح.وا و تین  تسین  مولعم  هک  ياپب  نزم  ینیب  يرـس  رگ  هناخیم  ءهناتـسآ  رب  .يدعـس  .دش  دهاوخ  فیرـش  يدوهی  هک  ربم  نامگ 
.دمان هفکُسا  برع  دنناوخ و  هاگرد  لعن  ار  نآ  نایانب  دنیوگ و  هناتسآ  زین  تسا  هناتـسآ  تاذاحمب  هک  ار  رد  یناقوف  تمـسق  ًاعـسوت 

هاج ءهناتـسآ  تسا و  درم  یبرم  رفـس  هلیـسو :  .همدقم  ًازاجم ، .هفکـُسا ||  رَد .) رد   ) بوچراچ نیریز  بوچ  يراجن ) حالطـصا  || )
؛ يوضر سدـق  ءهناتـسآ  سدـق ، ءهناتـسآ  هناتـسآ ، ِخا )  || ) .كولم هاگراب  ًازاجم ، .يرونا.رنه ||  داتـسوا  تسا و  لام  ءهنازخ  رفس 

.لوبمالسا .میظعلادبع ||  ترضح  دهشم  .مالسلا ||  هیلع  اضر  ترضح  دهشم 

.هناتسآ

فرشا نیدلا  لالج  دّیس  دهشم  .نارهط  يزگ  رد 561400 اکروگ ، باروگزاب و  نایم  تشر  ناجیهال و  هار  رد  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َن
.گنس لاغذ  ندعم  ياراد  ناغمادب  يا  هیرق  مان  .مظاکلا ||  یسوم  نب 

.یناتسآ

رب نآ  زا  مراد  ناگداتفا  اب  تسود  ياپ  شقن  نوچ  يرـس  عضاوت :  ینتورف و  زا  هیانک  صماـح )  || ) .ناتـسآ هب  بوسنم  یبسن ) (ص 
.یلمآ بلاط  .ار  یناتسآ  مدیزگرب  ینامسآ 

.رتسآ
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ّیئوکین تس  هدیـشوپ  هماج  ار  شـضراع  يور :  و  هراهظ ، هیور ، هْربَا ، لباقم  .هناطب  .هریز  .نآ  زج  هماج و  نیریز  هات  يال و  ِا ) [ ) [َت
نآ ءهربا  درز ، ءهـبید  رتـسآ  اـبید  کگرفُـس  یکیب  دـنام  راـن  .يرـصنع  .رتـسآ  شتآز  تـسا و  کـشم  زا  هربا  نآـک  يا  هماـج  رف  و 
وت ردـق  .ورـسخرصان  .تسین  رگد  نارق  رد  زج  يدـنپ  شاهدـنپ  نوچ  تسین  رتـسآ  ینعم  زج  شاهنخـس  ءهماـج  رب  .يرهچونم.ارمح 

رتسآ يارب  تسا  راد  قفش  یقسخ  دوخ  شرفم  کلف ز  .يرونا.رتسآ  شکالفا  ءهربا  تسا ز  هتخودرب  شترطف  طایخ  هک  تسیتوسک 
نیمـشپ رادرـس  ارم  .يزیـشرت  يروهظ.رتسآ  رگد  دفاب  هربا  یکی  رگراک  هگراک  نیا  رد  ناوارف  .يراق  ماظن  .ام  رـضخا  ربح  فوص و 

ابق رگداد  یهدنامرف  هک  مدینـش  يرتسآ :  .دننک  نادب  هناطب  هک  زرا  مک  ءهچراپ  .امغی.یئور ||  هن  دوب و  رتسآ  ار  نآ  هن  داد  يا  هبج 
هب حازمب  هک  یلثم  ریبعت  دراد ؛ رتسآ  شناـهد  .هماـجب -  رتسآ  نتخود  ندز ؛ رتسآ  ندرک ، رتـسآ  .يدعـس.رتسآ -  ور  ود  ره  یتـشاد 

.دنیوگ دوشن  نآ  ندش  کنخ  رظتنم  دروخ و  مرگ  تخس  یبارش  ای  ماعط  هکنآ 

.رتسآ

زا مدــنام  رتـسآز  لدــب  یهر  مدــیدن  مدــیدن  هراتــس  رت :  يوـسنآ  زا  فـفخم  رتـسآز ؛ .رت -  يوـسنآ  فـفخم  بـکرم ) ق  [ ) [َت
رگم درذگن  رتسآز  سک  هوک  نیا  زا  .یسودرف.مرکشل  زا  دیآ  جنر  هک  مهاوخن  مرذگن  رتسآز  میآ و  ورمب  .روکـشوبا  (. 1) نتشیوخ

.یخرف و .رتسآز  ددرگن  یماگ  وا  قلخ  زا  لضف  چیه  سپزاب  ددرگن  یئوم  وا  لقع  زا  ملع  چیه  .یـسودرف.درگنب  هگمزر  نیا  متـسر 
رب رمع  ارم ز  رم  ضرغ  تست  ياـضر  زج  رگ  یقهیب .) خـیرات   ) .موشن رتسآز  یهد  لاـثم  ینیب و  وت  تسا و  نآ  رد  نم  حالـص  هچنآ 
وچ .ورـسخرصان  .ارم  رتسآز  نکم  وت  قح  نادـناخ  زا  ناهج  ودـب  برای  وت  شیوخ  ياـضر  ردـناو  ارم  رفظ  ملاـع  ودـب  هدـم  اـهریخ 

همهب نوچ  .یناـقاخ.تسا  رتسآز  هناـمز  زا  لوضفلاوب  .دعـسدوعسم.رتسآز  نیمز  هیاـس  مشچ  زا  دـش  رتخاـب  روخ  رون  زا  دـش  نشور 
رتسآز ْشناکما  ءهطخ  یـسب ز  يراب  نم  هک  یـسر  نوچ  وا  تحدم  هنکب  .یماظن.دیـشکرب  ملع  شرع  زا  رتسآز  دیـشکرب  ملق  فرح 
مدنام رتسآز  لدب  یمز  مدیدن  مدیدن  هراتس  تسا :  هدمآ  هنوگ  نیدب  يروعش  ءهمان  تغل  رد  تیب  نیا  ( - 1  ) .لیعامسا لامک  .مدید 

.یمرخ زا 

.یکرتسآ

.دنو ییاک  يربراچ و  تسا ، هریت  ود  رب  هبعش  نآ  يرایتخب و  یکرود  ءهفیاط  زا  يا  هبعش  ِخا ) ][ )

.يرتسآ

.ماود یب  دب و  یشامق  هماج و  يرتسآ ؛ لثم  .دننک -  نآ  زا  هناطب  هک  زرا  مک  ءهچراپ  هماج و  ِا ) یبسن ، ص  [ ) [َت

.نتسآ

زا میلک  .لیعامـسا  لامک  .نیتسآ  ردنا  ارت  حور  تسا  میرم  دص  تس  هدـمآ  میرم  نتـسآز  را  هللا  حور  ّمُک :  .یتسآ  .نیتسآ  ِا ) [ ) [ِت
.یئافش.درآ نورب  نهریپ  نتسآز  تسد  هک  دفال  رَدَق  نیمه  اضیب  دی 

.هتسآ
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.هتسخ .وتسه  .هتسَا  .هتسه  ِا ) [ ) ِت [َت / 

.یتسآ

دش رادیدپ  یتسآ  رد  دراک  اب  تفر  نولق  .یـسودرف.یتسآ  تسد  تشپ  رب  دنتـشون  یتسار  زا  ّیکاپ و  ناناوج ز  نیتسآ :  ففخم  ِا ) )
هراتس یتسار  يزیت و  زا  هک  یتفگ  وت  .یسودرف.یتسآ  دنک  رپ  یتسار  زا  رگ  یتسار  یسک  دیوجن  يّژک  .یسودرف.یتساک ز  يّژک و 

رگ مناشفارب  ینماد  رهوگ  زا  .یسودرف.یتساک  يّژک و  وا  زا  تسج  یمه  یتسآ  رب و  شتسجب  دمایب  .یـسودرف.یتسآز  یمه  درآرب 
زا باتُرپ و  کفلز  نآز  .دعسدوعسم.یتسآ  هدزرب  يدمآ  نورب  قاثو  زا  يرد  کبک  وچ  نامارخ  .دعسدوعسم.مناشفب  عبط  یئتسآ ز 

یتـسآ رد  ینعم  دـقن  دراد  یتـسار  هـشیپ  وا  هـکره  .دعــسدوعسم  .دـمآ  رهگ  کـشم و  نـماد  یتـسآ و  کـی  باوـخرپ  ءهدــید  نآ 
زارط یئوج  یک  ات  .یتکیـسخا  ریثا  .تسا  نم  ناک  يادگ  ینعم  تیالو  رد  هک  دـش  رد  رپ  رحب  وچ  ناج  یتسآ  رانک و  .یئانـس.دراد 
ردنا ارت  حور  تسا  میرم  دص  تس  هدمآ  میرم  ( 1) یتسآ را ز  هللا  حور  .یناقاخ  تسا ؟ زارط  ياـج  هچ  نیتسآ  ارم  تسین  نم  یتسآ 
نوگ هلال  قفـش  زا  نامـسآ  دـنک  هک  ات  .ورـسخریما.زارد  تسد  هتوک و  یتسآ  زاس  قرز  ءهفئاط  نیا  زا  هآ  .لیعامـسا  لامک  .نیتسآ 

صقان يدرمناوج  وت  یب  یتسارآرب  ود  ره  نیز  یتیگ  یتسار  زا  يدار و  زا  همه  يا  .یلالز  .باضخ  نادیهش  نوخ  زا  نماد  یتسآ و 
.نتسآ ن ل : ( - 1  ) .نارطق.یتسآ یب  نهاریپ  وچ  تسار  دوب 

.ژایتسآ

يزآ یقـشمد .)  ) .كاهدزا .درک  علخ  یهاـشداپ  زا  .م.ق  رد 549  شویراد  ار  وا  دـِم و  هاشداپ  نیرخآ  مان  .ساداپـسآ  .ژاـیتسَا  ِخا ) )
.دوش كآ  ژایتسَا و  هب  عوجر  .نارام و  كاحض  .كاحض  .كآ  هد  .اهردژا  .اهدژا  .كاهدژا  .كاهد 

.نلیتسآ

.Acetylene ( - 1  ) .دنریگ سلکم  کهآ  گنس و  لاغز  ءهتخوس  مین  زا  هک  مَد  .نلیتِسَا  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ِس ِل

.میتسآ

دمحم گـنهرف   ) .رتسآ اـی  رتسَا  ناـهرب || .)  ) .یناوا فورظ و  ناـهد  .نیتسآ ||  .تحارج ||  رد  میـس  .وَه  .میتـس  .میر  .كرچ  ِا ) )
(. يروعش زا  هاشودنه 

.نیتسآ

رکـشل هاش و  نآ  هک  یتسآ :  .نتـسآ  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .ّمُک .تسد  دنب  ات  شود  نب  زا  دشوپ  ار  تسد  هک  هماج  زا  یتمـسق  ِا ) )
.یسودرف.میلگ نیتسآ  هب  خر  دیشوپب  میب  رپ ز  شلد  ناشیا  راک  زا  دش  .یـسودرف.تشگن  رت  نیتسآژک  داب  زا  هک  تشذگ  وس  نیدب 

ود دمآ  متسر  رب  بایسارفا  تخد  نآ  رس  هنهرب  .یـسودرف.تسا  نمـشد  نیتسآ  زا  رب  نماد  هب  تسا  نمرهآ  یتفگ  رـس  هبرـس  ناهج 
ناوارف ز درد  رپ ز  هیدرک  َِرب  دـمآرب  .یـسودرف.تفگ  دیـسرپ و  درک و  نیرفآ  وا  رب  تفُرب  ناگژم  نوخ  نیتسآ  هب  یمه  بآرپ  هدـید 

تفآز نازرگنر  نیتسآ  نوچ  .یـسودرف.تفُرب  ناـگژم  نوخ ز  نیتسآ  هب  یمه  تفگب  وا  اـب  يودـنب  درد  ناـمه  دروخ  راـمیت  مارهب 
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.دراد رکـش  اهتـسد  رد  وت  شیپ  هچرگا  رهز  دراد  هتفهن  ردـنا  دوخ  نیتسآ  هب  .یعمال  .دـش  گنر  دـنچ  زا  رب  خاشب  نازر  گرب  نامز 
دریگ دهع  رگا  ششیپ  تسد  نکم  .ورسخرصان  نیتسآ ؟ رد  رسپ  يا  تسا  گنس  تْرگ  ینک  هدعو  ناسچ  رّکش  ارم  رم  .ورسخرصان 

نهریپ نیتسآ  .یئانـس.رُد  وهآ  ز  وج ، کـشم  فدـص  زا  رپ  یهاوخ  چـیه  رگ ز  نیتسآ  .ورـسخرصان.دراد  راـم  نیتـسآ  رد  هک  اریزا 
يراـی ءهّرط  يادـف  ار  نآو  تـسا  جَرْدــُم  هماـن  دــص  وـت  ناـج  نیتـسآ  رد  .يوـلوم.نهریپ  دــب  خــسورپ  تـشرد و  سب  نز  دوـمنب 
نیتسآ رد  هک  زیچ  ردقنآ  .تشادن || ؟ نیتسآ  رمع  همه  رد  هکنآ  هلهب  نوچ  تسا  هتفرگ  یتسد  رـس  متنحم  زور  رد  .ظفاح.ینکیمن 
شنبلگ زک  لـگ  نیتـسآ  يربـن  نمچ  نیا  زک  مسرت  .يدعـس  ؟ يرد ّرد  نیتـسآ  رازه  اـی  رد  يدعـس  تسد  هب  نیا  تسا  ملق  دـجنگ : 

کیخ و ءهناـهد  .یئانـس.دشاب ||  نیتسآ  میرم  یـسیع  دـشاب  نید  نیتسآ  رب  هکره  هار :  .هقیرط  .ظـفاح.ینکیمن ||  يراـخ  لـمحت 
يرفظم .یخرف  هجاوخ  ارعش  جات  دیـسرارف  يداشب  زورماک  یخ  نیتسآ  ناهج  ناج  يا  یخرف  يداشب و  ياشگب  نآ :  دننام  کشم و 

عبتلاب تسد و  نیـسحت ، ای  وفع  ای  یتسود  صولخ  ای  رهم  تمـالعب  ؛) ندـناشف ندـناشفرب ،  ) ندـناشفا نیتسآ  يدـسا - .) گـنهرف  زا  )
دید ارت  هام  وچمه  يور  نوچ  نیتسآ  راّود  دبنگ  ْشناتـسآ  رب  ناصلخم  وچ  دـناشف  حبـص  تقو  زور  ره  ندروآ :  تکرحب  ار  نیتسآ 
دوخ ناتسدب  دناشفرب  نیتسآ  وفعب  هگنآ  سپ  دنامب  رد  رسب  ادوس  شینامز  .يوره  حتفلاوبا  .نیتسآ  رازلگ  وت  لامج  رب  دناشفا  دادماب 

نیتـسآ هـش  هـک  یفطلب  دــناشف  رهوـگ  ناــماد  تـفگ و  نخــس  .يدعــس.تفرگ  رب  رد  دیــسوبب و  ار  شرــس  تـفرگرب  وا  زا  دــنب 
تشپ .يدعس.دنارب || -  بکرم  لیجعتب  اجنآ  زو  دناشفرب  نیتسآ  کلم  امغیب  نداد :  تزاجا  .ندرک  تراشا  .يدعس.دناشفرب || - 
نیتسآ دنناشفارب  ناج  وچ  نازیخ  حبص  زا :  ندیشک  تسد  .رب  ندناشفارب  نماد  .زا  ندیشک  نماد  .نتشاذگورف  .نتفگ  كرت  .ندز  اپ 

رس زا  نیتسآ  حبص  وچ  زیخ  يوش  نایسدق  مرحم  رد ، قشع  حوبـصب  ات  یبوکیاپ :  .صقر  .گنرفـسا || -  فیـس.دنناشفارب  ناهج  رب 
هدامآ و دعتـسم ، .ندش  نآ  رب  ممـصم  يراکب ؛ ندز ) الاب  ندیچرب ، ، - ندـیلام نتـشونرب ،  ) ندزرب نیتسآ  .یناقاخ -  .ناشفرب  قدـص 

وچ نیا و  زا  شیب  زین  ورم  هتفخ  .یـسودرف...نیتسآ  تشونرب  نتخیر  نوـخب  نیک  دـنکفیب  وـک  یـسک  نیتـسخن  نتـشگ :  نآ  ياـیهم 
نماد هدزرب و  نیتسآ  تراغ  لتق و  يارب  هک  ار  رکشل  درک و  هلامتسا  ار  ناشیا  .ورـسخرصان  .نزرب  شکرب و  ْتنیتسآ  اب  نماد  نادرم 
ریهظ .دزرب  نیتسآ  منوخ  نتخیرب  تمغ  دزرب  نیمسای  گرب  زا  رـس  وت  لبنـس  وچ  (. 1) فاعم دومرف و  عونمم  ضرعت  زا  دندوب  هدـیچ 

رب ندـناشف  نیتسآ  نیز  ندومن :  ترفن  تهارک و  نیتسآ  تسد و  شبنج  اب  ندـناشفا ؛ یـسک  رب  لـالم ) نیتسآ   ) نیتسآ .یباـیراف - 
رـس رب  قوش  تسد  نیا  دـناد  هچ  سگم  لاح  يرـصم  شورفرّکـش  .ینابنل.یئاهر  مغ  گنچ  زا  هد  یلد  نماد  ور  دزیخ  هچ  ناقـشاع 

نیتسآ یهاوخ  وت  .يدعـس.یناشفا  نم  رب  هک  یلـالم  نیتسآ  هب  تسد  مرادـب  تنماد  زا  هک  رادـم  اور  .يدعـس  .ناـناشف  نیتسآ  نآو 
ار وا  ندیـشک ؛ یـسک  هانگ  رب  نیتسآ  .يدعـس -  .یئاولح  ناکد  زج  تفر  دهاوخن  یئاج  سگم  شک  مه  رد  يور  یهاوخ  ناشفا و 

نیتـسآ .ورـسخریما.هانگ -  رب  نیتـسآ  شکب  تمحرب  هاوخرذـع  دوش  يراوخب  نمـشد  وچ  ندیـشک :  وا  میارج  رب  ملق  .ندرک  وـفع 
؛ ار یـسک  نتفرگ  نیتسآ  رودـصلا - .) ۀـحار   ) .شوپ نیتسآ  کلم  تسا و  سوب  ناتـسآ  کلف  وت  هاـگرد  رب  داـقنم :  .عضاـخ  شوپ ؛
ره اب  نتشاد ؛ نیتسآ  رد  کشا  .يولوم.نیتسآ -  نآ  ترخآ  دریگن  هک  نید  درم  يا  يونشن  یمالس  کی  ندش :  ررض  نایز و  ءهیام 

نیتسآ ثداوح ز  تسد  درک  زیریت  ندرک :  هاـتوک  لواـطت  تسد  نیتسآ ؛ زا  ندرک  زیریت  .ندـش -  ناـیرگ  زیچاـن  درخ و  یمئـالمان 
زک تسین  یلاس  چـیه  ندرک :  لصاحب  تدـیاف  عفن و  .ندرب  دوس  ندرک ؛ نیتسآ  رد  .يرونا.راگزور -  ناـبیرگ  دـید  وت  نماد  نوچ 

.یفوص ًاعـسوت ، .ناوتاـن و  .فیعـض  نیتسآ ؛ هتوک  .يرهچونم -  .نیتسآ  رد  ینک  رتـمک  مشح  ضرع  یپ  زا  دـصراچ  دصیـس  راـنید 
 - .گنراگنر .ناولا  هب  زرگنر ؛ نیتسآ  لـثم  .ظـفاح.نیب -  ناـنیتسآ  هتوک  نیا  یتسدزارد  دـنراد  اهدـنمک  عملم  قلد  ریزب  شیورد : 

رازه .کنم  كدی  .یسودرف.تسا  نهاریپ  مه ز  نیتسآ  رب و  لاثما : .نتـساوخ -  ندیـشوپ  ار  کین  یتفـص  نتفهن ؛ نیتسآ  رد  کشم 
.دشاب رودصلا  ۀحار  زا  منکیم  نامگ  هداتفا و  ملق  زا  هدنیوگ  مان  ( - 1  ) .دنکن افو  هدعو  چیه  هب  درادن ؛ نیتسآ  یکی  دزودب  ابق 
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.هنیتسآ

(. راّهد  ) .رتفد .دنا ||  هدرک  طبض  هنیشآ  هنیتشآ و  زین  هزمه و  حتفب  هنیتسَا  ار  نآ  .هیاخ و  .غرم  مخت  .هضیب  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.هناخ سآ 

.ایسآ لحم  .یحرم  .نحطم  .هدکایسآ  .هناخایسآ  .ایسآرس  .هدکسآ  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.دسآ

.دَسَا ِج  ِا ) ع  [ ) [ُس

.تسدسآ

(. ینجنبر  ) .ساتسد .روتس  داب و  بآ و  هب  هن  ددرگ  هک  ایسآ  بکرم ) ِا  [ ) [َد

.رسآ

زین هسآ  ار  هملک  نیا  .کیجنم.دـیآرب و  لـئاس  عْمَط  رـسآ  زا  رز  دـیامن  رطاـقت  هش  فک  ربا  وچ  راز :  هلغ  .هعرزم  .رازتـشک  ِا ) [ ) [ُس
.راوخمُدرَم دنه ، یملع  نابزب  .نادیم ||  .دهاش ||  نیمه  اب  دنا  هدرک  طبض 

.نورسآ

سدـع نوچ  اه  هناد  اـب  تسا  یتخرد  مین  نآ  .لیقامـس و  .كامُـس  .ُمُتت  .ِمت  ِمت  .يرتت  .قامـس  هیودـالا ) نزخم  .یناـنوی  ءهملک  ( ) ِا )
.دننک ماعط  رد  هک  شُرت  يدرَگ  اه  هناد  نآ  رب  هشوخب و 

.سیرسآ

سیرپسا .هاگمزر و  .یسودرف.سیکم ||  سک  اب  چیا  درکن  شوایـس  سیرـسآ  رد  دنداهن  هناشن  نادیم :  بکرم ) ِا  [ ) ُس ِس /  [ْس / 
دـشاب و تسرد  سیرفـسا  سیرپـسا و  ًارهاـظ  .دـنا  هدروآ  لاـثم  ار  تیب  نیمه  هتفگ و  نادـیم  ینعم  هب  زین  ار  سرپـسا  سیرفـسا و  و 

.تسا فحصم  سیرسآ 

.ایمونرطسآ

تاکرح عضاوم و  نتخانش  ملع  ینعی  تأیه ، ملع  .یسانشرتخا  نوناق ) (، 2) سُمون هراتس +  (، 1) نُرتسآ ینانوی  زا  ( ) ِا ینانوی ، [ ) [ُر ُن
.Astron. (2) - Nomos ( - 1  ) .تسا همیدق  یضایر  مولع  ءهناگراهچ  ماسقا  زا  یکی  نآ  تباوث و  تارایس و 

.ندغسآ
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حتفب نیس  دشاب  نتخاس  رگا  هملک  نیا  ءهشیر  .ندرک  مهارف  .ندروآ  درگ  .ندیجیـسب ||  .ندیجیـس  .ندامآ  .نتخاس  صم ) [ ) [َس َد
ندیدغسب ندغسب و  هدغـسب ، هدغـسآ ، هب  عوجر  .تسین  رـسیم  نم  يارب  نآ  زیمت  و  تسا ، روسکم  نیـس  دشاب  ندیجیـس  رگا  تسا و 

.دوش

.ندغسآ

ندیدغسب ندغسب و  هدغـسب ، هدغـسآ ، هب  عوجر  .ندیجنـسان  .نتخـسان  ندیجنـس ) ینعی  نتخـس  ندغـس ، ان +  آ ، زا : ( ) صم [ ) [َس َد
.دوش

.ندغسآ

.دوش ندغسب  هدغسب و  هدغسآ و  هب  عوجر  .نتخوس  همین  نتخس ) ندغس ، ان +  آ ، زا : ( ) صم [ ) [ُس َد

.هدغسآ

.یکدور.ار اهلغـش  رـسکی  راد  هدغـسب  تسا  رود  هار  تفر و  تْدیاب  یمه  هدیجیـسب :  .هدیجیـس  .هدامآ  .هتخاس  فم ) ن  [ ) ِد [َس َد / 
هدغسب ار  مندمآ  هکنادب  مداتـسرف  ار  شیوخ  ءهمدقم  نم  هک  .روکـشوبا.ندمآزاب  ْشناْوتَن  هک  ( 1) دیابن ندش  هدغـسبان  نورد  دیاشن 

حلـص میا  هتفرذپ  دـشاب  گنج  هک  یئاج  .يدـسا.نیک  ناریلد  هدغـسب  نیا  ابا  نیچ  روفغف  خاک  يوس  دـمآ  وچ  .يرـصنع.راک  دـشاب 
ود ره  ياج  کیب  دندمآدورف  ود  ره  وچ  ناج  نت و  هدش :  مهارف  .هدمآدرگ  .ینزوس ||  .گنج  میا  هدغـسآ  دشاب  حلـص  هک  اجنآو 

.ادابم تیب ؛) نیا  رد   ) دیابن ( - 1  ) .روکشوبا.دندش هدغسب 

.هدغسآ

درک تراغ  وت  رطاع  رطاخ  هدرکان :  نزو  هدیجنـسن و  هدرک ) نزو  هدیجنـس و  ینعی  هتخـس  هدغـس ، ان +  آ ، زا : ( ) فم ن  [ ) ِد [َس َد / 
.دعسدوعسم.ملق ناهن  ءهدغسآ  جنگ 

.هدغسآ

.یفورعم.رونت نایم  رد  هدغسآ  وچمه  هبامرگ  نایم  هداتسیا  زوس :  مین  هتخوس ) هدغُس ، ان +  آ ، زا : ( ) فم ن  [ ) ِد [ُس َد / 

.هتفسآ

.تسا هدغسآ  فیحصت  هملک  نیا  ًارهاظ  .هتخوس و  مین  .زوس  مین  فم ) ن  [ ) ِت [ُس َت / 

.سلدفسآ

هک ابیز  ياهلگ  اب  تسا  يا  هتب  نیا  و  تسا ، هملک  نیا  فحـصم  یبرع  یـسراف و  ياهگنهرف  سولوقـسا  و  ( 1 () ِا ینانوی ، [ ) [ُف ِد ُل
( - 1  ) .تــسا نآ  فدارم  قاورب  شرــس ، یثــنخ ، شارــسا ، .دــننک و  شیرــس  نآ  ءهــشیر  زا  دــنناشن و  اهناتــسوب  رد  ار  تــنیز 
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.Asphodelos

.کسآ

.تسا گنسرف  تصش  زاریش  نآ و  نایم  و  زمرهمار ، ناجّرا و  نیب  ناغرا ]  ناجّرا [  کیدزن  زاوها  یحاون  زا  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َس

.هدکسآ

.هناخ سآ  .هناخایسآ  .ایسآرس  .یحرم  .هدکایسآ  ینجنبر .)  ) .نحطم .ایسآ  هاگیاج  بکرم ) ِا  [ ) ِد [َك َد / 

.نوکسآ

داب دنا :  هتفگ  زین  مزلق  طلغب  ار  نآ  و  نالیگ ، يایرد  .ناردنزام  يایرد  .یناکریه  .ایناقرآ  .نیوزق  يایرد  .رزخ  رحب  .نوکـسبآ  ِخا ) )
کلف نادـیم  تخاـت  نوکـسآ  بسا  رب  وت  زا  غیم  .یقرزا  (. 1) ناوریق يالاب  هتـشذگ ز  وا  ردنا  ربا  نوکـسآ  يانهپ  هدـیزو ز  وا  ردـنا 

یناعمب ًارهاظ  .ینآاق و  ؟ رغرف نوکـسآ  دزن  رد  دراد  هیاـپ  هچ  اـیرد  وا  عبط  شیپ  رد  دراد  هیاـم  هچ  .یناـقاخ  (. 2) تخاس شو  گنلپ 
.باتفآ هب  باطخ  ( - 2  ) .یئاِنب تفص  رد  ( - 1  ) .دیآ زین  نوکسبآ  رگید 

.نوگسآ

.کلف .نامسآ  ًازاجم ، نوگسآ ؛ رحب  .يوحر -  .سآ  نوچ  .ایسآ  نوچ  بکرم ) (ص 

.رامسآ

.دنر .رامَع  .دْروم  تخرد  .سآ  .نیسرم  بکرم ) ِا  )

.نامسآ

.ءابرج .زوجع  .ءانیم  .ارضخ  .ءارضخ  .نامزرگ  .نودرگ  .دبنگ  .رهپس  .موجنلا  ما  .ریثا  .کلف  .امـس  .ءامـس  .خرچ  ( 1 () ِا  [ ) ِس [ْس / 
ود و رد  ناود  هدنبات  تفه  هاگیاج  ناْشنامسآ  دننارتخا  نیمز :  لباقم  .دشاب  تفه  ءامدق  ءهدیقعب  نآ  .موجنلا و  ۀبرج  .هیحاض  .عیقر 

ادخ يا  تفگب  يور  درم  نآ  شدرک  نامسآ  يوس  .روکشوبا.نایک  ناسب  ینیب  هدرب  رب  هک  نامسآ  نیدب  هتـسبزاب  همه  .یکدور.هاد 
زا دـمآو  تفرب  هراتـس  نآـک  هریت  بش  نآو  .روکـشوبا.ارت  شنیرفآز  نیرفآ  همه  ارم  رم  نک  كاـپ  اـهغْزَا  نیا  زا  يوشب  نم  نت  نیا 

نهپ نآ  رد  ناروتـس  ّمُس  .یـسودرف.دندز ز  اهناتـساد  نامـسآز  یمه  دندش  وا  ِرب  ناسانـش  هراتـس  .يورـسخ.كارت  شوگب  نامـسآ 
.یسودرف.باتفآ نامسآ  رهپس ، شنیمز  بالگ  شبآ  توقای و  شتخرد ز  .یسودرف  .تشه  تشگ  نامسآ  شش و  دش  نیمز  تشد 

هوک و هدشرب  نامـسآ  نیا  رب  گندخ  ریت  كون  دسر  هنوگچ  .یـسودرف.نامسآ  رد  وت  رب  تس  هداشگ  نامگیب  نینچ  يریگ  دای  رگا 
نینچ يور  درک  نامسآ  يوس  دبهپس  .یسودرف.درگب  درآردنا  نامـسآز  شرـس  دربن  مه  دوب  متـسر  هک  ار  یـسک  .یـسودرف.گنس 
نیمز یتفرگ  .یسودرف.یهگنآ  يور  درک  نامـسآ  يوس  یهر  نتـسج  هراچ  رب  تسج  یمه  .یـسودرف.يوگتسار  رواد  ياک  تفگ 

وا تکرح  تهج  زا  سآ  ءهدننام  ینعی  دندرک  مان  نامسآ  ار  وا  نایـسراپ  .یـسودرف.وت و  ماد  رد  زین  نامـسآ  دوش  وت  ماک  دب  هچنآو 
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متفرگ نتخات  بسا  .يرصنع.مارهب  نامسآ  رب  درادن  وت  تسایس  ایرد  ناهج  نیا  رد  درادن  وت  تواخس  میهفتلا .) (. ) 2) تسا درگ  هک 
.تنامـسآ درک  نابـساپ  نم  رب  هن  یئانـشآ  نیا  لضفب  لـسگب  نم  ز  یقهیب .) خـیرات   ) .نامـسآ رد  اـی  منیمز  رب  هک  متـسنادن  هکناـنچ 

تیکین یکین  هب  نامـسآ  ِرد  ياشگب  .ورـسخرصان.رگنامسآز  اـی  نامـسآز  منادـن  نکیل  تسا  روج  نیا  هک  مناد  یمه  .ورـسخرصان 
.ورسخرصان یمز ؟ زا  دش  یناوت  هنوگچ  نامسآ  رب  نامسآ  دنوادخ  دناوخ  ْتنامسآ  رب  .ورـسخرصان  اذک .)  ) تسا نامـسآ  رد  دیلک 

يراوخ ریسا  دش  ير  هب  نودرگ  رب  همیخ  نوچ  رس  تخارفایم  هکنآ  .راطع.یمه  وا  مان  تسا  نآز  نامسآ  یمد  دیاسان  تساسآایسآ 
ناملس .باوج  رد  يرلاب  يأرلا  تکرت  شتفگ  نامـسآ  تسیچ  ریبدت  نامـسآ  ياک  نامـسآ  رب  ور  درک  باذع  نیدنچ  بجوتـسم  و 

.یحاضا .كالفا  .تاوامس  .نامسآ  ِج  اهنامسآ ؛  - .سلطا کلف  .مهن  نامسآ  .كالفالا  کلف  .یلعا  کلف  نیرب ؛ نامسآ   - .یجواس
نادرگ رهوج  سپ  نآ  زو  دوب  کَلَم  دـش  ادـیپ  هچنآ  نیتسخن  خرچ :  .رئاد  کلف  .کلف  .رادـم  .عبـس ||  تاومـس  نامـسآ ؛ تفه  - 
تاقوا فلتخم  یتشگن  نادرگ  خرچ  یتسرتخا  یب  رگا  نشلگ ...  زبس  نایم  لـگ  ناـسب  نشور  مارجا  نیا  دـمآ  ناـشیا  زو  دوب  کـلف 

یب رگو  ار  یمز  يور  روناج  يدوبن  ار  ینتـسُر  يدوبن  هیام  نیا  وچ  یناگدـنز  یتابن  دـیآ  وا  زک  یناـمز  ياـهللع  نیا  يدوبن  ناـهیک 
یمه نامارخ  دخُچ :  .تخُچ  .هناخنامـسآ  .هنامـسآ  .فقـس  نیمار || .) سیو و  ) .هراوماه يدوب  رونرپ  ناهج  هراتـس  يدوب  نامـسآ 

لمجم  ) .دـنزیوایب سدـقملا  تـیب  نامـسآ  رب  اـت  داد  نـیرز  تـالآ  .یـسودرف.رولب و  شنامـسآ  دـید  هناـخ  یکی  روـگ  مارهب  تـفر 
يرادـنپ ربا  يور  مژد  زو  .لضف  رهاط  .دـیآ  داکچ  رب  هک  منامگ  یب  منکف  نامـسآ  رب  ار  ودـخ  رگ  ولع :  بناج  .الاب  خـیراوتلا || .)

.يولوم.نامسآ يوس  قلخ  دلانن  ات  ناکف  نک  ار  ام  تس  هداد  نآز  کلم  ادخ :  ِخا )  || ) .یخرف.گندخ تسا  يا  هنامسآ  نامسآک 
 : اوه .اضف  .یناقاخ ||  .نامـسآ  نوچ  نامـسآ  ياـهراک  نب  رـس و  یب  تسه  هک  اریز  نامـسآ  ياـه  هوشع  رب  هنم  لد  ایـسآ :  ِا ) || )

مـشچ هک  ناسنآ  رب  تشگ  هریت  نامـسآ  تشکب  وداج  وچ  .یـسودرف.بارس  يرهب  ّخش و  يا  هرهب  نآ  زا  باقع  شنامـسآ  رب  دیّرپن 
تسافو نامسآ  نوردنا  مزبب  افو :  یلقع  منص  ماما و  العا و  لَثَم  ینعم  هب  یلثم  يریبعت  افو ؛ نامـسآ   - .یـسودرف .تشگ  هریخ  وردنا 

يزاغ يادخدک  فارص  دیعسوب  نیا  زا  سپ  نتـشذگرد :  .ندرم  ندش ؛ نامـسآ  هب   - .یـسودرف.تسا اهدژا  گنچزیت  نوردنا  مزرب 
دوب مک  رز  روز و  وچ  ار  يدحوا  تسد :  ود  نتخارفا  اب  ندرک  اعد  نتـشادرب ؛ نامـسآ  رب  تسد  (. - یقهیب خـیرات   ) .دـش نامـسآ  هب 

نامـسآ و .ندشن  ادیپ  رما  رد  تخـس  یـشیب  یمک و  ندـماین ؛ نیمز  هب  نامـسآ  لاثما : .يدـحوا.تشادرب -  نامـسآ  رب  يراز  تسد 
دیآ ام  رب  هک  تایلب  بئاصم و  .یـسودرف.نامسآ  ِدـب  ام  رب  تساـم  زا  .نامـسیر ...  زا  وا  میوگ  یم  نامـسآ  زا  نخـس  نم  نامـسیر ؛

رد .تسین  يرتهب  دیما  مودـخم  ای  ياج  ای  لغـش  رییغت  اب  ؛ تسا گنر  نیمه  نامـسآ  يور  هک  اجک  ره  هب  .تسام  دوخ  لامعا  ءهجیتن 
ار یمدآ  .ورسخریما.نامسآ  يوس  يور  دنکن  ات  نایکام  دروخن  یبآ  ءهرطق  .ندوب  ریقف  تخـس  نتـشادن ؛ هراتـس  کی  نامـسآ  تفه 
هک غرم  .ندوب  یـضار  ناداش و  تخـس  نتخادنا ؛ نامـسآ  هب  هالک  .تسا  هفیظو  رگید  معنم  ره  هناحبـس و  يادـخ  ءالآ  امعن و  رکش 

نایم ؛ نامسیر زا  وا  میوگیم  نامسآ  زا  نخس  نم  .دوش  ...یبآ » ءهرطق   » لَثَم هب  عوجر  .یناقاخ  .دنک  نامـسآ  يوس  رـس  دَروخ  یکبآ 
هتـسناد دننام  ففخم  نام  ایـسآ و  ینعمب  سآ  ار  هملک  ءهشیر  ناسیون  گنهرف  زا  ضعب  ( - 1  ) .تسین یبسانت  چـیه  وا  نم و  راتفگ 

.تسین یساسا  رب  ( - 2  ) .تسین یساسا  رب  هتبلا  دنا و 

.نامسآ

تسا کین  زور  نیا  رد  .یسراف و  هام  ره  زا  دنا  هتفگ  مشـشو  تسیب  یـضعب  مجنپو و  تسیب  ای  متفهو  تسیب  زور  مان  ِا ) [ ) ِس [ْس / 
زور نامسآ  .یسودرف.دوب  زوریپ  همان  نیدب  ملاف  هک  دوب  زور  نامـسآ  نمهب و  هم  ندرک :  رگید  راک  چیه  دیاشن  ندش و  رود  رفـسب 

لوادـت رد  .سب ||  تسا و  زور 27  يارب  لاثم  دوعـسم  تیب  نیا  .دعـسدوعسم.نامداش و  ار  لد  راد  شون و  هداب  نامـسآ  هام  وچ  يا 
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نت و نامـسآ  زا  داتـشا و  هلاس ز  همه  زور :  نامـسآ  حـلاصم  روما و  ریبدـت  لکوم  ءهتـشرف  مان  ِخا )  || ) .ربا یب  ياوه  .وحـص  ماوع ،
(. ناهرب  ) .لیئارزع ینعی  تامم  رب  لکوم  ءهتشرف  مان  يریگناهج || .) زا   ) یسودرف اذک .)  ) ناتماک يداش و  اب  ْتناج 

.نامسآ

.ناریا بونجب  ولیخن  ردنب  کیدزن  یهوک  مان  ِخا ) [ ) ِس [ْس / 

.نوجنامسآ

.نوگنامسآ برعم  بکرم ) ص  برعم ، )

.ینوجنامسآ

.دوبک توقای  .ینسوس ||  .دوبک  .يدروجال  .یبآ  .ینوگنامسآ  ای  هنوگنامسآ  ای  نوگنامسآ  برعم  ( یبسن ص  برعم ، [ ) ین ي ]

.هناخنامسآ

.بوکشَا .بوکشآ  .شرع  .کْمَس  .هنامسآ  .فقس  ( بکرم ِا  [ ) ِن اخ َن /  ِس  [ْس / 

.شارخ نامسآ 

.دنلب رایسب  .عیفر  تخس  بکرم ) فن  [ ) ِس َخ [ْس / 

.هرد نامسآ 

.ءامـسلا جرــش  .جرــش  .ناـیجاح  هار  .هـکم  هار  .ءامــسلاُُّما  .هّرجم  .ناـشکهک  .ناـشکهاک  بـکرم ) ِا  [) ِر ْرَد َر /  ِر /  ِس َد َر /  [ْس / 
زا دنمـس  يریگناهج .) زا   ) کیجنم .يرابرهگ  سب  يزاس ز  هرد  نامـسآ  وچ  ناـشفارهگ  فک  اـب  يوَر  هک  يا  هچوکب  یماـسلا : ) )

.یئانث.شنامک هّرد  نامسآ  ناسب  شناشن  هداد  نامسآ 

.دنر نامسآ 

.شارخ نامسآ  ( بکرم فن  [ ) ِس َر [ْس / 

.زور نامسآ 

.دوش مود ) ِلخدَم   ) نامسآ هب  عوجر  بکرم ) ِا  [ ) ِس [ْس / 

.واس نامسآ 

.دنَر نامسآ  .شارخ  نامسآ  .ياس  نامسآ  ( بکرم فن  [ ) ِس [ْس / 
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.هرغرغ نامسآ 

.رونک .وتخب  .وتخس  .دعر  .ردنت  .هّرُغ  نامسآ  .هْبنُرُغ  نامسآ  .شّرُغ  نامسآ  ( بکرم ِا  [ ) ِر [ُغ ُغ َر / 

.اسرف نامسآ 

.عیفر رایسب  .دنلب  تخس  .ياسرف  نامسآ  ( بکرم فن  [ ) ِس َف [ْس / 

.هتک نامسآ 

یئالط و روبنز  ياهرپ  نوچ  وا  ياهرپ  دشاب و  اهغاب  رد  رتشیب  هک  هدـنرپ  تشرد  ءهرـشح  یمـسق  بکرم ) ِا  [ ) ِت ِس َك َت /  [ْس / 
.تسا یئالط  روبنز  ِدنچ  راهچ  ای  هس  وا  دوخ  دراد و  تخس  شوپ  يور  ود  نآ  لاثما 

.رگنامسآ

ای نامــسآز  منادــن  نــکیلو  نــیا  تــسا  روــج  هــک  مــناد  یمه  ءامــس :  قلاــخ  .نامــسآ  عناــص  بــکرم ) ص  [ ) ِس َگ [ْس / 
.ورسخرصان.رگنامسآز

.نوگنامسآ

شراـنک رد  نوگنامـسآ و  دازآ ، نسوـس  نوـچ  تـسیلگ  شوـغلیپ ، دوـبک :  .يدروجـال  .نامـسآ  گـنرب  بـکرم ) ص  [ ) ِس [ْس / 
خرس تشاد  یشو  نهاریپ  خیراوتلا .) لمجم   ) .هتخیمآ يدیپس  دوب و  نوگنامسآ  دابق  نهاریپ  و  یطخ .) يدسا ، گنهرف   ) .یکگنخَر

.نامسآ نوچ  خیراوتلا || .) لمجم   ) .خرس جات  نوگنامسآ و  راولش  و 

.هنوگنامسآ

Isatis. Renard bleu ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .هنوحبس (. 1) دوبک هابور  ( بکرم ِا  [ ) ِن وگ َن /  ِس  [ْس / 

.هنوگنامسآ

.نامسآ نوچ  .دوبک ||  .يدروجال  .یبآ  .نامسآ  گنرب  بکرم ) ص  [ ) ِن وگ َن /  ِس  [ْس / 

.ینوگنامسآ

.يدروجال .ینوجنامسآ  .نامسآ  گنرب  یبسن ) ص   || ) .ندوب نامسآ  نوچ  .ندوب  نامسآ  گنرب  ( بکرم صماح  [ ) ِس [ْس / 

.درون نامسآ 

.دروناوه .امیپاوه  بکرم ) فن  [ ) َن َو ْنام ، ِس  [ْس / 
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.يدرون نامسآ 

.يدروناوه .یئامیپاوه  بکرم ) صماح  [) َن َو ْنام ، ِس  [ْس / 

.هنامسآ

هنامسآ نیب و  نامسآ  دید  یناوت  نامـسآ  یمه  ات  هناخنامـسآ :  .بوکـشَا  .بوکـشآ  .شرع  .کْمَـس  .فقـس  ِا ) [ ) ِن ِس َن /  [ْس / 
هگ نیمز  يدید  یهگ  هناهب  رب  ار  رس  دیچیپ  یمه  .یخرف.گندخ  تسا  يا  هنامسآ  نامسآک  يرادنپ  ربا  يور  مژد  زو  .هرامع.نیبم 

تفگ نخـس  نوچ  مرجال  نونک  نیمار .) سیو و  ) .هناـینیچ شقنب  هدـیراگن  هنامـسآ  موب و  راوید و  رد و  نیمار .) سیو و   ) .هنامـسآ
.دعسدوعسم .ار  هناخ  راذگب  نک  اهغاب  گنهآو  ار  هنامسآ  نیبم  نامسآ و  هم  يا  نیب  .ورسخرصان.هنامسآ  رب  مشچ  ارت  دنامب  تْدیاب 

حوتفلاوبا ریـسفت   ) .برع ءاـبخ  همیخ و  ءهنامـسآ  نوچ  دـشابن ، ینبم  هک  دـشاب  هناـخ  ءهنامـسآ  ءاـنب ]  هک [  تسا  نآ  رگید  یلوـق  و 
رب دننک  هنارک  نارتخاک  بجع  هن  وت  هاج  .يرونا.هاگرد ز  هناتسآ و  تسا  رت  عیفر  ارت  کلم  ردنا  يرـسک  ناویا  ءهنامـسآ  زا  يزار .)

.لیعامسا لامک  .دش  رتخا  تسشن و  نودرگ  ءهنامسآ  رب  دادعتسا  طرف  شمزع ز  شتآ  رارش  .يرونا.وت  ءهنامسآ  تازاوم  نامسآ ز 
.لیعامسا لامک  .میوجیم  هنامسآ  خارف  شیع  يارب  تسا  بیسآ  رازه  منیمز  يانگنت  ز  نامسآ :  || 

.ینامسآ

قافتا نکیلو  یموجن :  ماکحا  .یماکحا  .یموجن  .ینودرگ ||  .ینامزرگ  .یخرچ  .يرهپس  .یکلف  .يوامـس  یبسن ) ص  [ ) ِس [ْس / 
یعون .نشور ||  یبآ  گنر  ینامسآ ؛ یبآ  ینامسآ ، .ینامـسآ ||  مارجا  يولِع : .يرهچونم.لطاب ||  درم  ياهریبدت  دنک  ینامـسآ 

هچ زار  تسا  نیا  زج  ینامـسآ  رگو  ماوع : ) حالطـصاب   ) یتردـق .یعیبط  .یبیغ  .یتوهال  .یئادـخ  .یهلا  .یناـبر  .يزاـب ||  شتآ  زا 
دوب ینامداش  همه  ار  امش  .یسودرف.دوب  ینامسآ  شنتسر  اجک  دوب  یناک  هک  يزیچ  زین  نامه  .یـسودرف.زارد  اهنخـس  ندیـشک  دیاب 
رگید نخس  ینامسآ  رگم  .یـسودرف.راگزور  شدرگ  زا  دیآ  زارف  راک  هنوگرگد  ینامـسآک  رگم  .یـسودرف.دوب  ینامـسآ  رتخا  ارم 

.یـسودرف.ياپ و تسین  کلف  زار  هب  ار  یـسک  يار  تسا  نینچ  ینامـسآ  رگا  .یـسودرف  .تسا  رترب  ناـمگ  زا  ناور  خرچ  هک  تسا 
لاعفا و و  هنمد .) هلیلک و   ) .ددرگ تخبکین  ترخآ  رد  دبایب و  ایند  ياهوزرآ  ...دش  دنم  هرهب  يزیرغ  لقع  ینامسآ و  ضیف  زا  هکره 

.دـهد تسد  ناسآ  دـشاب  هتـسارآ  ینامـسآ  قیفوتب  تمه  هک  یئاج  زا  بسک  هنمد .) هلیلک و   ) .تسارایب ینامـسآ  دـییأتب  ار  وا  لاوقا 
نامـسآ يوـس  موـلظم  يا  رگنم  هنمد .) هلیلک و   ) .دـهد اـضر  ینامـسآ  ياـهاضقب  هک  تسا  بـجاو  دـنمدرخ  رب  و  هـنمد .) هـلیلک و  )

: لیزنت هب  .یحو  هب  .يدعـس.تسین ||  ینامـسآ  دـییأتب  زج  تسین  ینادراکب  تلود  تخب و  .يولوم.نامز  رد  يراد  هاـش  ینامـسآک 
.ینامسآ ماکحا  .ینامسآ  بتک 

.ریت ینامسآ 

.باهش بکرم ) ِا  [ ) ِس [ْس / 

.دنمسآ

.دشاب همیسآ  فحصم  دیاش  ینعم  نیدب  .هتشگرس و  .ناریح  ص )  || ) .دنیوگ بیرف  دصقب  هک  یغورد  ِا ) [ ) [َم
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.اسومسآ

.يّرب رزگ  دنیوگ  رم و  زا  یعون  ِا ) ینانوی ، )

.غومسآ

.تـسا قـلعتم  ودـب  نـت  ود  نتخادـنا  گـنج  سک و  ود  ناـیم  نـتفگ  غورد  ینیچ و  نخـس  هـک  نـمرهآ  ناـعبات  زا  يوـید  ماـن  ِخا ) )
دنامن غورد  دشابن  دوخ  اه  هصق  نینچ  .نایط.دوب  غومسآ  وچ  نیچ  نخـس  وا  دوب  غورد  یگلمج  شا  هتفگ  غومـشآ :  يریگناهج .) )

(. ارآ نمجنا  زا  تشهب ، مرخب  موسوم  باتک  زا  (؟  .غومسآ ءهناسفاب 

.نسآ

هدیدنگ .هتـشگ  .هدیدرگب  معط  .هدـینادرگ  يوب  هزم و  .هدـیدرگب  .هدـینادرگب  معط  ءامـسالا .) بذـهم   ) .هتـشگب معط  ع ص ) [ ) [ِس
.نجآ بآ .) )

.ناتسنسآ

هدنــشخر کـیدزن  هـب  دــمایب  هاـگپ  ناتــسنسآ  اــت  دوـمرفب  تـشکب :  ار  وا  قـماو  ماجنارــس  هـک  قـماو  نزردــپ  ماــن  ِخا ) [ ) [ِس ِن
ینابز ای  نآ  تیرکـسناس  ای  ینایرـس  لـصا  زا   ) ناـحیروبا ءهمجرت  زا  ار  یناـنوی  يا  هناـسفا  يرـصنع  ًارهاـظ  ( - 1 (. ) 1) يرصنع.هام
دیعب ینامز  زا  هدرک  نآ  زا  يرصنع  هک  يرعش  ءهمجرت  زین  باتک و  نیا  لصا  .تسا  هدروآ  رعـشب  هدرک و  همجرت  یـسراف  هب  رگید )
هکنیا نامگب   ) شیوخ گنهرف  رد  ار  نآ  صاخ  ءامـسا  مالعا و  يدـسا  دـیاش  ام و  یناتـساب  ناسیون  گـنهرف  زا  یکی  .تسا  دوقفم 

هتخادرپ وا  دـیلقتب  زورما  ات  ناسیون  گنهرف  ریاس  هدرک و  طبـض  تسا ) نآ  لاثما  همانهاش و  یخیرات  یماـسا  خنـس  زا  هروبزم  مـالعا 
زین ددرگ و  هتخانـش  رتدوز  دیآ  تسد  هب  نآ  يرعـش  ءهمجرت  ای  لصا  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  بترتم  نیا  رب  هک  يا  هدـئاف  اهنت  .دـنا 

ای حیحـصت  دنا  هدروآ  دهاشب  هک  يرـصنع  تایبا  هطوبـضم و  یماسا  نیا  ددـمب  دـشاب  هداتفا  تسدـب  ءهخـسن  رد  یطالغا  رگا  دـیاش 
.دوش رتکیدزن  تحصب 

.هکین سآ 

.تسا دْروم  رمث  گرب و  زا  رتیوق  لامعا  رد  تسا و  راکب  بط  رد  تسد و  فکب  هیبش  یهایگ  ای  دْروم ، بکرم ) ِا  [ ) ِك [َك / 

.وسآ

(. تسین يریگناهج  ناهرب و  رد  هملک  نیا  .ون و  ياهگنهرف  ضعب  ياعّداب   ) .بناج يوس و  .نیلعن ||  شفک و  .وسار ||  ِا ) )

.وسآ

(. هیودالا نزخم   ) .نالیغم تسوپ  هایس و  دنق  زا  دننک  دنهب  هک  رکسم  یبارش  مان  ِا ) )
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.وسآ

.یئاضررک درخوک و  نایم  هگنل  هب  رال  هار  رد  یلحم  مان  ِخا ) )

.یگدوسآ

بآ رب  میشابب  یجنر :  یب  .تابس  .تحارتسا  .تحار  .رطاخ  تیعمج  .لاب  غارف  .یگتسهآ  .یمرن  .یمارآ  .شمارآ  صماح ) [ ) ِد [َد / 
هار یگدوــسآ  هـب  دــیابب  تـسچ  ناــنویه  رب  ناــگژیو  دوــخ و  .یــسودرف.میرذگب  یگدوــسآ  هــب  سپ  نآزو  میروــخ  يزیچ  و 

ینامز دندمآ  دورف  نابسا  سپ ز  نآ  زا  .یسودرف.دیسررد  یئوس  ره  زا  رکشل  یسب  دیسر  رس  رب  زور  یگدوسآ  هب  .یسودرف.تسج 
درم بسا و  یگدوسآ  ورین و  .یـسودرف.دنتسارایب ز  هنیک  راـکیپ و  هب  دنتـساخرب  زاـب  یگدوسآ  هب  .یـسودرف.دندز  مد  یگدوسآ  رب 
يا .يزگـس  جرفلاوبا  .یملـسم  تارب  دنا  هدادن  ار  سک  لجا  تمدـص  زا  هک  يوجم  یگدوسآ  .یـسودرف.دربن  راگزور  زا  دـشیدنین 

هشیمه ارچ  تسا و  يا  هلذتبم  ءهلمج  تسا ؛ مارح  ام  رب  یگدوسآ  رگم   - .يدعس.لایخ دنبم  یگدوسآ  رگد  لایع  دنب  ياپ  راتفرگ و 
.دوش ندوسآ  شیاسآ و  هب  عوجر  .دهدیم و  ینعم  دوب  دیاب  جنر  رد 

.رطاخ یگدوسآ 

.لد نانیمطا  نوکس و  .یبارطضا  یب  .لاب  غارف  بکرم ) صِما  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِد ِي ِط [َد / 

.ندوسآ

لد رب  هشیدنا  زا  دادماب  ات  دوساین  تفخن و  نوَا :  .حاورتسا  .مامجتـسا  .نتفای  تحارتسا  .تحار  .ندش  حیرتسم  .ندـیمرآ  صم ) [ ) [َد
شیاسآ یب  خرچ  دوبک  ریز  .یسودرف.باوخ  ياج  رب  دوسآرب  سپ  نآزو  باتـش  دمآ  شیاسآ  هب  باوخب و  .یـسودرف.دای  شْدماین 

مهاوـخ درک  ار  مزر  نم  هک  چـیه  ياـسایم  راـک و  يارآرب  نوکـس :  .نـتفرگ  مارآ  .ورـسخرصان.یئاسایب ||  هـک  ربـم  ناـمگ  زگره 
منت ز دیاساین  یمه  دح  یب  هدنا  ملد ز  .یـسودرف.گنرد  نتـسج  گنج  رد  هراچ  ارت  گنج  ددرگنرب ز  دـیاساین و  .یـسودرف.چیسب 

سک تـسد  زا  دوـخ  لاـحب  یـسک  يدوـب  ناد  بـیغ  قـلخ  رگا  هللااـب  ذوـعن  نـتخادرپ :  .دعـسدوعسم.دیاسرفب ||  یمه  ناوارف  جـنر 
وچ .یـسودرف.ریلد  درگ  رادربمان  وگ  رید  دوسآرب  تفخب و  تفگب و  ندیمرآ :  .نتفخ  .ندـیباوخ  ناتـسلگ || .)  ) يدعـس .يدوساین 
رفس ردنا  یهاوخ  دنچ  وت  دنتفر  همه  تردام  ردپ و  ردارب و  .یـسودرف.شدمآ  گنرد  يدنچ  دوسآرب و  شدمآ  گنچب  یئاج  دابآ 

هنرد و فکب  ناج  فقوت :  .ندرک  گنرد  خـیراوتلا || .) لـمجم   ) .دوساـیب دروخب و  بآ  نآ  زا  دـماح  .ورـسخرصان  دوسآ ؟ نینچ 
.مامج .ندرک  عفر  رگید  رما  ره  رکف و  نخس و  راک و  هار و  جنر  .نتفرگ  یگدنام  .یئانس.اسام ||  وا  رد  نک  هار  نیا  دصق  اسآریلد 

کی دوب  نوردنا  رصمب  .یسودرف.ریگریش  لی  زگره  دوساین  ریت  ناتـسمز و  زومت و  راهب و  ندینارذگ :  نامز  بعتم  یلمع  راک و  یب 
زورما و دیاسایب  .یـسودرف.هاپس  اب  دوخ  دنچکی  دوسایب  هاگتخت  رب  تسـشنب  راو  یئک  .یـسودرف.هاپس  هاش و  دوسایب  ات  نادب  هاش  لاس 

ادرف وت  .یـسودرف.تفت  دـیمارخ  ناقاخ  کیدزن  هب  تفرب  اجنآز  دوسآرب و  دوبب و  .یـسودرف.هاپس  ناـیم  ردـنا  دـنار  یمه  هاـگب  ادرف 
هس یقهیب .) خیرات   ) .دمآ يو  رادیدب  بش  رد  هفیلخ  نومأم  دوسایب  نوچ  .یسودرف.هاوخ  هنیک  نایناریا  زا  مرایب  هاپـس  نم  ات  ياسآرب 

یتفرب هک  هیاپ  دنچ  و  دهجب ، تخـس  يونزغ ]  دومحم  نب  دمحم  ریما  تفرگ [  نتفر  یقهیب .) خیرات   ) .دمآ هاگردب  سپ  دوسایب  زور 
(. یقهیب خیرات   ) .دندوسایب ات  دومرف ، اهتلـص  دـندروآ و  دورف  ار  نادـصاق  دومرف  یقهیب .) خـیرات   ) .يدوسایب یتسـشنب و  کین  ینامز 
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ناریاب ندز :  نت  .ندینارذگ  رورس  روس و  ترشع و  ای  تلاطعب  .يدسا.دش ||  روشنَُغف  رهشب  اجنآ  زو  دش  رود  یگجنر  زا  دوسایب و 
دوسایب .یـسودرف.نیمز  رـسارس  ددرگ  بوشآرپ  نیکب  نمـشد  ياج  ره  دیایب ز  هاپـس  درادـنرب  يروشک  رهب  هاش  دوسآ  هک  هگنآ  ره 

، تذل .نتشگ  ّذتُلم  .ندرب  هرهب  بیـصن ، ظح ، .ندش  ظوظحم  .یـسودرف.رازغرم ||  رد  هوک و  رد  تشگ  یمه  راکـش  رهب  يدنچ ز 
شتآ رب  دوع  ءهلبط  زا  ماشم  دیاساین  .ورسخرصان  .ناودنه  ياناد  سرپب ز  تدیاب  رگ  رسپ  يا  دیاساین  هتفخ  رمع  هار  رد  نتفای :  عتمت 

 - .يدعـس .دوسآ  يرگید  دندیـشک و  هک  اـهجنر  هچ  تشادرب  يرگید  دـنداهن و  هک  اـهجنگ  هچ  .يدعـس.دیوبب  ربـنع  نوـچ  هک  هن 
هک نونکا  .یـسودرف.تسا  ندومیپ  هاوخدـب  مزر  ارت  تسا  ندوسآ  ماـگنه  ( 1) زین ارم  ندرم :  هیاـنکب ، ندوسآ ؛ كاـخ  رد  ندوسآ ،

هتـشادرب كاخ  ارم ز  هک  ار  نآ  ندید  مناوت  نوچ  هداتف  كاخ  رد  دولآ  نوخ  دوش  كاخ  نم  ءهدـید  زا  دوسآ  كاخ  رد  هلود  دامع 
 : زا نداتسیازاب  .نتسشن  تکاس  .نداهن  تسد  زا  .ندنام  لطعم  .ندش  غراف  .زا  ندنام  یلاخ  .ندنام  غراف  زا ؛ ندوسآ   - .يدامع ؟ دوب

دوساین شـشخب  داد و ز  هاگ ز  تسارایب  نودـیرف  ّمج و  وچ  .یـسودرف.نامز  کی  بل  دوساین  هدـنخ  نامداش ز  لدنـشور و  دـندوبب 
دور و یهگ  هاش  زور  کی  دوساین  ندروخ  .یـسودرف.راکش ز  دـیبن و  ریت و  ناگوچ و  راک ز  ینامز ز  رکـشل  دوساین  .یـسودرف.هاش 

ناج رگا  نتخومآ  زا  ياسایم  ینامز  .یسودرف.نتخیوآ  جنر و  زا  دیاسایب  نتخیر  نوخ  هار  دنک  هتسبب  .یـسودرف.هاگریجخن  هاگ  یم 
زا میاـساین  سپ  نآزو  تست  شیپ  نم  ناـج  یهگنآو  هدـب  تسخن  مداد  هک  نیریـش  تـفگ  ودـب  .یـسودرف.نتخورفا  یهاوـخ  یمه 
زور بش و  نتفر  اسایم ز  هارب  شکرب  تفگ  ار  هداتـسرف  هاش  رهُم  رب  همان  رب  دـنداهن  .یـسودرف.تخّرف  لد  يار  ناـمرف و  تخـساپ ز 

ات یمه  .یـسودرف.نامز  کی  نتخات  زا  میاساین  نامک  ریت و  تسا و  روگ  ياج  نآ  هک  .یـسودرف.چیسب  رگید  بسا  یلزنم  رهب  چیه 
غیت و زا  دـیاسآ  هک  دـیاشن  زرب  روز و  نآ  وزاب و  لای و  نینچ  نیمار .) سیو و   ) .هدـنخ ّيزاب و  زا  متـسدوساین  هدـنگ  ورم  زا  ما  هتفر 

مرک زا  میرک  عبط  هکنآ  زا  .ورـسخرصان  .نتـشگ  هناـمز ز  نیا  يدوساـیب  وـت  رگ  دوساـیب  هک  ربـم  نظ  هتفخ  نابـشب  يا  .يدـسا.زرگ 
نداد داد  شناد و  همه  چیه  ياسایم  شـشخب  دروخ و ز  ز  نآ :  زا  ندیـشک  تسد  نآ ؛ نتفگ  كرت  .یتکیـسخا || -  ریثا  .دـیاساین 
راکـش دروخ و  نت ز  کی  دوساین  .یـسودرف  .هاش  گرم  زا  سپ  نیئآ  دشاب  نیا  هک  هام  ود  يداش  مزب و  زا  دیاسایب  .یـسودرف.چیسب 

مک هنیک  زا  نمشد  .یـسودرف.رازراک  زا  دیاسایب  روشک  ود  رایرهـش  دوب  ناروت  ناریاب و  .یـسودرف.رایرهش  نامه  هراوس  کی  نامه 
متشه هب  هار  جنر  زا  هدومرپ  دوسآ  وچ  نتفرگ :  یگدنام  .یخرف || -  .گنج  زا  ياسایب  دوسایب  گنج  زا  رکشل  ورم  هاگنیمکب  دمآ 
هاگیب هاگ و  مدوساین  یمد  تمدخ  نم ز  خیراوتلا .) لمجم   ) .يدزیا رکذ  دبعت و  زا  يدوساین  چیه  .یسودرف.هاش و  دومرف  روس  یکی 

مرآ روشک  میاسآ و  یک  گنج  نم ز  ات  هک  نک  هگن  رتخا  هب  زا :  نتشگ  بعت  یب  .زا  نتـشگ  جنر  یب  .يدعـس.مدوب || -  رفـس  رد 
یتیگ ز دوسآرب  سونبآ  ءهدرپ  نآ  دمآ  دیدپ  داد  باوخ  ار  مشچ  وا  بات  نامه  داد  بات  ار  فلز  نوچ  هریت  بش  .یـسودرف.گنچب 
زا دـیاسایب  هام  ود  ردـیا  یـشاب  را  مداش  وتب  .یـسودرف.نتخادنا  ریت  شدرگ و  زا  مه  نتخات  زا  دوساین  ینامز  .یـسودرف.سوک  ياوآ 

.یسودرف.نامز کی  تلد  نیک  زا  دیاساین  نامگیب  یمه  یئوجگنج  رگا  ندنام :  یلاخ  غراف ، یهت ، .یسودرف.هاپس || -  هاش و  جنر 
نیرز هداب  خلت  زا  دوسآو  یمارگ  راوگرزب و  هام  دـمآ  .یـسودرف  .باوخ  مارآ و  دروخ و  نک  رود  لد  بایـسارفا ز  نیک  زا  ياسایم 
يربا نآ  وت  .یکدور.شورخ  زا  ینامز  دیاسان  ( 2) چیه شوگ  درک  دهاوخ  ّرک  ّهلز  گناب  زا :  نداتسیازاب  .دعسدوعسم || -  .تماج 
ردــنا لد  نـکفیم  شناد  ناـمز ز  کـی  نتخوـمآ  زا  ياـسایم  .یقیقد.ریت  ناـمک  زا  نوچناـنچ  ندــیراب  زور ز  بـش و  دــیاسان  هـک 

هچ دب  رادرک  ز  زیورپ ]  ورسخ [  تفگ  ودب  .یسودرف.درکراک  زا  دیاساین  زگره  هک  درگزیت  دبنگ  نیا  زا  میوگ  هچ  .یسودرف.نامگ 
 : نآ نتـسشنورف  مشخ ؛ زا  ندوسآ   - .یـسودرف.درخ نم  اب  تسین  میاساین و  دب  راک  زا  هک  خـساپ  داد  نینچ  دـب  راتفگ  زور  ایب  يراد 

تبحـص ترـشع و  .اب  ندیمارآ  .اب  تعجاضم  اب ؛ ندوسآ   - .یـسودرف.نیمز ددرگ  مارآ  دیاسایب  نیک  مشخ و  نیا  زا  ناریا  هاش  رگم 
.هار زا  داتفیم  دانیبم و  دوعسم  هاش  تفج  تمرحیب  قحیب و  لدگنس و  نینچ  نیا  ...تفخن  دوساین و  تسشنن و  وا  اب  یتعاس  اب :  ندرک 
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تـشذگ دوسایب  وا  رد  یلد  هک  يرود  تشذگ  دوب  شوخ  هچنآ  رمع  هک ز  ادرد  ندوب :  رورـسم  شوخ و  لد ؛ ندوسآ   - .يرهچونم
.اـب ساـنیتسا  هب ؛ لد  ندوسآ   - .گنرفـسا فیـس  .تشذـگ  دوز  لـگ  دـهع  قرب و  ءهدـنخ  نوچ  دوب  شوخ  يراـهب  هک  یناوج  ماـیا 

زگره دوسح  لاـثما : .يدـسا.شدیان -  شوخ  چـیه  ناـنز  اـب  زجب  شدـیاساین  لد  یمه  نادرمب  اـب :  ندـیمرآ  تبحـص و  ترـشع و 
.نیئادرف جـنر  نیزورما  ندوـسآ  دوـب و  نیئادرف  ندوـسآ  نـیزورما  جـنر  .دـشاب  بـعت  جـنر و  رد  هراـمه  كانکـشر  مدرم  دوساـین ؛

ن ( - 2  ) .رگید .سپ  نیا  زا  تیب ؛) نـیا  رد   ) زین ( - 1  ) .ياسایب مدوسآ ، .تسا  شیاسآ  نآ  مود  ردصم  ردصم و  مسا  همانـسوباق .) )
...چیا شوگ -  ّرک  دهاوخ  درک  ل ...:

.هدوسآ

رکشل نیا  گنج  زا  وچ  .یسودرف.هاش  ریبدت  جنر  زا  هدوسآ  هن  هاپس  دشاب  هدوسآ  هک  دیابن  هتفای :  غارف  .غراف  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 
هک اج  ره  .یسودرف...هاپس  رایرهش و  دش  هدوسآ  وچ  هاگمزر  نادب  يدنچ  هاش  دبب  .یسودرف.دش  هدومرپ  هاش  هگرکـشلب  دش  هدوسآ 

همه زا  مدوب  هدوسآ  وتب  ادج :  .رود  .لیعامسا ||  لامک  .تس  هدوسآ  ناهج  جنر  زا  هک  تسین  سک  تس  هدوسرف  مغ  تسه ز  یلد 
اب .یسودرف.مزر ||  زور  ءهشیدنا  دیآ  دوز  هک  مزبب  رـسکی  دیراد  هدوسآ  نت  شوخ :  .دعـسدوعسم.میاساین ||  نم  ّيدرمب و  وت  مغ 

.حیرتسم .بئاص ||  .ارت  تسین  يرفس  رگید  هک  هدوسآ  شاب  نادرم  نوچ  يا  هدمآ  نورب  شیوخ  زا  رگا  نئمطم :  .عومجم  يرطاخ 
.متشگزاب نم  هدوسآ و  مدرم  درک و  دزمان  اه  هعیلط  و  مامج :  .بئاصم  يدب و  زا  میب  ساره و  یب  .سرت  یب  .هتفای  مارآ  .تقشم  یب 

.هتفای نیکـست  .هدیمرآ  هنمد || .) هلیلک و   ) .دندروآ غارف  نما و  راویدـب  تشپ  هّفرم  هدوسآ و  نیمز  يور  قیالخ  ات  یقهیب .) خـیرات  )
نیا یناروشب  ار  هدود  ینک  اوسر  ّيرایب و  ار  مارهب  تخد  نوچ  هدرپ  زا  هک  ار  ماندـب  رئاط ]  روپاش [  تفگ  نینچ  هدـیناروش :  لـباقم 

ناملـس .دوـب  دـیاب  یم  تسه  هچره  هدازآو ز  تسیز  دـیابیم  تسین  هچره  هدوـسآ ز  لاـبلا :  غراـف  .یـسودرف...ار ||  هدوـسآ  نـیک 
ار هدوسآ  بسا  یکی  .یـسودرف.یتسارایب  یگنج  زاب  ون  یتساخرب ز  هدوسآ  ّیتفخب و  هدـنام :  لـباقم  .هتفرگ  یگدـنام  .یجواـس || 

هاپـس هاـش و  بسا و  تشگ  هدوسآ  وچ  هاـگیاجنآ  رب  يزور  دوـسآرب  .یـسودرف  .تسبک  نوـچ  هدـش  هدـید  نوـخ  زا  خر  تسـشنرب 
دنکفیب دـید  هتـشک  همه  ناروت  ناریلد  دـید  هتـشگرب  تخب  نوچ  بایـسارفا ]  رادـناهج [  .یـسودرف...زور  ماـگنهب  دـمآ  نهیمـشکب 

.یسودرف.تفاین هنیک  ماک  نایناریا  زک  تفاتش  ناروت  يوس  ناشکرس  دوخ و  تسشنرب  ار  هدوسآ  بسا  یکی  تسد  يدنه ز  ریـشمش 
يوس رکـشل  دروایب  روتـس  هاش و  تشگ  رت  هدوسآ  وچ  .یـسودرف.دنارب  رکـشل  زاب  دـش  هدوسآ  وچ  دـنامب  یهام  هاـش  هگیاـج  نادـب 
نامرف ز  جـنر :  یب  (. || 1) يدیـسر دوصقم  ياجب  رتدوز  همان  يداد و  هدوسآ  کیپ  هب  همان  هدـنام  کـیپ  ره  .یـسودرف.روزرهش و 

 : ینادـجو بارطـضا  یب  .هماول  سفن  ِمول  باذـع و  جـنر و  یب  .یـسودرف.شوگ ||  هدوسآ  هراـغیب  زاوآ  شوـپ ز  هدـنژ  هدازآرس و 
نارگ لد  ءهشیدنا  زا  تشگ  شرـس  ّذتُلم :  .عتمتم  .يدعـس.لد ||  هدوسآ  مدرم  وا  زا  دنبـسخ  هک  لگ  ریز  رد  هدوسآ  دبـسخ  یـسک 
بالگ وچ  یفاص  هدوسآ و  نشور و  ءهداب  هداب : )  ) هتـسشنورف شوج  کفک و  زا  .یـسودرف.نآ ||  ردنا  تشگ  هدوسآ  هن  تفخب و 
هدوسآ ءهداب  وت  فک  رد  هم  لاس و  ورس  وچ  هدیلاب  كدوک  وت  رب  رد  بش  زور و  .یخرف  .رکـش  وچ  نیریـش  هتـسیاش و  ربلد و  یقاس 
دنناوخ خاک  ار  نآ  هک  یهید  رد  گنهرـس ، طابر  تیحان  رد  هبیتق  كاـخ :  ربق و  رد  هتفاـی  مارآ  .نوفدَـم  (. || 2) یخرف .گنز  وچ 

يوش نمیا  هک  ( 3) دیابن شاب :  تحار  لاح  رد  یخشرن || .) ياراخب  خیرات   ) .ترایزب دنور  اجنآ  هتـسویپ  اهتیالو  زا  تسا و  هدوسآ 
دارم بولطمب و  هکنآ  بوجحملا ؛) فشک   ) .دـشاب هدوسآ  هدیـسر  لاـثما : .یـسودرف.نیک -  تشد  رد  هدوسآ  دـشاب  هپـس  نیمک  زا 

مان ( - 1 ( ؟ .دوب صلخت  شا  هدوسآ  مه  نآ  مدـید  ناهج  رد  هدوسآ  نت  کـی  .هدوسآ  ادـگ  مرگ و  دجـسم  .دریگ  مارآ  دـبای  تسد 
نازوس لد  زا  دلانب  درآرب  شوج  دنیبب  لاح  شوهب و  دـیآ  وچ  زاب  ( - 2  ) .دشاب یقهیب  خیرات  زا  دیاش  ما ، هتخادنا  ملق  زا  ار  هدـنیوگ 
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دـشوجن مغ  نکیل ز  دشوج  دولاپ  یهاوخب  اجک  شتآ  رب  ّرز  ناشوج  هدـنا  نانچمه ز  ربز  ریز و  زاب  هگ  مغ و  زا  ددرگ  ریز  ربز  هاگ 
شیگریت و دوشب  ات  دریگب  كاپ  شاهکفک  سرح  درم  ناطلس  دنار  مشخ و  درآرب ز  کْفک  تسم  دوب  هک  يرتشا  رادرکب  زاب  نادنچ 

خرس توقای  ءهنوگ  ددرگ  یفاص  مامت و  دنیـشنب  نوچ  نابهگن  درم  راوتـسا  دنک  شْرَد  زین  دخچن  دریگ و  مارآک  رخآ  ناشخر  ددرگ 
دشوجیم شتآ  یب  گید  نوچمه  هریـش  نیا  تفگ  ار  هاش  دمایب و  نابغاب  دمآ  شوجب  مخ  رد  هریـش  نوچ  .یکدور  .ناجرم  دریگ و 
هدـیمارآ تفاتیم و  خرـس  توقای  نوچ  هدـش  نشور  یفاص و  دـید  يزور  نابغاب  نک ، هاگآ  ارم  دـمارایب  نوچ  تفگ  دزادـنایم  ریت  و 

.رذحلا .ادابم  تیب ؛) نیا  رد   ) دیابن ( - 3 (. ) همانزورون  ) .هدش

.هدوسآ

.دوش قوف  رطس  هب  عوجر  .يرعاش  صلخت  ًارهاظ  ِخا ) [ ) [َد

.رطاخ هدوسآ 

.يدعس.ینز یم  غیت  رگ  یتسرف و  یم  جات  رگ  ینم  رطاخ  رد  وت  هک  مرطاخ  هدوسآ  لابلا :  غراف  .لد  هدوسآ  ( بکرم ص  [ ) ِد ِط [َد / 

.يرطاخ هدوسآ 

.لاب ِغارف  .رطاخ  هدوسآ  یگنوگچ  تفص و  بکرم ) صماح  [ ) ِد ِط [َد / 

.لد هدوسآ 

زا دنبسخ  هک  لگ  ریز  رد  هدوسآ  دبسخ  یسک  برطضمریغ :  .باذع  یب  .جنر  یب  .یـسپاولد  یب  .لابلا  غراف  ( بکرم ص  [ ) ِد ِد [َد / 
(. ناتسوب  ) يدعس .لد  هدوسآ  مدرم  وا 

.یلد هدوسآ 

.لاب غارف  .يرطاخ  هدوسآ  ( بکرم صماح  [ ) ِد ِد [َد / 

.يراک هدوسآ 

(. نیمار سیو و   ) .يراوخ داینب  دوب  شیاسآ  هک  يراک  هدوسآ  نیا  زا  تفرگب  ملد  يراکیب :  .تلطع  ( بکرم صماح  [ ) ِد [َد / 

.روسآ

.دوش روشآ  نایروسآ و  هب  عوجر  ِخا ) )

.روسآ

.نایروشآ گرزب  عونلا  بر  مان  ِخا ) )
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.لاپ یناب  روسآ 

.تسا هدرک  ریخست  ار  مالیا  لباب و  تکلمم  هدوب و  روشحلس  ردتقم و  یهاشداپ  وا  و  .م.ق ،)  626-669  ) روسآ هاشداپ  مان  ِخا ) )

.يروسآ

.دوش نایروسآ  هب  عوجر  ِا ) ، یبسن (ص 

.نایروسآ

یتلود اجنآ  رد  دـندرک و  ترجه  نآ  رواجم  لابج  هلجد و  ياطـسو  لحاوسب  سپـس  هک  لباب  نکاس  یماس ، داژن  زا  یموق  ماـن  ِخا ) )
مان نیمه  هب  يرهـش  ادـتبا  رد  زین  کلم  نیا  تختیاپ  .دوب  نانآ  دوبعم  یعونلا  بر  مان  روسآ  .دـنداهن و  داینب  روسآ  ماـن  هب  کـچوک 
نرق نایم  نانآ  لالقتـسا  دندرک و  کلم  ءهمـصاع  ار  اونین  نآ  زا  سپ  و  َحلاک ) ۀـیروت : رد   ) هالاک رهـش  دـعب  ياه  هرود  رد  یلو  دوب 

ناتـسنمرا ناریا و  ریوک  اـت  وس  کـی  زا  رـصم و  اـت  یفرط  زا  دـش ، گرزب  تلود  نیا  هتفر  هتفر  .تسا و  .م.ق  مهدزناـپ  مهدـجیه و 
تـسد نآ  رب  دام  مدرم  نرق  هد  بیرق  زا  سپ  تشادرب و  نایم  زا  ار  مالیا  دـندش و  وا  ءهدـناشن  تسد  سراپ  داـم و  تفاـی و  طاـسبنا 

.دوب ناریا  ياه  یتپرتچ  زا  یکی  روسآ  نایشنماخه  ءهرود  رد  و  .م.ق .)  606  ) دیدرگ ضرقنم  هتفای و 

.هیروسآ

.دوش نایروسآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ير َي ]

.زوسآ

.هماج ای  رتسب و  نیمز و  رد  لوب  زیت  يوب  ِا ) )

.هسآ

بذـهم  ) .هدز هسآ  ءهنـسرگ  روفـصملا ؛ .هلَغ  ءهسآ  ةرافـص ؛ دـتفا : هاـیگ  رب  اـی  یمدآ  يور  رب  هک  یگدرمژپ  يدرز و  ِا ) [ ) ِس [َس / 
هک راخوید  هرهزلیف و  زا  یمـسق  .نایب ||  نیریـش  ءهشیر  .سوسلا  لصا  .دـشاب ||  يدرز  گـنز و  فدارم  هلغ  رد  دـیاش  ءامـسالا .)

.Lycium barbarum ( - 1  ) .دنیوگ ( 1) مورابراب مویسیل  ار  نآ  ینیطالب 

.هسآ

لئاـس عْـمَط  ءهـسآ  زا  رز  دــیامن  رطاــقت  هـش  فـک  ربا  وـچ  هتــَسبآ :  .دنــشاب  هدرک  هداــمآ  تـشک  يارب  هـک  نـیمز  ِا ) [ ) ِس [َس / 
.یحر .ایسآ  .سآ  .تسا ||  حیحص  هسآ  ًارهاظ  و  دهاش ، نیمه  اب  دنا  هدرک  طبض  زین  رسآ  ار  هملک  نیا  .کیجنم.دیورب و 

.هدز هسآ 
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.دوش لّوا ) ِلخدَم   ) هسآ هب  عوجر  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد ِس َز َد /  [َس / 

.یسآ

، ءاِسا .حارج ج ، .اه  هحرق  اهـشیر و  کشزپ  .جلاعُم  .بیبط  .کشزپ  .کشِجب  .نامیـشپ ||  .نیگهودنا ||  .نیزَح  .كانمَغ  (ع ص )
.ةاُسا

.یسآ

.دوش نایسآ  هب  عوجر  .سآ  زا  .سآ  تکلمم  هب  بوسنم  یبسن ) (ص 

.یسآ

.رتکانهودنا .رت  نیگمغ  فت ) ع ن  [ ) اس ]

.ایسآ

.یحر .ار  نآ  زج  تابن و  ءهریـش  نغور و  نتفرگ  ای  نآ ، دـننام  کهآ و  چـگ و  اـی  بوبح  ندرک  درآ  ندرک و  درخ  یهاگتـسد  ِا ) )
 [ ار ناتـسیس  مدرم  ار [  ناشیا  و  دوش :  قـالطا  يروتـس  یتسد و  یبآ و  يداـب و  زا  عاونا  ءهمه  رب  هملک  نیا  .وایـسآ  .سآ  .هنوحاـط 

جات یکی  هکنوچ  .یئاسک.هنارکب  یمه  ندش  مهاوخ  هتسین  هنامز  يایسآ  ریز  مدش  سآ  ملاعلادودح .)  ) .هتخاس داب  رب  تسا  اهایـسآ 
ناروتس و .یسودرف.ایسآ  مه  دنمورب و  تخرد  ایگ  دنمتشک و  شژد  ردنا  مه  .یئاسک.تسایـسآ  ءهتفوک  یکی  زاب  كولم  كاسب  و 

.یـسودرف ؟ ایگ يدنچ  كاخ و  مدنگ و  زا  رپ  ایـسآ  دوب  وت  تسـشن  ياج  هچ  .یـسودرف.ایسآ  ءهّرپ  مد  ردنا  دـش  ایگ  مخت  وچ  نالیپ 
دید ایسآ  یکی  قرب  ربا  زا  وچ  ناشوج  تخات  یمه  .یسودرف.يوگب  يدیـسر  نوچ  ایـسآ  نیدب  يوردیـشروخ  هاش  ياک  تفگ  ودب 

ایـسآ نوچ  هک  نیز  تشپ  زا  مدیـشورخرب  نانچ  .یـسودرف.ناهن  دش  ایـسآ  رد  هاوخدب  ناهج ز  هاش  بسا  زا  دمآ  دورف  قرز  بآ  رب 
ودب ایگرپ  هر  هب  دمآ  شهوک  یکی  .یـسودرف.هم  نادرم  هدنکارپ  هتـسشن  هد  شیپ  رد  دید  ایـسآ  یکی  .یـسودرف.نیمز  ناشیا  رب  دش 
ردنا بآ  هب  هنهرب  دنتفاکشب  هاگرگج  هنشدب  ارت  يوج  میهید  رادناهج و  ارت  يورهام  ایسآ  رد  هک  .یـسودرف.ایسآ  همـشچ و  نوردنا 
تسه وا  قشع  يایسآ  رد  دش  سآ  نم  لد  ات  .یبیبل.نامزه  دنک  نامسآ  نامـسآ  تسا  نادرگ  يایـسآ  نامـسآ  .یـسودرف.دنتخادنا 
تسا درگدوز  يایسآ  .یبیبل.سآ  وت  يایسآ  هب  مهاوخن  دش  سانـش  درم  نیب و  ياج  اتـسود  .یبیبل.ارم  رـس  رب ]  ایـسآ [  رابغ  يرادنپ 

.تسین ایـسآ  وـچ  کـش  یب  رگید  نآ  تسیئایـسآ  هچ  یئاـنف  ياـج  نـیا  .ورـسخرصان.نیزح  ین  داـش و  دوـب  دـیاشن  وز  کـلف  نـیا 
هلغ ار ، نابایسآ  رم  ایسآ  رگنب ز  تسیچ  .ورسخرصان  .رس  رب  گنـس  نوچ  یمه  دیآ  دورف  شدرگب  دنام  ایـسآ  گنـسب  .ورـسخرصان 

.ایـسآ شوم  رـس  دـبوکورف  يزور  نامگیب  هدـیاف  دراد  رایـسب  ایـسآ  زا  شوم  هچرگ  .ورـسخرصان  .یتساران  ایـسآ  هّلغ  شیتسیابن  رگ 
نیریز گنس  تقو  همه  رد  هک  دوب  نآ  درم  تفگ  .ورسخریما.وج  ایسآ  رد  ون  هچ  هنهک  هچ  ورایسآ  سارخ  تسا  خرچ  .ورسخرصان 

يراتشک لتق و  نتشگ ؛ نوخب  ایسآ   - .نتـشکب ياج  کی  رد  ار  میظع  یقلخ  ندینادرگ ؛ نوخب  ایـسآ   - .لیعامـسا لامک.دشاب  ایـسآ 
رب تفر  یمه  نوخ  نانچ  هاگدروآ  ياج  دش  گنت  نآزک  هاپـس  نادنچ  دنتـشکب  ناکرت ]  زا  ناشیا [  زا  نداد :  يور  میظع  تخس و 

.یسودرف.ایسآ يدب  رگ  نوخب  یتشگب  ایگ  گنس و  كاخ و  دش  هقرغ  نوخب  .یقیقد.تشگب  رد  نوخب  اهایسآ  نآزک  تشد  هوک و 
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گناب ایـسآ  زا  (. - تایلک زا   ) یناکاز دـیبع  .ددرگ  نازیزع  نوخ  رب  هک  تسا  یئایـسآ  بالود  نیاـک  هنم  هدـندرگ  دـبنگ  نیا  رب  لد 
زا مشاب  وت  یب  مگنادشـش  تسرد و  مشاب  وت  اب  نتـشاد :  ار  لمع  لعف و  ِلهـس  هصح و  نیرتزرا  یب  گرزب  اـی  درخ  يرما  رد  ندوب ؛

رالاس هاپس  نداتفارب ، سپ  زا  و  ندش :  راچد  نآ  بئاصم  تالوحت و  فیراصتب و  نتشگب ؛ راگزور  يایسآ  رد   - .یئانس.مگناب ایـسآ 
هدرک دیفـس  ایـسآ  رد  ار  شیر  (. - یقهیب خیرات   ) .دوبن دوب و  لغـش  رب  داتفا و  تساخ و  تشگب و  راگزور  يایـسآ  رد  دیعـس  يزاغ 

(. یماسالا یف  یماسلا   ) .یحر .هنوحاط  رجح  .گنسایسآ  .ایسآ  گنس  حُماستب ، .ندوب ||  لهاج  هبرجت و  یب  یگدروخلاس  اب  ندوب ؛
ياج نیمز  نامـسآ و  نیبام  .یئانـس.زامغ  دوش  دش  ود  نوچ  ایـسآک  زار  زگره  يوگم  ناج  نارگ  اب  یماسالا : ) یف  یماسلا   ) .هظفال
نامگ سپ  دنمدرخ  يا  نامسآ :  خرچ ؛ يایسآ  کلف ، يایسآ  ایـسآ ،  - .يدعـس ؟ ایـسآ ود  نایم  دهج ز  نوچ  هناد  کی  تسین  شیع 

.ورسخرصان شایسآ ؟ دنلب  زبس و  نیا  رد  تفر  چنآ  زا  دنوادخ  دوب  یک  لفاغ  .ورسخرصان  ؟ دیاسآ یک  ایـسآ  ناود  نیاک  تسیچ  وت 
رد راسدیپس  نودیا  تسپ  هتسشن  نم  وا  رد  ناود و  ایـسآ  نیا  .ورـسخرصان.رد  یب  ورزیت  يایـسآ  نیا  ددرگ  وا  تردقب  یمه  نیدنچ 

يایسآ ایسآ ،  - .دعسدوعسم .ياسب  رت  گنت  منت  خرچ  يایـسآ  يو  روخب  رتشیب  ملد  خرچ  ياهدژا  يا  .ورـسخرصان  .مدش  ایـسآ  نیا 
ایسآ  - .هناخایسآ .یماظن.گنت ||  دیاین  شروخ  زا  شایسآک  گنس  نوچ  نینهآ  دیاب  یمکـش  همـضاه :  زاهج  .هدعم  ًازاجم ، هدعم ؛

يایسآ يواگ و  يایسآ  يرتشا و  يایسآ  گرزب و  يایسآ  يروتـس و  يایـسآ  يداب و  يایـسآ  یبآ و  يایـسآ  يارب  .نحط و  ندرک ؛
یبآ هناد  زا  ریغ  تسین  ار  داینب  یب  خرچ  شدرگ  تسام  تسکـش  زا  سآداب :  داب ؛ يایـسآ   - .دوش سآ  هب  عوجر  نآ  دـننام  یتسد و 

؛ اتسپ ایسآ و  تبونب ، ایسآ  .تسا  یتلع  کش  یب  ار  لولعم  نیا  ایـسآ ؛ ددرگ  یم  هک  هّرپ  ریز  تسیبآ  لاثما : .بئاص.ار -  داب  يایـسآ 
وکنآ ایـسآز  هناخ  يوسب  دوش  یم  درآ  یب  .تسین  اتـسپ  یئوگیم  وت  میآ  یم  نم  ایـسآ  زا  .دوب  دوخ  تبون  راظتناب  دیاب  ار  یـسک  ره 
يرب ایـسآ  هب  تشخ  نوچ  .بئاص  منام ؟ ایـسآ  رد  ارچ  رگید  دش  درآ  مراب  وچ  .ورـسخرصان  .تس  هدش  ایـسآ  هب  وج  مدـنگ و  هدربن 
نالیگ خیرات  زا  (؟  ...يرادنپ لثم  نیا  وت  یتسدینـشن  يرادرکدب  يازج  دـشاب  دـب  مه  يرادـیم  عمط  کین  ینکیم و  دـب  يرآ  كاخ 
یتسود هکنانوچ  ینابرهمان ، تخس  يدید ؛ ایسآ  هارب  ارم  یئوگ  ناتسلگ .)  ) .نادرگ يایسآ  جرخ  تسا و  ناور  بآ  لخد  یشعرم .)

ایـسآ هارب  مانام  مراک  زا  یـسرپن  يرذـگب و  یم  میا :  هدـید  ار  رگیدـکی  ایـسآ  هارب  راب  کـی  اـهنت  هدوبن و  اـم  ناـیم  رد  یـشیوخ  اـی 
؟ .دشاب ایسآ  نیریز  گنس  رهد  شکاشک  رد  هک  دیاب  درم  .راطع.يدید 

.ایسآ

هد دشاب ، تسیب  نایمدآ  رد  نآ  رامش  و  دنک ، درخ  مرن و  ار  تخس  کشخ و  یندروخ  هک  تشرد  خَپرس و  ياهنادند  زا  کی  ره  ِا ) )
هنحاط و یبرع  هب  یـسرک و  هد  نآ  زا  کی  ره  مان  .تسا و  کحاوض  یپ  رد  اهنآ  ياج  نیریز و  کف  رد  رگید  هد  نیربز و  کف  رد 

.دشاب ءاحرا  نحاوط و  نآ  عومجم  یحر و 

.ایسآ

راـهچ زا  هعطق  نیا  و  (. 1) تسنامه يربک  يایـسآ  تسا و  نیمز  ّرب  جـنپ  زا  یکی  مان  نآ  و  ینوریب ) ناحیروبا  .یناـنوی  ءهملک  ( ) ِخا )
دمجنم سونایقوا  لامش  زا  نآ  دودح  تسا و  رشب  ندمت  دهم  نوکسم و  ءهیحان  نیرتمیدق  ایسآ  .دشاب  رتگرزب  نیمز  رگید  یکـشخ 

ءهعرت رمحا و  يایرد  برغم  زا  دـنه و  سونایقا  نیچ و  يایرد  بونج  زا  و  گنیرب )  ) گـنرب ياـیرد  ریبک و  سوناـیقوا  قرـشم  زا  و 
رزخ و رحب  نآ  میامـض  زا  و  عبرمرتـمولیک ) نوـیلیم   45  ) تسا رتگرزب  اـپورا  زا  مین  راـب و  راـهچ  هراـق  نیا  .دـشاب  هنارتیدـم  زئوس و 
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نیب رتخاب .) ای  ایتراپ   ) ناسارخ .هینیمرا  .ریغص  يایسآ  تسا : هدشیم  مسقنم  نیریز  ياهتمـسقب  میدق  رد  ّرب  نیا  .تسا  لاروا  ياههوک 
ینامراس ای  یتیس  ناتسودنه و  ناریا و  ناتسبرع و  دیـشلُک و  هیروس و  روشآ و  .هدلک  ای  لباب  میئاراهان .) مارآ  .نیرهن  مارآ   ) نیرهنلا

.هیروس .هیکرت  .تبت  .ناتـسلوغم  .ایروچنم  زاقفق .) يربیـس و   ) سور يایـسآ  نآ  ینونک  کـلامم  و  نیچ .) اـی  نیـس  مدرم  کـلامم  )
.مانآ .ژوبماک  .مایس  .ینامریب  .ناتـسودنه  .ناتـسکرت  .ناتـسچولب  .ناتـسناغفا  .ناریا  برع .) قارع   ) ناتـسبرع .نیرهنلا  نیب  .نیطـسلف 

تیالوب ادـتبا  رد  مسا  نیا  ( - 1  ) .تسا نوـیلیم  دودــح 953  رد  نآ  مدرم  و  (. 2) تساـکالام نپاژ و  .هرک  .نیچ  .نیچودـنه  .نکُنت 
مامت هتفر  هتفر  دش و  هداد  مسا  نیا  زین  نآ  رواجم  یضاراب  سپـس  هدشیم  قالطا  دوب  نآ  ءزج  سینویا  هینویا و  هک  ایدیل  زا  یکچوک 

یئایرآ ءهفئاط  سآ ، ظفل  زا  هملک  نیا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  سدـقم .) باتک  سوماق  زا   ) .دـندناوخ مان  نیدـب  ار  گرزب  یکـشخ 
ار کی  ره  هدرمـش و  شخب  هس  ار  نیمز  نانوی ، مدرم  .ینانوی  تسا  يا  هملک  ایـسآ  دـیوگ : توقای  ( - 2  ) .تسا هدمآ  زاقفق  نکاس 
ایـسآ و تسا  عقاو  قرـشم  فرط  رد  یفروا  هیبول و  لـباقم  ار  هچنآ  اـپورا .)  ) یفوروا و  هیقیرفا ) .یبیل   ) هیبول ایـسآ ، دـنا : هداد  یماـن 
، دـنا هدرک  تمـسق  برغم  قرـشمب و  ار  نیمز  .تسا و  رگید  ءهعطق  ود  لـباقم  رد  هک  اریز  دـنناوخ ، يربـک ) ءهـعطق   ) گرزب شخب 

مور يایرد  هک  یئاجنآ  دـنمان و  قرـشم  تسا  عقاو  پچ  يوس  رد  هچنآ  برغم و  تسا  عقاو  بونج  لبقتـسم  تسار  فرط  رد  هچنآ 
تمسق ریبک  ریغصب و  ار  ایسآ  یضعب  .دنا و  هتفگ  یفروا  ار  لامش  تمـسق  هیبول و  ار  نآ  بونج  تمـسق  تسا  هدیرب  ًالوط  ار  برغم 

.یهتنا كرت - نیچودنه و  ریبک ، و  ناسارخ ، و  لابج ، سراف ، قارع ، زا  تسا  ترابع  ریغص  يایسآ  دنا ، هدرک 

.نژآایسآ

.نزایسآ .راقن  بکرم ) فن   || ) .هعقیم .سَوْکِم  .نوزفا  سآ  .راقنم  .لیطرب  .هنزایسآ  .هنیژآ  بکرم ) ِا  [ ) [َژ

.یئایسآ

.ایسآ هب  ندرک  درخ  ندرک ؛ یئایسآ   - .يوحر .بوبح  يایسآ  هب  بوسنم  .یئایسآ ||  للم  ایـسآ : ءهراق  ّرب و  هب  بوسنم  یبسن ) (ص 
.ایسآ نوچ  ندروآ  رودب  .ندیئاس || -  مرن  تخس 

.بایسآ

بایـسآ نوچ  ارچ  سآ :  بآ  .ایـسآ  بآ  .نآ  زا  رگید  عوـن  ره  ًاعـسوت ، و  ددرگ ، بآ  توـقب  هک  سآ  بآ ) سآ +  زا : ( ) بکرم ِا  )
ار اــیگ  رد ، اــم ، نادــندب  بایــسآ  ناــمدروخ  یمه  دــهاوخب  نـیمار .) سیو و  ( ؟ يدرگ داــب و  بآ و  هــب  هدــنکایب  يدرگدرگ 

فوط شنماریپب  تسه  .یناقاخ.ناشبایسآ  تس  هدز  بآ  نم  ءهناد  یب  کنآزا  دننز  نم  رد  دننک  بلط  نان  رگ  .ورـسخرصان.تسانف 
قاحسب.بارخ ناج  زا  مدرگ  دمآرب  ات  بایسآ  گنس  دیدرگ  مرس  رب  .یناقاخ  .بایـسآ  دنز  خرچ  بطق  درگ  رب  يرآ  نامـسآ  نانک 

.همعطا

.نابایسآ

نآ زا  دنامورف  .یـسودرف.نب  هن  ادیپ  راک  نآ  زا  دـید  رـس  هن  نُخـس  نابایـسآ  زا  دینـشب  وچ  ناّحَط :  .نابـسآ  بکرم ) ِا  بکرم ، (ص 
.یـسودرف.دینش دیابب  نابایـسآ  نیا  زا  دـیدن  نادزی  ّرف  وا  هک  سکنآ  ره  .یـسودرف.تفرگردنا  هشیدـنا  هریت  بش  تفگـش  نابایـسآ 
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تـسین ارم  یتسدـگنت  زج  هک  تـفگ  ریوـشتب  نابایـسآ  ودـب  .یـسودرف.ایگ  یتـخل  راـب  شردـنا  تـشپ  هـب  ایـسآ  رد  نابایـسآ  داـشگ 
نماد نیا  رب  ریپ  نابایـسآ  یکی  نامْردپ  .یـسودرف.باتفآ  نوچ  راسخر  ود  يدرزب  بآرپ  هدـید  ود  نابایـسآ  دـشب  .یـسودرف.تفج 

نیا تشگرب  وـت  رب  هک  سب  زا  .یـسودرف  هبزور ؟ يا  یهاوـخ  ارک  مَسَْرب  هک  هم  دیـسرپب  نابایـسآ  نیا  زا  .یـسودرف.ریگریجخن  هوـک 
ینیبب مه  اـج  نیردـنو  يوش  نوریب  وا  زا  نوچ  ینیب  هب  ار  نابایـسآ  .ورـسخرصان  .یئایـسآ  درگرپ  نابایـسآ  درم  نوچ  یتیگ  يایـسآ 

.ورسخرصان .یتسانیب  را  تمشچ 

.ینابایسآ

رهدب يدرک  شاک  یناقهدب  یمتفر  یکشاک  رنه  لضف و  بسکب  متفر  هکنآ  ینابـسآ :  .تناحِط  .نابایـسآ  ءهفرح  بکرم ) صماح  )
؟ .ینابایسآ هب  مدیفسور  هایس  تخب 

.ناخورسخ بایسآ 

.دهشم يزگ  رد 207430  مادابرود ، هخاش و  نایم  ناریگجابب  دهشم  هار  رد  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ِب ُخ َر

.کبایسآ

.دنرز رد  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َب

.تایسآ

.هیسآ ِج  ِا ) (ع ص ،

.خرچایسآ

ات دننک  خرچایسآ  اجنآ  رد  هکنآ  ناتسیس ]  صاوخ  زا  رگید [  و  يداب :  يایـسآ  .سآداب  .ددرگ  داب  توقب  هک  ایـسآ  بکرم ) ِا  [ ) [َچ
دابخرچ هب  عوجر  و  ناتـسیس .) خیرات   ) .دننک ایـسآ  تسد  هب  ای  بآ  ءایـسآ  ای  دیاب  روتـس  اهرهـش  رگیدب  دنک و  درآ  دـنادرگب و  داب 

.دوش

.هناخایسآ

.نحطم .یحرم  .ایسآرس  .هدکایسآ  .هدک  سآ  .ایسآ  هاگیاج  .ار  ایسآ  هدروآرب  یئانب  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.بورایسآ

.ساتسد ریز  نیمرچ  ءهرفس  .لاِفث  بکرم ) ِا  )

.نزایسآ
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.نژآایسآ راهد .)  ) .راّقَن بکرم ) فن  [ ) [َز

.هنزایسآ

.نوزفا سآ  .لیطرب  .سَوْکِم  .هعقیم  .راقنم  .هنیژآ  .ایسآ  گنس  ندیجآ  رازبا  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َز َن / 

.سایسآ

.سراف یئاقشق  تیالو  ءهگنادراهچ  ءهّرُخ  زکرم  ِخا ) )

.گنسایسآ

.یسودرف.دود وچ  دمآرد  متـسر  کیدزن  هب  دوبررد  ار  گنـسایسآ  یکی  یحر :  .هنوحاط  رجح  .ایـسآ  گنـس  بکرم ) ِا  [ ) ایـس َس ]
راـب لـمحت  مرجـال  تسین  كرحتم  نیریز  گنـسایسآ  .يوـلوم.دزخ  سپاو  سگم  نآ  اـت  سگم  رب  دزب  گنـسایسآ و  نآ  تفرگرب 

.يدعس .يدوبررد  شرانک  زا  گنسایسآ  جوم  نیرتمک  يدوبن  نمیا  وا  رد  یباغرم  هک  یبآ  نیگمهس  ناتـسلگ .)  ) .دنک یمه  نارگ 
هک تسا  فراع  هن  یگنسایسآ  دطلغورف  هوک  رگ ز  هک  دزیخرب  گنجب  شدننک  فالخ  رگو  یقلخ  زا  دنیـشن  يوعد  رد  رب  هکنآ  هن 

.يدعس .دزیخرب  گنس  هار  زا 

.هدکایسآ

.ایسآرس .نحطم  .یحرم  .هناخ  یسآ  .هناخایسآ  .ایسآ  هاگیاج  .هدکسآ  بکرم ) ِا  [ ) ِد [َك َد / 

.نایسآ

گنهرف  ) .نایـسآ نابز  هب  تسا  نز  مان  هَنَد ؛ میدق : یـسراف  نابز  زا  يا  هجهل  نایـسآ ؛ نابز   - .سآ تکلمم  نامدرم  .یـسآ  ِج  ِخا ) )
گنهرف بحاص  ( - 1 (. ) 1 () یطخ يدسا ، گنهرف   ) .نایـسآ نابزب  ناِدب  زاه ؛ .نایـسآ  نابزب  دشاب  ریپ  نز  هتوباص ؛ یطخ .) يدسا ،

تسا و هدناوخ  نابـسا  ار  نایـسآ  هفحت  بحاص  منکیم  نامگ  هدـتآ .» هدـناسنا و  ریپ  نز  هتوباص ؛ : » دـسیونیم هفحت  زا  لقنب  يروعش 
.تسا هدرک  همجرت  پسا ) « ) تآ  » هب ار  نآ  يروعش 

.هنایسآ

.ناسف گنس  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.وایسآ

.ایسآ بکرم ) ِا  )

.هایسآ
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.ایسآ بکرم ) ِا  )

.ریغص يایسآ 

تکلمم .هیروس و  لامـش  هنارتیدـم و  قرـشم  هایـس و  ياـیرد  بونجب  يا  هریزج  هبـش  ماـن  .یلوطاـنآ  .يرغّـصلا  ۀیـسآ  ( ِخا [ ) [ِي َص
هندا ریمزا و  هیکرت و  ینونک  ءهمصاع  هرقنآ ) ارگنآ ،  ) هیروگنا نآ  مهم  ياهرهـش  تسا و  هریزج  هبـش  نیمه  ًابیرقت  نیزورما  ءهیکرت 

نآ یبرغ  تمسق  هدرک ، یم  مسقنم  یقرش  یبرغ و  شخب  ودب  تارف  دور  ار  ناریا  تکلمم  نایـشنماخه  ءهرود  رد  .تسا و  هسورب  و 
(، 4) هیغورفا (، 3) يزیم (، 2) يراـک ینویا ، (، 1) يدـیل هدـشیم : میـسقت  لیذ  ياـه  یتپرتچب  نآ  تسا و  هدوب  رـصم  ریغـص و  يایـسآ 
(. 12) سطنپ (، 11) ساورت هیطـالغ ، هیروس ، (، 10) یسیلیس (، 9) يدیزیپ (، 8) یلیفماپ (، 7) یسیل (، 6) ینیتیب هینوغالفاب ، (، 5) هّیقدابق

.هیدیسپ ( - 9  ) .ایلفمپ ( - 8  ) .هّیکیل ( - 7  ) .هیناطب ( - 6  ) .هّیکدبک ( - 5  ) .هیجیرف ( - 4  ) .ایسیم ( - 3  ) .هیراک ( - 2  ) .هیدیل ( - 1)
.سطنب ( - 12 (. ) هداورت  ) اجورت ( - 11  ) .ایقیلق ( - 10)

.بیسآ

.تسوک .سوک  .همدـص  .يرـصنع.تسم ||  لـیپ  نوچ  دـنکفا  مدرم  یمه  تسد  ونازب و  اـپ و  بیـسآ  هب  برـض :  .بوک  .مخز  ِا ) )
.یـسودرف.دوخش هم  ءهراسخر  بیـسآ  دود ز  دننام  تفررب  درگ  نامه  دیآ :  ادیپ  برـض  مخز و  زا  هک  یگتـسکش  ای  صقن  بیع و 

بیسآ و زا  شقنم  دش  اه  هزاورد  رهـش  نیدب  .یخرف.دیآ  رگج  رب  دتفب  لد  نیا  زا  یبیـسآ  اجافم  زور  کی  هک  تسا  نآ  زا  مهودنا 
ریـشمش و بیـسآ  زا  دنتـستشگ  هک  هبرـض :  .مخز  .تبرـض  .برـض  .یتنیز ||  ای  یبنیز  ای  یبیبر  ای  یبیبز  .يراـمع  رتچ و  سوک  زا 

بیـسآ یتشک ز  دیبنجب  جوا  رب  دمآرب  اهنابداب  رـس  ماطل :  .یلبج ||  عساولادـبع  .ناورداش  ریـش  لکـشب  هبامرگ  لیپ  شقنب  وت  نانس 
بابـسا هب  ناناطلـس  دـنجاتحم  هچ  يراـبنارگ  بیـسآ  ناـشیورد ز  دـندازآ  هـچ  تـفلک :  .تقـشم  .جـنر  .بـعت  .یـسودرف.جوم || 

تفآ هدیسر  .یسودرف.گنلپ  مرچ  ریش و  لد  هدیرد  گنچدالوپ  ناریش  بیـسآ  ز  يراکف :  .یگتـسخ  .حرج  .یناقاخ ||  .ینابناهج 
رادهپـس تفکآ :  .رطخ  .تبیـصم  .هنتف  .الب  .تبکن  .تفآ  .کیجنم.دهـشم ||  ره  هب  وا  بیـسآ  ءهتـشک  هداهن  یماک  ره  هب  وا  لیبشن 

.لرغط ندمآ  ات  ناتـسیسب  راگزور  نیردنا  دوبن  بیـسآ  چیه  .یـسودرف.تشگ و  دازآ  ردنکـسا  بیـسآ  زک  تشگ  داش  ناتـسودنه 
نت راک  نیا  رد  هک  دـیاب  ...تسا  هدـید  اهجنر  اهبیـسآ و  مردـپ  راگزورب  هجاوخ  هک  دروآ  ماغیپ  دـمآ و  لهـسوب  ناتـسیس .) خـیرات  )

هن ررض :  .نایز  .يدعس.ادخ ||  ءهیاس  یئوت  وچ  دوب  شرـس  رب  ات  تسین  رهد  بیـسآ  زا  مغ  ار  سراپ  میلقا  یقهیب .) خیرات   ) .دهدرد
ردارب يا  رَذحلَا :  راذح ! راذح  رطخلا ! رطخلا  بیـسآ ؛! بیـسآ   - .یـسودرف.وت جنر  اهجنگ  همه  دزرا  هن  وت  جنگ  نیدب  دبای  بیـسآ 

شجات ناداش و  داب  شلد  رازآ :  .دنزگ  .ورسخرصان ||  بیسآ ! بیـسآ  هدهیب  نخـس  زا  شاب  رود  تشرد  تسا  يراخ  نادان  نخس 
رحس تشگ و  زجع  ناشیا  گنج  رایرهـش  هاش  بیـسآ  دروخزاب  ناشیاب  نوچ  .یـسودرف  .دنزگ  زا  ناج  بیـسآ و  زا  رود  شنت  دنلب 
ودب یبیسآ  ات  راهنیز  خیراوتلا .) لمجم   ) .شدیسرن یبیـسآ  چیه  دندرک  هاچ  رد  يریـش  اب  ار ]  لایناد  ار [  وا  .يرـصنع  .مرداب  ناشیا 

نآ دـصق  هنمد .) هلیلک و   ) .يدیـسرن ودـب  ناریجخن  بیـسآ  ...يدومنن  تغلاـبم  هرـش  صرح و  رد  هاـبور  رگا  هنمد .) هلیلک و   ) .ینزن
ما هدید  بیسآ  دب  تسود  هچره  هچرگ ز  .يرونا  .هتفای  ناصقن  بیسآ  ترطاخ  يا  تفگ  لقع  شمناوخ  یناث  نینرقلاوذ  هک  مدرک 

رـصنع ونچمه  تفـص  ود  ردناک  دـبای  کلف  بیـسآ  درم  سَحن :  رظن  .شلام  .یناقاخ ||  .ما  هدروخ  رازآ  دـب  مصخ  هچره  هچرو ز 
دـش ناـهج  شبـسا  بیـسآ  زک  دربـن  ردـنا  دـمآ  دـیدپ  يراوـس  زیلآ :  .هتفُج  .هزیکـسا  .دـگل  .یئانـس.رَض ||  ءهیامرـس  دـمآ و  عـفن 
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 || .ورسخریما .دنک  نادیم  تعسو  شک  دزخ  سپ  بناج  راچ  داب  هشیـش ز  نوچ  تسار  شگنخ  بیـسآز  نامـسآ  .یـسودرف.دردب 
نآ بیـسآ  هک  دیاب  لامج  اب  نایگدرپ  .دوشیم  ّرد  ات  دنادرگیم  ار  بآ  نآ  لاح  دنوادخ ، اجنآ  رد  یقالت :  .شواسبب  .شیاس  .سامت 
نز تسد  فراعملا .) باتک   ) .دنشورفب هلماک  تمیقب  ار  دوخ  لامج  دننادب و  ّرد  نآ  ردق  دشاب  ناشیا  شوگانب  شوگ و  اب  نوچ  ّرد 
 || .ءایض لباقم  رون ، ءالضفلادیؤم .) زا  ءارعشلا  ناسل   ) .وترپ .يولوم.درک ||  بیسآ  نز  تسد  رب  شا  هزرخ  درم  راولـش  رد  درکرد 

يدشاب يا  هلعـش  یکی  .يدقرف  یلع  .باهتلا  خزود  رعق  زک  نانچمه  دیآرب  وز  دـنز  یبیـسآ  رثوک  اب  رگ  وت  رهق  ءهلعـش  مرُه :  .شبت 
لثم را  دزیرب  وت  تمحر  داب  بیسآ  کیب  نم  هانگ  هحفن :  .شزو  .شمد  .دعسدوعسم.يدشاب ||  نآ  بیـسآ  زا  خزود  هک  كانمهس 

، ندز بیسآ   - .هدید همدص  .هدروخ  برض  هدیسر ؛ بیـسآ  هدید ، بیـسآ   - .یگتفوک .ورـسخریما ||  .تسا  راجـشا  گرب  نوزفا ز 
.ندید همدص  ندید ؛ بیسآ  نتفای ، بیسآ   - .بئاصم .تافآ  اهبیسآ ؛  - .ندز برض  همدص و  ندیناسر ؛ بیسآ 

.بیش بیسآ و 

بش همه  دندمآ  زارف  ناناولهپ  ِرب  دندمآزاب  شیوخ  هگرکشلب  بعت :  .جنر  .شیوشت  .بارطـضا  .یـسپاولد  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُب
هداهن يزارف  ره  ِسپ  بیـش  بیـسآ و  رپ  یتیگ  تسا  نینچ  .یـسودرف.بیکشان  هدش  لد  ناشراکیپ  بیـش ز  بیـسآ و  ردنا  باوخب 

بیـشآ و ءهملک  .تسا و  نامه  مه  حیحـص  ًارهاظ  و  هدش ، طبـض  بیـشآ  بیـسآ ، ياجب  همانهاش  خـسن  ضعب  رد  .یـسودرف.بیشن 
بیش هب  ردنا  وتب  یمدآ  دنزرف  بیشن  اب  وت  زارف  زارف و  اب  وت  بیش  دیامنیم :  بیش  بیش و  ای  بیت  بیـش و  زا  رگید  یتروصرد  بیش 

ارم بیتع  متب  اب  ارم  چـیا  دوبن  ن ل : ( - 1  ) .هرامع (. 1) بیت بیـش و  يا  هدرک  هنگیب  ارم  بیتع  وت  اب  چـیه  ارم  هدوبن  .یکدور  .بیت  و 
.بیش بیش  درک  یهنگیب 

.یبیسآ

.هدش یتقویب  .هتفرگ  ههوک  .رادوید  .هدز  هیاس  .راد  هیاس  .هدزوید  .هتفرگوید  .هتفرگ  يرپ  .هدیدوید  .هدز  يرپ  .هّنِجوذ  یبسن ) (ص 

.میسآ

(. ناهرب  ) .نأشلا میظع  هبترم و  گرزب  داتسا  دنزاپ  دنز و  تغلب  ِا ) (ص ،

.همیسآ

.یسودرف.ناولهپ یب  داش  دوب  نوچ  هپس  ناور  ددرگ  همیـسآ  رد  نت  نادب  هتفـشآ :  .رطاخ  ناشیرپ  .شوشم  .برطـضم  ص ) [ ) ِم [َم / 
یناهج ز دش  همیخ  رد  تساخرب و  نیا و  تفگب  .یسودرف.يوپ  يوپ  همیسآ و  دمآ  یمه  يور  هدرمژپ  ناتـسد ]  دید [  ار  ویگ  هر  هب 

دش همیسآ  فسوی  لد  .یسودرف.زامن  شدرب  تفر و  نانک  شیاین  زار  دیسرپ  هن  تشگ و  همیسآ  هن  .یـسودرف.دش  همیـسآ  شراتفگ 
ودب تشگ  یسب  هتفشآو  ار  ناربخ  یب  کلف  درک  یسب  همیسآ  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .داشگرب  نابز  نتفگ  لوحال  هب  داهن  نآز 

.ریحتم .هدنام  یتفگشب  .ناریح  .دعـسدوعسم.دراد ||  راقع  عایـض و  نبغ  هن  ار  منت  لد ، هجنر  دش و  همیـسآ  .ورـسخرصان  .ایهم  راک 
انامه نوردنا  خاکب  یتشگ  هریخ  ارچ  نوقطین  ياک  هفادـیق  تفگ  ودـب  هتـشگرس :  .نادرگرـس  .توهبم  .هدز  تریح  .هریخ  .بجعتم 
زجع رب  مدرک  مدش و  زجاع  نم  منکچ  منادن  چیه  مدش  همیسآ  .یـسودرف  ؟ موب هیام  نیدب  یتشگ  همیـسآ  هک  مورب  دشابن  نینوچ  هک 
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هدرپارس جوف  جوف  یمه  دمآ  ردنا  هاپس  جوم  تساخرب  هک  یئوگ  وت  ایرد  ز  گنَم :  .ْولَد  گند و  .گند  .دعسدوعسم ||  .رارقا  دوخ 
همیــسآ نـیگمغ و  ناـشیرپ و  رمک  لاود  ود  ره  دـنتفرگ  .یــسودرف.تشگ  همیــسآ  ندیــشورخ  زا  هپــس  تشدـب  ناوـیا  زا  دــندرب 

دید رسپ  بسا  وچ  .یسودرف.راک  هتشگرب  ياپ و  رس و  هنهرب  راوخ  همیسآ  شدندیروآ  تشدب  هدیلوژ :  .ناماسب  هن  .یسودرف.رس || 
رسب رس  شرب  رد  هرز  دیسر  ناریپ  هب  نیبوژ  تخادنیب  راوُِدب :  .جیگ  .یسودرف.تسم ||  ناسرب  همیسآ  كاخ و  زا  رپ  تسدب  شویگ 

رت تسـس  شنت  رگج  ات  ناهد  زا  نوخ  دیـشوجب  .یـسودرف.شْرس  تشگرب  همیـسآ  دیطلغب و  شْرگج  هارب  دمآردنا  تشپ  دیردرب ز 
یگنج تشگ  رت  همیـسآ  هک  شردام  وا  رب  دزرب  گـناب  یکی  هدیـساره :  .كاـنمیب  .هدز  تشهد  .یـسودرف.رس ||  همیـسآ  تشگ و 

رگم دیوگ  دنامب  همیسآ  شدیآ  مشچب  هّرذ  رو  .یسودرف.دنتسارایب  یگنج  ياج  رهب  دنتساخرب  همیـسآ  هتفخ  رگد  .یـسودرف.شرس 
وچ نونکاو  ناهن  دـش  گنـس  رد  وت  غیت  میب  شتآ ز  داتفوا  شتآ  رب  وت  غیت  شخرد  يزور  .یخرف  .تسیراـبغ  وت  بسا  کـت  زا  نآ 

همیسآ شوهدم و  دندنامب  رـسب  رـس  نارتهم  همه  هحور  .یخرف ز  .ناهَج  ناهج  ردنا  دوش  ددرگ و  همیـسآ  ینزرب  گنـس  ربز  ینهآ 
.یسودرف و .دیشکرب  رس  باوخ و  زا  همیسآ  دش  دینش  نابـسا  گناب  نوچ  راد  هلک  هدز :  باتـش  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .رس 
، هناوید سرفلا ،) حاحـص   ) ادیـش يدـسا ،)  ) هویلاک ینعم  هملک  نیاب  اـهگنهرف  رد  .تسا و  همیـسآ  فدارم  نَویـسآ  یناـعم  ءهمه  رد 

.دوش همیسآرس  رس و  همیسآ  راس و  همیسآ  هب  عوجر  .دنا  هداد  زین  هچاپ  تسد  هتفیش و  هدیروش ، جازم ، هناوید 

.راس همیسآ 

یـسمش .راوـگوس  ناـهج  ردـنا  مدرگ  یمه  راـس  همیـسآ  هچب  نآ  رهب  زا  نم  همیـسآ.همیسآرس :  .رـس  همیـسآ  بکرم ) ص  [ ) ِم [َم / 
.دوش همیسآرس  رس و  همیسآ  همیسآ و  هب  عوجر  و  اخیلز .) فسوی و  )

.رس همیسآ 

همیـسآ متـشگ  رب ، زین  نآزک  ربخ  دـب  یکی  مدینـش  سپ  نآزو  ریحتم :  .نادرگرـس  .هتـشگرس  .راس  همیـسآ  ( بکرم ص  [ ) ِم َس [َم / 
.هنوگ هتفیـش  .ساوح  ناشیرپ  .جیگ  .یناقاخ ||  ؟ منک هچ  نارودب  روج  تبـسن  تسا  رـس  همیـسآ  نم  وچ  نارود  همیا  .یـسودرف.رس 

.شوشم .برطـضم  .يرهچونم ||  .هلاو  هریخ و  لد و  هداس  رـس و  همیـسآ  مشاب  مرآ  رعـش  وت  کیدزن  هک  هدـنب  نم  لاح :  هدـیروش 
دادب ناج  یگراب  رس  دش  نوگن  دزس  ناریلد  نامک  زک  نانچ  دورف ]  دزب [  سوط ]  دبهپس [  بسا  رب  یگندخ  هتفشآ :  .رطاخ  ناشیرپ 
رومان ءهمخت  زا  نت  هد  نآ  هک  .یسودرف.رس  همیـسآ  درگ و  زا  رپ  هدایپ  رپس  ندرگب  دمآ  هگرکـشلب  داب  رپ ز  رـس  نیکرپ و  سوط  لد 

 || .یناقاخ .منک  نآ  نم  ات  وگب  دنا  هدرک  هچ  ناشیا  دنرترـس  همیـسآ  نم  نم ز  دردـب  نارای  .یـسودرف.رس  همیـسآ  دنتـشگزاب  وا  زا 
بآ نوچ  مربخ  درآ  يداشب  وا  زک  داب  نآز  مرـس  همیـسآ  هدید  بآ  زا  یتشک  نوچ  مرطخ  رد  نم  رد ، یتشکب  هام  ات  ناون :  .لزلزتم 

همیـسآ دـش  یتشک  نابهگن  رذـگ  هس  ره  دـندرک  دور  زا  وچ  هچاپتـسد :  .هدرک  مگاپو  تسد  .یناـقاخ.مربب ||  یتشک  وچ  مبیـشب و 
.دوش همیسارس  راس و  همیسآ  همیسآ و  هب  عوجر  .یسودرف.رس و 

.هنیسآ

.هنیشآ .غرم  مخت  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.نویسآ
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تست زا  نویسآ  همه  نیاک  يزیچ  هچ  .کیجنم  ؟ منویسآ هتـشگرس و  ور  هچ  زا  ارم  نویـسآ  درک  تقـشع  هن  رگ  همیـسآ :  ص ) [ ) [َو
یتروص ای  تسا ، طلغ  ًارهاظ  هدرک و  طبـض  نوگبآ  نزو  رب  ناهرب  بحاص  .راطع و  نیدـلادیرف  تست ؟ زا  نم  ّیناگدـنز  وت  یب  هک 

.تسا هملک  نیا  زا  رگید 

.هیسآ

، یـساوَا .هبیبط ج ، ینجنبر .)  ) .کشجب نز  .ندرک ||  هنتخ  تلآ  .هنتاخ  .نیگهودـنا ||  ینز  .هنیزح  .یـسآ  ثینأـت  ِا ) ع ص ، [ ) [َي
.یساوَا .كرید ج ، .هماعد  .هناوطسا  .هیراس  ینجنبر .)  ) .نوتس .تایسآ || 

.هیسآ

.هیودا .ءاِسا  ِج  ِا ) ع  [ ) [َي

.هیسآ

نیا وا  تفگزاب  درورپب :  يوش  زا  ناهن  تفرگرب و  لین  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـنیوگ  هک  نوعرف  نز  ماـن  .محازم  تنب  ِخا ) [ ) [َي
يا هثّدـحم  مان  .تایباحـص ||  زا  یکی  مان  .هیمهرج  جَرَف  تنب  هیـسآ  .يولوم.هیـسور ||  يا  وا  رب  ناشفا  ناج  تفگ  هیـسآ  اـب  نخس 

.برع كرت و  یناریا و  نانز  ياهمان  زا  تسا  یمان  زورما  ِا )  || ) .یسدقم ءایض  رهاوخ 

.يرغصلا ۀیسآ 

.یلوطانآ .ریغص  يایسآ  ( ِخا [ ) ار ُْصت ُص  [َي 

.يربکلا ۀیسآ 

.ایسآ ملاعلادودح .) زا   [ . ) نایمور دزن  لامش [  ینادابآ  مسق  هس  زا  یکی  ِخا ) [ ) ار ُْلت ُك  [َي 

.شآ

مد رب  نیکت  شات  ردـپ  دـیاین  رگ  دوش  زیچان  لطاب و  همه  كاپ  نت  قزر  قَرَم :  .یندـیماشآ  قیقر  ماـعط  اـی  .ماـعط  زا  دـنزپ  هچنآ  ِا ) )
هتشرف نت  ود  دنتسرف و  یم  ار  اهشآ  نیا  دنا و  هدرک  تسد  هب  تسد  تشهب  يارس  زا  هکئالم  ناربدم  ار  اهشآ  نیا  .ورسخرصان  .شآ 

ارت ناهج  شآ  رب  هدنرپ و  رام و  مدژک و  زا  دنروخب  مه  وت  زا  و  فراعملا .) باتک   ) .دـننک یم  تظفاحم  دـنا و  هداتـسیا  ناوخ  ره  رب 
شآ و تشهب  رد  دنرادیمن  اور  اجنیا  ندروخ  ینامحر  تشهب  رد  یسر  یک  ینان  هیلق و  دنب  رد  وت  ات  فراعملا .) باتک   ) .دننک هلاون 
ناشفب و تسین  وت  نان  شآ و  هجو  رد  هچره  .يدحوا.مگ  دوخ  یپ  ینک  مدآ  ّمه  مدنگ  وج و  يروخ  را  تشهب  رد  دنرآ  یک  هرفس 
اه و یـشرت  اه و  هناد  بوبح و  يزبس و  اب  ًابلاغ  جنرب و  اب  ناور و  دنزپ  ماسقاب  هک  صاخ  یماعط  .يدـحوا.تسین ||  وت  نآ  هک  هدـب 

نبا .شآ  ءهساک  يارب  زا  منک  هچفک  تسد  هن  مکش  رهب  موش ز  ور  هیس  گید  وچمه  هن  دشاب :  او  اب و  ابا و  نامه  نیا  .اه و  ینشاچ 
شآ دـیناوتن  اـت  میتفرگ  ار  امـش  ياـه  قلح  (. 1 () يراـخب نیبلاـطلا  سینا   ) .میتـخپ یم  ودـک  شآ  میدوـب و  هتـسشن  هرجح  رد  .نیمی 
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مدمآ هار  گناد  راهچ  نوچ  يراخب .) نیبلاطلا  سینا   ) .دـندرک رـضاح  هجاوخ  تمدـخب  ار  شآ  مامت  قوذـب  ناشیورد  نآ  .ندروخ 
نآ ددرگ  هتخپ  شآ  هک  يرادـقم  نآ  تسا ]  جنربریـش  شآ  نیا  زا  دوصقم  يراخب [ .) نیبلاطلا  سینا   ) .دیدیـشک گـید  زا  ار  شآ 

ام راک  شآ  نآز  دوش  ات  دزپ  یئارغب  هک  مدرک  بلط  يد  ار  یخبطم  يراخب .) نیبلاطلا  سینا   ) .دوب تفـص  نامه  رب  میهاربا  شیورد 
تسا اب  جنران  بآ  ابومیل و  بآ  اب و  هروغبآ  جنران ؛  - بآ شآ  ومیل ، بآ  شآ  هروغ ، بآ  شآ  .يزیشرت -  یبتاک  .هتخاس  نامهم  و 

هیصاجا ار  نآ  برع  تسولآ و  نآ  ینـشاچ  هک  تسابولآ  ولآ ؛ شآ  .دننک -  جنران  شرت و  يومیل  هروغ و  ءهرـشفا  زا  نآ  راچآ  هک 
قاحـسب .راـهنز  يرادـم  تسد  نینچ  شآ  زا  لد  يا  جازمب  دـمآ  لدـتعم  شوخ و  هچولآ  شآ  اـب :  هچوـلآ  هچوـلآ ؛ شآ  .دـیوگ - 

دـنزپ و ناراـمیب  نادـنمدرد و  يافـش  يارب  هک  یـشآ  ادردوـبا ؛ شآ  .دراد -  درزوـلآ  ینـشاچ  هـک  یـشآ  درزوـلآ ؛ شآ  .هـمعطا - 
اب نآ  تهباشم  ادردوبا و  رد  درد  فورح  کش  یب  دننک و  یباحـص  کلام  نبرمیوع  ءادردلاوبا  هب  نآ  تبـسن  و  دنهد ، ناقحتـسمب 

؛ ملا شآ  .دوش -  سرواگ  شآ  ملا و  شآ  هب  عوجر  .نزرا ؛ شآ  .تسا -  هدـش  تبـسن  نیا  أـشنم  یـسراف  رد  يراـمیب  ینعم  هب  درد 
قاحسب .رابلک  دنبرس  رد  اذغ  ود  نیا  دنروخیم  ملا  شآ  تولب  نان  دوب  هچ  نادرک  توق  دراد :  سرواگ  جنرب  ياجب  هک  تسا  یـشآ 

نآ رد  هک  یـشآ  نیدباعلا ؛ نیز  ماما  شآ  .دننک -  نآ  رد  یـسدع ) ِدنچ  تسا  زیر  ياهریمخ   ) جاما هک  یـشآ  جاُما ؛ شآ  .همعطا - 
نآ راچآ  هک  یـشآ  رانا ؛ شآ  .دنیوگ -  زین  راکملق  هلـش  ار  نآ  .دنـشخب و  ارقفب  دنزپ و  رذنب  ار  نآ  دننک و  تشوگ  اهیزبس و  عاونا 

؛ ارغب شآ  .دـنیوگ -  زین  ار  هتـشر  شآ  .تسا و  نآ  يزبس  ردـنغچ  گرب  ای  جانفـسا  هک  یـشآ  گرب ؛ شآ  .اـبران -  .تسا  راـنا  بآ 
ناخارغب هب  بوسنم  نآ  دنیوگ  و  تسا ، هتشاد  زین  هتشر  ای  جاما  نوچ  يریمخ  دنا و  هدرک  یم  هبند  تشوگ و  نآ  رد  هک  هدوب  یـشآ 

رگ هبند  محل و  تفگ  هتخاس  نامهم  اـم و  راـک  شآ  نآز  دوش  اـت  دزپ  یئارغب  هک  مدرک  بلط  يد  ار  یخبطم  تسا :  ناخردـق  رـسپ 
زا سپ  هک  یـشآ  اـبافق ؛ اـپ ، تشپ  شآ  .يزیـشرت -  یبتاـک  .هتخاـس  نادرگ  خرچ  يایـسآ  وـکنآ  مـتفگ  درآ  داد  دـهاوخ  هـک  مباـی 
وج شآ  هنخرت ؛ شآ  .ار -  وا  رفـس  یهاتوک  رفاسم و  تمالـس  تحـص و  دـنراد  نوگـشب  ار  نآ  دـنزپ و  موس  زورب  یـسک  ترفاـسم 
رد هک  شآ  ره  شرت ؛ شآ  .دنزیر -  نآ  رد  هدرک  کشخ  سپس  هداهن و  رت  غود  رد  رشقم  وج  هک  یشآ  غود ؛ هنخرت  شآ  .رـشقم - 

قاحـسب .راریپ  راـپ و  تس ز  هتفرگ  تارفـص  هک  يا  تفگ  مهاوخ  شرت  شآ  زا  همه  عـبار  لـصف  دنـشاب :  هدرک  یـشرت  یمـسق  نآ 
رمت نآ  راچآ  هک  یـشآ  رمت ؛ شآ  .دنیوگ -  زین  ابروش  ار  نآ  .تسیرفعج و  هرت و  نآ  يزبس  هک  یـشآ  يرفعج ؛ هرت  شآ  .همعطا - 

نآ رد  يزول  لکشب  ریمخ  تاعطق  هک  یشآ  هّمعن ؛ وج  شآ  .تسا -  وج  شیرج  روغلب و  شا  هناد  هک  یـشآ  وج ؛ شآ  .تسیدنه - 
مه رد  نآ  ءازجا  ات  دـنزروب  تخـس  دـنزپ و  دوخن  تشوگ و  مدـنگ و  زا  هک  تسا  یـشآ  میلح ؛ شآ  .تسناـمه -  جاـمتت  و  دـننک ،

یمـسق ای  ولآ  شآ  ولخ ؛ شآ  .درادن -  يزبس  شآ  نیا  و  دناوخ ، هسیره  برع  و  دنیوگ ، زین  اب  کشک  اب و  مدـنگ  ار  نآ  .ددـنویپ و 
لیلخ شآ  لیلخ ، شآ  .همعطا -  قاحـسب  .تسب  ِْهب  تئیه  اب  هک  هویم  زا  ورگ  نآ  درب  يوعدب  هک  مدـید  هتفوک  ولخ  شآ  رد  ولآ :  زا 
ورنآ زا  دنـشاب و  هتخیر  نآ  رد  نوگانوگ  تابوبح  اهیزبس و  هک  یـشآ  شوج ؛ مهرد  شآ  .تسا -  سدـع  نآ  ءهناد  هک  یـشآ  هللا ؛

ای تسام  غود  نآ  راچآ  هک  یشآ  غود ؛ شآ  .بسانتمان -  ياهزیچ  رایـسب  زا  یطولخم  شوج ؛ مهرد  شآ  لثم  دشاب : هدش  عوبطمان 
.همعطا قاحـسب.الب  ردنغچ  قاس  زا  دشکیم  غود  شآ  هرب و  نار  دعاس و  دنزیر :  زین  هرب  تشوگ  یهاگ  نآ  رد  تسا و  کشک  غود 

ینشاچ هک  یشآ  کشرز ؛ شآ  .تسا -  تماجح  ینعم  هب  لافطا  لوادت  رد  .دنزیر و  ریمخ  ءهتشر  نآ  رد  هک  یـشآ  هتـشر ؛ شآ  - 
شآ .همعطا -  قاحـسب  .راوخـشوخ  کشرز  شآ  زا  رگد  هللا  شحول  تفگ  یم  ملقع  مدرک و  اـنب  شآ  تفـص  تسا :  کـشرز  نآ 

قاحـسب.دنامزاب هتفوـک  زغلی  وا  زک  دـنارب  ناـمرک  هریز ز  شآ  ناـنچ  جاـبریز :  .اـب  هریز  .دراد  هریز  ْریزاـبا  زا  هک  اـبروش  شآ  هریز ؛
شآ .يرجق -  شآ  راصح ؛ خرـس  شآ  .دراد -  جانفـسا  هکرـس و  هک  یـشآ  كاـس ؛ شآ  .یـشرت -  یب  شآ  هداـس ؛ شآ  .همعطا - 
سم زایپور و  تسه  هکرـس  شآ  گید  رد  فلتخم  ناکرا  راـچ  ابکـس :  .اـب  هکرـس  .دـننک  هکرـس  راـچآ  هب  نآ  رد  هک  شآ  هکرس ؛
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هک قامس  شآ  هتشگ  هرسیم  رس  تسا :  قامس  نآ  راچآ  هک  یشآ  قامس ؛ شآ  .همعطا -  قاحـسب  .رز  تشوگ  میـس و  هبند  ردنغچ ،
.هیتفل .ابروش  مغلش  .دنزیر  هدرکدرخ  رشقُم و  مغلش  نآ  رد  هک  یشآ  مغلش ؛ شآ  .همعطا -  قاحـسب  .قامچ  شتـسدب  ردنغچ  زا  دوب 

شآ .دنزیر -  نآ  رد  زین  ماداب  هتـسپ و  لالخ  دننز و  نادب  نارفعز  ریزابا  دننک و  رکـش  جـنرب و  زا  اهنت  هک  یـشآ  درز ؛ هّلُـش  شآ  - 
جـنرب و زا  یـشآ  شام ؛ هلـش  شآ  .بسانتمان -  ياهزیچ  زا  یطولخم  راکملق ؛ هلـش  شآ  لثم  نیدـباعلا : نیز  ماما  شآ  راکملق ؛ هّلُش 

شآ .دـننک -  هپل  یمک  جـنرب و  يرفعج و  هرت و  زا  هک  یـشآ  ابروش ؛ شآ  .شام -  شآ  زا  رتربتـس  شام و  ءهتک  زا  رت  کنت  شاـم ،
یشآ اراق ؛ شآ  .هیمرصِح -  .اب  هروغ  .تسا  هزات  ءهروغ  نآ  راچآ  هک  یـشآ  هروغ ؛ شآ  .دراد -  سدع  ْبوبح  زا  هک  یـشآ  سدع ؛

یم ناریمـش  قالیی  رد  راب  کی  یلاـس  راـجاق  نیطالـس  هک  یـشآ  يرجق ؛ شآ  .اـب -  نیبخر  .هیلـصم  .دـننک  توروق  هرق  نآ  رد  هک 
رد یهاگ  ار  نآ  و  دندرک ، یم  یتسدمه  نآ  نتخپ  لوُقب و  بوبح و  ندرک  كاپ  رد  ناشنانز  نایعا و  لاجر و  هاش و  نانز  دـنتخپ و 

یهیبشت راصح ؛ خرس  شآ  لثم  ای  يرجق  شآ  لثم  .دشیم  هدیمان  زین  راصح  خرـس  شآ  ورنآ  زا  دندرکیم و  خبط  راصح  خرـس  ءهیرق 
؛ ملک شآ  مَرک ، شآ  .دننک -  دیزم  نآ  رب  زین  ودک  هک  یئابروش  ودک ؛ شآ  .بسانتمان -  ياهزیچ  رایـسب  زا  یطولخم  تسا  لذـتبم 
؛ باکشک باکشک ، شآ  .دنا -  هتفگ  یم  نیئونیپ  میدق  رد  ار  نآ  تسا و  کشک  غود  نآ  یشرت  هک  یشآ  کشک ؛ شآ  .هیبنرک - 

یشآ ملک ؛ شآ  .همعطا -  قاحسب  .رادیم  رطاخب  لاح  نآ  رد  باکشک  شآ  يروخ  سنج  ره  تمعن  نینچ  هک  ینامز  رد  وج :  شآ 
ءهجوگ راچآ  هک  یشآ  هجوگ ؛ شآ  .ملا -  شآ  سرواگ ؛ شآ  .دنیوگ -  هیبنرک  یبرع  هب  دنزیر و  هدرکدرخ  رشقُم  ملک  نآ  رد  هک 

شآ .دـنزیر -  تسا  اه  هجوگ  رت  تشرد  رتهب و  عون  هک  کشخ  یناغرب  ءهجوگ  نآ  رد  هک  یـشآ  یناـغرب ؛ هجوگ  شآ  .دراد -  رت 
شآ .تسا -  شام  نآ  ءهناد  هک  یـشآ  شام ؛ شآ  .تسا -  تساـم  نآ  یـشرت  هک  یـشآ  تساـم ؛ شآ  .همعن -  وج  شآ  کـشخل ؛

قاحـسب.نادران اب  زیویم  شآ  رـسب  ناهفـصاز  ناور  دمآ  لیجعتب  اوزیوم :  .دـنزیر  کشخ  روگنا  ینعی  زیوم  نآ  رد  هک  یـشآ  زیویم ؛
ضعب ءهجهلب  لیـشیو ؛ شآ  .دـننک -  یلگنج  ای  یناتـسب  کشخ  ءهنادرانا  نآ  رد  هک  یـشآ  گنادران ؛ شآ  نادراـن ، شآ  .همعطا - 
يزوس نهد  شآ  لاثما : .دنهد -  وَُلپ )  ) والپ ینعم  شآ  ءهملکب  اهاج  ضعب  رد  .ینریف و  هللا ؛ یلو  ای  شآ  .یشرت -  یب  شآ  تایالو 

راک و اب  هراقن ؛ نیا  شآ و  نیا  .نتخیگنارب  یسک  ءاذیاب  یناهن  رد  ار  یسک  نتخپ ؛ یـسک  يارب  یـشآ  .ندوبن  بولطم  رایـسب  ندوبن ؛
زا رتمرگ  ءهساک  دینش  هک  ناک  زا  رتشیب  ءهسیک  رتنابرهم :  ردام  زا  ءهیاد  فدارم  رتمرگ ؛ شآ  زا  ءهساک  .كدنا  يدزم  بعـص  یلمع 

، تسا هساک  رد  شآ  نامه  .تساجنآ  رد  وا  تسه  يدوس  ای  یماعط  اجره  تسا ؛ شاّرف  لَک  تسا  شآ  اجره  .یماج  ؟ دـید هک  شآ 
نب حالـص  دارم  باـتک  نیا  رد  قلطم  يراـخب  ءهملک  زا  ( - 1  ) .تسین رما  رد  يدوبهب  هنوگچیه  هساـک ؛ ناـمه  تسا و  شآ  ناـمه 

.تسا نیبلاطلا  سینا  باتک  بحاص  يراخبلا  كرابم 

.شآ

.ار تغاـبد  نتـساریپ و  دـنراغآ  نآ  رد  ماـخ  تسوپ  هک  عیاـم  یبـیکرت  .دـننک ||  هماـجب  هک  وش  يوـش و  .تپ  .تب  .راـهآ  .رهآ  ِا ) )
نتساریپ تغابد و  ندرک ؛ شآ   - .ار نتخاس  دمن  دننز  مشپ  هب  هک  یباعل  .دنهد ||  نیزلف  نیلافـس و  فورظ  رب  هک  باعل  .شروخ || 

.دوش رادشآ  هب  عوجر  .شروخ  رد  تسوپ  ندراغآ  .میدا 

.شآ

 . ق  . رد 503 ه هدوب و  ورمب  وا  بیطخ و  يزاـبخلا  رکبوـبا  هب  بقلم  دـمحا  نب  دـمحم  تساـجنآ  زا  .ناـسارخب و  يا  هیرق  ماـن  ِخا ) )
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.ُسلدنا هب  یعضوم  مان  شآ ؛ رصق  .دوش ||  شآ  يداو  هب  عوجر  .شآ  يداو  .تسا ||  هتشذگرد  هداتفا و  وا  رب  يراوید 

.اشآ

.دشاب اسآ  فحصم  ًارهاظ  و  دنا ، هداد  نآ  ریاظن  دننام و  لثم و  ینعم  نادب  همانفرش  هلمجزا  اهگنهرف و  ضعب  رد  دنوسپ ) )

.باشآ

.سیربآ .ولچبآ  .ماشآ  بکرم ) ِا  )

.كاشآ

.دنا هدناوخیم  زین  اوتسا  وتسا و  اکسرآ و  ار  نآ  تسا و  ناچوق )  ) ناشوبخ یناتساب  مان  ِخا ) )

.ماشآ

هنیسب وچ  مروخورف  ترسح  .یسودرف.ناشماشآ  ردنا  بالگ  نشورب  ناشماج  دب  هزوریپ  ّرز و  همه  تبرش :  .بورشم  .یندیـشون  ِا ) )
دوشن لیاز  منک  ماع  ءهرهش  هزرهب  هچ  ار  دوخ  منک  مار  ار  سفن  هک  مناوتن  نوچ  .یناقاخ.مربورف  ار  نآ  منک  لد  نوخ  ماشآ  دوشورف 

بآ همه  ناگدنرد  يرآ  ناوع  دروخیم  نابز  مخزب  دوخ  ماشآ  .ورسخریما  .منک  ماشآ  لثملا  یف  روخ  ءهمشچ  رگ  نم  رطاخ  یگریت 
.یطالخا نیسحدیس  .دنروخ  نابز  زا 

.ماشآ

يودنه نیربنع  بش  نآ :  زج  ماشآ و  یم  ماشآ ، مغ  ماشآ ، يدرد  ماشآ ، نوخ  ءهبکرم  تاملک  رد  هدـنماشآ ، ففخم  مخرم ) فن  )
مزب رد  آرد  .يرونا.ماشآ  نوخ  كاخ  وچ  تماقتنا  رورپ  ناج  بآ  وچ  تعانطصا  .یسودرف.يوا  ماج  زا  ماشآ  يدرد  قفش  يوا  ماب 
هداب نم  ءهناخ  رد  ماشآ  یم  هک  تتفگ  هک  ماشآ  یم  كرت  يا  .یجار  جارـس  .ماشآ  مغ  ِدرد  وش  فاص  يداـش  ماـشآ ز  مغ  نادـنر 
.هبرش .ندیماشآ  راب  کی  ءهزادناب  ِا ) ( || ؟ .ماشآ یم  نادنر  لزنمرسب  تسا  نما  شیکایر  داهز  هگتعاطب  تسا  فوخ  ماش  ایب  ماشایب 

نم ناسنالا  ندب  هب  موقی  ام  وه  و   ) توق ینعم  هملکب  يریگناهج  گنهرف  و  .سیربآ ||  .باشآ  .ولچبآ  .ریـش ||  ماشآ  کی  هعرج :
هچرگ مرادن  تیوم  رات  مهْدن  ماش  کلمب  تسا :  هدروآ  دهاش  ار  لیذ  تیب  داتـسا  مان  هب  لوهجم  يرعاش  زا  هداد و  حارـص ) .ماعطلا 

.تسا هدمآ  زین  عّرجت  برش و  ندروخ و  مک  زیچ  ندیماشآ و  ینعم  هب  اهگنهرف  ضعب  رد  صِما )  || ) .ماشآ ماش  هاگ 

.ماشآ

(. ناتسگنهرف  ) .عیام بذج  صِما ) )

.ماشآ

.دراد ترهش  یبوخب  نآ  دوع  .هلاگنب و  لامش  قرشم و  نایم  یتیالو  مان  ِخا ) )
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.ناماشآ

.ندیماشآ ِلاح  رد  ق ) فن ، )

.ندیناماشآ

.ءاقِسا .ندیناشون  صم ) [ ) [َد

.هدنماشآ

.یعیام ءهدنروخ  .براش  .هدنشون  فن ) [ ) ِد [َم َد / 

.ندیماشآ

ندومیپ .ندیمـشآ  بارـش .) رد   ) ندراسگ .ندیـشک  .ندیـشکرد  .ندرک  شون  .ندیـشون  .یعیام  ندربورف  ینعی  ندـیعلب  صم ) [ ) [َد
(. یقهیب خیرات   ) .هدیماشآ يدرُد  دمآ  یم  ...يریـصح  قُّمَرَت :  .استحا  .بّرـشت  .عّرجت  .عّرکت  .برـش  راهد .)  ) .وسح .ندروخ  هداب .) )

یتبرش ره  هدمآ  درگ  وا  رب  یموق  دیسر  یهاچب  تقاطیب  هنشت و  ات  .ورسخرصان.یماشایب  مدب  املع  نوخ  درک  یناوت  یمه  یبدا  یب  ات 
(. يدعس  ) .دندیماشآ یمه  يزیشپ  هب 

.یندیماشآ

هچنآ ِا )  || ) .تسا بجاو  نآ  ندیـشون  هک  .ناوـتب ||  نآ  ندیـشون  هک  .ندیـشون ||  راوازـس  .ندـیماشآ  روـخرد  تقاـیل ) ص  [ ) [َد
.بورش .یندیشون  راهد .)  ) .وسح .تبرش  .بورشم  .بارش  .یندروخ  لباقم  .دنماشآ 

.هدیماشآ

.هدیشون فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.هناشآ

.راطع.وت ءهناخ  کی  نامسآ  تفه  یهز  وت  ءهناشآ  دیجم  شرع  یهز  هنایشآ :  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.بشآ

.دتفا نیگنس  ياهفرب  نآ  رد  و  ير ، ناقلاط  زا  يریسدرس  مان  ِخا ) [ ) ْش [َش / 

.بشآ

هب ار  هیدامع  ءهعلق  ضوع  رد  درک و  ناریو  رقنـس  قآ  نب  یگنز  ار  نآ  هیراـکه و  عـالق  زا  لـصومب  گرزب  يا  هعلق  ماـن  ِخا ) [ ) [ِش
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.دروآرب نآ  یکیدزن 

.يدرواب شآ 

.درویبا هب  بوسنم  شآ  یمسق  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِش َو

.ناگچب شآ 

ءهیاخ .یبالکـسدنگ  .هعاضقدنج  .رتسدیبدنگ  هیودالا .) نزخم   ) .سریقدـنق .يروقزدـنق  .رتسدابدـنج  .رتسدـیبدنج  بکرم ) ِا  [ ) [َب
( - 1  ) .بیبـط یفـسوی.نایبص  تلع  عـفد  دـنک  هـک  تسناـگچب  شآ  رتسدـیبدنج  ( : 1) نویروطـسق .روطـسق  .زدنقدنج  .یبآ  گس 

.Kastoreum

.نازپ گرب  شآ 

.گرب شآ  نتخپ  يارب  ار  نانز  یلافتحا  ( بکرم ِا  [ ) [ِش َب َپ

.زپشآ

.زپ كاروخ  .هدـنزپ  .یچرواـب  .خاـبط  .یخبطم  .زپ  گـید  .رگلاوخ  .رگیلاوخ  .تسا  ماـعط  نتخپ  شلغـش  هکنآ  بکرم ) فـن  [ ) [َپ
.هزم یب  ای  دوش  یم  روش  ای  شآ  دش  ات  ود  هک  زپشآ  لاثما : .زپ -  هدروخ 

.یشابزپشآ

.ناخابط سیئر  سیئر ) رس و  یشاب ، ِیکرت  خابط +  زپشآ ، ِیسراف  زا  ( ) بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) [َپ

.هناخزپشآ

.هناخ یچرواب  .هناخ  شآ  .هناخرونت  .خبطم  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َپ َن / 

.يزپشآ

.يزپ هدروخ  .تخابط  .يزپ  كاروخ  .یگدنزپ  .يزپگید  .يرگیلاوخ  .یخابط  بکرم ) صماح  [ ) [َپ

.گنلاتشآ

ات رــس  ...و ز  ...و  تـسا...همه  كدوـک  نآ  هـک  دوـخ  میوـگ  هـچ  كدوـک  نآ  ...تافــص  بـعک :  .گنلاتــش  .گنلاتــشَا  ِا ) [ ) [َل
.ینزوس .شگنلاتشآ 

.هوتشآ
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.یتخرد مان  ِا ) )

.یتشآ

.هملاـسم .ملـس  .هحلاـصم  .حلـص  .ندرک  شومارف  یـسک  زا  ار  یـشجنر  .گـنج  كرت  .ندرک  ون  زا  یتـسود  هیتـشآ ) يولهپ  زا  ( ) ِا )
دـشوکن زگره  دـنمدرخ  گـنچب  دـیآ  يداـش  یتـشآ  زا  وچ  برح :  یتشادـنپ و  گـنج و  لـباقم  .شزاـس  .هنداـهم  .هندـه  .هعداوم 

گنج دیآ ز  رتهب  یتشآ  ارت  .یسودرف.تسا  ردنا  مرچب  تواگ  هک  نک  هگن  تسا  رتهب  نامگ  یب  یتشآ  گنج  .روکـشوبا.گنجب ز 
گنجب .یسودرف.گنج  دیآ ز  رتهب  یتشآ  نامه  گنن  مان و  یب  زآ و  یب  تسین  یسک  .یـسودرف.گنت  شیوخ  لد  رب  نکم  یخارف 

ژاب وا  زا  یتساک  نوردنا  ْشلدب  ینیبن  یتسار  دیوج و  یتشآ  رگو  گنچ  شْددرگ  تسس  دزیهرپب و  گنج  نمشد ز  هک  وش  یهگنآ 
تسارت نامیپ  يار و  یتشآ  نیدب  تسارت  نامرف  هک  رکشل  تفگ  نینچ  .یـسودرف.يوربآ  یمه  ار  وا  راد  هگن  يوجم  هنیک  ناتـسب و 

نم زرگ  زور  نیدــب  ناــشدروآ  زا  شیپ  یتــشآ  دــبن  .یـــسودرف.میهن  خرف  يار  یتــشآ  نــیا  رب  مــیهد  خــساپ  زغن  ار  هداتـــسرف 
وت یئوج  هک  يزیچب  منک  نامهم  زرم  نیردنا  ارت  ناهن  ردنا  یئوج  یتشآ  یمه  ناهج  رایرهش  اب  هک  نودیا  رگ  .یـسودرف.ناشدروآ 
همه دنتسارآ  خساپ  کیب  کی  نارس  .یسودرف.نتساوخ  یتشآ  دوب  تمیزه  نتـسارآ  دهاوخ  ار  گنج  وا  رگ  .یـسودرف.منک  نامیپ 

تسین امـش  اب  ارم  میآ  وچ  .یـسودرف.یتشاذگب  دنپ  اب  زور  یـسب  یتشآ  همه  یتسج  هکنآ  رگد  .یـسودرف.دنتساوخ  یتشآ  یبوخ و 
یتشآ همه  .یـسودرف.تسیکدنا  وت  دزن  نامگ  یب  درخ  تسیکی  رگ  یتشآ  اب  گنج  ارت  .یـسودرف.مزب  يار  مراد و  یتشآ  لدب  مزر 

رگا يوگ  مرن  همه  دیاب  هچره  نخس  يوا  شیپ  ورب  ناقاخ  تفگ  ودب  .یسودرف.ام  گنهآ  ندرک  هگمزر  نیدب  ام  گنج  نیا  ددرگ 
هگ رد  یتـشآ  يوـجم  رایرهـش  يا  هک  متـسر  تفگ  ودـب  .یـسودرف  ؟ هاپـس جـنر  تشد  نیا  رب  دـیاب  هـچ  هاگتـسد  دـهاوخ و  یتـشآ 

گنج شیپ  متساوخ  یتشآ  یسب  .یسودرف.تسا  نم  رهز  درد و  وت  شون  همه  تسا  نم  رهب  گنج  یتشآ  نیا  زا  .یـسودرف.رازراک 
ودـب خـساپ  داد  نینچ  هاپـس  متـسرف  ای  یتشآ  منک  هاش  هواس  اـب  هک  سپ  نآ  زا  دیـسرپب  .یـسودرف.گنرد  شدوبن  نوچ  یتشآ  درکن 

رد راک  رهب  گنچ  زای  یتشآ  نماد  يوس  گنج  نابیرگ  نتفرگ  ناوتن  وچ  .یـسودرف.يور  تسین  یتشآ  هاش  هواس  اـب  هک  يوجگنج 
باتع یمه  نم  اب  نونکا  هک  رگن  دندرک  یتشآ  هک  اهنیا  دـنگنج  يازـس  .يدـسا.روز  رتهب ز  ياج  یـسب  هراچ  هک  روشم  ندرک  روز 

فاصنا لدع و  .يزعم  .راسهوک  رد  یتسود  دشاب  کبک  اب  ار  زاب  تشد  نهپ  رب  یتشآ  دشاب  شیم  اب  ار  گرگ  .دعـسدوعسم  .دـننک 
غارچ اـب  ار  داـب  مـهد  یتشاداـن  گـنز  مرب  اـیند  .يزعم.ار ز  هاـبور  ناـیژ  ریــش  اــب  تـسا  هداد  یتـشآ  نـیمز  ناریا  ءهـشیب  ردــنا  وـت 

یتشاک دوخ  وت  هک  هن  دوخ  رب  مرج  .یماظن.گنج  دروآ  شیپ  یتشآ  تقو  هک  گنهرف  هن  ار  سکنآ  دـشاب  شناد  هن  .یماـظن.یتشآ 
.يدعس .تیاکح  هتشذگ  زا  میئوگن  هکنآ  طرشب  تیانع  ّیتشآ و  تسا و  حلـص  تبون  هک  ایب  .يولوم.یتشآ  نک  قح  لدع  ازج و  اب 

ود نایم  یگدیجنر  یتشادنپ و  یمژد و  ینارگرس و  یگدرزآ و  لد  یگتفات و  زا  سپ  هک  نیبلا  تاذ  یتسود  يافص  يراوزاس و  || 
وچ .یـسودرف.رمک  تخت و  جات و  ارت  مزاسب  ردـپ  اـب  یتشآ  تدـیآ  يار  وچ  دـیآ :  رادـیدپ  نآ  دـننام  دـنواشیوخ و  ود  اـی  تسود 
.نک یتشآ  ّیتسود و  ینامز  نک  یتشادـنپ  همه  هن  اراگن  نیمار .) سیو و   ) .ار یتشآ  یتخل  ياـج  یناـمب  ار  یتشادـنپ  لدـب  یئاـمنب 
دـش هدرک  امـش  اـب  ارم  .يدـسا  .تسا  یتشآ  گـنج  گـنج و  یتشآ  وا  زا  تسا  یتشادـنپ  بوشآ و  شراـک  همه  نیمار .) سیو و  )

.یتشآ دوب  سپ  نآ  زا  نکیلو  یتشادـنپ  گنج و  ناهج  رد  دوب  اـخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .یتشادـنپ  مشخ و  نونک  دـشابن  یتشآ 
.قفو اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .تسا  یتشآ  هگ  رهم و  ماگنه  هک  تسا  یتشادـنپ  ماگنه  هن  نکیلو  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش
وکین هن  مزب  روس و  دیوج و  یتشآک  یـسک  شمارآ :  .دنیامن ||  فلاخم  ًةروص  هک  يار  ود  ای  هدیقع و  ود  نایم  عمج  .قافو  .قیفوت 

يراوزاس .حالصا  نداد ؛ یتشآ  .باتعتسا -  .ندیبلط  حلص  .اضرتسا  .نتساوخ  یتشآ  نتسج ؛ یتشآ  .یـسودرف.مزرب -  نتفر  زیت  دوب 
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، مُد ارم  ات  یتشآ ؟ دنک  یم  یک  هتـشکردپ  یتشاک  نیک  مخت  یتشک و  ردپ  لاثما : .حالطـصا -  .حالـصا  ندرک ؛ یتشآ  .ندیـشخب - 
رتـهب ناـمگیب  یتـشآ  گـنج  .نـمرخ ز  رـس  زا  یتـشآ  مخـش  رــس  زا  گـنج  .تـسا ؟ داـب  رب  وـت  نـم و  ّیتـشآ  تـسا  داـی  رــسپ  ارت 

.یسودرف.تسا

.نایتشآ

یبوخب نآ  نوباص  و  ناـهارف ، یقرـش  لامـشب  قارع  ءهرخ  زا  ناـیتشآ ) ناـگرگ و  شرفت و   ) ثـالث ّلاـحَم  ءهبـصق  هس  زا  یکی  ِخا ) )
.تسا روهشم 

.ریذپ یتشآ 

.قفو قیال  .حلص  لباق  بکرم ) فن  [ ) [َپ

.يریذپ یتشآ 

.حالصا تیلباق  .قفو  تیلباق  ( بکرم صماح  [ ) [َپ

.هراوخ یتشآ 

فرـص ياج  کی  رد  رگید  ناتـسود  اب  ود  نآ  نت ، ود  یتشآ  زا  سپ  هک  یتوعد  ای  رگید  ماعط  ای  اولح  ( بکرم ِا  [ ) ِر اـخ َر /  اوخ /  ]
.یتشآ ياولح  .دننک 

.نانک یتشآ 

.ندرک یتشآ  نداد و  یتشآ  يارب  لافتحا  .ندرک  یتشآ  لمع  بکرم ) صِما  [ ) [ُك

.هنیتشآ

.دنا هدرک  طبض  زین  هنیشآ  هنیتسآ و  ار  نآ  و  غرم .) رد   ) هیاخ .هضیب  .هناغرم  .غرم  مخت  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.درج شآ 

(. ناتسیس خیرات  زا   ) .نایناغچ کیدزن  ناسارخب  يا  هرخ  مان  ِخا ) [ ) [ِج

.لاخشآ

.هلاثح .لاغشآ  .راکبان  .یندنکفا  .طقس  .لاخآ  ِا ) )

.نیچرب لاخشآ 
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.ریقف تخـس  .درب ||  دوس  نآ  ندرب  راکب  ای  شورف  زا  ات  دـنیچ  راکبان  ياهزیچ  اـهیوک  رد  هکنآ  .نیچرب  لاغـشآ  ( بکرم فن  [ ) [َب
.هیامورف تخس  .زیچان  تخس 

.هناخشآ

.ناروتسر .هناخ ||  یچرواب  .هناخرونت  .هناخزپشآ  .خبطم  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.هناخشآ

.دهشم يزگ  رد 355430 یلصم  هرق  دنبرد و  نایم  سوباقدبنگب  درونجب  هار  رد  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َن

.يروخ شآ 

.دنریگ شآ  نادب  هک  يا  هچفک  .دنروخ ||  شآ  نآ  رد  هک  يروخ  تسام  هیطاب و  نایم  دوگ ، یفرظ  بکرم ) ِا  [ ) ُخ َوخ /  ]

.رادشآ

شیراک یـشاک  نحـص  رادباعل :  هدنراد ) ففخم  راد ، دنهد +  نیزلف  نیلافـس و  فورظ  يور  رب  هک  یباعل  شآ ، زا : ( ) بکرم فن  )
ساط رادـشآ و  نحـص  تالرقـس ز  ینیچ  هدرپ و  یـشاک  .فرـشا.رادشآ ز  نحـص  ریـس  انمت  دـشاب  ار  هکره  نیب  هتوف  رگنل  هاـگ  ار 

.رادراهآ .فرشا.تارجگ || 

.رشآ

.تسا نآ  مد  رس  رد  هک  لاگنچ  ود  دننام  یهرگ  .تسا ||  خلم  قاس  ود  زا  کی  ره  رد  هک  يراخ  ِا ) ع  [ ) [ِش

.ندرشآ

.ندروشآ صم ) [ ) [ُش َد

.همرشآ

همردآ مردآ و  هب  عوجر  .تسا و  یمانشد  نآ  و  اپورس ، یب  هدیرد ؛ همرـشآ  .نیزدمن -  .بسا ||  قاری  .گرب  نیز و  ِا ) [ ) ِم [ُش َم / 
.دوش همرتا  و 

.زود همرشآ 

.تسا نتخود  همرشآ  شتفرح  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) ِم [ُش َم / 

.يزود همرشآ 
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.زود همرشآ  ناکد  بکرم ) ِا   || ) .زود همرشآ  تفرح  بکرم ) صماح  [ ) ِم [ُش َم / 

.هرشآ

.هتفاکش بوچ  ع ص ) [ ) [ِش َر

.لاغشآ

.کشاخ .شاخ  شخ و  .شخ  شاخ و  .لاخشآ  .لاخآ  .یندنکفا  .راکبان  .طقس  .هّلک ||  لاغـشآ  .يزبس  لاغـشآ  يزیچ : لوضف  ِا ) )
.همامق .هبورکاخ  .وراج  ِمَد  .سخ ||  .هلاثح  .سولد  ساد و  .لاقآ  .شامخ  .هشامخ  .شامخ  شاخ و  .كاشاخ 

.نیچرب لاغشآ 

رانا و تسوپ  بوچ و  ياه  هدرخ  هماج و  ياه  هراپ  نوچ  دـنیچرب  رباعم  زا  شخ  شاـخ و  هکنآ  .نیچرب  لاخـشآ  ( بکرم فن  [ ) [َب
.اپورس یب  تخس  ریقحتب ، ًازاجم و  .دشاب ||  وا  شاعم  نآ  شورف  اب  نآ و  دننام 

.نادلاغشآ

.لاغشآ فرظ  .لاغشآ  ياج  بکرم ) ِا  )

.هلک لاغشآ 

ص  || ) .هچاـپ هلک  اـپیک و  هب  موـسوم  ماـعط  زا  نآ  دـننام  اهفورـضغ و  هدرخ و  ياهناوختـسا  زا  اهیندـنکفا  ( بـکرم ِا  [ ) ِل ْلَـک َل /  ]
(. مدرم  ) اپورس یب  یسب  .زرا  یب  تخس  بکرم )

.یگتفشآ

سپزاب یگتفـشآ  نان ز  تخادنب  دید  نوچ  سوطاین  بضغ :  .مشخ  .هتفـشآ  تفـص  یگنوگچ و  تیفیک و  صماح ) [ ) ِت [ُش َت / 
بارطـضا یحاون  ره  زا  سپ  دوب  تشهودصیـس  لاس  ردنا  سابعلا  ینب  تلود  یگتفـشآ  ءادتبا  لالتخا :  .یـسودرف.ناوخ ||  دـش ز 

نب سیبد  ناطلـس ، تافو  زا  دـعب  تساخرب  یگتفـشآ  نوچ  جرم :  جره و  خـیراوتلا || .) لمجم   ) .دـش مک  ناشیا  هوکـش  تساخ و 
یگتفـشآ زک  دومن  ناشیا  رب  اخیلز  هگنآ  سپ  یگتفیـش :  .َْهلَو  .قشع  خـیراوتلا || .) لـمجم   ) ...درک بلغت  قارع  دودـح  رد  هقَدَـص 

.يدعس.یهن شعنص  فرح  رب  تشگنا  هک  یهلبا  دشاب و  یگتفشآ  سپ  نونج :  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .دوب  هچ  ناْشناتـساد 
یگتفـشآ .نآ -  ندش  نیگدرد  یگدروخ و  مهرب  مشچ ؛ یگتفـشآ  .بوسر -  اب  نآ  طالتخا  یگدروخ و  مهرب  یبآ ؛ یگتفـشآ  - 

ای هایـس  ربا  ای  داب  .نآ  بالقنا  اوه ؛ یگتفـشآ  .نآ -  یگدیلاک  يوم ؛ یگتفـشآ  .نآ -  نافوط  مطالت و  بالقنا و  بارطـضا و  ایرد ؛
.ندمآ ادیپ  نآ  رد  ناروب  فرب و 

.نتفشآ
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مـشخب دمآ  هروتاقم  ناقاخ  ز  ندش :  هتفات  .نتفررد  اج  زا  .ندش  زیت  .ندش  نیگمـشخ  .ندرک  بضغ  .نتفرگ  مشخ  صم ) [ ) [ُش َت
دیاب راد  نات  هدـنز  رگ  هک  هار  هدـنیامن  نادـبوم  نآ  رب  هاش  تفـشآرب  مراهچ  زورب  .یـسودرف.مشچ  داشگب  تفـشآرب و  ( 1) کیاکی

هاـشزوریپ دـناوخرب  هماـن  نآ  وچ  .یـسودرف.دوب  هتفـشآ  هچ  زا  ناودرا  هاـش  هک  دوـب  هتفر  اـجک  نآ  درک  داـی  همه  .یـسودرف...دوسب 
هاش هواس  وا  ماغیپ  دینشب  وچ  .یسودرف.وش  هیام  یب  درم  نآ  کیدزن  هب  ور  زیخرب و  تفگ  ار  هداتسرف  هاگشیپ  رومان  نآ  زا  تفـشآرب 

دینشب وچ  .یسودرف.راوخ  درک  همه  ار  ناگدیدناهج  رایرهش  وا  بسا  نآ  زا  تفشآرب  .یسودرف.هاوخمزر  لدگنس  نآ  زا  تفـشآرب 
رازاـب هاـش  نتفـشآرب  تـسوا  راـک  نیاـک  تسنادـب  شوایـس  .یــسودرف.تخب  يور  دـش  هریت  ار  هاـش  وزک  تخــس  تفــشآرب  نژیب 
داتسرف یهاپس  هاش  تفشآرب  احیسم  نید  .یـسودرف.تسدب ز  رکیپواگ  ءهزرگ  یکی  تسم  لیپ  ءهدننام  تفـشآرب  .یـسودرف.تسوا 

اب همه  تسا  نتفـشآ  هچ  نیا  تفگ  بارهـسب  .یـسودرف.دوتس  دیابن  ار  وا  نید  دـشک ، دوهج  شک  يربمغیپ  تفگ  یمه  هارب  رم  یب 
زا داوشک  تفشآرب  .یسودرف.تسا  نتفشآ  ّيزیت و  ماگنه  هن  تسا  نتفر  هگ  یتیگ  دوخ ز  ارم  .یسودرف.تسا  نتفگ  تمتسر  زا  نم 

یقح شنابز  رب  رگم  ریبک  هاشداپ  دش  هدرزآ  لد  ریقف  يدرمکین  زا  هک  مدینش  .یسودرف.رارش  هدرسف  دش  شیمرگ  سب  رادمان ز  نآ 
هانگیب رس  نوخ  تخیر  یمه  بالقنا :  .ندرک  شروش  .ندیروش  .ندیبوشآرب  .يدعس.دوب ||  هتفشآ  يو  رب  یـشکندرگ  دوب ز  هتفر 

(. خیراوتلا لمجم   ) .وا نتـشک  رب  دندرک  دصق  دنتفـشایب و  لکوتم  رب  ناکرت  نآ  زا  دـعب  .یـسودرف.هاپس  يو  رب  تفـشآرب  سپ  نآزا 
دنتفـشایب و ناـیناریا  اـت  مجع  نارتهم  زا  دـندوب  درم  رازه  يرادـقم  ناـشیا  نتـشک و  دومرفب  درک و  دـنب  ار  ناـگرزب  همه  زیورپ  سپ 

.زا ندیجنر  .ندـمآرب  مهب  خـیراوتلا || .) لمجم   ) .دـندناشنب یهاشداپب  دـندروآ و  نوریب  ردـنا  بشب  نادـنز  زا  ار  يوریـش  شرـسپ 
 : ندش یـشتآ  .ندمآ  ناجیهب  .یـسودرف.يوجشاخرپ ||  باب  يا  تفگ  ودب  يوزا  تفـشآرب  متـسر  دینـشب  وچ  اب :  ندـش  نارگرس 

شوشم .نتـشگ  لایخ  ناـشیرپ  .ندـش  برطـضم  .راـطع.تفرگ ||  نتفـشآ  قشع  لاـمک  زو  تفرگ  نتفگ  ناقـشاع  قشع و  فصو 
دشاب هک  دوب  هتفشآرب  ناشیا  راتفگ  دوب ز  هتفگ  رمش  هراتس  ار  وا  هک  ندیلوشب :  .نتفلاک  .نتفلآ  یسیلفت .) شیبح   ) .بارطضا .ندش 

نآ رد  شزیربآ  ای  یخرـس و  .نآ  ندروخ  مهب  مشچ ؛ نتفـشآ  .یـسودرف.تسیرگ -  دـیابب  تگرمب  مراهچ  تسیب  هس  یناگدـنز  ارت 
مهرب نآ  دننام  یبوچ و  اب  نآ  ندرک  ریزربز  نآ ؛ زج  روبنز و  ءهنال  نتفـشآ  .جاجترا -  .نآ  بالقنا  ایرد ؛ نتفـشآ  .ندـمآ -  دـیدپ 

جک هک  تسد  نیا  زا  شوخرـس  یفوص  نآ :  ندش  هدیروش  هدـیلوژ و  راتـسد ؛ يوم و  نتفـشآ  .دوش -  نتفوشآ  هب  عوجر  .نآ  ندز 
: لاثما  - .ندمآ دیدپ  ناروب  اب  فرب  ای  هایس  ربا  ای  تخس  داب  اوه ؛ نتفـشآ  .ظفاح.شراتـسد -  دوش  هتفـشآ  رگد  ماج  ودب  هالک  درک 

بابحالا ۀـفحت   ) .ندیـشارک .نتـشگ  هدیـشارک  .ندـش  مهرب  مهرد و  .ندـش  ناشیرپ  .دـشوکب ||  ناج  ات  تفـشآرب  هک  لک  راتـسد 
تـساوخ هک  دش  هشداپ  رب ، زیچ  نآ  رب  تسار  شیگرزب  دـش  ات  دوب  نینچ  حـبق :  هب  نسح  زا  ندـش  لدـب  .يدـب  هب  رییغت  یهبوا || .)

يز يور  نادابآ  لـکیه  نآ  تروص و  نآ  هداد  .یـسودرف  .شیوخ  نیئآ  هار و  زا  دـش  وس  کـیب  شیپ  دروآ  دـب  يوخ  تفـشآرب و 
نآ زا  هداتفا و  شرس  رب  هدرپارس  بوچ  داب ، نتفشآ  زا  نآ : ندیزو  تخـس  داب ؛ نتفـشآ  .ورـسخرصان -  .یناریو  نتفـشآ و  یتشز و 

هنامز شدرک  دوب  رهگ  زیزع  تفج  هک  نز  ره  تفگ  یمه  هب :  نتشگ  قشاع  .هب  ندش  هتفیش  رب ؛ نتفشآ  خیراوتلا - .) لمجم   ) .درمب
فسوی و  ) یـسمش ...تسالتبم  قشاـع و  وا  رب  لد  دـصب  نت  هن  ار ، يو  تس  هدـنام  كاـپ  لد  هن  نتـشیوخ  ءهدـنب  رب  تفـشایب  زیـشپ 

یتفشآ وچ  یناوخب  رب  زا  عبس  تفه  دوخ  رگا  .یئانـس.تس  هتفـشایب  شطخ  رب  درخ  نآز  تسا  تفج  رگدکیب  ینعم  ظفل و  اخیلز .)
نک هشیپ  دنچ  کی  دبوشایب  وت  رب  راگزور  نوچ  تخب :  رابدا  .نآ  نتشگرب  هنامز ؛ راگزور و  نتفشآ  .يدعـس.ینادن -  یت  یب  فلا 

بوشآ نآ  رگید  ردـصم  .ورـسخرصان.شانشآ ||  ودـع  وچمه  دوش  راوخ  دـش  هتفـشآرب  وچ  هنامز  شیپ  .ورـسخرصان.یئابیکش  وت 
.تسا لوادتم  دنه  نایوگ  یسراف  دزن  ینعم  نیدب  مه  زورما  هملک  نیا  .لاحرد  .روفلا  یف  ( - 1  ) .بوشایب .متفشآ  .تسا 
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.هتفشآ

هگ هتفــشآ و  یهگ  هدــغرآ  هــگ  هدــمرآ و  یهگ  هتــسهآ :  لــباقم  .هدــمآ  مــشخب  .نیگمــشخ  ( فــن فــم /  ن  [ ) ِت [ُش َت / 
ناقاخ هچنآ  تفگب  .يوالارف  .ناـمک  شخر  رگم و  ار  وا  رم  تسا  ریت  قرب  دزادـنا  ریت  هک  هتفـشآ  یکرت  نوچ  غیم  .یکدور.هتـسهآ 

.یسودرف.دوب هتفشآک  دید  ارو  ناقاخ  وچ  دوب  هتفر  اجک  نآ  ودب  شتفگب  .یسودرف.دوب  هتفشآ  هتـشک  نآ  نیک  زا  هک  دوب  هتفگ  ودب 
هتـسهآ هتفـشآ  درم  لد  دـش  هتـسویپ  يوجناـهج  رهم  وـچ  تسبب  نادرگ  تـسد  نـتخیر  نوـخ  تـسرپ ز  نادزی  هاـش  دـش  هشیدـنارپ 

دنپ دشن  يوا  تفگ  زا  هتفشآ  دش  دبهپس  .یسودرف.دوب  هتفشآ  هبادوس  وک ز  نآ  زو  دوب  هتفر  اجک  نآ  تفگب  شوایس  .یسودرف.دش 
هک هدغرآ :  .هدنغرا  .یسودرف.دوب ||  هتفشآک  سوواک  سوط و ز  دوب ز  هتفگ  نتلیپ  اب  هچنآ  تفگب  .یسودرف.يوا  تفج  لی  مارهب 
رد هتفــشآ  ناریــش  وـچ  راوـس  هد  نادــب  وزرب  درک  هـگن  .یــسودرف.ریش  هتفــشآ  هـن  ناــیب و  ربـب  هـن  ریلد  ناسنیدــب  مدــیدن  زگره 
رس دومن  يدنت  ریش و  دش  هتفشآ  وچ  .یسودرف.لین  يایرد  وچ  نوخ  زا  درک  نیمز  لیپ  هتفـشآ  هچ  نراق  رادهپـس  .یـسودرف.رازراک 

دمآ یمه  .یخرف...لادجب  دـیآ  وت  درگ  رگا  هتفـشآ  لیپ  دربنب  دـیآ  وت  شیپ  رگا  هدـنغرا  ریـش  .یـسودرف.دوز  درک  وا  يوس  ار  هزین 
ریش تفرب و  زرگ  اب  مارهب  تخت و  رب  دنداهن  هتفشآ  ریش  ود  نایم  رد  جات  .يدسا.تسدب  هزین  ّینامک و  وزابب  تسم  لیپ  نوچ  هتفشآ 

هدـیروش و .غولپ  غولـش  .ریزَربَز  .مهرب  مهرد و  .هدیـشاپ  هتخیر و  .هدیـشارک  خـیراوتلا || .) لمجم   ) .تسـشن تخت  رب  تشکب و  ار 
.قرفتم .یـسودرف.دید ||  هتفـشآرب  ناتـسبش  رـسارس  سواک ]  دید [  هتفخ  ار  هبادوس  هنوگنآرب  هتفوشآ :  .طلتخم  .هتفلاک  .هدـیروگ 

يوم ندش  هتفشآ  .دعسدوعسم -  .دننار  یمه  یئوس  ره  زا  دنهاوخ  هکنانچ  دنتشگ  يرکشل  هتفشآ  رب ، نادبهپـس  ناشیرپ :  .هدنکارپ 
یحارـص ناوخلزغ و  كاـچ و  نهریپ  تسم  بل و  نادـنخ  هدرک و  يوخ  هتفـشآ و  فـلز  نآ :  ندـش  راوخاـن  .ناثعـش  .ثعـش  رس ؛

 - .بلقنم هتفـشآ ؛ یئایرد  .ظفاح -  .تسـشنب  دمآ  نم  نیلابب  شود  بش  مین  نانک  سوسفا  شبل  يوج و  هدبرع  شـسگرن  تسدرد 
لد قشاع :  ًاعسوت ، .هتُفلاک  .هویلاک  يدسا .) گنهرف   ) .ادیش .هدیلاک ||  .هدیروش  .لاگژو  .هدیروگ  .ناشیرپ  .هدیلوژ  هتفـشآ ؛ یئوم 

زوسنامرد درد  درب  نوچ  نامرف  هتفشآ  قشاع  .یقیقد.ادیش  درک و  هتفـشآ  منینچ  ات  تخیرگب  ابیکـشان  درک  مک  تسنادب  نوچ  درب و 
 : هدمآرب مهب  .شوشم  .برطـضم  .يدعـس.دنرگید ||  زا  شیوخ و  مغ  زا  يرب  دنربلد  ءهتفـشآ  هک  یناسک  .راطع  ؟ درب نوچ  نامرد 

رهش یسوقلا  نیصحلا  نب  دمحم  هدیناروش :  .هدیروش  .يدعس ||  ؟ نم رهم  رد  هتفشآ  لد  يراد  هچ  نم  رهچ  نینزان  يا  شتفگ  ردپ 
رود وز  تکلم  نیا  دـب  رامیب  هتـشگب :  تحـصزا  .هدـیئارگداسفب  .لالتخاب  .لتخم  ناتـسیس || .) خـیرات   ) .تشاد یمه  هتفـشآ  وا  رب 

هتفـشآ وچ  یناهج  وخدب  رهمدب و  هچ  اناهج  قنور :  یب  .دـساک  .يرهچونم ||  .يران  مه  یئام و  مه  شعبط  هدـش  هتفـشآ  وا  بیبط 
ات روباشن  زا  هار  ...تسا و  هدـش  نمیاان  اههار  هار : )  ) نمیاریغ .نومأمان  .قیرطلا  عاطق  زا  رپ  .غولـش  .يرهچونم.یناـگرازاب ||  رازاـب 

رکشل لد  کیاکی  دید  هتفخ  زا  رپ  ناشیا  زا  تشد  همه  شوشم :  .نابرَـضاب  .شپطب  یقهیب || .) خیرات   ) .تسا هتفـشآ  تخـس  اجنیا 
هتفشآ خیراوت  چیه  هک  دنک  تیاور  یناهفصالا  ةزمح  و  یخیرات :  ای  یترابع  هکنانچ  شَّوشم ، .برطـضم  .یـسودرف.دید ||  هتفـشآ 

 : وشبَلب .جرم  جره و  اب  .طابـضنا  یب  .قسن  مظن و  یب  خـیراوتلا || .) لمجم   ) .ناشیا ياهلاس  يرایـسب  زا  تسا  هدوبن  ناـیریمح  زا  رت 
 || .دـهاوخیم هتفـشآ  رازاب  دزد  لاثما : نیمار - .) سیو و   ) .رکـشل هتفـشآ  ریما  یب  نوچ  نانچ  رـس  کی  تس  هتفـشآ  وت  یب  مناـهج 

زا نینچ  هگیب  هک  يار  هزیکاپ  ود  نآ  وا  زا  دیـسرپب  ياپب  ینامز  رد  رب  دـندوبب  ربغا :  .ثعـشا  .هدولآدرگ  .لای  هدـیلوژ  .يوم  هدـیلوژ 
 || .یـسودرف.دید هتفـشآ  بسا  یکی  وا  ِرب  دید  هتفخ  ار  يوجناهج  دمایب  .یـسودرف.دیا  هتفـشآ  دـیهار و  درگ  اب  هک  دـیا  هتفر  اجک 

 - .ظفاح ؟ يولوم راتـسد  ءهرط  تشگ  هتفـشآک  داد  هدایز  ظفاح  ءهفیظو  رگم  یقاس  هماـمع :  راتـسد و  هکناـنچ  هدـیروگ ، .هدـیروش 
هتفشآ .یسودرف.دش -  هتـشک  وت  هاش  ام  ماک  رب  هن  دش  هتفـشآ  رتخا  رب  زوریپب  نآ :  ندییارگ  تسوحنب  یـسک ؛ رب  رتخا  ندش  هتفـشآ 
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؛ هتفشآ باوخ  .لکبت -  .نتفگ  هتخیمآ  نتفگ ؛ هتفشآ  .سیبلت -  .ءاثترا  .راک  ندیروش  راک ؛ ندرک  هتفـشآ  .جلجلت -  نخـس ؛ ندرک 
دنیوگ مالحاب  یمه  مباوخ  ریبعت  دننادن  ناشیرپ :  ياهباوخ  .هدیروش  ياهباوخ  .مالحا  ثاغضا  هتفـشآ ؛ ياهباوخ  .هدیروش -  باوخ 

، باوخب رتش  زا  رود  لاثما : (. - اخیلز فسوی و   ) یـسمش .ارم  باوص  نآ  دـنا  هتفگ  اـطخ  ارم  باوخ  دـنناوخ  هتفـشآ  هب  یمه  مباوج 
.نیبم هتفشآ  باوخ 

.هتفشآ

.نیسح شمان  هاش ، نیدلارصان  نامزب  ناوریا  مدرم  زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) [ ) [ُش َت

.تخب هتفشآ 

جاـت و همه  وـت  زا  دادرگب  تخب  هتفـشآ  كرت  ياـک  تفگ  ودـب  تخب :  هدـیروشب  .تخبدـب  .یقـش  بکرم ) ص  [ ) ِت َب [ُش َت / 
.یسودرف.تخت

.لاح هتفشآ 

تسد صقر  رد  دنناشفرب  ارچ  تسم  نالاح  هتفـشآ  هک  ینادن  نایفوص :  حالطـصا  رد  هدیروش  .بوذجم  ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 
نآ زا  تسا ، قرغ  هک  تسم  نالاح  هتفـشآ  بیع  نکم  .يدعـس  (. اذک  ) تانئاک رب  تسد  رـس  دناشف  تادراو  زا  لد  رب  يرد  دـیاشگ 

.يدعس.لاح هتفشآ  نیکسم و  رادیدب  تعاضب :  یب  ناشیرپ و  .يدعس ||  .تسد  اپ و  دنزیم 

.یلاح هتفشآ 

.لاح هتفشآ  تفص  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 

.رطاخ هتفشآ 

.رطاخ ناشیرپ  بکرم ) ص  [ ) ِت ِط [ُش َت / 

.يرطاخ هتفشآ 

.يرطاخ ناشیرپ  بکرم ) صماح  [) ِت ِط [ُش َت / 

.يوخ هتفشآ 

.يوخدُنت ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 

.ییوخ هتفشآ 

.ییوخدنت بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 
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.لد هتفشآ 

.رطاخ ناشیرپ  ( بکرم ص  [ ) ِت ِد [ُش َت / 

.یلد هتفشآ 

.يرطاخ ناشیرپ  بکرم ) صماح  [ ) ِت ِد [ُش َت / 

.غامد هتفشآ 

رس و مغامد  هتفشآ  نیمغ :  .لقع ||  هتفشآ  .ساوح  ناشیرپ  .طبخم ||  .هوتعم  .لقع  رد  لتخم  .هناوید  ( بکرم ص  [ ) ِت ِد [ُش َت / 
.یلمآ بلاط  .تسین  منخس  گرب 

.یغامد هتفشآ 

.غامد هتفشآ  تفص  یگنوگچ و  تلاح و  بکرم ) صماح  [ ) ِت ِد [ُش َت / 

.يار هتفشآ 

.قییغت ندش ؛ يار  هتفشآ  .ددرم -  .ندش  دناوتن  ممصم  هکنآ  ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 

.ییار هتفشآ 

.يار هتفشآ  تلاح  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 

.گنر هتفشآ 

.گنس تسا و  لعل  کیرات و  ياج  نامه  گنر  هتفشآ  ناکاپ  شابوا ، رد  دشابن :  حالـصلارهاظ  هکنآ  ( بکرم ص  [ ) ِت َر [ُش َت / 
.يدعس

.یگنر هتفشآ 

.گنر هتفشآ  یگنوگچ  تلاح و  بکرم ) صماح  [ ) ِت َر [ُش َت / 

.زور هتفشآ 

.يدعس...زور هتفشآ  راکمتس  يا  تفگب  تخبدب :  .یقش  ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 

.راگزور هتفشآ 
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.بئاص.راگزور هتفشآ  بئاص  وشم ز  لفاغ  ینک  انشآ  فلزب  وچ  یشزاون  تسد  زور :  هتفشآ  بکرم ) ص  [ ) ِز ِت ْز /  [ُش َت / 

.يراگزور هتفشآ 

.راگزور هتفشآ  لاح  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [) ِز ِت ْز /  [ُش َت / 

.يزور هتفشآ 

.یتخبدب .تواقش  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 

.ناماس هتفشآ 

یغرم زاوآ  هب  ریز  هن  ناماس  هتفـشآ  دناد  مب  هن  افرع : ) هیفوص و  حالطـصاب   ) بوذجم .هدیروش  .ریقف ||  ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 
.يدعس.ریقف دلانب 

.یناماس هتفشآ 

.ناماس هتفشآ  تفص  لاح و  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 

.ندش هتفشآ 

.ناجترا .سابتلا  .خالتیا  راک ؛ ندش  هتفشآ  .جاجیها -  بکرم ) صم  [ ) ِت ُش َد [ُش َت / 

.لقع هتفشآ 

.غامد هتفشآ  ( بکرم ص  [ ) ِت َع [ُش َت / 

.یلقع هتفشآ 

.یغامد هتفشآ  بکرم ) صماح  [ ) ِت َع [ُش َت / 

.زغم هتفشآ 

.غامد هتفشآ  ( بکرم ص  [ ) ِت َم [ُش َت / 

.يزغم هتفشآ 

.یغامد هتفشآ  بکرم ) صماح  [ ) ِت َم [ُش َت / 

.يوم هتفشآ 
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.ءاثعَش .ثعشا  .يوم  هدیلوژ  .يوم  هدیلاک  ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 

.ییوم هتفشآ 

.یئوم هدیلوژ  .ییوم  هدیلاک  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 

.شوه هتفشآ 

.يدعس.شوگب مناتساد  نیا  دمآ  تفگش  شوه  هتفشآ  رای  يا  متفگ  ودب  ساوح :  ناشیرپ  ( بکرم ص  [ ) ِت [ُش َت / 

.یشوه هتفشآ 

.یساوح ناشیرپ  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ُش َت / 

.هعلق شآ 

.نازوبارط هب  زیربت  هار  رد  كرواشم  اجیلیا و  نایم  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َق َع

.راکشآ

.یلج .فوشکم  .رادـیدپ  .دـیدپ  .ادـیپ  .ادـیوه  .نشور  .یئرم  .دوهـشم  .زراب  .رهاظ  كاراکـشآ ) يولهپ  زا  ( ) ِا ق ، ص ، [ ) ِش [ْش / 
کیدزن کین  دب و  رامش  ناد  وزا  ینوزف  ناد  وزا  هتفهن :  دیدپان ، ادیپان ، ناهن ، ناهنپ ، یفخم ، لباقم  .سوسحم  .نایع  .حضاو  .هیلج 

رطاوخ تارذ  تسه  .يدسا.راکـشآ  درد  ناهنپ و  مخز  دوب  راز  میناگتـسخ  همه  راـگزور ]  مخز  شمخز [  .یـسودرف.راکشآ ز  وا 
سؤر یلع  .یتسیابردور  یب  .هدنک  تسوپ  .ینلع  .حضاو  .حیرص  .هدرپ  یب  .كُر  .يولوم.راکشآ ||  قیاقح  دیشروخ  شیپ  راکتفاو 

 : هراکشآ .اراکـشآ  .عیاش  .عیاذ  .شاف  .یـشاف  .يدعـس.راکشآ ||  الا  نتفگ  دیاشن  قح  يوگب  ینادیم  هک  نادنچ  ایدعـس  داهـشالا : 
راگدرک ءهدرک  یئوت  رس :  زار و  لباقم  .نلع  .هینالع  .يولوم.راکم ||  دب  مخت  تسُر  دهاوخب  نوچ  راکـشآ  قح  دنک  یم  ار  اهزار 

وت قشعب  ارم  .ورسخرصان.ارم  راکشآ  دوب و  یکی  ّْرِس  رگد  راکـشآ  ُدب  رگید  وت  ّرِـس  .یـسودرف.ناهن  راکـشآ و  یمه  یـسانش  ناهج 
ماوت اب  تسا  شوخ  تسا  زار  ای  راکـشآ  رگا  قشع  تسا  شوخ  يزاوآ  شوخ  نیدب  یتشط  دـنام  زار  هچ  داتفا  ماب  رـسپ ز  يا  تشط 
يراک رهب  وت  ناهن  يا  نامـسآز  رت  یخـس  وت  تسد  ود  یباب  رهب  يا  نطاب :  ناهن و  لـباقم  .رهاـظ  .ینزوس ||  .يزار  اـی  راکـشآ  را 
.نیبُم .زربُم  .ورسخرصان ||  .نم  راکشآ  فیعض  تسس و  هب  وشم  هرغ  رگن  لد  مشچ  زا  نم  ناهن  يوق  يوس  .یخرف.راکشآز  رتوکن 

نینچ بیغ :  لباقم  .تداهش  .دوهش  .يدسا.سب ||  تسا و  راکـشآ  نمـشد  ناهج  سک  تسین  ارت  نمـشد  چیه  رگا  نّیب :  .رهاجتم 
درآ هک  ناهن  راکشآ و  رد  هچ  ِْهب  نآ  زا  ینعم :  لباقم  تروص ، .یـسودرف.ناهن ||  راکـشآ و  یـسک  دنادن  ناهج  راک  ماجرف  تسا 
 || .یکدور.رامگ یناهنرب  ار  تیناهن  راکشآ  نیبب  تراکشآ  نیدب  هرهاظ :  ءهسمخ  ساوح  .يدسا ||  ؟ ناهج ردنا  دوخ  نوچ  یکی 

يدمآک يدب  هنهرب  .یسودرف.ناهن  راکـشآ و  درک  رود  يدب  ناهج  زا  وا  هک  خرف  نودیرف  ًانعم :  لباقم  ًةروص ، .راکـشآ  هب  ففخم 
دنسیون ًاّرِـس :  لباقم  ًانلع ، .ًۀینالع  .ًۀیفخ  لباقم  ًارهج ، .تولخ  لباقم  تولج ، رد  .يدسا.ناهن ||  راکـشآ و  زیچ  وت  اب  دبن  ناهج  رد 

.هنابا .هنابتـسا  .ندرک  یلجت  .ندش  رهاظ  نتـشگ ؛)  ) ندـش راکـشآ  .یـسودرف.ناهن -  راکـشآ و  تفر  هچره  نخـس  ناهج  هاشب  همان 
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دوش بش  تسا  بش  نوچ  نمشد  تسا و  ناشخر  دیـشروخ  نوچ  هاش  دوش :  راکـشآ  یناعم  هب  عوجر  .ءالجنا و  .ءالج  .حارب  .حرب 
.ءاشفا .ندرک  شاف  ینزوز .)  ) .نالعا .ءادبا  .ریهشت  .هحالا  .راهظا  ندرک ؛ راکشآ  .يزعم -  .راکـشآ  دیـشروخ  رون  ددرگ  وچ  ناهنپ 
.هعاشا راهد .)  ) .حیرـصت .رهَج  .هرهج  .هعاذا  .عییـشت  .تعاشا  .راهجا  .حاضیا  .لیـصفت  .ریـسفت  .لیوأت  .نایب  .ّثب  .هیلجت  .حدب  .حَوب 
لباـقم .ندرک  ءاـشفا  فوـشکم و  زاربا و  .ندرک  راـهظا  .ندرک  نـالعا  .ثیثـبت  .ثاـثب  .لیــصحت  (. 1) ءاـفخا .هناـبا  .ضرع  .فشک 
روماـن یک  .یـسودرف.راکشآ  درک  هدیـشوپ  ياهنخـس  رایرهـش  ِرب  نیزرب  دارخ  هک  نتـشاد :  زار  و  ندرک ، ناـهنپ  نـتفهن ، ندیـشوپ ،

هبطخ دوب و  هدرک  راکشآ  ار  ام  راعش  روباشین  رد  يزاغ  بحاص  .یـسودرف.راکشآ  دننک  یناهن  ات  نادب  ار ]  ناوید  راهنیز [  ناشداد 
درک رمع  .یـسودرف.راکشآ  دنک  اهنخـس  ات  دوش  رایرهـش  يوس  ات  شدیامرفب  ندومن :  .رـشَن  .عفَر  یقهیب || - .) خیرات   ) .هدینادرگب
هاپـس تمالع  دـمایب و  درم  رازه  هد  اب  تادـخراخب  هداـشغط ، نب  ۀـبیتق  .یـسودرف.راهب و  غاـب  وچ  یتیگ  تساراـیب  راکـشآ  ار  مالـسا 

 - .هنابا .هصوافم  .نایب  .هصاـفا  نتفگ ؛ راکـشآ  یخـشرن - .) ياراـخب  خـیرات   ) .تسویپرد گـنج  حـلاص  نبداـیز  اـب  درک و  راکـشآ 
بیغ و .دوهش  بیغ و  .تولج  تولخ و  .ینعم  تروص و  .نطاب  رهاظ و  .هینالع  ّرِس و  .نلع  ّرِس و  تفهن ؛ راکشآ و  ناهن ، راکـشآ و 

زیچ چـیه  زا  نتـسنادن ؛ ناهن  راکـشآ و  .یـسودرف.تفگزاب -  کیب  کی  ردـپ  شیپ  هب  تفهن  راکـشآ و  دـید  هچره  همه  تداهش : 
مرحم ندوب ؛ یـسک  اب  یـسک  تفهن  راکـشآ و  .یـسودرف.ناهن -  راکـشآ و  یمه  دـنادن  ناهج  هدرپسان  هدرم و  ردـپ  ندوبن :  هاـگآ 
شدـب وا  اب  هک  تفگ  هاش  نامز  نآ  بسـشگدزیاب  نتـشاد :  یکی  وا  اب  نطاب  رهاظ و  .نتـشادن  هدرپ  رد  وا  زا  يزیچ  .ندوب  وا  رارـسا 

.تسا دادضا  زا  ءافِخا  ( - 1  ) .یسودرف.ار هنیک  دروآ  ياپب  يدرمب  ار  هنیبوچ  راک  نیا  ینیب  نوچ  هک  تفهن  راکشآ و 

.اراکشآ

مان هک  اراکشآ  وگب  دنبوید  نژواریش  تفگ  منم  دنلب  نژیب  هب  ناشالپ ]  دزرب [  گناب  یکی  حیرص :  .هدرپ  یب  ِا ) ق ، ص ، [ ) ِش [ْش / 
وفت ینعم :  لباقم  تروص ، .نطاب  لباقم  رهاظ ، .تشپ  لباقم  يور ، .یـسودرف ||  .تسیرگ  دـهاوخ  وت  رب  یمه  رتخا  هک  تسیچ  وت 

.یسودرف.ناهن نوچ  وا  ياراکـشآ  دوب  ناهج  دراد  دابآ  هکنآ  کنخ  .یـسودرف.ناهن  ار  وا  رم  اراکـشآز  رتب  ناهج  دنزگ  نیا  رب  داب 
دراد هـچ  اراکـشآ  نـیا  رد  ناـهج  راـگدرک  اـت  مـینیب  هـب  .یــسودرف.ناهن  اراکــشآ  اـب  دوـب  یکی  ناـهج  رد  دـبن  یبوـخ  داد و  زجب 
دوش ناهج  ددرگ  هریت  رد  همشچ  سپ  .یسودرف.تفهن  ردنا  مه  اراکشآ  زا  مه  تفگ  تسا  زیچ  هچ  یکین  یتیگب ز  .یـسودرف.ناهن 

، هینالع نیمار || .) سیو و   ) .هن ناهن  نوچ  اراکشآ  ار  نخس  هن  نابز  اب  لد  نخس  نیا  تفگ  یمه  .یسودرف.ناهن  یتیگ  ياراکـشآ 
ناطلـس ...راد  تعاط  سوباق  نبرهچونم  ...ات  ...دـناد  قلخ  اراکـشآ  ناـهن و  هک  يادـخ  نادـب  دزیا و  راـهنیزب  دزیا و  هب  رِـس :  لـباقم 

ياناد بیغلا  ملاع  دوس و  هچ  هتسب  رد  ار  ام  دنرتسگن  بیع  ات  مدرم  دوخ ز  يورب  هتـسب  رد  یقهیب .) خیرات   ) .مشاب وا  تسود  ...دشاب 
اراکــشآ یتـسار ، ناـهن  دـنمجرا  یئوداـج  دـش  راوـخ  رنه  ادـیپ :  .رهاـظ  .رادـیدپ  .یئرم  .دوهــشم  .يدعــس ||  ؟ اراکــشآ ناـهن و 

اراکـشآ گرم  هک  يدوب  هچ  .يرهچونم  .دوشن  اراکـشآ  ات  ودع  تشک  ناوتن  ار  وا  تشک  ناوتن  دشاب  ناهنپ  ات  رام  .یـسودرف.دنزگ 
.يولوم .اراکشآ  مدینکم  اجنیا  متـسدش  ناهن  هک  درآرب  ناغف  دور و  رتشا  هرانم  رـسب  .یماظن  ؟ يدش اراد  شوغآ  مه  ردنکـس  يدش 

رِس مشچ  نادنچود  اراکشآ  دید  مرَس  مشچ  یسب  .یسودرف.ناهن  ردنا  هن  اراکشآ  نامم  ناهج  ردنا  هدنز  یکی  ناشیا  زو  رهاظب :  || 
، تداهـش ملاع  .یـسودرف.ناهن ||  مدرکب  اراکـشآ  همه  ناهج  هاش  دزن  شمدروآ  نم  فوشکم :  .دعـسدوعسم ||  .دید  ناهن  ردـنا 

ناهن اراکـشآ  ابا  دیرفآ  ناهج  وک  نیرفآ  وا  رب  .یـسودرف.دیرفآ  ناهن  اراکـشآ  ابا  دیرفآ  ناهج  وک  رگداد  نآ  زا  بیغ :  ملاع  لباقم 
.یسودرف.ناهن ردنا  هچ  اراکشآ  رد  هچ  ناهج  رد  یتسار  زا  زج  دیوجن  ًاّرِس :  لباقم  ًانلع ، اراکشآ ؛ رد  اراکشآ ، .یسودرف.دیرفآ || 

تْدیامن اراکشآ  زین  هن  رهم  وت  اب  ناهج  دهاوخ  تسویپن  .یـسودرف.زار  اراکـشآ و  دنچ  تفر  نخـس  زارف  رگیدب  کی  سپ  دندیـسر 
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.َِبق .ًانایع  .نایعلاب  .جَلبَا ||  .هیلج  .یلج  .نیبم  .نایع  .حـضاو  .يرورـض  .یهیدـب  .نّیب  .راکـشآ  .نشور  .ادـیوه  .یـسودرف.رهچ || 
تْدمآ شوخ  ندرک :  ینلع  ءاشفا ، ندرک ؛ اراکـشآ  .رهجا -  .حَضوَا  .حرـصَا  .نَلعَا  .نیبا  .یلجا  .رهظا  .يدـبا  رتاراکـشآ ؛ .ًةرهج - 

هس زا  الا  يدنتشذگرد  ناهانگ  رـس  زا  هک  يدوب  نانچ  مجع  كولم  تداع  .یـسودرف.زار  دومنب  اراکـشآ و  درکب  زاونلد  نآ  راتفگ 
ناج شیپ  زجب  نُخـس  نیا  تفگ  داشگب و  زار  ودب  زاربا :  .راهظا  همانزورون || - .)  ) ...يدرک اراکـشآ  ناشیا  زار  هکنآ  یکی  هانگ ،

دروایب و .یسودرف.ینمرهآ  درم  لد  دشوجب  ینمشد  دنک  اراکشآ  نیمز  ندرک :  رادیدپ  دیدپ ، ادیپ ، .یسودرف.نکم || -  اراکـشآ 
 - .یسودرف.دنب میاشگ ز  اراکشآ  منک  دنمدوس  ناهج  ردناک  زیچ  نآ  ره  .یسودرف.ناهج  ناگدیدناهج  شیپ  هب  ناهن  اراکشآ  درک 

تفگب هعاذا :  .نآ  ندرک  اشفا  زار ؛ ندرک  اراکـشآ  .ضرع -  .عییـشت  .حیرـصت  ( 1) .ءافخا .رارـِسا  .هرهاجم  .راهجا  .راهج  .رهج  || 
عیاش ندش ؛  - اراکشآ ندیدرگ ، اراکشآ  نتشگ ، اراکشآ  .یسودرف.شیوخ -  زار  سکب  اراکـشآ  درکن  شیپ  دمایب ز  نایرگ  نیا و 

(. - || یقهیب خـیرات   ) .ددرگ رتاراکـشآ  یناملـسم  هک  تساوخ  ...یلاـعت  دزیا  هک  ناـسارخ  حوتف  لوا  رد  ندـیدرگ :  رهاـظ  .ندـش 
هدنکارپ .یسودرف.ناهن  وز  دوش  اراکشآ  ات  هک  ناهج  يادخ  شدیرفآ  نادب  ندش :  حیال  عطاس ، رهاظ ، دیدپ ، رادیدپ ، ادیپ ، ادیوه ،

(. - || یقهیب خیرات   ) .دوش اراکشآ  دنراد  ناهنپ  هک  دنچره  ار  لضف  .یـسودرف.ناهن  یبوخ  اراکـشآ و  دنزگ  ناهج  رد  يدب  ددرگ 
سفن لباقم  نیمز ؛ ندیشک  اراکشآ  سفن  یقهیب - .) خیرات   ) .مالـسلا هیلع  اضر  راک  دیدرگ  اراکـشآ  نیا  زا  سپ  ندمآرب :  هدرپ  زا 

 || .ددرگ سوـسحم  اوـه  رد  نمهب )  15  ) ناتـسمز زور  مـجنپ  لـهچ و  رد  هـک  دـنیوگ  ار  یترارح  .هماـع  دزن  رد  هدـیدزد  و  هدزد ،
.تسا دادضا  زا  ءافِخا  ( - 1  ) .مرزآ .روهظ ||  .نایب  .نالعتسا  .عویش  .ضارعا  .حیرصت 

.نتخاس راکشآ 

( - 1 ( ) يوـسنارف (. . ) ناتـسگنهرف (. ) 1) یــسیطانغم قرب  ياـهنایرج  ندرک  رهاـظ  .ندرک ||  رهاــظ  بـکرم ) صم  [ ) ِش َت [ْش / 
Detecter

.زاسراکشآ

( - 1 ( ) يوـسنارف (. . ) ناتـسگنهرف  ) .دزاـسیم رهاـظ  ار  یـسیطانغم  قرب  ياـهنایرج  دوـجو  هـک  یبابــسا  ( 1 () بـــکرم ِا  [ ) ِش [ْش / 
Detecteur

.يزاسراکشآ

Detection ( - 1 ( ) يوسنارف (. . ) ناتسگنهرف  ) .یسیطانغم قرب  ياهنایرج  نتخاس  راکشآ  لمع  ( 1 () بکرم صماح  [ ) ِش [ْش / 

.هراکشآ

(. ناتسیس خیرات   ) .تشگ هراکشآ  ملاعب  یتخس  و  مولعم :  .رهاظ  .ادیپ  .ادیوه  .دیدپ  .اراکـشآ  .راکـشآ  ِا) ق ، ص ، [ ) ِر ِش َر /  [ْش / 
نیا هک  يدنر  ءهقیرط  رمـش  تصرف  .دعـسدوعسم  .لگ  ناهن  زار  لد  زا  هراکـشآ  تشگ  دـیدب  وا  رادـید  وچ  تسا و  هش  قشاع  لگ 

هراکــشآ رگد  یناـهن  ردــپ  ار  وا  رم  یتـفگ  ماـن  یکی  نـلع :  .ظــفاح ||  .تـسین  هراکــشآ  سک  هـمه  رب  جــنگ  هار  نوـچ  ناــشن 
؛ ندش هراکشآ  .ورسخرصان.هراکبا -  رز و  طیاح و  غاب و  زج  دناتسن  هک  هراکـشآ  تسیدزد  رـساجتم :  .رهاجتم  .یـسودرف.رگد || 
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؛ ندرک هراکشآ  ناتسیس - .) خیرات   ) .هراکشآ وا  راعـش  دید و  ریگیاج  نامدرم  لد  ردنا  رفعج  اب  ریما  تبحم  و  روهظ :  .ندش  نالعا 
.منک هراکـشآ  شزار  ین  طبرب و  گنابب  ظفاح  دـش  لولم  ناهنپ  ندروخ  هداب  ز  ریهـشت :  ینزوز .)  ) .ءاشفا .ندرک  اشفا  .ندرک  شاـف 

هب نیمار - .) سیو و   ) .هراکشآ مالسا  نید  وز  هدش  هرانم  رب  ناطلس  مان  هتشون  نآ :  ءهملک  يالعا  مالسا ؛ ندرک  هراکـشآ  .ظفاح - 
هن نیا  میوگ  یمه  هراکشآ  هب  تسناد  نخس  مه  يوگ  نخس  تسه  هکره  هن  ًاراهج :  .شاف  .ًۀینالع  .هینالعلاب  .ًارهج  .ًانلع  هراکـشآ ؛

.تسا هدمآ  اراکشآ  راکشآ و  یناعم  مامت  هب  هراکشآ  .لیعامسا و  لامک  .یناهنپ 

.يراکشآ

یب .یکر  .تحارـص  .ینـشور  .حوضو  .عویـش  .عوـیذ  .ناـعیذ  .یـشاف  .يرادـیدپ  .یئادـیپ  .روـهظ  .یئادـیوه  صماـح ) [ ) ِش [ْش / 
.تنابا .نیبت  .نیقی  .تهادب  .نایب  .زورب  .یگدرپ 

.یکشک شآ 

.اپورس یب  یگناخ ، لوادت  رد  .کشک ||  شآ  هب  هدولآ  .شورف ||  کشکِشآ  ( یبسن ص  [ ) یک [ِش َك 

.وکشآ

تیب نــیا  رد  ( - 1  ) .وـجاوخ.تسوا ياـیربک  مرح  ءهناـخبات  کـی  خرچ  ( 1) يوکـشآ تفه  ردشـش  قاـطراچ  نیو  بوکـشآ :  ِا ) )
گنهرف يوعد  يارب  يدـیؤم  هحوتفم  ءهزمه  اـب  وکـشَا  ءهملک  دوجو  نکل  دـشن ، هدـید  يرگید  دـهاش  تفگ و  ناوت  زین  بوکـشآ 

.دوش وکشَا  هب  عوجر  .تسا  ناسیون 

.بوکشآ

بوکـشآ رب  هراورب :  .هرابرب  .رابرب  .وکـشآ  .نایـشآ  .هناخ  ءهبترم  هقبط و  ءانب ) ءهقبط  هبترم و  .ماـب  .فقـس  پکـشآ ، يولهپ  زا  ( ) ِا )
ناور نامـسآ :  ءهناگ  هن  تاقبط  زا  کی  ره  .لیعامـسا ||  لامک  .دـنکفا  نابدرن  وچ  ار  کلف  ياپ  ریزب  نم  ترکف  تسد  ْشنیتسخن 
ياه هگر  هرهُم و  .هنامـسآ ||  .فقـس  (. || 1) هورفـش فرـش  .یئاشامت  دنکیم  مهن  بوکـشآ  دهد ز  راب  هجاوخ  وچ  یـضام  دعاس 

ياـنهپ هدـیزو ز  وردـنا  داـب  دـنا :  هدروآ  ینعم  نـیا  رگید  لاـثم  ار  لـیذ  تـیب  اـهگنهرف  ضعب  رد  ( - 1  ) .کـلف .نامـسآ  .هنیچ || 
نیا ًاقح  اهگنهرف  رگید  ضعب  رد  هکنانچ  تسا  نوکـسآ  رعـش  رد  هملک  یلو  .یقرزا  .ناوریق  يـالاب  هتـشذگ ز  وردـنا  ربا  بوکـشآ 

.تسا هدمآ  دهاش  نوکسآ  يارب  تیب 

.بوکشآ

etage ( - 1 ( ) يوسنارف (. . ) ناتسگنهرف  ) .یسانش نیمز  رد  نیمز  تاقبط  زا  کی  ره  ( 1 () ِا )

.هبوکشآ

.بوکشآ ِا ) [ ) ِب [َب / 
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.خوکشآ

.يردنکس صِما ) )

.ندیخوکشآ

ددرگب نوچ  دنیوگ :  نتفر  مُس  رَس  روتس  رد  ار  نآ  .هناهاگآان و  هدارا و  یب  ندیزغل  ياپ  ءهجنپ  رـس  زا  .نتفر  يردنکـس  صم ) [ ) [َد
(. 2) رب راوخـشد  نیمز  رب  نوچ  نانچمه  رب  راومه  نیمز  رب  دخوکـشآ  .یکدور.نانچمه  دـنامب  هدیخوکـشآ  ( 1) راد ياپ  زا  وا  ياـپ 

.رب راوشد  ن ل : ( - 2  ) .ناد ن ل :  ( - 1  ) .یکدور

.يوکشآ

قوف و ءهملک  اهگنهرف  رد  .داتسا.لیزنت  وت  دج  ناویاب  تفای  لوزن  خرچ  مراط  يوکـشآ  فرغ  زا  هک  یئوت  یلاع :  ناکم  رـصق و  ِا ) )
.دشاب بوکشآ  فحصم  تروص  نیا  ًارهاظ  دنا و  هدروآ  لاثم  مه  ار  سانشان  داتسا  رعش  هدمآ و  روکذم  يانعم 

.درگ شآ 

.دوش درج  شآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ِگ

.یلامشآ

رد وا  رمع  دروخیم  یناوختـسا  ات  اه  هبـال  مد  دـنک  یم  یئوگدـمآ :  شوخ  .هبـال  مُد  .یـسولپاچ  .ُصبـصبَت  .قلمت  بکرم ) صماـح  )
.یناخشک .ینابتلق  .یئافش ||  .دوریم  دمآ  شوخ  ّیلامشآ و 

.غومشآ

لغـش نت  ود  نایم  ندـنکفا  گـنج  يرگیدـب و  یـسک  زا  نتفگ  غورد  ینیچ و  نخـس  هک  نمرهآ  ناوریپ  زا  تسیوید  ماـن  ِخا ) ( ) 1)
.دننک یم  طبض  غومسآ )  ) هلمهم نیس  اب  طلغب  ناسیون  گنهرف  ار  هملک  نیا  ( - 1  ) .دوش غومسآ  هب  عوجر  هلثما  يارب  .تسوا 

.ندیمشآ

.یماظن.وا اب  دیمشآ  مه  دروخ و  مه  وا  اب  دیمرآ  دش و  لد  شوخ  ندیماشآ :  ففخم  صم ) [ ) [َش َد

.انشآ

.اسانـش .هتـسب  .هتـسویپ  .فراـعتب  سنأتـسم  .هتفرگ  تـفُلا  .کـیدزن  .خاتـسگ  .فولأـم  .سونأـم  .فورعم  .يانـشآ  ص ) [ ) ِش [ْش / 
.یکدور .انشآ  درم  وچ  منادرگ  هدید  کشرـس  رد  انـشآ  دش  ناوکین  ياوه  رد  نم  لد  ات  بیرغ :  انـشآان ، هناگیب ، لباقم  .هدنـسانش 

موش تداعـس  اـب  رگم  وت  يوس  مدـمآ  یمه  تمدـخب  نیمار .) سیو و  ) .یئانـشآ دـنیبب  نوچ  دـیرگب  یئاـشداپ  دـشاب  هچرگ  یبـیرغ 
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یبایب دهز  اب  وت  يوش  انشآ  رگا  ملع  اب  .ورسخرصان  .تسانشآ  شنخس  اب  درخ  هکنآز  نخـس  نیزگم  تجح  نخـس  رب  .یعمال.انـشآ 
ناوید وچ ز  مدش  نوچ  هک  یناد  .ورـسخرصان...تسانشآ  تلد  اب  درخ  رگ  وگب  سپ  دنفیطل  هلمج  كالفا  رگ  .ورـسخرصان.یئانشآ 

؟ انـشآ تسین  یـسک  هک  مدـیاب  هک  زا  يور  مدـیابب  لمحت  وچ  مرب  ارچ  هدـنا  .ورـسخرصان.مدش  انـشآ  ناگتـشیرف  اب  هاـگان  متخیرگ 
دنک یلمأت  هدنرذگ  ناهج  نیا  راک  رد  یقتم  هک  هاگره  .یئانس و  ؟ دشاب ادج  یک  تاذ  زا  هیاس  دشاب  انشآ  تاذ  اب  هیاس  .دعسدوعسم 

رد برط  انشآ  مغ و  وت  اب  داب  هناگیب  هنمد .) هلیلک و   ) .دنادرگ انشآ  دوخ  اب  ار  تواخـس  ...دنیب و  تریـصب  رظنب  ار  نآ  حباقم  هنیآره 
لاـمک .تسانـشآ  ملع  زا  ندـمآ  رـس  رب  بآ  زک  يآ  رـس  رب  بآ  زا  وش و  انـشآ  ملع  اـب  .ینزوس  .وـت  يانـشآ  برط  داـب و  وـهل  رحب 

هچ مدرم  هناـگیب  هچ  انـشآ  دـنک  تدوـج  يایردـب  .يدـحوا.یتشک  یب  زین  بآز  يرذـگب  یتـشگ  انـشآ  ملع  اـب  وـت  وـچ  .لیعامـسا 
ندمآ و انشآ  نآ  لعف  .مسانش  یم  ار  نآ  بحاص  هک  دیامنیم  نانچ  دیآ ؛ یم  انـشآ  ارم  وا  زاوآ  لاثما : .یقوراف -  میهاربا  .انـشآرهش 

هناگیب شبح  زو  ( 1) بهلوب دش  نوچ  هناگیب  انشآ  دوب  یبن  اب  بیرق :  .شیوخ  .تسا ||  ندینادرگ  انشآ  ندرک و  انشآ  ندش و  انشآ 
.یئانـشآ راـچان  یباـی  رکم  قرز و  اـب  هشیپرکم  سیلبا  دـشاب  تانـشآ  نوچ  راـی :  .تسود  .يزعم ||  لـالب ؟ دـش  نوـچ  انـشآ  دـمآ 

نم اب  هک  ملانن  زگره  ناگناگیب  زا  نم  .يزعم.انـشآ  چـیه  دـنکن  نینچ  انـشآ  اب  رازراز  تفگ  یمه  مرن  مرن  تسـشنب و  .ورـسخرصان 
كرت و .یجیهـال  یئادـف  .دـنهاوخیم  دوخ  يـالب  رپـس  قحلا  دـنهاوخیم  دوخ  يانـشآ  رگا  مقلخ  .ظـفاح.درک  انـشآ  نآ  درک  هچره 
یـسانش و ار  وا  وت  دسانـش و  ارت  وا  هکنآ  .دوـشیمن || ؟ نیا  دوـش  یم  انـشآ  هلگب  گرگ  تسا  شتآ  بآ و  ءهصق  یتـسود  ثیدـح 
اب مرایب  ناـیاوگ  مراذـگب  وت  شیپ  رگا  یّکزم :  .لّدـعم  .فّرعم  .ون ||  راـی  .ون  تسود  .تسین  امـش  ناـیم  رد  یـسنا  یتسود و  زونه 

.میانـشآ ینیب  هدولآ  نوخب  میاوگ  ود  ینیب  هدودنا  رزب  شیاوگ  ود  اب  انـشآ  درم  ود  شیانـشآ  مراب  لیـس  مشچ  ود  نایانـشآ  نایاوگ 
هچرگ وا  زا  تسانشآ  بآ  تسا و  بآ  ردناک  یـسک  يزاب :  بآ  راکب  فراع  انـشآ ؛ بآ  .يراک -  هب  فراع  نیمار || .) سیو و  )

.يرونا.قاور ياوه  انشآ  دوبن  هک  میتفر  يا  هناخبات  رد  ود  ره  میالم :  .راوزاس  .راگزاس  .قفاوم  .روکـشوبا.تساور ||  دسرتب  شتآ 
؛ یتعنص ای  یملعب  ندش  انـشآ  .ندیناسانـش -  ار  دوخ  رگیدکیب  ندرک و  وگتفگ  وا  اب  ندید و  ار  وا  لوا  راب  یـسک ؛ اب  ندش  انـشآ  - 

دح نادب  هن  ندرک  کیدزن  .يرگیدـب || -  ار  یـسک  ندرک  یفرعم  ندرک ؛ انـشآ  .لامکب -  هن  نآ  نتخومآ  .نآ  نتفرگارف  یکدـنا 
نابز دـناد  انـشآ  لاثما : .درک -  انـشآ  وا  ندرگ  هب  ار  ریـشمش  .درک  انـشآ  وا  يولگب  ار  رجنخ  نآ :) لاثما  ریـشمش و  دراـک ،  ) دَُرب هک 

گرگ زا  زگره  دـیان  هک  .انـشآ  تیراوح  هک  هب  تسود  تاسیع  .مدرگ ؟ یمن  انـشآ ، مدـش  نوچ  مدرگ  یمن  انـشآ  یـسک  اب  .انـشآ 
.هیلعهللا تاولص  لوسر  ّمع  يزعلادبع  تینک  ( - 1  ) .ورسخرصان.یئانشآ

.انشآ

انـشآ مـشچ  مرگا  مـشچ  ود  کـشا  یمزرو ز  انـشآ  يزاـب :  بآ  .تحابــس  .يروانــش  .هانــش  .وانــش  .انــش  .هانــشآ  ِا ) [ ) ِش [ْش / 
دپط یمه  شتآ  رب  هک  یئگنز  دـننام  .دعـسدوعسم  ؟ درک انـشآ  تحیدـم  رحب  رد  دـناوت  یک  تسه  هک  مـهو  ره  .دعـسدوعسم.دشاب 

وت زا  .يزعم.وت  يانـشآ  ردپ  يانـشآ  هب  دـنام  تکلمم  رحب  رد  ترازو و  ءهمـشچ  رد  .يزعم.انـشآ  درک  یمه  هدـید  بآ  رد  شفلز 
کیلو نتـشگ  یتساوخ  تریح  يایرد  ءهقرغ  .یئانـس.انشآ  وا  تمعن  تارف  رد  مدرک  وت  زو  تفرعم  فراع  هجاوخ  ءهناتـسآ  هب  مدوب 

؟ منک نوچ  یئانـشآ  ایرد  رعق  رد  رهگ  اب  انـشآ  رد  ممک  یهاک  زا  وچ  ایرد  رـس  رب  .یئانـس  .انـشآ  یب  وا  زا  دروآ  ْتنورب  ام  یئانـشآ 
رب بآ  زک  يآ  رس  رب  بآ  زا  وش و  انشآ  ملع  اب  .ینزوس.وت  يانشآ  برط  داب و  وهل  رحب  رد  برط  انشآ  مغ و  وت  اب  داب  هناگیب  .یئانس 

انشآ ردنا  حباس  نوکس  نآ  .يولوم.هتخودرب  نتخود  یب  ناج  ود  ره  هتخومآانشآ  يرحب  ود  ره  .لامک.تسانـشآ  ملع  زا  ندمآ  رس 
انشآک ناعنک  وچمه  .يولوم.وجم  یحابـس  وت  نم  زا  ین  تفگ  وگب  ندرک  انـشآ  یناد  چیه  .يولوم.اپ  تسد و  اب  یمجعا  دهج  هب ز 
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مغ اب  ار  تلد  .يولوم.یتخود  یتشک  حون و  رد  عمط  ات  یتخومان  انشآ  وا  یکـشاک  .يولوم.ودع  حون  یتشک  مهاوخن  هک  وا  درکیم 
ناوکین ياوه  رد  نم  لد  ات  حابس :  انشآ ؛ ِدرم  .ناملس -  .ایرد  نیا  رد  دیاش  یمن  ندرک  انشآ  ار  نت  هک  هد  یئانشآ  ینعم  هب  شقشع 

هب اهگنهرف  بلاغ  رد  .تحابـس ||  .ندرک  انـشآ  ندـیزرو ؛ انـشآ  .یکدور -  .انـشآ  درم  وچ  منادرگ  هدـید  کشرـس  رد  انـشآ  دـش 
وچ را  بآ  زا  تسانشآ  بآ  تسبآ و  ردناک  یسک  دنا :  هدروآ  لاثم  ار  روکشوبا  تیب  دنا و  هداد  حباس  روانش و  ینعم  انـشآ  ءهملک 

ینعم بآ  اـب  بیکرت  اـب  تساسانـش و  فراـع و  ینعمب  انـشآ  تیب  نیا  رد  هچ  تسا  طـلغ  ههبـش  یب  نیا  .تـساور و  دـسرتب  شتآز 
.تسا هدماین  حابس  روانش و  ینعم  هب  هدارفناب  انشآ  ءهملک  تسا و  هداد  يروانش  ءهدنناد  انشب و  فراع 

.انشآ

تیانع مانب  هک  ناسحا  ناخرفظ  باون  رسپ  رهاطدمحم ، ازریم  هب  موسوم  یناتسودنه ، يارس  یسراپ  يرعاش  صلخت  ِخا ) [ ) ِش [ْش / 
دراد و1077 ه رایسب  دیاصق  هوکشاراد  ناهج و  هاش  حدم  رد  .دنا  هدرک  عمج  انشآ  تایلک  ناونع  اب  ار  وا  راعـشا  .هدوب  فورعم  ناخ 

نیا دوریم  لامتحا  و  ق .   . ءهنسب 1073 ه یفوتم  نیدلا  ثایغ  هب  موسوم  يدنه  يوگ  یسراف  رعاش  صلخت  .تسا ||  هتشذگرد  .ق . 
.ملعا هللاو  .دشاب  يرگید  فحصم  یکی  ثایغ  تیانع و  مان  ود 

.يورانشآ

.یئانس.ناتسب نافراع  يرادن ز  رگ  نافرع  ءهدید  يورانشآ  يور :  نمشد  لباقم  .ریذپلد  .نیشنلد  .سانشور  ( بکرم ص  [ ) ِش [ْش / 
ییورانـشآک میرگب  مدـیدن  یـشخبوزرآک  ملاـنب  .یناـقاخ.تس  هدـنامن  ییورانـشآ  ملاـعب  تـس  هدـنامن  ییوـب  اـفو  زا  دـهع  نـیا  رد 

.بئاص .رگد  يورانشآ  مرادن  بئاص  منک  نوچ  يور  هناگیب  ینعم  رد  ما  هدروآ  بش  زور و  .یناقاخ.مرادن 

.رگانشآ

.زاب بآ  .حابس  .روانش  .روانشآ  .رگانش  بکرم ) ص  [ ) ِش َگ [ْش / 

.يرگانشآ

.تحابس .يروانش  ( بکرم صماح  [ ) ِش َگ [ْش / 

.وانشآ

.تحابس .يروانش  .هانش  .هانشآ  .انشآ  ِا ) [ ) ِش [ْش / 

.روانشآ

ءهدید وا  يانهپ  هدنام ز  هریخ  یتشک و  وا  ردنا  ناور  حاّبَـس :  .حـباس  .زاب  بآ  .رگانـش  .رگانـشآ  .روانـش  بکرم ) ص  [ ) ِش َو [ْش / 
جوم رد  وا  مان  تسا  لایخ  هک  یـشوانشآ  نآ  .یبیبل  .روانـشآ  درم  باقرغ  رد  وچ  نازات  درم  دش  یمه  ردـنا  گیرب  .یخرف.روانـشآ 

.يرایرهش يدامع  .تسوا  مان  طیحم  رد  روانشآ  اضق  گنچرخ  هک  یتسد  رَدَق  نآ  .يونزغ  نسحدیس  .تسا  روانشآ  نم  ءهدید  بآ 
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نوچ تایح  ءهتفیش  ای  ندش  قرزرپ  راگزور  ءهتسبلد  .يرایرهش  يدامع  .رانکب  دنکفا  ندنک  ناجب  ناج  نوخ  رد  درخ  دوش  روانشآ 
.فرشا نسحدیس  .ندش  قرغ  نآ  زا  دعب  تسندز و  یتسد  بادرگ  ردنا  روانشآ  مدرم  نوچ  ندش  قرب 

.يروانشآ

.تحابس .يروانش  ( بکرم صماح  [ ) ِش َو [ْش / 

.هانشآ

شزاوآ دینـشب  وچ  .یـسودرف.هانشآ  یب  تسین  رذگ  ایرد  هار ز  دـنبایب  شنادـب  ناگرزب  تحابـس :  .انـش  .انـشآ  .هانـش  ِا ) [ ) ِش [ْش / 
ياپ پچ و  تسدب  .یـسودرف.هاگیاپ  دب  هک  یئاجب  دمایب  هانـشآ  ياپ  درک و  یمه  شتـسدب  بآ  يایرد  دمآرب ز  هگنامه  بایـسارفا 

.یسودرف.هار تسج  یمه  نمشد  رگیدب ز  هانشآ  درک 

.ییانشآ

لباقم .سانیتسا  .سنا  .تفلا  .یکیدزن  .برق  .یئاسانـش  .تخانـش  .نافرع  .تفرعم  .هفراعم  .فراـعت  .یئانـشآ  صماـح ) [ ) ِش [ْش / 
ییانشآ نمرها  اب  هن  منک  ییافویب  ردپ  اب  نم  هن  .یسودرف.دوبن  ییانشآ  نیک  گنج و  اب  هک  دوبن  ییادج  ناروت  ناریا و  زا  یگناگیب : 
نادبوم در و  زا  یمه  تسخن  ییانشآ  نآ  زاغآ  هب  .یسودرف.دهد  ییانـشآ  رـسپ  اب  ارم  دهد  ییاوگ  لد  یتسار  نادب  .یـسودرف.منک 

ار ناور  میهد  ییاوگ  نادزی  ّیتسهب  .یسودرف.نکم  یئانشآ  ناگدرم  اب  هک  نُخـس  نیریـش  مارهب  تفگ  نینچ  .یـسودرف.تسج  يار 
انشآ رد  ممک  یهاک  زا  وچ  ایرد  رس  رب  .ورسخرصان.ییانشآ  یبایب  دهز  اب  وت  يوش  انشآ  رگا  ملع  اب  .یـسودرف.میهد  ییانـشآ  نیدب 

یب وا  زا  دروآ  ْتنورب  ام  ییانـشآ  کیلو  نتـشگ  یتساوخ  تریح  ياـیرد  ءهقرغ  .یئانـس  منک ؟ نوچ  ییانـشآ  اـیرد  رعق  رد  رهگ  اـب 
زا رتهب  تسین  ییانشآ  هک  یماقم  رد  .لیعامسا  لامک  .ییانشآ  ارم  وت  اب  داتفا  هک  متشگ  هناگیب  شیوخ  زا  زور  نآ  نم  .یئانس  .انشآ 

ناملـس .ایرد  نیا  رد  دیاش  یمن  ندرک  انـشآ  ار  نت  هک  هد  يانـشآ  ینعم  هب  شقـشع  مغ  اب  ار  تلد  .يدـحوا.تسین  ییانـشور  لقع 
انـشآ ار  نت  هک  هد  ییانـشآ  ینعم  هب  شقـشع  مغ  اب  ار  تلد  .دنجخ  لامک.ار  ییانـشآ  دیْرُبب  تفر و  ار  ییافویب  دیزگب  رای  .یجواس 

.بئاص.مه ییانشآ  ملاع ز  مدرم  بیصن  نتـسج  رگدکی  بیع  زجب  تسین  هک  ناغف  .یجواس  ناملـس  .ایرد  نیا  رد  دیاش  یمن  ندرک 
ار دوخ  نداد ؛ ییانـشآ  .بئاص -  .تسا  هتفرگن  انـشآ  ياـپ  هک  گـس  نآ  تسا  رتهب  تسا  لـفاغ  ییانـشآ  قوقح  زک  لد  هیـس  نآز 

تسنادن فسوی ]  دیرگنب [  نیمالا  حور  يوس  یکی  هغللا .) لمجم   ) .نداداف یئانشآ  فارعتسالا ؛ ندرک : یفرعم  ار  دوخ  .ندیناسانش 
یقلخ هچ  رهچب  نویامه  يا  تفگ  دیـسرپب و  دوب  هدیدان  هک  ار  يو  تسنادن  دومن  یتفگـش  ار  يو  رهچ  یمه  دیدپ  دش  اجک  زا  وک 

ییانـشآ لاـثما : اـخیلز - .) فـسوی و   ) یـسمش .داـشگرب  ناـبز  نادزی  ماـغیپ  هب  دادـب  ییانـشآ  لـیئربج  ارو  رهم  وـت  رب  ملد  دراد  هک 
.تسیئانیب ْمود  تفرعم ، تسیئانشور ؛

.وشآ

ملد رب  لـپ  کـلف  مرادـن  ییوجلد  تشگ و  مگ  لد  هک  مرادـن  ییوب  تیفاـع  غاـب  ز  يریگناـهج : )  ) .بوـشآ فـفخم  مخرم ) فـن  )
ًارهاظ .یناقاخ.مرادـن و  یئوشآ  سلجم  اجنآ  هک  شیوخ  ءهیاس  زا  یـسلجم  مزاسب  مرادـن  ییوج  تیفاـع  بآ  زک  نتـسکش  دـهاوخ 
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ضعب رد  .تسا و  رگید  دـهاوش  ندـش  هتفای  هب  هتـسب  دارفنا  یئاهنت و  هب  نآ  لامعتـسا  دـشخب و  ینعم  بیکرت  تروص  رد  طقف  وشآ 
طقف يوشآ  ای  وشآ  هچ  تسا ، طلغ  نیا  دـنا و  هدرک  داهـشتسا  تیب  نیمه  هب  دـنا و  هداد  هملک  نیاب  نتفـشآ  وهایه و  ینعم  اهگنهرف 

.يردصم یمسا و  ینعم  هن  دهدیم  یلعاف  ینعم 

.بآ شآ و 

.شآ دننام  شآ و  .نآ  زج  شآ و  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُش

.بوشآ

هنامز تفرگ  رارق  وت  ریشمش  تبیه  رفب و  یهابت :  .داسف  .هنتف  .فالتخا  بوشایب ) .متفشآ  نتفوشآ : نتفشآ و  ردصم  مسا  ( ) ِا صِما ، )
بوشآ هن  سپ  نیا  زا  باوخب  دـمآردنا  ناـهج  رد  دـب  هک  بایـسارفا  تفگ  نینچ  سپ  نآزو  .یقیقد.لاـپالاپ  دوب  بوـشآرپ  هک  يا 

.یـسودرف.نیدب دـیوج  هار  دـیاسایب و  نیمز  يور  گنج  زو  بوشآ  .یـسودرف.گنلپ ز  نزوگ و  دـیآ  روخـشبآ  هب  گنج  هن  دزیخ 
خرچ رب  هک  رمش  هراتس  ار ]  زیورپورسخ  خساپ [  داد  نینچ  .یسودرف.ناهن  رد  وا  زاوآ  مان و  دوش  ناهج  ددرگ  بوشآرپ  سپ  نآزو 

نم دهاوخ ز  سواک  هن  .یـسودرف.نیرفآ  وا  رب  شهاپـس  دناوخن  نیمز  دریگ  بوشآ  يوریـش ]  كدوک [  نیا  زا  رذگ  یباین  نودرگ 
.یـسودرف.دربن گنج و  بوشآ و  دزیخرب  هک  درک  هشیدنا  سپ  نآز  نارواماه  .یـسودرف.نیمز ز  رـسارس  دریگ  بوشآ  هن  نیک  زین 

ام .یسودرف.نیمز  رسارس  ددرگ  بوشآرپ  نیکب  نمـشد  ياج  ره  دیایب ز  هاپـس  درادنرب  يروشک  رهب  هاش  دوسآ  هک  هگنآ  ره  ناریاب 
تـست ماگنه  هب  یتیگ  بوشآ  هن  .يرهچونم  .تسا  ناغفب  وز  گس  هن  گرگ و  وا  زا  نمیا  هن  بوشآ  هلگ  رد  وز  هن  تسیناـب  همر  ار 

عمج نآ  زا  نتـسیرگ  ویرغ و  دش و  تقیقح  مالـسلا  هیلع  لوسر  گرم  ار  نامدرم  سپ  .يدسا.تسخن  زا  تسدب  نودیمه  دـبات  هک 
ز خـیراوتلا .) لمجم   ) .دـندرک تعیب  رکبوبا  اب  يوگ  تفگ و  زا  سپ  هدـعاس  ینب  ءهفیقـسب  ات  داتفارد  بوشآ  فالخ و  تساـخرب و 
؛ راهدـنق بوشآ  بوشآ :  ءهیام  ففخم  .ظفاح ||  .يراـمیب  ّيا و  هشوگ  ره  وت  مشچ  رحـس  یبوشآ ز  ّيا و  هقلح  ره  وت  فلز  رفک 
(. هنمد هلیلک و   ) .نادرم ءهنتف  ناـنز و  بوشآ  طـخون ، یئاـنرب  نآ : دـننام  روـح و  تریغ  يرپ ، کـشر  نیچ و  ءهنتف  دـنیوگ  هکناـنچ 
 : هبلج .بلج  .اغوغ  روش و  .اغوغ  .هلغشم  .اضوض  .أضوض  .وهایه  .يونزغ ||  نسحدیـس  .تسا  شرفم  جاع  ءهبـش  نآ  ملقع  بوشآ 

طقـس مانـشد و  هتـسشن ، مهب  وا  نز  اب  دـید  ار  هناگیب  درم  .یـسودرف.نتلیپ  اـب  بارهـس  تفگ  نینچ  نمجنا  زا  تساـخرب  بوشآ  وچ 
ملاـع رد  وـت  فـلز  نیچ  بوشآـک  ( 1) دـتفوا مهرد  نینچ  هـک  نـکم  اـهر  تیوـم  ناتـسلگ .)  ) .تساـخرب بوـشآ  هـنتف و  تـفگ و 

یهاپـس جرم :  جره و  .للخ  .ظفاح.تساخرب ||  تمایق  بوشآ  وت  ياشامتب  توکلم  ناـیتولخ  زا  یتشذـگب و  تسم  .يدعـس.دتفوا 
 || .یسودرف.نیمز رسارس  ددرگ  بوشآرپ  نیا  راک  نآ  دیوج  نآ  راک  نیا  وچ  ...رنه  ود  ره  دنیوج  يور  کیب  رو  هشیپ  اب  هک  دیابن 

بوشآ .يونزغ -  نسحدیس  .تسا  رکیپ  هتـسپ  رکـش  نآ  مدیما  لقن  تسا  شرفم  جاع  ءهبـش  نآ  ملقع  بوشآ  یگتفـشآ :  .لالتخا 
ۀهزن  ) .دریگ مارآ  بوشآ  زا  ایرد  هک  راـهب  تقوب  دوش  رتوکین  دـیراورم  نآ :  یگتفـشآ  ناـفوط و  .بـالقنا  .مطـالت  .ناـیغط  اـیرد ؛

شغامد ماب  هک  درک  بوشآ  رس  رب  نانچ  شلایخ  نآ :  رد  نداز  لالتخا  غامد ؛ ای  رس  رب  ندرک  بوشآ  یفوتسم - .) هللادمح  بولقلا 
.یـسودرف.شُه درم  اـب  هن  روز و  بسا  اـب  هـن  شُکب  راد و  بوـشآ و  نـیک و  نآ  رد  ماـحز :  .ماـحدزا  .يدعـس.درک ||  بوکدـگل 

رد اـسراپ  ءهماـج  ناود  لـغد  دزد  بوشآ ، زا  تسجردـب  .يدعـس.مدش  مگ  ردـپ  زا  قلخ  بوشآ  زو  مدـش  مدرم  لوغـشم  هچیزاـبب 
يدب بش  همه  .یـسودرف.دیلبنش  لگ  گرب  وچ  دش  ناوج  دینـش  دـید و  هچنآ  تفگ  بوشآ  زا  شروش :  .بالقنا  .يدعـس.لغب || 
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روــشک دردرپ  بوــشآرپ و  هـمه  رکــشل  تـشگ  وز  هدرزآ  لد  ...وا  نــیک  زا  دــش  رپ  نارتــهم  لد  نــیئارف ]  وا [  نــیئآ  ندروــخ 
 : يداب نافوط  .داب  تخـس  شزو  .اوه  بالقنا  .یـسودرف.ناردنزام ||  نادرگ  هژیوب ز  نارهوگدـب  بوشآ  زا  مسرتب  .یـسودرف.همه 

شاب ربهار  نونک  نوکـس :  مارآ و  لباقم  .ظفاح.يد ||  داب  بوشآ  زا  تدابم  یگتفـشآک  راهبون  خاش  يا  یمچ  یم  هناکزان  شوخ 
رد .نارطق.مارآ ||  دیآ  دیدپ  بوشآ  یپ  زا  دوز  بوشآ  دیآ  دـیدپ  مارآ  یپ  زا  دوز  .یـسودرف.ار  مارآ  زور  نک  بوشآرپ  ار  مارهب 

، بوشآ لد  لیبق  زا  هبکرم  تاـملک  رد  هدـنبوشآ  ففخم  مخرم ) فن  (. || ) 2) تسا بوشآ  ملد  نایثغ : .ادرگ  شنم  ماوع ، لوادـت 
خوش نایلول  نیاک  ناغف  .یناقاخ.یئوت  هک  اراوس  بوشآرکـشل  یئوت  هک  اراهب  زورفا  ملاع  نآ :  ریاـظن  بوشآرکـشل و  بوشآرهش ،
يور نسح  بوشآک  دـتفوا  مهرب  ن ل ... : ( - 1  ) .ظفاح .ار  امغی  ناوخ  ناکرت  هک  لد  زا  ربص  دندرب  نانچ  بوشآرهـش  راک  نیریش 
دیعب تسیکی و  یسراف  بوشآ  اب  یناعم  زا  يرایسب  رد  نآ  تاقتشم  یبرع و  بشَا  ( - 2 (. ) یغورف ص727 تایلک چ   ) يدعس ...وت 

.دشاب بوشآ  نیمه  نآ  لصا  دیامنیمن 

.بوشآ

یمسم يرعاش  .تسا ||  هدوب  مساقلاوبا  وا  مان  .ءاحصفلا  عمجم  بحاص  رـصاعم  نارهط ، مدرم  زا  نیرخأتم  زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) )
دمحمب موسوم  یناتـسودنه  يرعاش  .نادـمه ||  لـها  زا  يرعاـش  .هدرک ||  ترجاـهم  ناتـسودنهب  هک  ناردـنزام  مدرم  زا  نیـسحب 

.تسا لوادتم  فورعم و  دنه  رد  یسراف  هب  وا  ناوید  هتسیزیم و  هلودلا  فصآ  شرسپ  هلودلا و  عاجش  نامز  رد  وا  و  شخب ،

.زیگنا بوشآ 

.زیگنا هنتف  بکرم ) فن  [ ) [َا

.يزیگنا بوشآ 

.يزیگنا هنتف  ( بکرم صماح  [ ) [َا

.شبوشآ

قوف تیب  رد  هملک  نیا  ( - 1  ) .یسودرف ( 1) .دوب تسیاب  گنج  شبوشآ و  هک  دومن  یناشن  ناسنیدـب  رتخا  زا  بوشآ :  صِما ) [ ) [ِب
هار تیب  رد  یفیحصت  تسا  لمتحم  و  دیامنیم ، دیعب  یسودرف  زا  شبوشآ  لامعتسا  یگتفشآ  بوشآ و  ءهملک  ندوب  اب  تسا و  هدمآ 

.دشاب هتفای 

.بلط بوشآ 

.هاوخ بالقنا  .وج  هنتف  بکرم ) فن  [ ) [َط َل

.یبلط بوشآ 

.یهاوخ شروش  بالقنا و  .یئوج  هنتف  ( بکرم صماح  [ ) [َط َل
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.رگ بوشآ 

.ناتف .يوج  هنتف  بکرم ) ص  [ ) [َگ

.يرگ بوشآ 

.یناّتف .یئوج  هنتف  ( بکرم صماح  [ ) [َگ

.رتسگ بوشآ 

.یناقاخ .شرتسگ  بوشآ  يودنه  كرت  قشع  زا  زور  تسا  هتوک  هیس و  شیگنز  يوم  نوچ  ناّتف :  بکرم ) فن  [ ) [ُگ َت

.يرتسگ بوشآ 

.یناّتف ( بکرم صماح  [ ) [ُگ َت

.كانبوشآ

.بوشآرپ بکرم ) (ص 

.یکانبوشآ

.یبوشآرپ بکرم ) صماح  )

.یگدنبوشآ

.هدنبوشآ یگنوگچ  تیفیک و  صماح ) [ ) ِد [َب َد / 

.هدنبوشآ

.دبوشایب هک  فن ) [ ) ِد [َب َد / 

.یبوشآ

.تسا هتشون  یم  وکین  تیاغب  زین  ار  قیلعتسن  طخ  وا  .ناتسودنه و  مدرم  زا  يوگ  یسراپ  يرعاش  صلخت  ِخا ) )

.ندیبوشآ

 || .یسودرف.یهب راگزور  نیا  دبوشآرب  یهگآ  يدب  نیز  دسر  ناریاب  ندش :  ریغتم  بلقنم و  .ندرک ||  هتفشآ  .نتفشآ  صم ) [ ) [َد
دّرغب .يرهچونم  .يرازاـیب  هچ  زا  اـی  یبوشآرب  هچ  زا  اـی  يراد  وخ  هچ  وت  اـناج  نم  منادـب  هک  مهاوـخ  1 ندش :  هتفشآ  نیگمـشخ و 
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.نیتفت .ندرک ||  اغوغ  روش و  .ورـسخرصان ||  ( 1) .شنادـند ماک و  نایم  زا  دود  شتآ و  درابب  دـبوشایب  ملاع  رب  وچ  اهردژا  وچمه 
داـی ناتـسودنه  یمد  میاـسایب  رگ  کـنآ  زا  دـنبوشایب  نهآ  زا  مزغم  متـسم  لـیپ  ساوـح :  ندرک  ناـشیرپ  زغم ؛ ندـیبوشآ  .داـسفا - 

.یـسودرف.مژد یناگدنز  دوش  هنیک  مهب ز  ناروت  ناریا و  دبوشآرب  زیوآ :  زیتس و  رد  نتخیر  مهب  ندـیبوشآرب ؛ مهب  .یناقاخ.مروآ - 
.ربا تفص  رد  ( - 1)

.روشآ

.هدننز مهب  ینعی  تسا ، هدنروشآ  ففخم  روشآرونت ، روشآ و  تیود  لثم  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فن  )

.روشآ

.دوش نایروسآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.روشآ

.تسا هدش  هدناوخ  وا  مان  هب  روشآ  تکلمم  و  حون ، نب  ماس  مود  رسپ  مان  ِخا ) )

.روشآ

.نایروسآ گرزب  عونلا  بر  مان  ِخا ) )

.هداروشآ

یقرش 35/53. لوط  یلامش 54/36 و  ضرع  رد  هلاکنایم  دادتما  رد  دابارتسا  جیلخ  رد  يا  هریزج  مان  ِخا ) [ ) ْهِد ]

.ناروشآ

.ندروشآ لاح  رد  ق ) فن ، )

.لاپ یناب  روشآ 

.دوش لاپ  یناب  روسآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.ندروشآ

.نتـشرس .ندرک  ریمخ  .ریمخت  .جزم ||  .نتخیمآ  .ندرک ||  ریزربز  .ندز  مه  رب  .ندرک  مـهرد  .ندـیناروش  .ندـیروشآ  صم ) [ ) [َد
ریـسفت  ) .مروشاـیب ناـشیا  رب  باوخ  منک و  رادـیب  ار  ناـشیا  هک  دـماین  لد  ارم   : ندرک باوخدـب  ار  وا  ار ، یـسک  باوـخ  نتفـشآ  || 

.دوش روشآرونت  روشآ و  تیود  روشآ و  هب  عوجر  و  يزار .) حوتفلاوبا 
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.هدروشآ

.هدرک مهرد  .هدیناروش  فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.هدنروشآ

.دروشایب هک  فن ) [ ) ِد [َر َد / 

.هروشآ

.دنروشآ نادب  هک  تلآ  ره  ِا ) [ ) ِر [َر / 

.يروشآ

.نیوزق مدرم  زا  يا  هفئاط  مان  ِخا )  || ) .دوش نایروسآ  هب  عوجر  ِا ) یبسن ، (ص 

.نایروشآ

.دوش نایروسآ  هب  عوجر  ِخا ) )

.ندیروشآ

.دوش ندروشآ  هب  عوجر  صم ) [ ) [َد

.هدیروشآ

.هدروشآ فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.هیروشآ

.دوش نایروسآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ير َي ]

.غوشآ

رد غوشآ  متـسه  نم  هک  رهد  يافج  زا  منک  هچ  مانمگ :  یهبوا .) بابحالا  ۀـفحت   ) .فورعمان .سانـشان  .فورعمریغ  .لوهجم  (ص )
.يرطرط.امش نایم 

.یگتفوشآ

.یگتفشآ صماح ) [ ) ِت [َت / 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com


.نتفوشآ

ار هدروآردـناریزب  نتفوشآ  هریخ  دوـب  يدرم  هن  ندـمآرب :  مهب  .ندـیدرگ  نیگمـشخ  كانبـضغ و  .نتفـشآرب  .نتفـشآ  صم ) [ ) [َت
رگدــکی رب  زرگ  یمه  دــنتفوشآ  رگیدــکیب  ناریلد  يرگید :  رب  یکی  نــتفرگ  مــشخ  نتفوــشآ ؛ رگیدــکیب  .یــسودرف.نتفوک - 

دمآردنا ز هاپس  دنتفوک  یمه  نیزربت  زرگب و  دنتفوشآرب  رـسارس  رکـشل  وچ  ندروآ :  ناجیهب  .ندمآ  ناجیهب  .یـسودرف.دنتفوک || 
تول .يدسا.دنتفوک  نیک  سوک  ات  دومرفب  دـنتفوشآک  دـید  هپـس  نوچ  وهب  .یـسودرف.نیمز  نارادـمان  نآ  رب  دـش  هیـس  نیمک  ياج 

ناـج دــجو و  قاـیتشاز و  نتفوـک  اـپ  نآ  درگ  خــبطم  دود  درگ  دود و  رپ  دــش  فقــس  اـت  هقناـخ  درک  زاـغآ  عامــس  دــندروخ و 
بـساشرگ  ) يدـسا .نتفوشآ  ردـنا  نامـسآ  داتف  نتفوک  اـهکرت  رب  زرگ  سب  ز  نآ :  دـننام  اوه و  ندـش  بلقنم  .يولوم.نتفوشآ || 
یعومجم ندرک  ریزربز  .ار  يا  هدوت  نآ  دـننام  يزیچ  ای  یبوچ  اب  ندز  مهرب  .دوش ||  هتفوشآ  هب  عوجر  .ندـش  ربز  ریز و  همان || .)

نگدرد ندـش و  خرـس  ینعی  ندروخ ، مهب  .يدعـس.یتفوا ||  مرگ  هک  تلحم  زا  زیرگ  یتـفوشآرب  هناـخ  روبنز  وـچ  ندروـشآ :  .ار 
مشچ هدیرد  يا  داب  ( 1) وشک اج  شراخ  كون  درد  دبوشآرب ز  يزور  رگ  وت  مرش  یب  مشچ  مشچ : ) رد   ) ندمآ دیدپ  دمر  نتشگ و 

سلما هایـس و  تسا  یتابن  مخت  وشکاج ؛ ( - 1  ) .بوشآرب .متفوشآ  .تسا  بوشآ  نآ  مود  ردـصم  ردـصم و  مسا  .کیجنم  .نوک  و 
.تسا كزیمشت  نآ  رگید  مان  .دننک  نگدرد  مشچ  رد  تابن  اب  دنیاسب و  هک 

.هتفوشآ

رگا .یـسودرف.هتفوشآردنا  تخــس  نازیرگ و  هتفوـک  هتــسخ و  هـمه  یهاپــس  هدـشربزوریز :  .هتفــشآ  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِت [َت / 
ششوگ بسا و  مد  دوش  يراد  هویم  رب  زین  یـسک  دوش  يرازتشک  رد  بسا  رگو  هتفوشآ  هدنراک  جنر  نآزو  هتفوک  دوش  يدنمتـشک 

.یسودرف.دیشک دیاب  راد  رب  دزد  رس  دیرب  دیابب 

.ندش شال  شآ و 

هکنانچ نتشگ ، طسبنم  كانمیر و  تخس  .يا ||  هفیج  رادرم و  هکنانچ  ندیـشاپ ، مه  زا  .ندش  یـشالتم  بکرم ) صم  [ ) [ُش ُش َد
.یشیر

.یشآ

.مالسلا هیلع  ربماغیپ  دواد  ردپ  مان  ِخا ) [ ) اش ]

.نایشآ

.شارف .نکوم  .هنقو  .هنُکا  .هنکو  .رکو  .ّشع  .دنکت  .زاودپ  .كوباک  .کباک  .تومآ  .ریط  ياوأم  .غرم  ءهنال  .غرم  ءهناخ  .هنایشآ  ِا ) )
عبر ياضف  ردناک  دنکریز  ناغرم  ود  خرچ  نایشآ  رد  .یسودرف.گرتس  غرم  زبس  ورب  هتسشن  گرزب  ینایشآ  دومع  ره  نادب  هنکوم : 
لفط رازهدص  زا  ینزوس.نایـشآ  دنارپ ز  زاب  زاب  هک  دبال  نید  راختفا  زج  دیآ  هچ  نید  سمـش  زا  .ورـسخرصان  .دنروخیم  هناد  نیمز 

وا يوس  ار  ناج  لقع و  تسا  رگید  ینایشآ  زا  لد  غرم  .يرایرهش  يدامع  .درب  نایشآ  يوسب  ار  لاز  غرمیـس  دوب  رز  وچ  شیوم  هک 
دید دـهاوخن  نایـشآ  رگد  هک  يرتوبک  .يولوم.نامدرم  يا  تسا  تمه  مدرم  ّرپ  نایـشآ  ات  درب  یم  رپ  ار  غرم  .راطع.تسین  گـنهآ 
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ناشنورسخ ورسخ  يا  .نیمی  نبا  ؟ دبای اجک  رفظ  يراکش  رب  درپن  نورب  نایشآ  زک  زاب  .يدعـس.ماد  هناد و  يوسب  ات  شدََرب  یمه  اضق 
زاب لد  ماکب  یلو  زاب  نمیشن  دوب  ناهاش  دعاس  هچرگا  .نیمی  نبا  .رقتـسم  رتوبک  دزاس  نایـشآ  زاب  ینمآ  زک  نانچنآ  ار  ناهج  يدرک 
درآ ار  رام  وا  هک  رتهب  شوخ  راتفگ  زا  تسیچ  رام :  خاروس  .هناخروبنز ||  نایـشآ ؛ جنُم  .روبنز -  ءهنال  .نیمی ||  نبا.دشاب  نایـشآ 

رد درک  وخ  دـش  نایـشآ  هناگیب  ءهناخ  نوچ  هناخ :  ًازاجم ، .بوکـشآ ||  .هبترم  .هقبط  .شوم ||  ءهنـال  .فافخ.نایـشآ ||  زا  نورب 
؛ باقع نایشآ  لثم  .دنرآ -  هتشذگرد  ِمان  زا  شیپ  مارتحاب  هک  تسا  يریبعت  نایشآدلخ  نایشآ و  تنج  .ورسخرصان.هنالواز  دنب  نیا 

(. نآ زج  هناخ و   ) عیفر تخس 

.هنایشآ

تـسا یتخرد  رهد  لب  .یـسودرف.ریسا  ناسب  هنایـشآ  نآ  رد  ریـش  ياج  رب  دوب  نوخ  دروخ  ارم  نآ :  تافدارتم  نایـشآ و  ِا ) [ ) ِن [َن / 
.ینزوس.موب ز یلاح  چیهب  دّرپن  هناخزاب  يا ز  هتـساخ  دیپس  زاب  ءهنایـشآز  وت  .ورـسخرصان.هنایشآ  وچ  ار  وا  دـبلاک  نیو  یغرم  سْفَن 

ردص نشلگ  دوب  هک  مدوب  یلبلب  وچ  ار  ناهج  غاب  ياوه  .ینزوس.زاون  هدنب  هاش  دیمارخ  هدنب  يوسب  زاب  ءهنایشآ  هب  اقنع  وچ  هار  درگ 
ورب .یجواس  ناملس  .داهن  نایـشآ  وا  تیار  راسخاش  رب  تسوا  غیت  دالوپ  ءهضیب  خْرَف  هک  ترـصن  .گنرفـسا  فیـس  .نم  ءهنایـشآ  وت 

، درآ شبرچ  راتفگ  هچ  رتراگزاسان  رترو  هنیک  رام  زا  رام :  خاروس  .ظفاح.هنایـشآ ||  تسا  دنلب  ار  اقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا 
يدـنلب زا  لاس  هم و  شناویا  رب  نایـشآ :  .هبترم  .هقبط  .بوکـشآ  .شوم ||  ءهنال  .هیرق ||  روم ؛ ءهنایـشآ  .یبیبل.هنایـشآ ||  نوریب ز 
.هنایـشآ نیدنچ  ياهانب  .یلبج  عساولادبع  .هناتـسآ  شرهم  خاک و  شرهپـس  دشاب  هک  دـبیز  تبترم  رخف و  هنایـشآ ز  رئاط  رـسن  هداهن 

رگا زومایب  هناخ :  .يوأم  .ياج  .ینغ.ار ||  هنایـشآ  کی  ءهناخ  میا  هدرک  شوخ  ار  هناخ  میزاسن  دنلب  نالبلب  ام  اراخب .) لها  ءهفحت  )
.ندرک هنایشآ  .نتفرگ  هنایشآ  نداهن ؛ هنایشآ  .هنامـسآ -  .فقـس  .ورـسخرصان.هنایشآ ||  دوخ  ناج  ار  وید  نکم  یهاوخ  دوب  اسراپ 

(. راهد  ) .شیشعت .شاشتعا  .نتخاس  هنایشآ 

.بیشآ

(. يروعش زا  سرفلا  عمجم   ) .بیسآ ِا ) )

.بیش بیشآ و 

هلمهم نیـس  اب  بیـسآ  رگید  ضعب  رد  و  تسا ، هدمآ  همانهاش  خسن  ضعب  طبـضب  لیذ  تیب  رد  تروص  نیا  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُب
هداهن يزارف  ره  ِسپ  بیـش  بوشآ و  رپ  یتیگ  تسا  نینچ  دـشاب :  نآ  دـننام  بعت و  جـنر و  ًارهاظ  نآ  ینعم  و  دراد ، بیـشآ  ياجب 

زارف و اب  وت  بیـش  ( - 1 (. ) 1) بیت بیـش و  زا  یتروص  تسا ، بیت  مود  ءهملک  بیـشآ و  لوا  ءهملک  نم  نامگب  .یـسودرف.بیشن و 
.یکدور .بیت  بیشن و  ردنا  وتب  یمدآ  دنزرف  بیشن  اب  وت  زارف 

.لیشآ

.دوش سولیخا  سولخا و  هب  عوجر  .ینانوی  ياهمان  زا  یمان  ِخا ) )

.هنیشآ
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.دوش هنیتشآ  هنیسآ و  هنیتسآ و  هب  عوجر  .هناغرم  .هیاخ  .غرم  مخت  .هضیب  ِا ) [ ) ِن [َن / 

.ههیشآ

.هنش .لیهص  .ههیش  ِا ) [ ) ِه [َه / 

.راصآ

.رِْصا ِج  ِا ) (ع 

.لاصآ

.ایاشع .اه  هاگ  نابش  ِا )  || ) .نایار مکحم  .نالصا ||  بحاص  .لیصا  ِج  ِا ) (ع ص ،

.هدصآ

(. سوماق حرش   ) .رگیدکی اب  زیچ  ود  ندرک  ربارب  صم )  || ) .اههوک نایم  بآ  ِوگ  .داِصا  ِا ) ع  [ ) [ِص َد

.هرصآ

فورعم و یببـس و  دـنویپ  يدـنواشیوخ و  یـشیوخ و  تـبارق و  مـحر و  زا  یکیدزن  ءهلیـسو  هیاـم و  رهم و  شیارگ و  ِا ) ع  [ ) [ِص َر
.رِصاوَا .ّيرآ ج ، .هیخَا  .هیخآ  .دنب  هچاپ  .دننک  راوتسا  خیمب  ار  همیخ  نماد  نادب  هک  هاتوک  نسر  .تنم ||  ناسحا و 

.هرصآ

.اهدهع .ناهانگ ||  .اهراب ||  .اهلقث  .دننک ||  رپ  هایگ  نآ  رد  هک  یئاهرداچ  .اهلیبنز ||  .بانط ||  ياهخیم  .راِصا  ِج  ِا ) ع  [ ) [ِص َر
.اهرذن .هدنب ||  يدازآ  ای  نز  قالطب  نادنگوس  شوگ || .) رد   ) اهخاروس .اه ||  نامیپ 

.فصآ

زا یملع  هک  تسا  سک  نامه  نیا  دـنیوگ  و  لیئارـسا ، ینب  زا  يدنمـشناد  ای  یبن و  نامیلـس  ریبد  ای  ریزو  مان  .ایخرب  رـسپ  ِخا ) [ ) [َص
رد یمخز  مشچ  رصب و  حمل  زا  رتمکب  هار  ههامود  زا  ار  ابـس  سیقلب  تخت  وا  .تسا و  هتفر  نآ  رکذ  میرک  نآرق  رد  تشاد و  باتک 

نامسآ فصآز  نامیلـس  تخت  يدبن  یلاخ  وچمه  تسین  یلاخ  رنه  لها  زا  يور  دص  نامز  کی  تخاس :  رـضاح  نامیلـس  هاگـشیپ 
لمع و ریبدت :  درخب و  يریزو  ای  ریزو و  ًاعـسوت ، .ینزوس ||  .فلک  هام  خر  دیادزب ز  شناتـسآک  دـیمُاب  ار  شرد  كاخ  دـهد  هسوب 

دواد نامزب  روهشم  يرگاینخ  مان  .لیعامـسا ||  لامک  دشاب ؟ نادان  هک  هجاوخ  نآ  دنک  نوچ  یفـصآ  هاش  فصآ  تفـص  دیابب  ملع 
(. ناهرب  ) .ربک خیب  .فَصَا  ِا ) زا ع ،  || ) .یبن

.هلودلا فصآ 
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وا تراما  تدم  .هدورس  یم  رعش  هدوب و  دراو  یسراف  نابزب  وا  و  ناتسودنه ، باُّون  ءارما و  زا  .هلودلا  عاجش  رسپ  ِخا ) [ ) ُْدف َد َل [َص 
.تسا هتفای  تافو  ق .   . رد 1212 ه لاس و  وهنکل 23  دابآ و  ضیف  رد 

.هاجفصآ

.دوش ...ناخ ) چیلق  نچ   ) کلملا ماظن  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َص

.ناخ فصآ 

رد .تسا  نیدـلا  ثایغریم  ءهدازردارب  نیدـلا و  عیفر  ازریم  رـسپ  یناهفـصا و  ًالـصا  وا  و  دـنه ، هاشداپ  ریگناهج  ریزو  مان  ِخا ) [ ) [َص
.دیـسر ترازوب  ریگناهج  نامز  رد  تفای و  هار  هاـشربکا  رابردـب  نیدـلا  ثاـیغریم  شیوخ  ّمع  تطاـسوب  هتفر و  ناتـسودنهب  یناوج 

.تسا ق .   . 1021 ه وا تافو  .تسا  هدورس  نیریش  ورسخ و  يونثم  هدوب و  رعش  عبط  ياراد  ناخ  فصآ 

.یفصآ

تمدخب دهع  رخاوا  رد  هدوب و  روکذم  ناطلـس  نابرقم  زا  وا  دوخ  هللا و  ۀمعن  هجاوخ  شردـپ  يرومیت ، رـصع  يارعـش  زا  ِخا ) [ ) [َص
وا تافو  .تسا  هدرک  دای  هرکذت  رد  ار  وا  یئاون  ریش  یلعریما  .دراد  يونثم  دنچ  گرزب و  یناوید  .تسا  هتسویپ  ارقیاب  نیسح  ناطلس 

.تسا ق .   . ای 926 ه لاس 920  هب 

.لصآ

.لْصَا ِج  ِا ) ع  [ ) [ُص

.هیصآ

.دننک امرخ  مدنگ و  زا  هک  شآ  ِا ) ع  [ ) [َي

.لاطآ

.هاگیهت هرصاخ و  ینعم  هب  لِِطا ، لِْطا و  ِج  ِا ) (ع 

.ماطآ

.گنس زا  اه  هناخ  .نوصح  .اهراصح  .اهژد  .مُُطا  ِج  ِا ) (ع 

.ماطآ

.همامَی هب  یهد  مان  ِخا ) )
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.ایفورطآ

( - 1  ) .دوش اـیفورْطَا  هب  عوجر  .يوضع و  رومـض  .طرفُم  لازه  اذـغ ) .شروخ  هفورط ، بلـس +  فرح  یناـنوی آ ، زا  ( ) 1 () ِا ، ینانوی )
.Atrophia

.لالیرطآ

.دوش لالیرِطا  هب  عوجر  ِا ) )

.همطآ

.دنراد ربتس  كال  هساک و  هک  یئایرد  ياه  تشپ  گنس  .موطَا  ِج  ِا ) ع  [ ) [ِط َم

.نطآ

تیبرت دهم  میدق  رد  رهش  نیا  .ینونک  نانوی  تکلمم  تختیاپ  کیتآ و  یسرک  یناتساب ، نانوی  روهشم  رهـش  مان  .نتآ  ( 1 () ِخا [ ) [ِط
نآ یـشنماخه  هاشنهاش  اشرایاشخ  م .   . رد 480 ق هتشاد و  ابیز  تارامع  هینبا و  هدوب و  گرزب  ناگـشیپرنه  ناگدنـسیون و  امکح و 

و تسا ، مان  نیا  رگید  ياهتروص  زین  هنیطَا  انیتَا و  سنیثَا و  .تسا  رفن  رازهدصیـس  کـیدزن  نآ  یلعف  ءهنکـس  .تسا  هدرک  رخـسم  ار 
Athenes ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دنا هداد  زین  ءامکحلا  ۀنیدم  بقل  ار  نآ 

.اسوطآ

وا مه  تسا  روطـسم  وا  مان  تاروت  رد  هک  یتساو  دـیاش  و  شروک ، رتخد  هلمجزا  یـشنماخه و  ءهدود  زا  نز  نیدـنچ  ماـن  ِخا ) [ ) [ُط
شواـیاراد وا  موس  يوش  درک و  رهوـش  غـم  سیدرمـس  اـب  وا  زا  سپ  دوـب ، هیجوـبمک )  ) اـیزوبماک شیوـخ  ردارب  نز  لوا  رد  .دـشاب 

ناریا هاـشنهاش  دوـخ  رهوـش  هـکلم  نـیا  و  نازاـباترآ ، يرگید  اـشرایاشخ و  ماـنب  یکی  دروآ ، دــنزرف  ود  وا  زا  تـسا و  شوـیراد ) )
تسا و سپ  شیاچ  رتخد  يرگید  ياسوطَا  .تسا و  هدـمآ  هسواَطوه  اتـسوا  رد  مان  نیا  .تخیگنارب و  نانوی  ریخـست  هب  ار  شوایاراد 

.تسا موس  ریشدرا  نز  رهاوخ و  مود و  ریشدرا  رتخد  مان  زین 

.اغآ

ياهمرح بناج  لوا  هعبرا ، فانـصا  تیاـعر  طرـش  اـما  مَرح :  .نز  .مناـخ ||  .مگیب  .وناـب  .یتس  .هدیـس  .یب  یب  .نوتاـخ  ِا ) یکرت ، )
روما دوب و  یمن  رایـسب  هظحـالم  تلود  یکلم و  تاـمهم  رد  ار  نیتاوـخ  مجع ، كوـلم  صوـصخ  هفلاـس ، ءهنمزا  رد  هچرگا  گرزب 
عیاقو عیمج  رد  ًاقلطم  هک  دوب  نیا  هدعاق  ار  ناتـسکرت  ناناقاخ  نکیلو  تشادیمن  یقلعت  هدایز  ناشیا  تدارا  مدـع  ای  تداراب  تنطلس 

ءهدرورپ نوچ  لصا  رد  زین  نامکرت  نیطالـس  يدوب و  مدـقم  تراشتـسا  لها  عیمج  رب  ناـشیا  يار  يدـندرک و  ناـیاغآ  اـب  تروشم 
ندرب ناشیا  تیامحب  هانپ  سپ  دنهن  ناشیا  دیدباوص  رب  روما  تایلک  ءانب  دـنراد و  دوخ  روتـسد  هودـق و  هقیرط  نامه  دـنناشیا  تلود 

یلع دنشاب  برق  ماقم  رد  هک  ناشیا  یشاوح  قحاول و  اب  نایاغآ  طالتخا  مدع  زا  دعب  هک  دیاب  نانچ  نآ  تسا و  تایرورـض  ءهلمجزا 
تـسا یمارتحا  ءهملک  کلملا || .) ماظن  هجاوخ  هب  بوسنم  ءهمانزردـنا  زا   ) .دنـشابن مورحم  سک  نیا  ناسحا  زا  مهتاقبط  فـالتخا 
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.رهوجاغآ .تراشباغآ  مدرم : رگید  رد  اقآ  هکنانچ  دنرآرد ، نایارس  هجاوخ  ینعی  نامداخ  مان  رس  رب  هک 

.یلاع دمحا  اغآ 

ناونعب يا  هلاسر  فرص  ملع  رد  ناهرب و  دیؤم  مان  هب  یباتک  تغل  ملعرد  ار  وا  و  ناتسودنه ، نکاس  یناریا ، يرعاش  مان  ِخا ) [ ) [َا َم ِد
 . ق  . رد 1290 ه تافو  .تسوا  رگید  راثآ  نامسآ  تفه  هنارت و  ءهلاسر  و  تسه ، قاقتشا  ءهلاسر 

.هبنپاغآ

.دنزاس یگرخسم  يارب  اهیسورع  رد  هک  يا  هبنپ  تروص  بکرم ) ِا  [ ) ِب ْمَپ َب /  ]

.جاغآ

.دنویپ یب  نوران  جاغآ ؛ هرق  .خَسرف ||  .گنسرف  .تخرد ||  .بوچ  ِا ) یکرت ، )

.نلد جاغآ 

.کمتراد .ربراد  .تاینادوس  .بوکراد  .هبنس  تخرد  هدننک ) خاروس  نلد ، تخرد +  جاغآ ، زا : ( ) بکرم ِا  یکرت ، [ ) [َد َل

.یجاغآ

وا و  ناریا ، روهشم  رعاش  .یناماس  روصنم  نب  حون  رـصاعم  هیناماس ، ءارما  زا  .يراخب  یجاغآ  سایلا  نب  یلع  نسحریما  .یچاغآ  ِخا ) )
.تسا هدوب  رعاش  یقیقد  حودمم  هتفگ و  رعش  یبرع  یسراف و  نابز  ود  ره  رد 

.یچاغآ

نوـچ وا  و  تـسا ، راد  هدرپ  بجاـح و  ینعمب  ًارهاـظ  و  تـسا ، هدـمآ  بـتک  رد  زین  یجغآ  یجاـغآ و  یجاـغَا و  بـکرم ) ِا  یکرت ، )
مدـمآ دورف  یئاج  مداد و  ودـب  مدرب و  هصاخ  مداخ  یجاغا  کیدزن  هب  هفطلم  تسا :  هدوب  ءارزو  ای  مدرم  هاش و  نایم  غـالب  ءهطـساو 

تـشون یتعقر  مداتـسا  یقهیب .) خیرات   ) .درب شیپ  ارم  یجاغَا  متفرب  دناوخب  ارم  دـمآ و  یـشارف  هاگرحـس  تقو  هدرپ  يارـس  کیدزن 
رب ناویدـب و  دـمآزاب  سپ  دـناسرب و  دـیوج و  هرـس  یتقو  هک  درک  نامـض  داد و  ودـب  هعقر  دـمآ و  یچاـغَا  قاـثوب  تشرد و  تخس 
هب هعقر  نآ  ...افعتسا و  ینعم  رد  دنسیون  هک  تسا  مسر  هکنانچ  ریماب  متشون  یتعقر  یقهیب .) خیرات   ) .درکیم باتـش  ار  ماغیپ  یچاغآ 

یکی مان  یقوجلـس  کیب  لرغط  باجح  ینعی  باجحلا ، ناونع  تحت  خیراوتلا  عماج  رد  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیناسرب مداد و  یچاغَا 
: تروص نیدـب  تسا  هتـشاگن  ار  یبجاح  ماـن  يدـنوار  رودـصلا  ۀـحار  رد  زین  .یجاـغالا و  رذـنلا  تسا : هدرب  هنوگنیدـب  ار  ناـنآ  زا 
رد یجاغآ  ءهملک  زین  رعاش و  نیاـب  عجار  هچنآ  ( - 1 (. ) 1) یجاغَالا نمحرلادبع  بجاحلا  .یجاغَالا  نز  بلا  نمحرلادـبع  بجاحلا 

.هلاقمراهچ و رب  هاقب  هللا  لاطا  ینیوزق  دمحم  همالع  ترـضح  نم  راوگرزب  تسود  تاقیلعت  زا  تسا  یـسابتقا  تسا  هدمآ  باتک  نیا 
.دشاب هملک  نیمه  شلصا  دیاش  زین  ریزو  یساقآازریم  جاح  مان  و  تسنادرم ، ياهمان  زا  یمان  شرفت  رد  زورما  یچاغآ 

.راغآ
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یئاسک .راغآ  تس  هدشورف  نابایب  تشد و  يورب  نوخ  هک ز  سب  نیمز ز  نآ  تس  هدش  ( 1) راو قیقع  ادن :  .توادن  .داث  .هز  .من  ِا ) )
.راغآ دهد  نوریب  دیآ و  نورب  زیچ  نآز  شولهپ  ریز و ز  زا  ینک  رپ  وبس  هچره  زا  نآ :  دننام  هزوک و  زا  دبارت  هچنآ  .يرـصنع ||  ای 

؛ راغآدـب .لاغآ -  .رُُغا  .ورـسخرصان ||  .راغآ  دـیآ  نورب  كاپ  وبـس  كاـپ  زا  بوخ  زج  دـیان  نخـس  ملعرپ  رطاـخ  زا  .ورـسخرصان 
( - 2  ) .گنر قیقع  ن ل : ( - 1 (. ) 2) روکـشوبا.دوب رام  يزگ  مدرمب  یئوگ  وت  دوب  راغآدب  يور  تشز  یکی  سحن :  .موش  .لاغآدب 
موش ینعم  هب  رُغادب  و  یپ ، كرابم  نومیم و  خرفرُغا و  شوخ  نآ  زا  تسا و  لامعتـسالاریثک  هماع  لوادـت  رد  هک  روُغا  رُغا و  ءهملک 

، تسا هدمآ  كرابمان  سوحنمراغآ و  دب  تروص  هب  روکـشوبا  رعـش  رد  دننک و  بیکرت  ار  رباع  یئاعد  ریخبرُغا  مدقدب و  سحن و  و 
دعـست و لأفت و  ینعم  هب  زین  نهاـک و  قراـط و  رجاز و  فیاـع و  فیاـق و  فارع و  ینعم  هب  هک  ( Augur  ) ینیطال روگا  ءهملک  اـب 

.دشاب ذوخأم  كرتشم  لصا  کی  زا  ًارهاظ  تسا  هریط  ریطت و  مأشت و 

.ناراغآ

.ندیراغآ لاح  رد  .ندراغآ  لاح  رد  ق ) فن ، )

.نادراغآ

.بوکراد يرشخمز .)  ) .هچوتس .قارقش  .تاینادوس  .ربراد  .کمتراد  .َنلَد  جاغآ  ِا ) یکرت ، )

.یگدراغآ

.هدراغآ تیفیک  یگنوگچ و  .یگتشغآ  .یگدیشک  من  .یگدراغرف  صماح ) [ ) ِد [َد / 

.ندراغآ

.ندیراغآ صم ) [ ) [َد

.هدراغآ

.هدیراغآ فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 

.شراغآ

(. نیمار سیو و   ) .نهآ بآز  دریذپ  شراغآ  هن  ندیراغآ :  ردصم  مسا  صِما ) [ ) [ِر

.هدنراغآ

.دراغآ هکنآ  فن ) [ ) ِد [َر َد / 

.هراغآ
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زا هک  شفک  ءهفک  (. || 1) دوشن نورد  رد  كاخ  بآ و  اـت  دـنک  شفک  ءهریز  هیور و  ناـیم  زرد  رب  رگـشفک  هک  یلاود  ِا ) [ ) ِر [َر / 
هدـش ون ]  وت [  لاله  زا  تروص :  نیدـب  تسا  هدـمآ  دـهاش  یقیقد  هب  بوسنم  یتیب  يروعـش  گـنهرف  رد  ( - 1  ) .دننکفا يوسنورد 

تسا و هدشن  هدید  تیب  نیا  رگید  ياج  رد  .ياس  شرع  باکر  ] ؟ رب کیالم  دـیاسیم  رد [  کیالم  دـندوسیم  يور  وا  نیلعن  ءهراغآ 
.تسین يروعش  لقنب  زین  يدامتعا 

.يراغآ

.نآ دننام  هنت و  مین  لَی و  نانز  يدندرک و  يرادرس  ابع و  هدابل و  نادرم  نآ  زا  هک  ربطس  نیمشیربا  ءهماج  یمسق  .يرغآ  ِا ) )

.یگدیراغآ

.یگدراغآ صماح ) [ ) ِد [َد / 

.ندیراغآ

مرن .ندیـشک  من  .ندیـسیخ  .يزیچ  رد  من  بآ و  ندشورف  .نتـشغآ  .ندراغرف  .ندرغژف  .ندرک  من  .نداهن  رت  .ندـناسیخ  صم ) [ ) [َد
ردنا ریـشب  يروآ  مرن  مرچ  نیا  ریـش  نادـب  يروآ  مرگ  ریـش  نان  ماگنهب  نآ :  زج  نیمز و  زا  یمـسج ، رد  من  بآ و  ندربورف  .ندـش 
هتفه ود  ...مرن  زاوآ  هب  سکره  یناهن ز  مرگ  ریش  یتساوخ  یمه  كزینک  ...رمـس  یتیگب  ددرگ  هک  نوچ  نانچ  رخ  مرچ  نیا  يراغآ 

تـسه یبجع  يا  بیبز  هک  بیبز  نوخ  ای  روآ  زارف  روگنا  بآ  .یـسودرف  .دـش  هتـشغآ  رخ  مرچ  ماجرفب  دـش  هتـشگ  نیردـنا  رهپس 
دریذـپ شراغآ  هن  .يرهچونم  .بیبز  کشخ  دوش  روگنا  يراـغایب  نوچ  ینک  کـشخ  شک  هگنآ  بیبز  روگنا  دوش  بیرق  روگناـب 

یهاـم يولهپ  نوخب  دراـغایب  .ورـسخرصان.دراغایب  نوچ  راـکب  تْدـیان  اریا  شوخ  بآ  زیرم  هروش  رب  نیمار .) سیو و   ) .نهآ بآز 
ار وا  بآ  راومه و  دروخ  یکاخ  یمه  هناد  يا  هدـعم  قلح و  نادـند و  رـس و  یب  هنوگچ  .ورـسخرصان.نادرگ  كالفا  درگب  دراـبنیب 

هدش نوخ  اب  تشد  نآ  ندیراغآ  .ورـسخرصان ز  يراغایب ؟ ْشنیبگنا  رد  هچرگ  نیریـش  دوش و  یک  مرن  دالوپ  .ورـسخرصان  .دراغایب 
.نیمی نبا  .مدراغآ  رکـش  نوچ  مد  ره  هدید  بالگ  رد  نم  راتفگ  تبرـش  دمآ  شوخ  ار  نودرگ  هکـسب  نوخربط  شناتخرد  رـسکی 

يدنمدرخ ندیهز :  .ندیبارت  .ندیوارت  .یناتسهق ||  يرازن  .مراغایب  رسبرس  نیمز  هدید  نوخ  تخر ز  قارف  زا  میآ  دورف  هک  یلزنمب 
بآ اجک  درس  داب  ز  نتخیمآ :  .ورـسخرصان ||  .دراغاین  هکرـس  زج  هکرـس  يوبـس  زک  اریزا  درک  دیاب  ْشنآ  رکـش  دروخ  تمعن  هک 

.ندرک ضیرحت  .ندرک  کـیرحت  .ندراـغآ  .نتـشرس ||  .لیعامـسا ||  لاـمک  يراـغایب ؟ ار  بآ  رگا  شعبط  فـطلب  ددرگ  دـقعنم 
ءارغا و ینعم  يارب  اهگنهرف  ضعب  رد  .ندـیلوژوا  .ندـیلوژفا  .ندـینالغرب  .ندرک  هنتف  .ندـیلوژف  .ندـیلوژو  .نیتفت  .ندـیلاغآ  .ءارغا 

نانمشد مک  نینچ  اب  تسا :  بسنا  نآ  رد  هملک  ندناوخ  ندیزاغآ  تسین و  تسرد  ًارهاظ  دنا و  هدروآ  دهاش  ار  لیذ  تیب  ندیلاغآ 
.يرهچونم.دنک ابرح  اب  هک  دیآ  گنن  برح  ار  اهدژا  گنجب  دراغاین  هجاوخ 

.هدیراغآ

.هدیلاغآ .هدیبارت ||  .هدیوارت  .هدیهز  .هتشغآ ||  .هداهنرت  .هدراغرف  .هدرغژف  .هدیناسیخ  .هدیسیخ  .هدراغآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 

.نوقیراغآ
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ریجنا و دـننام  هدیـسوپ  دروخ  لاس  راجـشا  فوج  رد  هک  چراق )  ) غورامـس یمـسق  .نوقیراغ  سوکیراـگآ ) یناـنوی  زا  ( ) ِا برعم ، )
.دوش نوقیراغ  هب  عوجر  .دوش و  ادیپ  طولب  تخرد  رب  واق  هکنانچ  دیآ ، دیدپ  زیمج 

.زاغآ

.لصا .لزا  .تسخن  .لّوا  .أدبم  .ردص  .دمآرد  .شخد  .رـس  .عورـش  .حتتفم  .هحتاف  .ءادتبا  .ادـتبا  ودـب .)  ) ءدـب تیادـب .)  ) تئادـب ِا ) )
رب هزادنا  رب  .یکدور.گرجم  دنادرگ و  راگیب  شندید  گرم  زاغآ  ودـب  دـمآ  زارف  نوچ  دـَبَا :  نب و  ماجنا و  اهتنا و  ماجرف و  لباقم 

.یـسودرف.ام زار  مه  شاف و  نتفگ  نخـس  ام  زاغآ  ماجرف و  تسا  نیمه  .یـسودرف.دیرگنب  ار  ماجرف  زاغآ  دـیروخ ز  یم  یـسک  ره 
نتفر ز جنر ، زا  سپ  جنر  ماجرف  تسا و  جنگ  زاغآ  هب  .یسودرف.دوب  تسیاب  هچنآ  دوب  زاغآ  زک  دوس  هچ  ام  ششوک  زا  میـشوکب و 

تشرس نآز  یمه  دیاب  تشگ  ارچ  .یسودرف.تسین  زاغآ  ماجنا و  شیراکب  تسین  زار  ار  شیتسه  هکنآ  یکی  .یسودرف.جنپس  ياج 
راتفگ درم  رب  تسوهآ  هک  .یسودرف.ار  ماجرف  زاغآز  تسنادب  ار  مارهب  دید  نوچ  رادناهج  .یـسودرف  ؟ تشک زاغآ  هب  شنابزیلاپ  هک 

ارو .یـسودرف.نهک  ددرگن  نیا  دـشاب و  نیمه  نخـس  رـسکی  زاغآ  زا  دوب  نینچ  .یـسودرف.تشرس  نیا  دوب  زاـغآ  دوخ ز  ارت  تشز 
مهاوخ ْتنامیپ  زاغآ  زک  تسج  هراچ  وز  داشگب و  زار  ودـب  .یـسودرف.دید  ماجرف  جـنر  نآ  زاغآ  هب  دـید  ماـکان  دـنت و  نخـس  نآز 

هک دابب  دـهاوخ  داد  وت  جـنر  همه  .یـسودرف.راک  زاغآز  دوب  ناـس  هچ  منادـن  رایدنفـساز  تشاد  یمه  نیک  لدـب  .یـسودرف.تسرد 
زاغآ متسر ز  هک  مدینش  .یسودرف.راگدرورپ  كاپ  يا  يداد  ارم  راک  زاغآ  زک  مهاوخ  روز  نامه  .یسودرف.دابقیک  اب  زاغآ  يدرب ز 
تخس اهراک  همه  .یـسودرف.يوا  زاغآ  ماجنا و  تسنادب  يوا  زاوآ  سواک  دینـشب  وچ  .یـسودرف.راگدرورپ  ورین ز  تفای  نانچ  راک 

.یسودرف.نب رادرک و  زاغآ  زا  دوب  نوچ  هک  نخـس  ناس  نیز  دینـشب  وچ  دبهپـس  .یـسودرف.دوب  زاغآ  نتـشگ  هگدروآ  هب  دوب  زاساب 
ماجرفب جـنر و  زاغآ  هب  جـنر  درد و  اب  تسا  شیپ  راک  یکی  .یـسودرف.نب  دـنکفا  هچ  هنیک  زاغآ  هب  نُخـس  مک  جریا  اـب  هک  يدـینش 

هک يدـب  تشرـس  يا  تفگ  هاش  رـصیق ]  ودـب [  .یـسودرف.رایرهش  رومان  ءهمان  يوس  راک  زاغآ  هب  مدرگزاـب  نونک  .یـسودرف.جنگ 
تسرد یناد  هک  دیاب  زاغآ  .یسودرف.تسین ز  زاغآ  ماجرف و  شیتیگ  تسین ز  زابنا  شک  ار  نآ  یئوگ  رسپ  يدزیا  نمشد  یئاسرت و 

هب مدرگزاب  نونک  .یسودرف  ؟ دنتشاذگب راوخ  امب  نودیا  هک  دنتشاد  نوچ  زاغآ  هب  یتیگ  هک  .یسودرف.تسخن  زا  نارهوگ  ءهیام  ِرس 
ردـنا رـسپ  يا  رادـم  عْـمَط  دوـش  هدوـب  يزاـغآ  هـب  هـچره  .یـسودرف  ورـسخیک . ]  رایرهـش [  نآ  رادرک  دوـب  نوـچ  هـک  راـک  زاـغآ 

هلودـلا باهـش  ریما  خـیرات  زاـغآ  .ورـسخرصان.مدع  متک  ار ز  ناـهج  نیا  يادـخ  دـیروآ  دادـب  شدوب  زاـغآ  .ورـسخرصان.شاقب ز 
نیدـلا لضفااباب  .وگم  شیب  یکی  ونـشب و  ود  هک  ینعی  زاغآز  تنابز  کـی  شوگ و  ود  دـنداد  یقهیب .) خـیرات   ) .دومحم نبدوعـسم 

ردص همان ؛ زاغآ  .نآ -  شخد  عورـش ، حاتتفا ، هحتاف ، ادـتبا ، راک ؛ زاغآ  .بابـش -  ناوفنع  .بابـش  ناعیَر  یناوج ؛ زاغآ  .یناشاک - 
لیذ رعـشب  دـنا و  هداد  هملک  نیا  هب  زین  ادـن  ادـص و  ینعم  و  .تسخن ||  زاغآ ؛ رد  .باتک -  ءهچابید  .باتک  رـس  .نآ  حـتتفم  .باتک 
زاوآ مشخ  زا  رب ، نمـشدب  تسا :  عورـش  ینعی  ظفل  ردابتم  ینعم  هب  تیب  نیا  رد  زاغآ  هچ  دـشابن ، تسرد  ًارهاظ  دـنا و  هدرک  لـثمت 

هب وا  تعباتمب  نارگید  ناـهرب و  هک  يریگناـهج  بحاـص  ناـهرب .)  ) .هدارا .دـصق  .یکدور.درک ||  زاـغآ  ردـنت  رگم  یتفگ  وت  درک 
هر نیردناک  تسین  هار  نآ  نیاک  درگ  يزابکاخ  درگب  ور  تسا :  هدروآ  لاثم  ار  لیذ  تیب  دنا  هداد  هدارا  دصق و  ینعم  زاغآ  ءهملک 

.ینک يزاغآ  هنهپ  یئوگ  وچ  تنحم  فک  رد  لـیلخ  نوچ  ار  دوخ  هک  یـشاب  نآ  درم  یک  دوخ  وت  ین  ینک  يزاـترخ  دـلج  قارب  اـب 
، هدش ادیپ  یئانـس  تیب  ندناوخ  فَّحـصم  زا  هک  تسا  یطلغ  يوعد  ههبـش  یب  تسا  تیب  نیاب  رـصحنم  ینعم  نیا  دهاش  رگا  .یئانس 
، هنهپ يوگ و  يزاـب  تسا و  ( 1) تکار نامه  هنهپ  .ینک  يزاغ  ءهنهپ  يوگ  وچ  تنحم  فک  رد  تسا :  نیا  شلصا  یئانـس  عارـصم 

( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .همدـع عنتما  همدـق  تبث  ام  .ظفاح.ماجنا  دریذـپن  درادـن  زاـغآ  هچره  لاـثما : .تسنیزورما -  ( 2 () سینت  ) سینط
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.Raquette (2) - Tennis

.نازاغآ

.ندیزاغآ لاح  رد  ق ) فن ، )

.ندرک زاغآ 

.نتشادرب .نتفرگ  .نداهن  زاغآ  .ندیزاغآ  .ءاشنا  .نتفرگ  رس  زا  .نتفرگ  رـس  .عورـش  .ندرک  داینب  .ءادتبا  .أدب  بکرم ) صم  [ ) [َك َد
ناوج درک  هصق  نیا  زاغآ  ماجنارس  .یکدور.درک  زاغآ  ردنت  رگم  یتفگ  وت  درک  زاوآ  مشخ  زا  رب  نمـشدب  حاتتفا :  .ندرک  تشادرب 
اهجنگ رد  كزینک  .روکشوبا.درک  زار  همه  یکین  تفگ و  يدب  درک  زاغآ  ود  ره  شلاغآرب  .روکشوبا  .درم  هلاس  هسّویـس  نوچ  دوب 

بارهم و .یسودرف.دربن ز  رد  يُوب  نامانکین  اب  وچ  درک  زاغآ  دیاب  تیکین  همه  .یـسودرف.درک  زاغآ  نتـسج  يرهوگ  ره  درک ز  زاب 
.یسودرف.دننک رتفد  زاغآ  هک  هگنادب  دننک  رس  وا  مان  ات  دومرفب  .یـسودرف.درک  زاغآ  گنج  نآ  زا  نیتسخن  درک  زار  نخـس  نآ  لاز 

زاـغآ نداد  مرد  ار  هپــس  درک  زاـب  نـهک  ياـهجنگ  رــس  .یــسودرف.درک  زاـغآ  هیوـم  اــسراپ  نز  درک  زاــب  ار  هـمخد  رد  ناــبهگن 
يدـمآ اجک  ياج  هنوگنیدـب  يدرک  زاغآ  وچ  .یـسودرف.درک  زاغآ  نتفر  هگیاجنآ  زو  درک  زاس  ار  گنج  نتلیپ  وگ  .یـسودرف.درک 

هک مدوب  هدرک  زاغآ  نم  .یـسودرف.درک  زاوآرپ  نادرگ  ار ز  ناهج  درک  زاغآ  نداد  مرد  حیلـس و  .یـسودرف.ياپب  ناس  نیا  زا  ياـج 
.متفگزاب حرـشب  دوب  هتفر  هچنآ  مدرک  زاغآ  یقهیب .) خیرات   ) .دور هجاوخ  شیپ  ات  درک  زاغآ  یقهیب .) خـیرات   ) .دـناشنب ارم  مدرگزاب 

لصف نیا  زا  نوچ  یقهیب .) خیرات   ) .دوب يا  هصق  زغن  هرس و  تخس  ...درک و  زاغآ  یثیدح  دیـسر  هاگرخ  هب  وا  نوچ  یقهیب .) خیرات  )
(. هنمد هلیلک و   ) .دنک زاغآ  هراکمب  هبرتش ]  دیدب [  شیوخ  تحیـضف  ...نوچ  یقهیب .) خیرات   ) .مدرک رگید  یلـصف  زاغآ  مدـش  غراف 
ِرد لوبق  رگ ز  ار  هفطن  هنمد .) هلیلک و   ) .منادرگ هتسارآ  وا  لد  مشچ  رد  دشاب  ...کیدزن  باوصب  هک  ریش ]  دنک [  زاغآ  يراک  نوچ 
زاب مه  زا  قاشع  رتفد  درک  زاغآ  تفگ  هصقلا  ماما  نآ  .یـسراپ  نیدلاءایـض  .ندـیدنخ  ردـپ  تشپ  زا  مه  زاـغآ  دـنک  دـسر  هدژم  وت 
.درک زاغآ  باتع  تسـشنب و  ناتـسلگ .)  ) .زاـغآ تمـالم  درک و  زارد  ضرعت  ناـبز  ناـیم  نآ  زا  یکی  هماـن .) تبیـصم   ) راـطع .درک 

، هتفگ ماـمتان  ناـنچمه  دـشاب  نخـس  رد  يرگید  نوچ  هک  سکنآ  رگم  تسا  هدرکن  رارقا  شیوخ  لـهجب  یـسک  زگره  ناتـسلگ .) )
اـی ز دـیاز  لـلخ  شنتفگاـن  هک ز  زارد  همقل  يوـس  تشگنارـس  اـی  زاـغآ  میکح  دـنک  هـگنآ  نخـس  ناتـسلگ .)  ) .دـنک زاـغآ  نـخس 

.يدعس.دیآ ناجب  شندروخان 

.هدننکزاغآ

.يدتبم .هدنزاغآ  ( بکرم فن  [ ) ِد ْنَن َد /  [ُك 

.رگزاغآ

(. ناتسگنهرف  ) .دهد تکرح  نامرف  قَبَس  رد  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) [َگ

.هدنزاغآ
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.یشنم .يدتبم  فن ) [ ) ِد [َز َد / 

.نداهن زاغآ 

(. هنمد هلیلک و   ) .داـهن زاـغآ  شوـخ  عامـس  تشادرب و  گـنچ  رودزم  نآ  سپ  ندـیزاغآ :  .ندرک  زاـغآ  بـکرم ) صم  [ ) َن َد [ِن / 
(. هنمد هلیلک و   ) .دنداهن زاغآ  گنج  ود  ره  هنمد .) هلیلک و   ) .داهن زاغآ  یلصف  طمن  نیدب  مه  لاکش 

.هزاغآ

بآ درگ و  اـت  هتخود  شفک  ءهریز  هیور و  ناـیم  زردـب  یلاود  ناـهرب || .) زا   ) .ار نارگـشفک  تـسا  يرازفا  تـسد  ماـن  ِا ) [ ) ِز [َز / 
.دوش هراغآ  هب  عوجر  .دوشن  نوردب 

.نایزاغآ

Protistes ( - 1 ( ) يوسنارف (. . ) ناتسگنهرف  ) .تسیترپ ( 1 () بکرم ِا  )

.ندیزاغآ

درم نتـشادرب :  .ندرک  تشادرب  .داینب  .نداهن  انب  .نتفرگ  رـس  .نتفرگ  .نداهن  زاغآ  .ندرک  زاغآ  .حاـتتفا  .عورـش  .ءادـتبا  صم ) [ ) [َد
رگید داهن  درگ و  رگد  اذـک )  ) زاسون ریپ  دـمایب  یتشک  هگ  .یکدور  (. 1) رایک یب  دز  یمه  ناتـسد  وا  شیپ  راک  دیزاغآردنا  رودزم 

یتشون نیا  سوفلیف  رگا  .یسودرف.نتخات  رب ، وت  رب  ار  باوخ  دوب  نتخادرپ  گنج  زا  يزاغآ  وچ  سرفلا .) حاحص  زا   ) یئاسک .زاغآ 
زج هک  .یـسودرف.کیو  زاغایم  يدـنت  خاش  اب  وت  کـین  خـیب  زا  دزیخ  دـب  خاـش  رگا  .یـسودرف.روش  رادرب  زاـغآ و  مزر  مه  وت  روفب 
وت هک  يروش  يدـنویپ  وت  هک  یحلـص  يزاـغآ  وت  هک  یگنج  .یـسودرف.داز  شوـن  اـت  زاـغایب  يرـسک  دازن ز  رداـم  سک ز  ار  گرم 
ابرح اب  هک  دیآ  گنن  گنج  ار  اهدژا  گنجب  دزاغآ  هجاوخ  یک  نانمشد  مک  نینچ  اب  .يرهچونم  .يرآ  شیپ  وت  هک  يرذع  يزیگنا 

خیرات  ) .تفگ اهطقس  هاشمزراوخ و  شیپ  تشادن  هاگن  بدا  ّدح  ارچ  ات  ندیلام  ار  وا  ندرک و  هدبرع  مدیزاغآ  نم  .يرهچونم  .دنک 
همه .ورــسخرصان  .يزاـغآ  یک  يزاـغاین  نـید  راــک  وـت  رگ  نوـنکا  سپ  دــماجنیب  ار  ترمع  ماــجنا  یب  خرچ  نـیا  یمه  یقهیب .)

رـس دـسر ز  ناـیاپب  نوـچ  دـیزاغآ  وـن  يا  هحوـن  ناـمز  ره  .ینور  جرفلاوبا.يزاـغآ  هچره  زاـغآ  مکحم  تـسا  دوعـسم  تاـهماجرف 
.دـیزاغآ ناقاخ  اب  هک  دوب  برح  ثیدـح  زاب  .دعـسدوعسم.میازفیب  يا  هحون  سفن  ره  مزاغایب  یمتام  ناـمز  ره  .دعـسدوعسم.دیریگ 

ات لوا  دمآ ز  عامس  نوچ  هنمد .) هلیلک و   ) .دزاغآ گنج  هدیجیـسب  هبرتش ... ]  .دیدب [  شیوخ  تحیـضف  ...نوچ  خیراوتلا .) لمجم  )
.ندیلاتف .يولوم.راسگنـس ||  ار  امـش  مد  نیا  مینک  ام  راکـشآ  یحـصن  دیزاغایب  رگ  .يولوم.نارگ  نحل  کی  دیزاغآ  برطم  نارک 
توصلا برـضلا و  رجاتلا  عمـسی  لزی  مل  جنـصلا و  لجرلا  ذخأف  ( - 1 (. ) ناهرب  ) .ندرک هدارا  دـصق و  یهبوا || .) بابحالا  ۀـفحت  )

(. یهاشمارهب ءهلیلک   ) .داهن زاغآ  شوخ  عامس  تشادرب و  گنچ  رودزم  نآ  سپ  عفقملا .) نبا  ءهلیلک   ) ...میخرلا

.هدیزاغآ

.يدتبم .هدرکزاغآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 
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.لاغآ

.ادتبا زاغآ و  .نآ ||  لاثما  هشپ و  ءهناخ  .هناخروبنز ||  .ناروبنز  ءهناخ  .لِغآ ||  ِا ) )

.لاغآ

وت نمـشد  مشچ  ود  ردنا  وت  غیت  يور  ز  تسا :  هدنلاغآ  ففخم  لاغآدـب ، و  ( 1) لاغآ گرم  دـننام  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فن  )
ار رعـش  دـنا و  هدروآ  لاغآدرم  لاغآ ، گرم  ياـجب  اـهگنهرف  ضعب  رد  ( - 1  ) .یقرزا (. 2) لاغآ گرم  گنهن  دـیامن  هداشگ  ناـهد 
دنا و هدروآ  لاغآدرم  لاغآ ، گرم  ياجب  اهگنهرف  ضعب  رد  ( - 2  ) .تسنامه زین  حصا  دیاش  و  دنا ، هداد  رارق  ندرابوا  ینعم  دهاش 

.تسنامه زین  حصا  دیاش  و  دنا ، هداد  رارق  ندرابوا  ینعم  دهاش  ار  رعش 

.لاغآ

؟ .نک يزامن  دوخ  قلُخ  ءهماج  نک  يزاس  هنتف  لاغآ و  كرت  شلاغآ :  صِما ) )

.لاغآ

هنمد وـچ  لاغآدـب و  موـب  نوـچ  همه  داـخ  وـچ  هدـنیابر  دـندزد و  همه  هژـالک  نوـچ  راغآدـب :  .رُُغادـب  لاغآدـب ؛ .رُُغا -  .راـغآ  ِا ) )
.لاس همه  لصا : رد  ( - 1  ) .یفورعم (. 1) لاتحم

.نالاغآ

.ندیلاغآ لاح  رد  ق ) فن ، )

.هشپ لاغآ 

.مژک .رگـشمال  .رادکـشراس  .رادـکخراس  .لاـغ  هشپ  .دـنیوگ  قبلا  ةرجـش  یبرع  هب  ار  نآ  هک  یتخرد  ماـن  بکرم ) ِا  [ ) ِش [َپ َش / 
ياج نآ  رد  هشپ  هک  دـیآ  دـیدپ  نآ  رب  اه  هنوگ  هطیرخ  .تسا و  هدـس  نآ  رگید  مان  .رادرد و  .راد  هشپ  .راخ  هشپ  .نیژاـن  .کـجنک 

فورعم نوران  نامه  تخرد  نیا  ًارهاـظ  ( - 1 (. ) 1) تسا تخرد  نیمه  رادیپس  راددیفـس و  رادیفـس و  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دراد و 
هشپ دوش و  هدیجنرت  یهاگ  زین  رادیپس  گرب  نوچ  تسا و  هدرک  همجرت  نوران  هب  ار  قبلا  ةرجش  زین  راطیب  نبا  مجرتم  هکنانچ  تسا ،

.دنا هداد  زین  رادیپس  ینعم  ار  هشپ  لاغآ  دیآ  درگ  نآ  رد 

.شلاغآ

ندیلوژفرب و جییهت و  ءارغا و  صیرحت و  ضیرحت و  نتخیگنا و  کیرحت و  يزومآدب و  .ندـیلاغآ  ردـصم  مسا  لمع و  صِما ) [ ) [ِل
ندیناروش .يرگید  رب  ار  یـسک  ندرک  زیت  .روناج  ود  نایم  شیرغت  داسیا و  شیرحت و  .تموصخ  داسف و  هنتف و  گنجب و  ندـیلوژو 

.يوالارف.یلاغآرب ار  ریـش  نمب  رگ  چـیه  مسرتن  تشلاغآ  نم ز  ندرب :  نایزب  سک  ود  نایم  .نت  ود  ناـیم  ندرک  ثبخ  .رگیدـکی  رب 
نوردـنا شلاغآ  هب  ور  شاخرپ  یب  راد و  كاپ  نتـشیوخ  .روکـشوبا.درک  زار  همه  یکین  تفگ و  يدـب  درک  زاغآ  ود  ره  شلاغآرب 
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دیاش ارت  تست  راک  رنه  نیا  وین  تفگ  ودب  .يدسا.نخس  ریت  شیپ  وشم  هناشن  نکم  دب  یسک  ره  شلاغآ  هب  .یبیبل  ای  یقیقد.شارخم 
تفگ و یمه  ار  حافـس  باب  نیا  رد  .يدسا.دابب  رـس  مهد  وت  شلاغآ  زک  دابم  نیا  تفگ  واگیب و  دیدنخب  تسج  مزر  نیا  مان و  نیا 

(. خیراوتلا لمجم   ) .دریگن تماقتسا  وت  راک  یشکن  یناوخن و  ار  ملسموب  ات  هک  درک  یمه  شلاغآ 

.رگشلاغآ

.نِّتفم .ضِّرحم ||  بکرم ) ص  [ ) [ِل َگ

.يرگشلاغآ

.نیتفت .ضیرحت ||  ( بکرم صماح  [ ) [ِل َگ

.هدنلاغآ

.ضِّرحم فن ) [ ) ِد [َل َد / 

.ندیلاغآ

یسک نتفوشآ  .یسک  رب  ندیناروشب  .هنتف  گنج و  تموصخ و  رب  ندرک  زیت  ندیناروشرب و  ارغا و  کیرحت و  نتخیگنا و  صم ) [ ) [َد
رب هنمد .) هلیلک و   ) .دنـشاب هدـیلاغآ  نم  رب  غوردـب  ار  وا  نکیل  دـنک  ردـغ  نم  رب  ریـش  هک  دـنکن  بجاو  تفگ  ...هبرتـش  يرگید :  رب 

ددرگ هریخ  اـت  راــبکیب  شرکــشل  رب  لاــغآرب  رکــشل  وـت  .روکــشوبا.دندرک  زیت  شگنلپ  نوـچ  هـنیکب  دــندرک  زیتـسا  شندــیلاغآ 
ناوختـساک شدـنلاغایب  هچرا  تسا  گس  گس  .دعـسدوعسم.دلاک  نورب  کبـس  هنایم  زو  دـلاغآرب  مهب  ار  نابرطم  .یـسودرف.شرس 

 : نداد داـب  رب  .ندرک  هدـنکارپ  ناـشیرپ و  .نتفوشآ  .دوش ||  ندـیلاغایب  ندـیلاغآرب و  هب  عوجر  .یناـقاخ.تسا و  مجا  ریـش  ءهراوخ 
ندیلاغآرب .دوش -  شیلاغآ  هب  عوجر  ینعم  نیا  يارب  .یـشاک  نسح.دیاشگب  رابگنز  ءهلفاق  مورب  دـلاغایب  ار  فلز  نآ  ضراع  درگب 

را مشچ  مشخ  اب  هک  هقلمح :  .ریقحت  هب  وا  رد  ندید  مشچ  ءهشوگب  ای  بضغ ، يور  زا  یسک  يور  رب  مشچ  ندیرد  یـسک ؛ رب  مشچ 
رگیدـکی رب  ار  ناگـس  هشراـحم ؛ .دوش  لـیغآ  مشچ  لـیغآ و  لوغآ و  هب  عوجر  .يدـسا.تدلاتفب  رود  زا  مه  مد  کـیب  تدـلاغآرب 

گنت ناـهرب || .)  ) .ندـیرابوا .عـلب  .ندربورف  هدـیوجان  ینزوز || .)  ) .شیروـت ندـیلاغآرب ؛ رگیدـکی  رب  ینزوز - .)  ) .ندــیلاغآرب
.تسا هدماین  ندنالاغآ  ندینالاغآ و  ورنآ  زا  تسا و  يدعتم  ردصم  نیا  و  ناهرب .)  ) .نتفرگارف

.هدیلاغآ

.تموصخ رب  هتفوشآ  هدیناروشرب و  هتخیگنارب و  هدرکزیت و  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد [َد / 

.شیلاغآ

(. یطخ يدسا ، گنهرف   ) .هریغ هاک و  نمرخ  نداد  داب  رب  صِما ) )

.ندناغآ
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.ندیناسیخ .نداهن  رت  .ندراغآ  صم ) [ ) [َد

.غالب غآ 

.ناوروگ ناجیروگ و  نایم  نادمه  نیوزق و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ُب

.شوغوب غآ 

.زیربت يزگ  رد 161300  ریمجم  هیق و  يراس  نایم  لیبدرا  هب  بارس  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) ْشُغ [ُب 

.رغآ

مکـشا شبیـشن ز  نوخربت  هوک  وچ  نوخ  زا  رپ  شزارف  دوب :  هداتـسیا  بآ  اجاج  هدش و  عطق  نآ  زا  بالیـس  هک  دور  کشخ  ِا ) [ ) [َغ
.قعمع.رغآ باغرا و  وچ 

.ندرغآ

زا  ) فاـفخ .هب  هدرغآ  یم  تقو  نیدـب  هکنآز  ناتـسود  اـب  نونکا  میروـخ  هداـب  یطخ : ) يدـسا ، گـنهرف   ) .ندروـخ صم ) [ ) [َغ َد
(. یطخ يدسا ، گنهرف 

.هدرغآ

دوـب وـت  نـیربز  شـشوپ  هـک  يّرت  زا  تتــشپ  هاـگرمک و  تساـخ  دردـب  هدـشرت :  .هدیــسیخ  .هدـید  مـن  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِد [َغ َد / 
ًارهاظ دـنا و  هدرک  داهـشتسا  تیب  نیمه  هب  هداد و  هملک  نیدـب  هراپ  هراپ  گنت و  زین  كزان و  گـنت و  ءهماـج  ینعم  .ینزوس.هدرغآ 

.هدشدروخ .دوش ||  هتفای  يرگید  دهاوش  رگم  تسا ، بسنا  هدید  من  هدیسیخ و  ینعم  نامه 

.يرغآ

.يراغآ ِا ) [ ) [َغ

.غادیرغآ

یکی هک  تسا  هلق  ود  ياراد  نآ  .کیزام و  .حون  هوک  .تارارآ  فلع ) یب  .کشخ  غاد ، ِیـسراف  يرذآ +  يرْگآ ، ِيدرک  زا  ( ) ِخا )
ءهجرد رد 45  تسا  هیکرت  سور و  ناریا و  نایم  دح  هوک  نیا  .تسا و  فورعم  گرزب  غادیرغآ  هب  يرگید  کچوک و  غادیرغآ  هب 

يدحرـس ءهطقن  درذـگ و  گرزب  غادـیرغآ  زا  قارع  ناریا و  يدحرـس  طـخ  .یلامـش  ضرع  ءهـجرد  چـیونیرگ و 39  یقرـش  لوط 
.تسامزآدرمب موسوم 

.یقیرغآ
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.ینانوی .یقیرِغا  سوکِرْگ ) ِینیطال  زا  قتشم  ( ) یبسن (ص 

.هیقیرغآ

.دوش ۀیمور  هب  عوجر  .هینانوی و  .یقیرغآ  ثینأت  یبسن ) ص  [ ) ِي یق َي /  ]

.سویرغآ

.تومله .ياپ  خرس  .سرغآ  غاطوط  .کنیشرت  .وراددازآ  .قانلج  .یلبج  قلس  .يّرب  قلس  .رقبلا  ضامح  .ومیلح  ِا ) ینانوی ، )

.زغآ

.دوش زوغآ  هب  عوجر  .كامریش  ِا ) [ ) [ُغ

.نوزغآ

.ینوزغآ هللادبع  نب  دمحم  نبدحاولادبع  هللادبعوبا  سأرلا  طقسم  اراخب ، هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.نتسغآ

.ندناپت .ندناپچ  .روز  راشف و  اب  ندرک  رپ  نتشابنا و  صم ) [ ) [َغ َت

.هتسغآ

.هدناپچ .هدرکرپ  راشفب  فم ) ن  [ ) ِت [َغ َت / 

.شغآ

.شوغآ فّفخم  ِا ) [ ) [ُغ

.یگتشغآ

.هتشغآ تفص  لاح و  تیفیک و  یگنوگچ و  ( صماح [ ) ِت ِغ َت /  [َغ / 

.نتشغآ

.عقن .عاقنا  .ندراغآ  .ندـیراغآ  .نتـشرس  .من  يرت و  اب  ندرک  مرن  .ندرغژف  .ندـناسیخ  .ندرک  سیخ  .نداـهن  رت  صم ) [ ) ِغ َت [َغ / 
زین طلخ  جزم و  نتخیمآ و  ینعمب  و  .دوش ||  هتشغآ  هب  عوجر  .ندرک  رت  .خیطلت  .خطل  .خمضت  .خضم  .خیمـضت  .خمـض  .ندولآ  || 

ردصم ًارهاظ  .دـیآ و  ود  ره  يدـعتم  مزال و  لعف  نیا  .تسا  بسنا  نیـشیپ  یناعم  نامهب  دـنروآ  یم  هک  يدـهاوش  نکیل  دـنا  هدروآ 
.راغایب .متشغآ  .دشاب  شراغآ  نآ  مود 
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.ینتشغآ

.نتشغآ ِردزا  .نتشغآ  روخرد  تقایل ) ص  [ ) ِغ َت [َغ / 

.هتشغآ

.هدولآ .هدرغژف ||  .هدـیراغآ  .هدراـغآ  .هدرک  سیخ  .هدـیناسیخ  .هداـهنرت  .يرت  من و  اـب  هدرک  مرن  ( فـن فـم /  ن  [ ) ِت ِغ َت /  [َغ / 
هژم زا  نوخ  مرابورف  ناهرب : ) زا   ) .هداد بآ  نیمز  اهگنهرف || .) زا   ) .طولخم .جوزمم  .هتخیمآ  .لولبم ||  .هدرکرت  .خطلم  .خمـضم 

.یسودرف .دش  هتشغآ  لگ  نوچ  نیمز  ناْشنوخ  دش ز  هتشک  هپس  ناروت  هرهب ز  ود  .كاکح.نوخ  ار ز  گنس  منک  هتـشغآ  هک  نانچ 
تس هتشگ  هتشغآ  تنوخ  زا  هک  لد  رب ز  وتب  دیآ  تمحر  ارم  .یسودرف.دوب  هتشغآ  روشک  نالی  نوخ  دوب ز  هتشک  نایناریا  زا  ناوارف 
سب هوک ز  نوماه و  هتشغآ  هتشگ  نوخب  .یسودرف.ما  هتشغآ  لگ  نوچ  نوخب  ار  نیمز  ما  هتشک  یسب  نم  نایناریا  زا  .یسودرف  .لگ 

رخ مرچ  نیا  يراغآ  ردنا  ریـشب  يروآ  مرن  مرچ  نیا  ریـش  نادـب  يروآ  مرگ  ریـش  نان  ماگنهب  .یـسودرف.هورگ  ود  ره  دـمآ ز  هتـشک 
نم هک  نادرم  ریش  اسب  .یسودرف.دش  هتشغآ  رخ  مرچ  ماجرفب  دش  هتشگ  نیردنا  رهپس  هتفه  ود  ...رمـس  یتیگب  ددرگ  هک  نوچ  نانچ 

.تشگ هتـشغآ  ردـنا  كاخ  هب  نوخب و  تشگ  هتـشپ  نوچ  هتـشک  زا  تشد  همه  .یـسودرف.ما  هتـشغآرب  ناْشنوخب  ار  نیمز  ما  هتـشک 
ْشنید درگ  رد  وهـس  هتـشغآ  شیور  بآ  اـب  لـقع  .يرـصنع.هتشگرس  دـنامب و  ریحتم  هتـشغآ  لد  نوـخ  هلـال ز  وـچمه  .یــسودرف 

دنا هتشغآ  رز  بآ  هب  شنیمز  .هورفش  فرش  .دش  هتشغآ  لگ  نوچ  رسبرس  نیمز  دش  هتـشک  هتـسخ و  رپ  تشد  همه  .یئانـس.هتشگان 
.يرتسبش دومحم  خیش  .نوریب  ياپ  یْهنَن  هدیشوپرس  وت  نوخ  رد  هتشغآ  ناهج  ناریلد  .یماظن  .دنا  هتشک  نارفعز  نآ  رد  یئوگ  وت 

.ندش هتشغآ 

.نتشغآ بکرم ) صم  [ ) ِت ُش َد ِغ َت /  [َغ / 

.ندرک هتشغآ 

.نتشغآ بکرم ) صم  [) ِت َك َد ِغ َت /  [َغ / 

.لغآ

بش .ارمک  .دشاب  نیمزریز  رد  يا  هدنک  رتشیب  هوک و  ای  هناخ  رد  بشب  نایاپراچ  رگید  ناواگ و  نادنفـسوگ و  ياج  ِا ) ( ) 1 [) ُغ [ِغ / 
.لوغ .لاغآ  .لاغ  .لغاب  .لوُغن  .لِغَن  .لوغآ  .واغ  بش  .هراغوش  .راغوش  .هزاغ  بش  .زاـغ  بش  .اـغوش  .لـیغآ  .هاـگوش  .اغبـش  .هاـگ 
نارخ هک  ورب  ورب  دنکیب :  .لید  .هجمـس  .جمـس  .مس  .كاپخ  .كابخ  .کبخ  .رپچ  .هدنک  .واغ  .هغاز  .زاک  .كاشوغ  .داشوغ  .اشوغ 

: لاثما .هام -  هگرخ  هاگرخ ، .دروداش  .دروباش  .هَراد  .هام  نمرخ  .هلاه  .يولوم.هلاسکی ||  ّرخ  ریپ و  رخ  ناوج و  رخ  اهلغآ  هب  دندمآ 
راکب ار  لثم  نیا  دروم ، ریاظن  رد  .دـندرگنزاب و  لغآ  هب  بش  دـنریم و  هاگارچ  رد  رگ  نازب  ًاـبلاغ  دـننک ؛ لـغآ  رد  ار  رگ  زب  باـسح 

.تسا هدمآ  لغآ  ینعم  هب  رعش  رد  زین  لاغآ  هچ  تسا ، حیحص  حتف  اب  ًارهاظ  ( - 1  ) .دنرب

.سلغآ
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(. هیودالا نزخم   ) .رَسوَد .سفیلِغا  ِا ) ینانوی ، زا  [ ) [ِل

.سیلغآ

لد .عباصا  ۀـسمخ  وذ  .قاروا  ۀـسمخ  وذ  .نولفاـطنف  .تشگنا  جـنپ  هیودـالا .) نزخم   ) .تشکنجنف رهاـط ) ینعمب  ( ) 1 () ِا یناـنوی ، زا  )
فحـصم هملک  نیا  ( - 1  ) .سنغآ .نلوطقداطنب  .نموطاطنب  .سیطاباطنب  .نلفاطنب  .قلثا  .نابـسیس  .هدـقف  .دـقف  .هیوبنـسگس  .بوشآ 

.تسا Vitex agnus ءهملک رد  Agnus

.ندنغآ

.ندنکآ صم ) [ ) [َغ َد

.ندنغآ

.ندناسیخ .نداهن  رت  صم ) [ ) [ُغ َد

.هدنغآ

.نیزح .نگمغ  .نیمغ  هدنغآ ؛ لد   - .ورـسخریما.هدنغآ تسود  رهم  زا  هگنآو  هدنک  نایناهج  رهم  لد ز  هدنکآ :  فم ) ن  [ ) ِد [َغ َد / 
دب ویگ  ار  ود  ره  نآ  رم  نابش  جنر  هار و  ندومیپ  رس ز  دندوب  هدروآ  ردنا  باوخب  رـسپ  هدید  جنر  اب  سیگنرف  مزاج :  .ممـصم  - || 

.هدنغرا ن ل : ( - 1  ) .یسودرف.گرمب هداهن  نت  و  ( 1) هدنغآ لد  گرت  زین  شرس  رب  رب و  رد  هرز  نابساپ 

.هدنغآ

.الیتر .رادرهز  توبکنع  زا  یعون  .شدنغ ||  .هدنغ  .هدنغاپ  .هدنغاب  .چولک  .ار  نتشیر  دشاب  هدرکدرگ  هدیچیپ و  ءهبنپ  ِا ) [ ) ِد [ُغ َد / 
.هدنغ .لیتُر 

.سنغآ

وذ .قاروا  ۀسمخ  وذ  .نلوطقداطنب  .نموطاطنب  .سیطاباطنب  .نلفاطنب  .تشکنجنف  .تشگنا  جـنپ  (. 1) سونگآ سکتیو  ینانوی  زا  [ُن ]
( - 1  ) .تسا هملک  نیا  فحـصم  شیغآ  سیلغآ و  .نولفاطنف و  .قلثا  .نابـسیس  .هدقف  .دقف  .هیوبنـسکس  .بوشآ  لد  .عباصا  ۀـسمخ 

.Vitex agnus

.وغآ

.هروخ .یهَپ  .نیبح  .نبح  .رامحلاّمَس  .هرهزرخ  هیودالا .) نزخم   ) .یلفد ِا ) )

.غاد غآ و 
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یسک شاغ  قشاع  .ندوب  وا  ءهتفیش  ناهاوخ و  تخـس  ندوب ؛ یـسک  ای  يزیچ  غاد  غآ و  ماوع ، لوادت  رد  عابتا ) زا  بکرم ، ص  [ ) [ُغ
ياهناوختـسا کی  کی  هکنانچ  ندوب  هدش  رازن  رغال و  تخـس  ندوب ؛ هدـمآرد  شغاد  غآ و  عابتا ) زا  بکرم ، ِا   || ) .ندوب يزیچ  ای 

.ندید ناوت  مشچب  وا 

.سروغآ

Juniperus sabina  . ءهملک برعم  ( - 1  ) .لْهُو (. 1) هنیفص هیودالا .) نزخم   ) .لهبا ِا ) )

.زوغآ

لثم .فنک -  .اـبل  .تساـمروگ  .کَـهِز  .هشُرف  .شُرف  .هّلَف  .هلَف  .هّلَپ  .هلَپ  .كامریـش  .كاـم  .هدـیئازون  ءهداـم  ِریـش  .زُغآ  ِا ) [ ) ْزُغ وغ /  ]
.ربتس یتسام  زوغآ ؛

.زوغآ

.تسا رایسب  ناریا  ياهلگنج  رد  دنزاس و  نآ  دننام  یلدنص و  زیم و  نآ  بوچ  زا  هک  یلگنج  تسا  یتخرد  مان  ِا ) )

.لوگزوغآ

.نارهط يزگ  رد 350500 تشد  هرس  نفرگ و  نایم  یلزنا ، تشر و  هار  رد  یلحم  مان  ِخا ) )

.شوغآ

یمه وت  خارف  هدرک  زاـب  شوغآ  يریپ  دـننک :  يراو  هرئاد  ود ، نآ  زا  نوچ  هدروآ  مهارف  تسد  ود  ناـیم  .لـغب  .شگآ  .شوگآ  ِا ) )
هب شتفرگ  .یسودرف  .گنت  شوغآ  هب  ار ]  ناریپ  شتفرگ [  هدایپ  گنر  لین  زا  دمآ  دورف  شوایـس  .یئاسک.شوغ  ءهفاکـش  اب  شوگ 

.یسودرف.وت شوغآ  میوجن ز  یئادج  وت  شوگ  دونشن  نخس  دب  نم  .یـسودرف.هار ز  جنر  زا  دیـسرپب و  شلاز  هاش ز  سواک  شوغآ 
راـتفگ چـیا  وـگم  ریگ  شوـغآ  هـب  رــس  ار  يودـنب  وـت  .یــسودرف.وت  شوـغآ  رد  مـنیب  روـگ  یمه  وـت  شوـه  لد و  مـنیب  هریت  یمه 
نمرخ ات  شود  رب  هبرح  راخ  وچ  شاب  یم  .یماظن.ار  تنهاریپ  یهگآ  دَْوبَن  هک  ار  تنت  مریگ  ناـنچنآ  شوغآ  رد  .یـسودرف.ریذپلدان 

تمـسرت رادـیب  تلود  لاصو  .یماظن.راّید  هدـیچان  شلگ  زا  شوغآ  کـی  راـخ  زا  هدرک  رپ  ار  شوغآ  رازه  شوغآ  رد  یـشک  لـگ 
گنت مریگب  شـشوغآ  رد  اـت  يآ  نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم  .ظـفاح  .هدز  باوـخ  تخب  شوـغآ  رد  وـت  يا  هتفخ  هک  دـنهدن 

، تسا یبرع  رجح  یسراف و  رانِک  َرب و  زا  ریغ  هملک  نیا  و  .گنر ؟ گنر  دیابر  یقلد  نم  وا ز  نادواج  مناتـس  يرمع  وا  زا  نم  گنت 
ینونک لامعتـسا  رد  لغب  .دـشاب و  نتفرگ  نت  يوس  کی  اب  هدرک و  هقلح  مین  تسد  کی  اب  اهنت  نتفرگ  رانک  رد  نتفرگ و  رب  رد  هچ 

(. || اخیلز فسوی و   ) یـسمش .رانک  رد  ای  شیدوب  شوغآ  رد  رارق  شدوبن  يو  زا  تعاـس  یکی  تسا :  راـنک  رب و  شوغآ و  زا  معا 
هب نتفرگ ؛ شوـغآ  رد  (. - ناتـسلگ  ) يدعـس .شیوـخ  شوـغآ  رد  درک  ناوـت  تسد  شیپ  هباوـخمه  ربـلد  دوـبن  رو  ندرگ :  ًاعـسوت ،

.قناعت ندیـشک ؛ شوغآ  رد  ار  رگیدـکی   - .ار يزیچ  ای  یـسک  ندـیناسود  دوخب  هدروآ ، مهارف  تسد  ود  ناـیم  رد  .ندیـشک  شوغآ 
ناسب وا  يور  نآ  .لَغب  کی  شوغآ ؛ کی  تشادرب : ناوت  شوغآ  هب  هک  نآ  دننام  ذغاک و  بوچ و  ای  هایگ  زا  رادـقم  نآ  .هقناعم || 
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شوغآ کی  راخ  زا  هدرک  رپ  ار  شوغآ  رازه  .یضورع  فسوی  .هنشوغ  شوغآ  کی  ناسب  وا  يوم  نآو  کشخ  شوغ  شوغآ  کی 
کی  - .همزح دشاب ؛ هک  زیچ  ره  زا  شوغآ  کی  (. - يزنطن بیدا   ) .بتک ربض  باتک ؛ نتـسب  شوغآ   - .یماظن.راّید هدـیچان  شلگ  زا 

نالـسرا و ءهجاوخ  يا  كرت :  ناگدنب  نامالغ و  ياهمان  زا  یمان  .ثغـض ||  هایگ ؛ شوغآ  کی   - .هرابـضا ذغاک ؛ ای  باتک  شوغآ 
تنابـساپ رگم  ...تشاد  لیم  یکدنا  ودب  شعبط  هک  تشاد  لیخ  رد  هرهچیرپ  یقاشو  .يدعـس.شومارف  نکم  دوخ  هد  نامرف  شوغآ 

.يدعس ؟ دش شوغآ  شوغآ  رد  تتسد  هک  دش  شومارف 

.نتشوغآ

(. يروعش زا   ) .نتفرگ شوغآ  رد  صم ) [ ) [َت

.ندیشوغآ

(. يدسا زا  يروعش   ) .ندرک سیخ  .لغب  ناهرب || .)  ) .ندیشک رب  رد  .نتفرگ  لغب  رد  صم ) [ ) [َد

.لوغآ

.لیغآ مشچ  لوغآ ؛ مشچ  .هغاز ||  .لغآ  ِا ) )

.ندنوغآ

.دوش ناسآ  نآ  ندیئاخ  غضم و  ات  نآ  دننام  کشخ و  ریجنا  ولآ و  نوچ  ار ، يزیچ  ندیناسیخ  ناهد  رد  صم ) [ ) [َد

.ندینوغآ

.ندنوغآ صم ) [ ) [َد

.شیغآ

عوجر . Agnus فحصم ( - 1 (. ) 1) دوش سیلغآ  هب  عوجر  هیودالا .) نزخم   ) .تشکنجنف ینانوی ، هب  رهاط  ینعم  هب  ِا ) یناـنوی ، زا  )
.دوش سیلغآ  ءهملک  ءهیشاح  هب 

.لیغآ

، دنیوگ نیغ  رسک  هب  لِغآ  زورما  .بش و  هب  ناواگ  نادنفسوگ و  يارب  ياج  يرشخمز .)  ) .لبطصا .روخآ  .هناخروتس  .هاگروتـس  ِا ) )
.لوغآ نیغ و  مضب  لُغآ  زین  و 

.لیغآ

رظن نم  يز  درک  مدز  مالـس  یکی  ار  وا  کـمرن  دـهد :  ینعم  ندـید  مشخب  هبکرم ، تروـص  دوـش و  بکرم  مشچ  اـب  هملک  نـیا  ِا ) )
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رد هدـیرد  ياهمـشچ  اـب  بضغب و  نتفر ، هلُغ  مشچ  زورما  تسا و  نآ  فدارم  سوـلآ  مشچ  لوـغآ و  مشچ  .كاـکح.لیغآ  مـشچب 
.وا ندیناسرت  دیدهت و  دصقب  تسا  ندید  یسک 

.هیغآ

.یغاوَا ج ، ءامسالا .) بذهم   ) .بآدنب .دنرآ ||  تشک  يوسب  يرایبآ  يارب  هک  هچیوج  ِا ) ع  [ ) [َي

.فآ

.سمش .روخ  .رهِم  .کسملا ||  لازغ  .نیکشم  يوهآ  .کشم  يوهآ  .اطخ  يوهآ  .نتخ  يوهآ  .نیچ  يوهآ  .راتات  يوهآ  ِا ) )

.تافآ

یهجو زا  تسا  لاـم  بسک  دیـسر ، دـنناوتن  نآ  زجب  ضارغا  نیدـب  تسا و  بوـلطم  هک  راـهچ  نآ  اهبیـسآ :  ۀـفآ .)  ) تـفآ ِج  ِا ) (ع 
رد ...یـضراع  تافآ  ثداوح و  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دـیآرد ناـکما  رد  هک  ردـقنآ  تاـفآ  ثداوح و  زا  سفن  تنایـص  ...هدیدنـسپ و 

ياهبیسآ تعارز ، رد  ینامسآ ؛ تافآ   - .یماظن.تافآ ریخأتلا  یف  تفگیم  کلف  تاجانم  رد  قیاقش  اب  هشفنب  هنمد .) هلیلک و   ) .نیمک
.نَِحم .تایلب  .بئاصم  .نآ ||  لاثما  گنز و  ماجش و  خلم و  گرگت و  نِس و  نوچ  دسر ، تشک  هب  هک  يّوج 

.رافآ

.دنا هدرک  طبض  زین  رانآ  ار  نآ  .تسا و  هار  گنسرف  راهچ  فیطق  نآ و  نایم  و  نیرحب ، هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.قافآ

.هنامز ًاعـسوت  و  اهیاج ، .ناهج  .یتیگ  .ملاع  .راطقا ||  .یحاون  .نوماه  فارطا  .فارطا  .نامـسآ  ياه  هنارک  .اـه  نارک  .قفا  ِج  ِا ) (ع 
نخـس سک  تس  هتـسجن  زگره  هکنآ  تسجب  .یـسودرف.رون  تفای  وا  ّرف  زا  هن  نآک  دـبن  رود  کیدزن و  اجره ز  قافآ  رد  راگزور : 

يرهچونم .تس  هداشگب  وا  داشگن  ار  شردپ  نآ  چره  تس  هداهن  يور  ودب  قافآ  همه  کلم  .یسودرف.سب  قافآ و  رد  يو  زا  دنام 
مدیسرب يزور  یقهیب ص280 .) خیرات  زا   ) .رانید هکـس  قافآ و  ةوسک  زارط  دیان  ام  مان  هب  زج  ار  وت  کلم  راد  هک  ناوید ص152 .) )

يز وت  لضف  تمحر و  ریظن  قافآ  رد  تسین  تِک  يدنوادخ  يا  .ورسخرصان  .رخسم  قافآ  دب  هدنب  کلف  مارجا  ار  نآک  يرهـش  ردب 
دهع وچ  .ورـسخرصان  .تسناهج  رد  تسناـهج و  نوریب ز  دوخ  وا  تسوا و  ریز  ناـهج  قاـفآ  .ورـسخرصان  .تسا  رتتـسم  وت  تجح 

رد نآ  رکذ  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دوش ریاس  قاـفآ  رد  نآ  رکذ  .ورـسخرصان.رمحا و  خـیرم  يور  نـالی  غیت  وچ  هریت  قاـفآ  مرج  ودـع 
.مرادن مجعم  فرح  کی  قافآ  رد  تمان  شقن  یب  هک  يزارط  نید  یهز  هنمد .) هلیلک و   ) .تشگ طوسبم  ریاس و  ملاع  راطقا  قافآ و 
تـشاد ار  دوخ  هن  اهنت  بدا  یب  .یناقاخ  .مراد  نم  هک  راک  نیا  تسا  مایا  ءهچیزاب  مراد  نم  هک  رای  نیا  تسا  قافآ  ءهرایع  .یناـقاخ 
.تسوا ياـج  قاـفآ  همه  دروخ  مغ  هچ  رگید  شیوخ  ماـقم  ياـج و  داـتفرب ز  درم  نوچ  .يوـلوم.دز  قاـفآ  همه  رد  شتآ  هکلب  دـب 

قافآ رد  هکره  رـش  ریخ و ز  قافآ ز  رد  هچره  .يدحوا  .تسین  مرادیرخ  هک  معاتم  هچ  برای  دنرخن  مچیهب  قافآ  رـساترس  .يدـعس 
قافآ یلیامح ، قافآ   - .ظفاح.یناطلـس هش  ءهزاوآ  يدوعـسم و  تیـص  داشگ  قافآ  همه  تفرگ و  فارطا  همه  .وجاوخ.رگم  دـسانش 
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طخ رب  هک  نیمز  زا  یطاقن  یئاوتـسا ؛)  ) یبالود قاـفآ   - .تسا هدـش  عقاو  بطق  ود  اوتـسا و  طـخ  ریغ  رد  هک  نیمز  زا  یطاـقن  هلیاـم ؛
.تسا هداتفا  بونج  ای  لامش  بطق  رد  هک  نیمز  زا  یطاقن  يوَحَر ؛ قافآ   - .تساوتسا

.یقافآ

ریـس لباقم  .سفن  نوریب  رد  ریـس  .ناهج  ندید  كولـس ، بابرا  هیفوص و  حالطـصا  رد  یقافآ ؛ ریـس   - .قافآ هب  بوسنم  یبسن ) (ص 
(. || 41/53  ) .ّقـحلا هنا  مهل  نیبـتی  یتـح  مهـسفنا  یف  قاـفَالا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  نآرق :  تیآ  نـیا  زا  ذـختم  .یجراـخ  یـسفنا و 

.تسا عتمت  ّجح  ندرازگ  هب  فلکم  وا  دراد و  تماقا  هناخ  یگنسرف  هدزناش  زا  شیب  رد  هکنآ  .یقفا  هقف ) حالطصا  )

.تفآ

.ررـض .هیلب  .الب  .تلع  .تمحز  .هحناج  يرـشخمز .)  ) .هضراع .ههاع  .تهاع  .هفآ  .ۀفآ  یـسراف ) تفکآ  ءهشیر  زا  دیاش  ( ) ِا ع  [ ) [َف
ره هب  وا  بیسآ  ءهتشک  هداهن  یماک  ره  هب  وا  لیبشن  تفآ  هدیسر  تافآ :  .وهآ ج ، .بیع  .دنزگ  ینجنبر .)  ) .يرامیب .بیسآ  .تفکآ 

ناـبیبط و زین  ار  حور  هک  رتراوازـس  .یـسودرف.نیک  نوریب ز  كاـپ و  همه  تفآ  زا  نـید  هزیکاـپ  دیـشاب و  دـنمدرخ  .کیجنم.دهـشم 
هک یبیبطب  دوش  دنمتجاح  ...دوش  مشخ  رد  مدرم  هک  یتقو  یقهیب .) خیرات   ) .دـننک هجلاعم  ار  تفآ  نآ  تقو  نآ  ات  دـننیزگ  ناجلاعم 
درخ رب  یتفآ  گرزب  تعاس  نآ  رد  دیآ  ادیپ  وا  رد  یتوطـس  دوش  مشخ  رد  مدرم  هک  یتقو  یقهیب .) خیرات   ) .دنک جالع  ار  تفآ  نآ 

فالخ تفآ  كره  .ورسخرصان.مابرات  هاچ  ياج و  تفآرپ  نیز  نیملاعلا  هلا  يا  ریگ  نم  تسد  یقهیب .) خیرات   ) .دشاب یلوتـسم  يو 
ياهرد دیاشگ  وا  مه  نخـس  دیلک  رگم  دیاشگن  يده  رد  .ورـسخرصان  .شتفآ  زا  زیهرپب  باتب و  وا  زا  يور  وت  شلد  رب  تسه  یلع 

ره ار  متفآ  کی  .دعسدوعسم  .منک  اهر  وت  ِسپ  تسا  تفآ  هک  لد  نیا  ارت  مغ  منادن  درک  هراچ  چیه  رگ  .ورـسخرصان  .يولب  تفآ و 
قماو ناتساد  نوچ  الب  هنتف و  رپ  نونجم  تشذگرس  نوچ  .دعسدوعسم  .دننک  باب  رازه  بش  ره  ار  مهدنا  کی  دنهن  قیرط  دص  زور 

دوب هک  نادان  اب  دابم  تَّیتسود  .یئانس.تسا  هش  لذ  هاپس ، يزاین  یب  تسا  هپـس  تفآ  شـشخب  یب  هاش  .دعـسدوعسم  .رطخ  تفآ و  رپ 
هلیلک و  ) ...و نامرح  تسا  زیچ  شـش  کـلم  تفآ  دـنیوگ  (. هنمد هلیلک و   ) .تسا فلـصت  لـقع  تفآ  .یئانـس  .ناـج  تفآ  شیتسود 
ات ددرگ  هفطن  محر  رد  هک  زور  نآ  زا  یمدآ  و  هنمد .) هلیلک و   ) .تفاـی ناوـتن  تداـیز  یعتمت  تفآ  تـقو  رد  يار  ترثـع  زا  هـنمد .)
هچ شتفگ  یـسک  هنمد .) هلیلک و   ) .مدرک دننام  ...تفآرپ  هاچ  نادب  ار  ایند  نم  هنمد .) هلیلک و   ) .دهرن تفآ  زا  هظحل  کی  رمع  رخآ 
ره دزیگنارب  تفآ  رازه  دنیـشنب  هک  یهاگنآ  ره  دـناشنب  رهـش  زا  شورخ  ناتـسلگ .) ( ؟ تسا تفاخم  نیدـنچ  بجوم  هک  تسا  تفآ 

خلَم و نوچ  دسر ، ار  تشک  هک  بیسآ  .لیمج ||  تخس  یقوشعم  يرعش ، نابز  رد  لد ؛ نید و  تفآ   - .يزعم .دزیخرب  هک  یهاگنآ 
؛ يوامـس تفآ   - .فسخ هلزلز و  لیبق  زا  ینیمز  بیـسآ  یـضرا ؛ تفآ   - .لیـس هقعاـص و  قرب و  ماجـش و  گـنز و  گرگت و  نس و 

.تسا باقع  تفآ  باقع  رپ  .تسین  جارخ  جاب و  مغ  ار  هدیسر  تفآ  لاثما : .يّوَج -  بیسآ 

.باتفآ

وا یتشز  زک  رظنم  هیرک  نانچ  هن  یصخش  هیاس :  لباقم  .دیـشروخ  .سمـش  رون  رون ) غورف ، بات ، روخ +  رهِم ، فآ ، زا : ( ) بکرم ِا  )
حبص ره  هک  نیمز  نامـسآ  بکوک  نیرتگرزب  ًاعـسوت ، ِخا )  || ) .يدعـس.دادرم باتفآ  رب  رادرم  هللاابذوعن  یلغب  هگنآو  داد  ناوت  ربخ 

.سمـش .دیـشروخ  .هاش  نارتخا  .رِـش  .ویل  .همـشچ  .فآ  .روه  .روخ  .رهم  .دوشورف  هاگنابـش  دـنک و  نشور  نیمز  يور  دوش و  علاط 
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مان اهدصب  نآ  زا  ارعش  .ههِالا و  .ءاریتب  .تاهم  .زوجع  .هلازغ  .هیراج  .ءاکذ  .اضیب  .سوباقوبا  .قرش  هغللاروتسد .)  ) .قراش .حوی  .حوب 
یتبسن مهب  هام  وچ  ناباحص  باتفآ و  یبن  نآ :  لاثما  حیسم و  ءهیاسمه  رواخ ، ورـسخ  زور ، ءهلبآ  مجنا ، هاش  لیبق  زا  دنا  هدرک  ریبعت 
درگنب یمه  مراـچ  .یـسودرف.باتفآ ز  نـیمز  درگ  تـشگ  یمه  بآ  دـمآ  دورف  شتآ  دـشرب  یمه  .یـسودرف.هار  تـسار  رگدـکی 
باتفآ تفرب  .یسودرف.بآ  نیئآ و  رف و  اب  تشگ  ناهج  باتفآ  لمح  جربب  دمآ  وچ  .یسودرف.باتش  دیآ  شناگرزب  گنجب  باتفآ 

زا باـتفآ  نوـچ  تفاـت  یمه  زاـب  درگ  نآ  زا  لاز  متـسر  خر  .یـسودرف  ؟ دـیدن یتفگــش  نآـک  یــسک  دـناد  هـچ  دـیدپان  ناـهج  زا 
وید مرگ  دوش  باتفآ  نوچ  دالوا  تفگ  ودب  .یـسودرف.باتفآ  شبات  دش  هریت  ورب  بایـسارفا  دش  هگآ  رکـشل  زا  وچ  .یـسودرف.زارف 

بارخ رسکی  دابآ  رهش  نآ  دش  يرب  زیورپ ]  ورـسخ [  هاگرد  دمآ ز  هک  یپ  موش  ءهماکدب  تشز  نآزو  .یـسودرف.باوخب  دیآ  ردنا 
شتآ و رپ  یتشک  نوچ  .یسودرف.باتفآ  شبات  زا  هزبس  رگو  بآ  هنـشت ز  هک  مداش  هنوگنادب  .یـسودرف.باتفآ  یتفات  یمه  رب  رـسب 
ود نیا  زا  کنیا  ...دندوب  نشور  باتفآ  ود  ...دوعسم  دومحم و  .يدجسع  .نهج  ءهشوگ  زا  رس  باتفآ  دز  نوریب  لین  بآ  ردنا  درگ 

.تسا نشور  باتفآ  نوچ  ناشیا  یلاعم  یلاعت  هللادمحب  یقهیب .) خیرات   ) .تسا هتـشگ  لصاح  رامـشیب  رادبات  ءهراتـس  نیدنچ  باتفآ 
نـشور وا  زک  منیب  نامگ  یب  باتفآ  دیآ  مشیپ  تجحب  رگ  یقهیب .) خیرات  ( ؟ دیآ باسح  رد  اجک  هّرذ  باتفآ  شیپ  یقهیب .) خیرات  )
باتفآک تس  هدنامن  سب  .ورـسخرصان  .دنرونا  هام  هن  نشور و  باتفآ  ین  لحز  هن  خـیرم و  هن  هرهز  هن  يرتشم  ین  .ورـسخرصان.مرت 

وا زا  لدـع  لد و  باتفآ  تسا  لقع  كاپ  لقع  راثآ  همه  ثراو  تسا  لدـع  .ورـسخرصان.باجح  دـنک ز  نورب  برغمب  رـس  يادـخ 
باتفآ و  هنمد .) هلیلک و   ) .تسا نشور  باـتفآ  نوچ  و  هنمد .) هلیلک و   ) .يدرک هدجـس  شَخُر  شیپ  باـتفآ  .ورـسخرصان  .تساـیض 

وا رهب  زا  باتفآک  لایخ  یناداـن  ار ز  اـبرح  تسه  هنمد .) هلیلک و   ) .تفاـتب يدومحم  تیار  هاـم  سکع  زا  راـید  نآ  رب  يدـمحا  تلم 
یئوگ هک  تدابع  ّرف  زا  ینارون  نانچ  .راـطع  ؟ بارخ وا  قشع  اـبرح ز  يدـش  یک  باـتفآ  يدومن  دوخ  ردـقب  رگ  .راـطع.لاقتنا  درک 
لمحب یمه  فرش  حیتافم : )  ) .تسا لمح  رد  هجرد ]  مهدزون  هب  وا [  فرش  .تسا و  دسا  وا  ءهناخ  و  .يدعس.ناهام ||  دنناباتفآ و 

هّرغ هجاوخ  هدنام  یکدنا  زومت  باتفآ  تسا و  فرب  رمع  .ورـسخرصان  .لمح  باتفآز  هک  زج  رطخ  تس  هتفاین  دـنچ  را  باتفآ  دـبای 
 - .يرونا.باتفآ رغاس  رد  وت  يور  هاـم  ّیقاـس  راـثن  هتخیر  وت  شو  نامـسآ  نشج  رد  بارـش :  ًازاـجم ، بکرم ) ِا   || ) .يدعـس.زونه

رخآ هب  کیدزن  وا  رمع  ار ؛ یـسک  نتفر  راوید  رب  باتفآ  .تسا -  رگراـک  ناـموت  هس  باـتفآ  هب  باـتفآ  زور : ره  باـتفآ ؛ هب  باـتفآ 
شباتفآ دیـسر  نارود  درک ز  هریت  شنـشور  هم  هنامز  ندـیدرگ :  کیدزن  نایاپب  وا  رمع  ندیـسر ؛ يدرزب )  ) درزب باتفآ  .ندیـسر - 

باتفآ  ) نداد باتفآ  .نتساوخ -  ندیشوپ  حیبقت  اب  ار  ینـسح  يزاجم ، اب  ار  یتقیقح  ندودنا ؛ لگب  باتفآ  .یجواس -  ناملـس  .درزب 
زا شیپ  ندرب ؛ یئاجب  ار  باتفآ  .سیمـشت -  .نآ  دیب )  ) تپ ندـش  هابت  ای  يوب  ندـشب  يارب  باتفآ  رد  نآ  ندرتسگ  ؛ ار هماج  ندرک )

.ماب بل  باتفآ  راوید ؛ رـس  باتفآ  .ندرک -  باتـش  نتـشاذگن ؛ هیاسب  ار  باتفآ  .میدرب -  هِد  هب  ار  باتفآ  ندیـسر : ياجنادـب  بورغ 
.يزعم.دوب راوید  رس  رب  شلما  باتفآ  رـس  رب  دشابن  وت  لدع  ءهیاس  ار  هکره  گرم :  هب  کیدزن  يریپ  زا  هیانک  .راوید  رـس  دیـشروخ 

رب شباتفآ  دیود  تماب  رب  دیشروخ  نوچ  هکره  .ورسخریما  .يا  هتفر  راوید  رس  رب  رمع  دیشروخ  يا  هتفرراکزا  وت  رجه  متسیک ز  نم 
بحاص نار  تنطلـس  یکی  ندیـسر :  نایاپ  هب  کـیدزن  وا  رمع  ندـش ؛)  ) نتفرورف هوکب  یـسک  باـتفآ  .ورـسخریما.دش -  راوید  رس 

داهن بشخن  هب  يور  شک :  هام  .بشخن  هام  .مایـس  هام  .عنقم  هاـم  شک ؛ ِباـتفآ  .يدعـس.هوکب -  شباـتفآ  تفر  تساوخورف  هوکش 
باتفآ و .راوید -  رـس  باتفآ  .گرم  هب  کیدزن  يریپ  ماب ؛ بل  باتفآ  .ینزوس.شک -  ِهَچ  باتفآ  وچ  يدرزب  هرهچ  ناسنیز  مهاوخ 

ءهعبار رد   ) راهن طسو  رد  باتفآ  لثم  .لیمج -  تخس  باتفآ ؛ لثم  .زور -  لّوا  باتفآ ؛ رـس  .نارهزا -  .نیـسمش  .نارمق  .نیّرین  هام ؛
خر يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ  باتفآ  لیلد  دمآ  باتفآ  لاثما : .نشور -  میظع  .راکـشآ  دـیدپ و  کین  .ادـیپ  يوق  .ادـیوه  تخـس  ؛) راهن

.ددرگ ز ریزگان  باتـش  تعرـس و  زا  یگنت  رد  دنکن و  ماجنا  تقوب  ار  راک  لهاک  يدـلجب ؛ لبنت  داتفا  يدرزب  باتفآ  .يولوم  .باتم 
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دهد تسد  دوب  نکمم  هک  ررض  نایز و  رت ؛ هایـس  نیا  زا  ربنق  هن  دوش  یم  رتمرگ  نیا  زا  باتفآ  هن  .ایـض  تسین  تفگـش  هجیتن  باتفآ 
.درادن ياج  ندیساره  نآ  ندیناسر  نایاپب  راک و  ندرک  لابند  زا  رگید  داد ، تسد 

.باتفآ

.تسا دورناکشک  ءههار  بآ  هدفار و  نآ  و  هوک ، تشپ  هب  دریگ  همشچ  هوکریجنا  زا  هک  تسا  يدور  مان  ِخا ) )

.باتفآ

مان هب  يا  هموظنم  هلمجزا  تسا و  رایسب  راعشا  یسراف  هب  ار  وا  .یلهد  نایاورنامرف  زا  نیدلا ، جورم  رفظملاوبا  ملاع  هاش  صلخت  ِخا ) )
.تسا ق .   . رد 1221 ه وا  تافو  .ناخرداق  مالغ  ءهنتف  حرش  رد  بوشآرهش 

.تسرپ باتفآ 

ءهدنتسرپ .سمشلادباع  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .سِّمـشم .دنک  شیاین  يا  هلبق  ای  یئادخ  نوچ  ار  باتفآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َپ َر
.كدرگزور .ضرالادـسا  .كدرگ  باتفآ  .هیابرح  .لـجح  (. 1) نوالاماخ .نوملقوب  .ابرح  بکرم ) ِا   || ) .تسرپدیـشروخ .باـتفآ 

هک ار  روناج  نآ  لاح  نآ  رد  دراد :  باتفآ  ارف  يور  هرامه  هک  هساپلچ  نوچ  تسا  يروناج  نآ  .سـالپرام و  .نویلگنا  .روخ  .هرمژپ 
ار نآ  هک  یلگ  يراخب || .) نیبلاطلا  سینا   ) .تسا هدش  قرغتـسم  ناریح و  باتفآ  لامج  رد  هک  مدید  دـنیوگیم  تسرپ  باتفآ  ار  وا 

یلگ نآ  .نویرذآ و  .نوگرذآ  اناد .) کتخرد  لیذ  ناهرب ،  ) .قاوقو .اناد  کـتخرد  .كدرگ  باـتفآ  .دـنیوگ  نادرگ  باـتفآ  زورما 
یقبط نوچ  مامت  يریودت  اب  گرزب و  درز و  یلگ  نهپ و  ياهگرب  اب  رتربتس ، یهاگ  یماهبا و  ِيربتـسب  تسا  زبس  نآ  قاس  هک  تسا 

لگ دراد  رـس  باـتفآک  یئوس  ره  نوگبآ :  .لـینلا  سورع  .وبآ  .دوربآ  .قرزا  لـگ  .دوبک  لـگ  .رفولین  .سمـشلاراود ||  .مونت  .درخ 
هب ار  یعاکـش  حارـص ، بحاـص  .یماـظن.تسرپ و  باـتفآ  ودـنه  شدـناوخ  تسه  قرزا  هک  یلگ  ره  مرجـال  دراد  رظن  وا  رد  قرزا 
 || .دـنیوگ زین  بـهارلا  ةربا  و  ( 2) هیبرعلا ۀـکوش  ولیفاـک و  کـهمراخ و  هلخرچ و  هخرچ و  ار  نآ  هک  هدرک  همجرت  تـسرپ  باـتفآ 

زا ( - 1  ) .لله .عیماری ||  .نویله  .ایگرام  .هبوچرام  (. 3) جارفسا .هیکولم ||  .بارغلازبخ  .ایخولم  .غالکنان  .يزابخ  .كرینپ  .جاترو 
.سگاراپ سآ  ینانوی  زا  ( - 3  ) .اکیبارآ انیپس  ( - 2  ) .نئل یئاماخ  ینانوی 

.کتسرپ باتفآ 

.دنیوگ رهره  ار  نآ  دـنه  رد  و  دـشاب ، باتفآ  يوس  هلمج  نآ  ياهگرب  هک  درخ  یتخرد  .تسرپ  باتفآ  رغـصم  ( بکرم ِا  [ ) [َپ َر َت
(. ءالضفلادیؤم  ) .دیامن گنر  گنر  هک  نوملقوب  ءهماج  || 

.یتسرپ باتفآ 

.سیمشت .سمش  تدابع  ( بکرم صماح  [ ) [َپ َر

.درورپ باتفآ 
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دـشاب هدرورپ  باتفآ  هک  یبارـش  ار :  ندـمآ  ماوق  اـی  ریمخت  دنـشاب  هداـهن  باـتفآ  رد  هکنآ  .هدرورپ  باـتفآ  ( بکرم فم  ن  [ ) [َپ َو
(. همانزورون  ) .دوب اهبارش  ءهمه  زا  رتراوگدوز  رت و  فیطل 

.نهپ باتفآ 

.دریگ باتفآ  ار  يارس  حطس  زا  یتمسق  هک  دادماب  زا  هاگنآ  یگناخ ، لوادت  رد  بکرم ) ِا  [ ) [َپ

.نیبج باتفآ 

.نابات نیبج  بحاص  بکرم ) ص  [ ) [َج

.همشچ باتفآ 

(. ناهرب  ) .باتفآ صرق  .باتفآ  ءهمشچ  ( بکرم ِا  [ ) ِم ِچ َم /  [َچ / 

.كدزد باتفآ 

.دنراذگ باتفآ  رد  هتخاس و  ایروب  ین  زا  نالفط  هک  يا  هکبش  بکرم ) ِا  [ ) [ُد َد

.ور باتفآ 

ناتـسمز مسوم  رد  رَـسَن :  راسَن ، اسَن ، لباقم  .وتب  .هقرـشم  .قارـشم  .هاگ  باـتفآ  .باـتفآَرب  .دـبات  نآ  رب  باـتفآ  هک  یئاـج  بکرم ) ِا  )
.لیمج تخس  یتروص  اب  .باتفآ  نوچ  یئور  اب  بکرم ) ص   || )) .يدعس (. 1) یئور باتفآ  رد  یباتفْآیور  اب  دهاوخ  زیچ  ود  يدعس 

.یسایق حیحصت  اب  ( - 1)

.يور باتفآ 

.ور باتفآ  ( بکرم ِا  بکرم ، (ص 

.هیور باتفآ 

.هاگ باتفآ  .باتفآرب  حارص .)  ) .هقرشم .قارشم  بکرم ) ِا  [ ) ِي [َي / 

.یگدز باتفآ 

.دیاز باتفآ  رد  ندنام  رایسب  زا  هک  دشاب  ییرامیب  نآ  و  سمشت ، ( بکرم صماح  [ ) ِد [َز َد / 

.هدز باتفآ 

.دشاب هدش  رامیب  وا  رب  باتفآ  نتفات  يرایسب  زا  هکنآ  .سمشتم  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد [َز َد / 
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.درز باتفآ 

ناطلس شیپ  و   : راویا .رود  ِنیسپ  .رگید  زامن  زا  سپ  .لیصا  .دیامن  هدیرپ  باتفآ  گنر  هک  بورغ  کیدزن  ( بکرم ق  بکرم ، ِا  [ ) [َز
.دـمآ ریما  شیپ  درز  باتفآ  داهن و  ریماـب  يور  دـناشنرب و  ار  یخرف  تشاذـگورف و  اـهراک  هلمج  هلاـقمراهچ .)  ) .درز باـتفآ  دـش ،
باتفآ دش  کیدزن  مرمع  زور  تشذگ  وت  زا  رود  ندیـسر :  کیدزن  وا  گرم  ار ؛ یـسک  ندـش  کیدزن  درز  باتفآ  (. - هلاقمراهچ )

.یماظن.مدرز باتفآ  دش  کیدزن  مدرگ  باتفآ  رب  داتفا  .یناقاخ.شدرز 

.يدرز باتفآ 

.درز باتفآ  ( بکرم ق  بکرم ، ِا  [ ) [َز

.تعلط باتفآ 

.راذع باتفآ  .يور  باتفآ  .لیمج  تخس  بکرم ) ص  [ ) [َط َع

.راذع باتفآ 

.تعلط باتفآ  ( بکرم ص  [ ) [ِع

.هاگ باتفآ 

.دبات نادب  باتفآ  زور  رتشیب  هک  هناخ  ياجنآ  .وتب  .قارشم  .ور  باتفآ  يرشخمز .)  ) .هقرشم .باتفآرب  بکرم ) ِا  )

.نادرگ باتفآ 

هک یلگ  .دـبات ||  رتمک  يور  رب  باتفآ  ات  اهرفـس  رد  يدنتـسویپ  هالک  مدـقم  رب  هک  ادـج  يا  هبل  .رتچ ||  .نابیاس  بکرم ) ِا  [ ) [َگ
نوچ گرزب  نهپ و  درز و  یلگ  بّغزم و  گرزب و  ياهگرب  اب  دسر  رتشیب  یمدآ و  يالابب  نآ  يازارد  ماهبا و  ود  ِيربتـسب  نآ  قاس 

باتفآ .سمشلاراود ||  .مونت  .دنروخ  ار  نآ  زغم  هداد و  تفت  نالیگ  رد  یکچمس  هناودنه  همخت  نوچ  ار  نآ  مخت  و  درخ ، ینحص 
.نوملقوب رمع .) نبدومحم   ) .كدرگزور .ابرح  .تسرپ 

.شدرگ باتفآ 

.ءابرح بکرم ) ِا  [ ) [َگ ِد

.كدرگ باتفآ 

.كرینپ .يزابخ  .تسرپ ||  باتفآ  لگ  .نوملقوب ||  .تسرپ  باتفآ  .ءابرح  بکرم ) ِا  [ ) [َگ َد

.یگتفرگ باتفآ 
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.باتفآ یگدیشوپ  .سمش  باجتحا  .سمش  فوسک  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ِگ ِر َت / 

.نگ باتفآ 

.نیگ باتفآ  بکرم ) ص  [ ) [ِگ

.ینگ باتفآ 

.ینیگ باتفآ  ( بکرم صماح  [ ) [ِگ

.ریگ باتفآ 

نابیاس نوچ  ناـهاشداپ  رـس  رب  هک  هتـسد  اـب  رپس  .رتچ  .ناـبیاس  بکرم ) ِا   || ) .دـبات نآ  رد  باـتفآ  زور  ره  هک  اـجنآ  بکرم ) فن  )
.يدنقرمس یعیدب  راب ؟ دص  یتعاس  دیشروخ  خر  رب  هچناپت  دز  هک  ریگ  باتفآ  نآ  زج  ردق  يور  ز  يدنتشاد : 

.نیگ باتفآ 

.وحص .ربا  یب  نیگ ؛ باتفآ  يزور  (. - يرشخمز  ) .ام زور  دش  نیگ  باتفآ  انموی ؛ سمش  كان : باتفآ  .نگ  باتفآ  بکرم ) (ص 

.ینیگ باتفآ 

.نیگ باتفآ  تفص  یگنوگچ و  .ینگ  باتفآ  بکرم ) صماح  )

.اقل باتفآ 

.لیمج تخس  .راذع  باتفآ  .تعلط  باتفآ  بکرم ) ص  [ ) [ِل

.باتهم باتفآ 

.دنز گنر  دنچب  نتخوس  هاگ  نآ  رون  هک  يزاب  شتآ  زا  یمسق  بکرم ) ِا  [ ) [َم

.كان باتفآ 

كان باتفآ  سمـش ؛ نآ : ندـش  ربا  یب  زور ؛ ندـش  كان  باتفآ   - .باتفآرایـسب .باتفآرپ  .نیگ  باـتفآ  .نگ  باـتفآ  بکرم ) (ص 
.وحص .ربا  یب  كان ؛ باتفآ  يزور  (. - حارص  ) .زور ندش 

.یکان باتفآ 

.كان باتفآ  یگنوگچ  تلاح و  بکرم ) صماح  )
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.هدزن باتفآ 

.باتفآ عولط  زا  شیپ  بکرم ) ق  [ ) ِد [َن َز َد / 

.هباتفآ

هک سم  زا  رتشیب  زلف و  زا  یقیربِا  .ّمَِحم ||  .دـننک  مرگ  بآ  نآ  رد  هک  دـنلب  يا  هلول  اب  نیزلف  یفرظ  .هبات  بآ  بکرم ) ِا  [ ) ِب [َب / 
 || .ندـش تجاح  ياضقب  نتـشادرب ؛ هباتفآ  نتفرگ ، هباتفآ   - .مُکْمُک .مُقُْمق  ءامـسالا .) بذـهم   ) .همُقُْمق .دـنرب  راـکب  هناـختراهط  رد 

یکی هباصع  شکرز  شَیپ  زا  يزینک  هباتفآ  نیرز  داد  شتـسدب  دـنیوش :  نادـب  ناهد  تسد و  ماعط  زا  سپ  شیپ و  هک  نیزلف  یفرظ 
.یماج.ماگ رب  ماگ  ار  وا  هیاس  ناسب  ماخ  ءهرقن  زا  فکب  شتشط 

.یچ هباتفآ 

.راد هباتفآ  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) ِب [َب / 

.هناخ هباتفآ 

.الخلا تیب  ( بکرم ِا  [ ) ِن ِب َن /  [َب / 

.راد هباتفآ 

.تسا نتشاد  هباتفآ  شلغش  لاجر  نایعا  ناهاشداپ و  ءهناخ  رد  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) ِب [َب / 

.يراد هباتفآ 

.دنراد نآ  رد  هباتفآ  هک  ياجنآ  بکرم ) ِا   || ) .راد هباتفآ  راک  ( بکرم صماح  [ ) ِب [َب / 

.دزد هباتفآ 

.دزُد هلَد  بکرم ) ص  بکرم /  فن  [ ) ِب ُد [َب / 

.نادلگ هباتفآ 

.ار ناریپ  نارامیب و  ای  ار  بش  نتخیم  دنراد  نتفخ  هاگ  هک  کچوک  ینگل  هباتفآ و  ( بکرم ِا  [ ) ِب ُگ [َب / 

.نگل هباتفآ 

.ماعط زا  دعب  شیپ و  ناهد  تسد و  نتسش  يارب  نیزلف  ینگل  قیربا و  بکرم ) ِا  [ ) ِب َل َگ [َب / 

.یباتفآ
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.درورپ باتفآ  دـنقلگ  یباتفآ ؛ دـنق  لگ   - .هدـمآ ماوقب  باتفآ  رد  .هدرورپ  باتفآ  رد  .یـسمش ||  .باتفآ  هب  بوسنم  ِا ) یبسن ، (ص 
راکشآ و تخس  ندش ؛ یباتفآ  .یباتفآ -  شمشک  هدش : کشخ  باتفآ  هب  دنچب || ؟ یمهرد  وت  یباتفآ  دنقلگ  قوشعم : بل  ًازاجم ،

تانق ندش  یباتفآ  .ندـمآرد -  ور  باتفآ  هب  .لزتعم || -  يوزنم و  ندـمآ  نوریب  هناخ  زا  .تشز || -  يراک  رتشیب  و  ندـش ، ینلع 
ندرک ینلع  تخـس  ندرک ؛ یباتفآ  .دوشیم -  یباتفآ  كرا  رد  هاش  بآ  ياج :  نآ  رد  نآ  ندـش  يراج  نیمز ، حطـس  رب  یئاـج ؛ رد 

.رتچ .نابیاس  .زور ||  کی  یباتفآ ؛ زور  کی   - .زاب .غیم  یب  .حرصم  .وحص  .ربا  یب  يزور  یباتفآ ؛ يزور   - .ار ناهنپ  هتفهن و  يزیچ 
هتشگب گنر  .من ||  یب  کشخ و  مامح  گنل  .یـشحو.لگ ||  رورپ  هیاس  وت  فلز  ریز  فلز  یباتفآ  وت  يور  شیپ  نادرگ :  باتفآ 

.دننک کشخ  باتفآ  رد  هک  شمـشک  یمـسق  .نینهآ ||  یفرظ  .خرـس ||  تیاغب  .نآ ||  دننام  بیـس و  نوچ  باتفآ ، زا  هدز  غاد  و 
.کشخ هیاس  لباقم 

.یباتفآ

.هواس مدرم  زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) )

.هواتفآ

.هباتفآ بکرم ) ِا  [ ) ِو [َو / 

.وید تفآ 

.یئانس.يرپ ناج  ار ز  وید  تفآ  يرگ  هراچ  قیرط  زا  دنرب  ات  یگدزوید :  .عرص  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [َف ِت ْو

.یگدیسر تفآ 

.یگدز تفآ  .هدیسر  تفآ  تفص  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [) ِد ِر َد /  [َف َر / 

.هدیسر تفآ 

ای یکـشخ  ای  گرگت  اـی  خـلم  اـی  نسب  هدیـسر ؛ تفآ  یتشِک  .هدـید -  تفکآ  .فوؤَم  .هدز  تفآ  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد ِر َد /  [َف َر / 
.هدز تفآ  .هدید  نایز  نآ  دننام  یگدزامرس و  ای  ناقری و  گنز و 

.یگدز تفآ 

.هدز تفآ  یگنوگچ  ( بکرم صماح  [ ) ِد [َف َز َد / 

.هدز تفآ 

.هدشراچد لیس  گنز و  نس و  خلم و  ماجش و  گرگت و  نوچ  یئاهتفآ  هب  یتشِک  .هدیسر  تفآ  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد [َف َز َد / 
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.یتفآ

(. سودرف  ) نوت مدرم  زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) [ ) [َف

.مدفآ

...مدـفَا کچوک ، ناودرا  یناکـشا :  نیطالـس  زا  یکی  ناودرا ، بقل  ِخا )  || ) .نیـسپ .ریخا  ص )  || ) .تبقاع .ماجنا  .ماجرف  ِا ) [ ) [ُد
هب خیراوتلا - .) لمجم   ) .شدنناوخ مدفآ  هکنآ  فئاوط  كولم  ناهاشداپ  رتگرزب  دوب  ناودرا  خـیراوتلا .) لمجم   ) .رخآ ینعی  مدـفآ 
ره هچرگ  يور  درادرب ز  درگ  ناسب  مه  يوربوخ  تخد  هک  همرـس  نانچمه  تبقاعب :  .ماـجرفب  .رخآ  رد  .ماجنارـس  مدـفآب ؛)  ) مدـفآ
هب ار  دوخ  هک  مگ  تسار  هر  زا  نتـشیوخ  نکم  (. 1 () هنمد هلیلک و  زا   ) یکدور .شدرآ  نایاپب  يزور  مدـفآب  شدرادرب  یکدـنا  زور 

نونک ندرک  تْدـیاب  هچ  .یکدور.تندوبنا  دوب  كاـخ  زک  ناـنچمه  ( 2) مدفآب دـشاب  كاخ  رد  تندوب  .یکدور.مدـفآب  يرب  خزود 
.هیطاب درایب  هگنآو  مدفآب  دیایب  هگنآ  مشش  ای  مجنپ  هام  ات  مخ  ياهرـس  دنک  مکحم  .روکـشوبا.مدب  هبور  وچ  یبور  هناخ  رگم  مدفآب 
كدنا كدـنا  هچرگا  همرـس  جرخ  هکنانچ  ( - 1  ) .يدـسا.مدفآب دوب  خزودـب  ترارق  مگ  تسار  هر  زا  ناـمگ  بسا  رب  .يرهچوـنم 

نبا ءهلیلک   ) .هئانف عیرس  کلذ  عم  وه  ّمث  لیملا  رابغ  الا  هنم  ذخؤیال  يذلا  لحکلاک  یهاشمارهب .) ءهلیلک   ) .دریذپ انف  رخآ  دتفا  قافتا 
.یتف ای  ن ل : ( - 2 (. ) عفقملا

.هزارفآ

دنکـشب ناتب  راو  لیلخ  .ینزوس.نم  ءهزورفآ  دشاب  رگ  وت  نیرفآ  دـنلب ز  هزارفآ  وت  عبط  شتآ  منک ز  بهل :  .هنابز  .هلعـش  ِا ) [ ) ِز [َز / 
مرن .ینزوـس.اّرهم  همین  باـبک و  وا  نت  همین  خزود  ءهزارفآ  تشگنا  تشگ ز  .ینزوس.زادـنا  قـینجنم  دورمن  ءهزارفآ  دـشیدنن ز  هـک 

.ینزوس.نم ءهزارفآ  هب  هتشگ  مرگ  نم  ءهبال  سول و  هب  هتشگ 

.نارفآ

.دشاب مین  گنسرف و  ود  فسن  اب  نآ  ءهنایم  و  رهنلاءاروامب ، يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [ُف

.گنرفآ

.یئابیز .تمشح  .گنروا  ِا ) [ ) [َر

.ناگنرفآ

هتفگ ناگنرفآ  کسن  هب  دوخ  ریپ  تشدرز  ردـپ  اب  تعاطا  زا  ناهرب : )  ) .دـنز باتک  کـسن  کـیو  تسیب  زا  یکـسن  ماـن  ِا ) [ ) [َف ِر
.تسا ناگنیرفآ  هملک  نیا  لصا  .یبیبل.تسا 

.هزورفآ

ءهلیتف .ینزوس.نم ||  ءهزورفآ  دـشاب  رگ  وت  نیرفآ  دـنلب ز  هزارفآ  ( 1) وـت عـبط  شتآ  منک ز  هنز :  شتآ  .هریگ  .هـنیزورف  ِا ) [ ) ِز [َز / 
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.دوخ دیاش : ( - 1  ) .مَز .هلابذ  .هتیلپ  .غارچ 

.هشورفآ

یگناخ و ياولح  ار  نآ  و  دنزاس ، رکش  هریـش و  مخت و  ءهدرز  زا  ای  نغور  لسع و  درآ و  زا  هک  تساولح  یمـسق  مان  ِا ) [ ) ِش [َش / 
لهــسوبا و بیطوـبا و  و  ینجنبر .)  ) .هصیبـخ ینجنبر .) ( ) يرــشخمز  ) .صیبـخ ار  نآ  برع  دـنمان و  زین  هـشورفَا  دیفــس و  ياوـلح 
ار نادنمدرد  نوچ  نانچ  دراد  دوس  هبوت  زورما  ارم  هشورفآ  مرگ  زا  سک  دزیرگنب  تطاشن  وک  یئوگ  دنچ  اقیفر  دـنیوگ :  حـلاصوبا 

هـشورفآ .ورـسخرصان -  .دـنروخرد  کـین  رگدـکی و  نیرق  ود  ره  شْرگلاوخ  تسا  غاز  هک  تسا  يا  هشورفآ  نیا  .یکدور.هشونش 
هک دـنناد  دوشنب و  ناگتخوس  نایهاد و  نآ  رب  تسا و  گنرین  لاح  همه  نیا  دـنچره  تسا :  غورد  لصا و  یب  يزیچ  زا  تیانک  نان ؛

یجنر رازآ و  ابیرف  بوخ و  یتروص  رد  نداد ؛ ریـس  هشورفآ  رد  یقهیب - .) خـیرات   ) .دـنامن هنایم  رد  یتلماـجم  زاـب  تسناـن  هشورفآ 
یضر .ریس  ار  ودع  یهدیم  نورد  هشورفآ  رد  زونه  تفرگ و  وت  فطل  رکـش  ناهج  همه  ندیناروخ :  ریـس  هنیزول  رد  ریظن  .ندیناسر 

(. ناهرب  ) .مدنگ روغلب  .يروباشین ||  نیدلا 

.هرفآ

.چآ .غارفَا  .ارفَا  ِا ) [ ) [َر

.دیرفآ

بوخ یکی  دیرفآ :  هام  دیرفآدرگ و  دیرفآداد و  دیرفآ و  هب  نوچ  هبکرم ، ءامـسا  مالعا و  رد  هدیرفآ  ففخم  مخرم ) فم  ن  [ ) [َف
ابا .یـسودرف.دیرفآ  هام  دمآ ز  رتخد  یکی  دیدپ  دـمآ  نداز  ءهماگنه  وچ  .یـسودرف.دیرفآ  هام  دوب  وا  مان  اجک  دـید  هدنتـسرپ  هرهچ 

شیناوـخ وـت  نوـنکا  هـک  دیـشکرب  شوـخ  زاوآ  هـب  يدورــس  .یــسودرف.دیدپان  خر  ود  ره  هژم  نوـخب  دـیرفآ  هـب  شیوـخ  رهاوـخ 
.یسودرف ...دیدب  ار  وا  نکفادنمک  تخد  وچ  دیرفآدرگ  کیدزن  هب  دمایب  .یسودرف.دیرفآداد 

.راگدیرفآ

.عناص .رطاف  ءامـسالا .) بذـهم   ) .يراب راهد .) ( ) ینجنبر  ) .قلاخ .یلاعت  يادـخ  ياهمان  زا  یمان  .راـگ  هدـیرفآ  ِخا ) [ ) ِد َد /  [َف ْد / 
ياهراک تسا و  رارسا  ملاع  ...راگدیرفآ   : همه ءهدنرآدیدپ  .هدننیرفآ  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .قالخ ءامـسالا .) بذهم  ( ) ینجنبر )

نادنمدرخ یقهیب .) خیرات   ) .هلالج لج  تسا  راگدیرفآ  مالک  میوگیم  هچ  نیا  رب  یهاوگ  رتگرزب  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنادب ار  هدوبان 
ریدقت یقهیب .) خیرات   ) .تسا رارـسا  ملاع  ...راگدیرفآ  هک  ددرگ  ررقم  ار  ناشیا  دنبای  نشور  یلیلد  نیا  رب  ات  دـننک  جارختـسا  ...رگا 

ناگدـیزگرب ناـشیا  هک  ...درک  دـیاب  هاـگن  یقهیب .) خـیرات   ) .دـباین رییغت  تسا  هدـنار  ناـنچ  مـلق  ظوـفحم  حوـل  رد  هـک  راگدـیرفآ 
راگدیرفآ دناد  جورب  بکاوک و  کلف و  زا   [ ار ناهاشداپ  ایبنا و  توق  ار [  نآ  هک  سک  ره  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنا هدوب  راگدـیرفآ 

رخآ یقهیب .) خـیرات   ) .رهاـظ ماـع و  تسا  یتحلـصم  تسا  هدـیرفآ  هـچره  رد  ...ار  راگدـیرفآ  یقهیب .) خـیرات   ) .درادرب هناـیم  زا  ار 
تسنادب و ار  شیوخ  راگدیرفآ  وا  یقهیب .) خیرات   ) .دزیخرب روگ  زا  راچان  هلالج  لج  راگدـیرفآ  تردـقب  زاب  دوش و  زیچان  گرمب 
هک تسا  راگدـیرفآ  تعلخ  لاـمج ]  هک [  دـنیوگ  نایخـسانت  و  یقهیب .) خـیرات   ) ...دـشابن هدـیرفآ  نوچ  راگدـیرفآ  هک  تسا  ررقم 
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دیاب تقیقحب  و  همانزورون .)  ) .دنک تمارک  ار  وا  شیوخ  رونب  نآ  شیپ ، ردنا  دوب  هدرک  هدـنب  هک  يراکزیهرپ  یکاپ و  نآ  تافاکمب 
دیمون راگزور  تدعاسم  راگدـیرفآ و  تمحر  زا  لاح  چـیه  رد  هنمد .) هلیلک و   ) .دـنراگدیرفآ ءهیاس  مالـسا  ناهاشداپ  هک  تخانش 
.هقیلخ بکرم ) ِا   || ) .يرونا .راگدیرفآز  مک  شنیرفآ و  زا  شیب  يو  راختفا  وت  دوجوب  ار  تانیاک  ياک  هنمد .) هلیلک و   ) .دوب دیاشن 

.يا هدیرفآ  يراّید ، یسک ، يدحا ، تسین ؛ هناخ  رد  يراگدیرفآ  هیرب : .مانا  راهد .) )

.ناگدیرفآ

.تانئاک .مانا  حارص .)  ) .هیرب .يرَو  .تاقولخم  .قولخم  .هقیلخ  .قلخ  .هدیرفآ  ِج  ِا ) [ ) ِد [َف َد / 

.ندیرفآ

.داـجیا .عادـبا  .ءرذ  .رطف  .ءدـب  .ءادـبا  .قلخ  .ندرک  تسه  ار  یتـسین  ندروآ ) راـب  .ندرک  قـلخ  نتیرفآ ، ِيوـلهپ  زا  ( ) صم [ ) [َف َد
محر دوخ  لاثم  نیدب  یئور  يدیرفایب  برای  غْوَص :  .عادتبا  .ءادتبا  .ثادحا  راهد .)  ) .ْلبَج .هئـشنت  .ءاشنا  .ءوُرب  .ءرب  .تقلِخ  .نیوکت 
رامش زا  لفاغ  يا  .یکدور.یهب  ران و  دیرفآ و  دیب  هکنآ  یهس  ورـس  دیرفآ و  کشن  هکنآ  .دیهـش  .بیکم  ناشهار  زا  تما و  رب  نک 
نادزی كاپ  ارت  .یکدور.يراز  نیدب  تاهراک  تسا و  دـیو  هیام  ِرـس  تسارت  رم  هک  يرمع  يراکیب  قلاخ  دـیرفآ  تِک  يرادـنپ  هچ 

وا رب  .یسودرف.شیپ  نیراگن ز  يا  دیرفآ  نینچ  شیوخ  ّرف  زا  هدننیرفآ  ارم  .یسودرف.دیدب  تِک  ره  وت  رب  دروآ  رهم  هک  دیرفآ  نانچ 
وک رگداد  نادـب  دنتـسارآ  ون  نیرفآ  یکی  دنتـساخرب  دـنتفخب و  ینامز  .یـسودرف.دیرفآ  ناهن  اراکـشآ  ابا  دـیرفآ  ناهج  وک  نیرفآ ،

دزیا وزاب  ارم  .یسودرف.دیدپ  دمان  زارفارـس  متـسر  وچ  دیرفآ  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج  .یـسودرف.دیرفآ  ناوتان  یئاناوت و  دیرفآ  ناهج 
نآ رب  .یـسودرف.دیرفآ  گـنت  نیز و  یپ  زا  ارت  دـیرفآ  گـنج  رهب  زا  دزیا  ارم  .یـسودرف.دیدن  يدرم  رهد  نـم  يورینب  دـیرفآ  يوـق 

دیابن .یسودرف.دیدپ  دماین  ینابزرم  ونچ  دیرفآ  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج  .یسودرف.دیرفآ  نیمز  نامز و  ناکم و  دیرفآ  نیرفآک  نیرفآ 
.یسودرف (1) .دیدپ دیآ  یئاناوت  ات  نادب  دیرفآ  زیچ  زیچان  نادزی ز  هک  .یـسودرف.ناهج  يادخ  هدیرفآ  نینچ  ناجب  نمیا  دب  ناشیدب 

وزرآ و رگا  هک  دـیوگ  ینعاط  رگا  یقهیب .) خـیرات   ) .یتسیرگنن ...تفج  يوس  ...اذـغ و  يوس  سک  يدـیرفاین  ایند  رد  يوزرآ  رگا 
هدرک نانچ  ریدقت  تسا  هدیرفایب  ار  ...مدآ  ...یلاعت  دزیا  ات  یقهیب .) خیرات   ) ...يدـیرفاین مدرم  نت  رد  ...یلاعت  يادـخ  یتسیابن  مشخ 

ار ملاع  تمکح  تردـق و  لامکب  یلاعت  كرابت و  دزیا  یقهیب .) خـیرات   ) .تما نادـب  تما  نیا  زا  دـتفا  یم  لاقتنا  ار  کلم  هک  تسا 
.دیدپ درآ  ن ل : ( - 1  ) .نیرفایب .مدیرفآ  .تسا  شنیرفآ  نآ  رگید  ردصم  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دیرفایب

.نودیرفآ

تخادنارب و كاحض  ملظ  هار  مسر و  درک و  ریخست  ار  ناریا  تکلمم  دنبرد و  ار  كاحض  هک  ناریا  زا  یناتـساد  یهاشداپ  مان  ِخا ) )
نیچ دیشک ز  نوماهب  ایرد  ار ز  هپس  دنیوگ :  زین  نودیرفَا  نودیرَف و  ار  وا  .دیشخب و  جریا  روت و  ملس و  شیوخ  دنزرف  هسب  ار  ناهج 

شیوخ نم  تفگ  ودب  .یسودرف.يا  هن  رسفا  تخت و  اب  زیورپ  وچ  يا  هن  رتنوزف  نودیرفآ  وت ا ز  .یـسودرف.دیشک  نودیرفآ  يوس  ژد 
هیامرپ ناقهد  .یـسودرف.درپس ز  روالد  جوتب  هگنادب  درگ  نودـیرفآ  اجک  ینیمز  .یـسودرف.مزورپ  دـشک  نودـیرفآ  هاشب  مزویـسرگ 

(. ناهرب ! ) دننادیم ربکا  نینرقلاوذ  ار  وا  یضعب  .یسودرف.دیزس و  نودیرفآ  ءهتسیاش  هک  دیدن  ار  سک 

.ینودیرفآ
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.یسودرف.مَینودیرفآ ردپ  يوسب  مَینوتاخ  مام  زا  هک  اتفگب  نودیرفآ :  هب  بوسنم  یبسن ) (ص 

.هدیرفآ

هقیقد چیه  زا  تسا  هدیرفآ  ادخ  هک  وا  نایم  قلاخ :  هدننیرفآ ، لباقم  .قلخ  .قولخم  .هدش  تقلخ  .هدـش  قلخ  ِا ) فم ، ن  [ ) ِد [َف َد / 
.هیرب .یلمآ ||  بلاط.هدـیرفآ  تاذ  کـی  رون  زا  همه  هدـیزگرب  شنیرفآ  زا  همه  .ظـفاح  .تس  هداـشگن  هدـیرفآ  چـیه  هک  تسا  يا 
.یسک چیه  .یسک  .يراّید  .نت  کی  .يدحَا  هدیرفآ ؛ چیه  يا ، هدیرفآ   - .قلخ يرشخمز .)  ) .مانا .يرو  .هقیلخ  راهد .) ( ) يرـشخمز )

چیه هانگ  نیدـب  هک  مدرک  رذـن  هنمد .) هلیلک و   ) .دوب دـناوتن  ...درخ  مزح و  نیدـنچ  ار  هدـیرفآ  چـیه  هک  يراگدـیرفآ :  .سک  کی 
هدیرفآ ناتـسربط .) خیرات   ) ...زا دنچ  ینت  زج  دوب  هدنامن  دبهفـصا  اب  هدیرفآ  چیه  ناتـسربط .) خیرات   ) .منکن تافاکم  ار  يا  هدـیرفآ 

میهن هدیرفآ  چیه  رب  یهاش  مان  ام  هک  دوبن  ام  يأر  رد  تفگ  ار  نادبوم  هاشنهش  يرـشخمز : )  ) .رـشب .يراّید ||  تسین ؛ اجنیا  رد  يا 
(. ناتسربط خیرات   ) .شیوخ ناردپ  کلامم  رد 

.کیرفآ

.Afrique. Africa ( - 1  ) .دوش هیقیرفا  هب  عوجر  .هیقیرفا  .اقیرفا  .اقیرفآ  .اکیرفآ  ( 1 () ِخا )

.نیرفآ

.هَو هَو  .هَو  .خـب  ناـهرب .)  ) .خَا ناـهرب .)  ) .خآ .خَـپ  خَـپ  .یهز  .هَپ  هَپ  .هَپ  .َهب  َهب  .هـَب  .یهخ  .هَـخ  .داـبآ  .ارفا  .شیرف  .يرف  .هز  ِا ) [ ) [َف
.َکل یبوط  .ِکب  ًابحرم  .هللا  كراب  .ابحرم  .تنسحا  نهنانچ .)؟(  .يزب  هشونا  .هشونا  .شوختسد  .دازیرم  .يزداش  .شابداش  .شاباش 

رب دیدب  ناهاش  جات  رـس و  نآ  موه  وچ  .یـسودرف.ناهم  ناهک و  زا  نیرفآ  وا  رب  ناهج  ردنا  دـش  يراگدای  یکی  هللاءاشام :  .خـب  خـب 
رب دندناوخ  نیرفآ  ناشکرس  همه  .یسودرف.نیرفآ  ناهج  زا  دندناوخ  یمه  نیرفآ  ودب  نارایرهـش  نامه  دیرتسگ  نیرفآ  دادب  ناشیا 

ءهشیب همه  ناکرت  .یسودرف.ناهم ز  ناهک و  زا  نیرفآ  وا  رب  ناهج  ردنا  هچ  ِْهب  نخـس  وکین  .یـسودرف.دندناشفا ز  رهوگ  رب  همان  نآ 
وا رب  .یسودرف  .ناهم  ناهک و  زا  نیرفآ  ناوریشونا ]  رب  وا [  رب  ناهج  قلخ  دنتسَرب  نمشد  نمجنا ز  تشگ  جنر  یب  دنتـسرب و  نوران 

جاـت و رادـیب و  تخب  نآ  رب  نـیرفآ  دـنک  وـک  نـیرفآ  وا  رب  .یـسودرف.یسک  ناـمهم  میباـین  وـت  نوـچ  هـک  یـسب  رتـهم  درک  نـیرفآ 
رب تسخن  زا  نیرفآ  درک  هماـن  رـس  .یـسودرف.يوا  تخب  رب  دـناوخ  نـیرفآ  یمه  يوا  تـخت  رب  زا  تـفرب  ناـمارخ  .یـسودرف.نیگن 
هاش تعلخ  همه  .یسودرف.وت  يوجناهج  تسد  غیت و  نآ  رب  وت  يوخ  رب  داب  نیرفآ  رازه  .یـسودرف.تسشب  هنیک  لد ز  وا  هک  سکنآ 
رب دـنزرف و  رب  ْتناج  زا  نیرفآ  رـصمب  ار  ارهز  دـنزرف  وت  مشچ  دـنیب  هب  رگ  .یـسودرف.دیدب  شک  ره  درک  نیرفآ  وا  رب  دـیروآ  شیپ 

تسوا تلود  راهب  ناتسمز  نیا  .ورـسخرصان.نیرفآ  رازه  داب  يا  رحـس  ره  وا  رب  ناوخ  وا  تّجح  یهر و  زا  .ورـسخرصان  .ینک  ردام 
ناملس .درآ  نادندب  تشگنا  درخ  شیعس  هک ز  تسرپ  مودخم  ءهجاوخ  نیا  رب  داب  نیرفآ  .دعسدوعسم.داب  ناتـسمز  نینچ  رب  نیرفآ 
نیرفآ دنب  نیا  نادنز و  نیا  رب  دـنب  تنت  تسا و  ناهج  نادـنز  ارت  کب :  ًابحرمال  و  کل ، ًاسعت  خَا و  هَا و  ياجب  زنطب ، و  .یجواس || 

منک اورم  نیرفآ  هب  مراد  رب ، نمب  دنک  نیرفن  نیرفن :  لباقم  .یسک  يارب  تداعس  ریخ و  شهاوخ  .کین  ياعد  .ورـسخرصان ||  داب !
یـشماخ يرازآ و  یب  .یقیقد.نیرفن  را  منیرفآ  رب  تسادیپ  میوگ  یفلکت  ارت  هک  نونکا  .یناورـسخ  رهاطوبا  .اوغرم  هب  دراد  رب ، ودـب 

ارت ناهاش  وچ  دراد  هک  راگدرورپ  راداد  مهاوخب ز  رامشیب  منک  اهنیرفآ  نم  هک  .یسودرف  ؟ نیرفآ زا  هب  نیرفن  هک  دیوگ  هک  نیزگرب 
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وا رب  رـسکی  دناوخ  هپـس  .یـسودرف.دوب  نیدـیب  هاش  وت  مان  نامه  دوب  نیرفن  وت  رب  نیرفآ  ارم  مان  هدرتسگ  هرهَز  لد و  روزب و  ماکداش 
نیا زا  رذـگ  یباین  نودرگ  خرچ  رب  هک  رمـش  هراتـس  خـساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.نیمز  نامز و  اداـبم  وت  یب  هک  داز ]  خرفب  نیرفآ [ 

هک لاز  رایـسب  ورـسخیک ]  رب  درک [  نیرفآ  وا  رب  .یـسودرف.نیرفآ  وا  رب  شهاپـس  دـناوخن  نیمز  دریگ  بوـشآ  هیوریـش ]  كدوـک [ 
نیمز رایرهش  ءهشیدنا  رب  نیرفآ  رتسگ و  اعد  هگنآ  سپ  نیک  رازآ و  درد و  لد  نک ز  نورب  .یسودرف.لاس  هام و  دوب  ات  يزب  ناداش 

دندناوخ نارتهم  همه  .یـسودرف.نیرفآ  یتفای  یمه  ناقهد  نینچ ز  يدرک  داد  يروشک  رهب  .یـسودرف.نیرفآ  زا  رپ  بل  یبش  متفخب 
؟ اـعد نیرفآ و  زج  دـشاب  هچ  هدـنب  تسدـب  منک  هدنـسب  وکن  ياـعد  نیرفآ و  هب  .یـسودرف.نیمز  اداـبم  تتخت  جاـت و  یب  هک  نیرفآ 
هک ناسنادب  مه  نیرفآ  درکب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .نیرفآ  نیرفآز  شتساوخ  نانچ  نیرفآ  درک  قاحـسا و  دوز  دشب  .يرـصنع 

ناهانگ یب  نیا  دـننامب  يادـخ  دـناهر  اهالب  نیز  نام  هک  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .تفج  گـنهرف  روز و  اـب  درم  نآ  دـش  تفگ 
درک اعد  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .اضراب  مّرخ و  دـشب  یبارع  اعد  نیرفآ و  زا  دـش  غراـف  وچ  اـخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .ياـجب 

یـسمش .تساوخ  دروخرد  زغن و  يو  راـک  ناـمه  تساوخ  درم  نآ  دـنزرف  راداد  نیمز ز  رب  خر  دـیلامب  ناوارف  نیرفآ  درک  رایـسب و 
دیوگ نخـس  نیرفآ  زا  سک  ات  .ورـسخرصان  .نیرفآز  ینادـن  نیرفن  یمه  نوچ  نک  هاتوک  ناود  ره  زا  نابز  ور  اـخیلز .) فسوی و  )

ود مداشگرب  نیرفآ  هب  یمه  بش  زور و  نم  هک  هتفه  جنپ  نیدب  زامن :  .ةولـص  .درو  .رکذ  .اعد  .يرونا.داب ||  وت  نیرفآ  قلخ  نخس 
ار نابز  ورـسخیک ]  نید [  هدنخرف  هاش  بش  هرهب ز  ود  .یـسودرف.كاخ  هریت  نیا  زا  مناور  دناهر  كاپ  نادزی  رادناهج  ات  نادـب  بل 

ریبد کـیاکی  اـم  رب  دـناوخ  هـمه  نـیرفآ  هزور و  يدبنـشکی  ز  ( 1) نید هزیکاـپ  یتـفگ ز  هچره  رگد  .یـسودرف.نیرفآز  یتـخادرپن 
 : نیسحت .حدم  .شیاتس  .یسودرف.تسین ||  گنـشوه  نید  زا  هب  یتیگب  تسین  گنن  نهک  نید  رب ز  امب  ریذپلد  ءهتـسیاش  ياهنخس 

نارتـهم زا  دوـب  وا  رب  نـیچ  زرم  اـت  ریمــشک  تـُسب و ز  .روکــشوبا.هانگیب ز  درب  نـیرفن  شیورد  هاـم و  لاــس و  نـیرفآ  درب  رگناوـت 
روماـن نیا  رب  نیرفآ  اـم  دورد و ز  رـصیق  ...یگنازرفب ز  دـشاب  هک  وت  نوـچ  هک  یگناـخ  ار  هاـش  سپ  تفگ  نینچ  .یـسودرف.نیرفآ 

نآ رب  نیرفآ  درک  ناوارف و  شدوتس  .یـسودرف.نیرفآ  دونـشن  سک  یتیگب ز  نیک  يایوج  زآ و  ءهدنتـسرپ  .یـسودرف.نیمز  رایرهش 
شیوخ ياـنث  زا  شخب  یلد  .یـسودرف.نیرفآ  دـندناوخ  ار  هاـش  همه  نیمز  ناریا  ناریـش  ناـگرزب و  .یـسودرف.نیدکاپ  ِوَـلهپ  رنهرپ 

رذآ ناـخ  يوس  اـیرد  تفاـیب ز  اـهوزرآ  هاـش  وچ  نادزی  ز  ناـگنیرفآ :  ياـعد  .ورـسخریما ||  .رود  نارگید  نیرفآز  یناـبز  روـمعم 
نیرفآ مـینک  مزمزب  ناــهج  راــگدرک  اــبا  يرازب  .یــسودرف.دندناوخ  نـیرفآ  یمه  مزمزب  دــندناشفارب  شتآ  رب  رز  یــسب  تفاــتش 
یغورف ار  وا  هک  نیرفآ  دـناوخ  درک و  یمه  شیاین  نیرفآ  ناـهج  شیپ  گنـشوه ]  رادـناهج [  ساپـس :  .رکـش  .یـسودرف.ناهن || 

نامهم زین  نیچب  دای  درک  نیرفآ  رازه  نارازه  داشگرب  نابز  تیحت  رکش و  هب  .یسودرف.داهن  هلبق  هاگنآ  شتآ  نیمه  داد  هیده  نینچ 
یـسب نیرفآ  دـندناوخ  ار  هاش  یـسب  نیمز  نآ  درپس  ناقاخ  روفغفب و  دـنارب  نیچام  نیچ و  زا  هتفه  کـیب  ورـسخیک ]  دـنامب [  متـسر 

ادخ يا  تفگب  يور  درم  نآ  شدرک  نامسآ  يوس  انث :  .دمح  .یسودرف.ناشدازآ ||  لد  رسکی  درک  مغ  ناشداد ز  اهدنپ  تعلخ و 
ار وا  مه  شیاتس  يادخ  نیرفآ  درک  همان  رـس  .روکـشوبا.ارت  شنیرفآز  نیرفآ  همه  ارم  رم  نک  كاپ  اهغْزَا  نیا  زا  يوشب  نم  نت  نیا 

رهب تست  يدنلب ز  تسپ و  هراومه  هک  نیرفآ  راگدرک  رب  دـناوخ  یمه  نیک  ناچیپ ز  رام  نوچ  كاخ  َربَا  .یـسودرف.يامنهر  وا  مه 
نادرگ دنوادخ  شیپ  هب  .یـسودرف.رهپس  دراد  ياپ  رب  هنوگ  نیزک  رهم  دنوادخ  رب  نیرفآ  دنک  .یـسودرف.تست  يدـنمرای ز  ییتخس 

.یـسودرف.دیرفآ نیمز  ناـمز و  ناـکم و  دـیرفآ  نیرفآـک  نیرفآ  نآ  رب  .یـسودرف  .رهم  درتسگب  ار  نیرفآ  ورـسخیک ]  تفرب [  رهپس 
دناوـخ درک و  یمه  شیاـین  نـیرفآ  ناـهج  شیپ  راد  ناـهج  .یــسودرف.راگدرک  رب  درک  نـیرفآ  یــسب  رایرهــش  ِرب  دــمایب  دــبهپس 

زاغآ و هک  درک  دـنوادخ  نیرفآ  ناج ، .یـسودرف.راگدرورپ ز  زوریپ  رادـناهج و  راـگدرک  رب  درک  نیرفآ  تسخن  .یـسودرف.نیرفآ 
داب ام  ناهم ز  نیرفآ  تفگ  همان  رس  .یسودرف.ناهج  راگدرک  رب  هدنب  نم  ناهم ز  نیرفآ  تشون  خساپب  .یـسودرف.درف  تسیوا  ماجنا 
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ریپ هد  دنمدرخ  ...هاش  تخد  خر  ناریپ  دندید  وچ  انث  نیرفآ و  يا  هنوگ  ره  اعد ز  یتفرگرب  يداتسِِاب و  .یـسودرف.ناهج  راگدرک  رب 
فسوی و  ) یـسمش .نیمز  نامـسآ و  دیرفآ  وا  هک  نیرفآ  هدجـس و  دزـس  ار  وا  رم  .یـسودرف.يادخ  نیرفآ  زا  رپ  اهنابز  ياجب  هدـنام 
رب نیرفآ  وز  داب  نیرفآ  ادخ ]  رب  وا [  رب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .رهگ  دیرفآ و  ناور  نت  رد  هک  رگزوریپ  نادزی  كاپ  ربا  اخیلز .)

داب و نیرفآ  رازه  ناهج  هاشب  نامیرن  ماس  ز  تیحت :  .مالـس  .دورد  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .نید  هزیکاپ  دومحم  صخـش  نآ 
نانک شزوپ  هنیبوچ ]  تخات [  یمه  .یسودرف.نیچ  ناقاخ  تسا  داش  هاش  زا  هک  نیرفآ  دندناوخ  ناگداتسرف  .یـسودرف.ناهم  رب  مه 

.یـسودرف هدومرپ . ]  ینعی  نیچ [  ناقاخ  دیچیپب  رـس  وا  زا  نیرفآ  درک  دید  ار  هدومرپ  وچ  يوا  شیدنادب  ناج  مرـش  زا  رپ  يوا  شیپ 
تفگ یمه  ینامز  زامن  شدرب  درک و  نیرفآ  تسخن  جات  شْرَس  رب  هدنـشخر  توقای  جاع ز  تخت  رب  شوایـس ]  دید [  ار  سواک  وچ 

 [ رصیق ناگداتسرف  دندید [  وچ  .یـسودرف.دیرتسگ  نیرفآ  داد  هسوب  نیمز  دیـسر  ناویا  شیپ  زا  وچ  هتـسرف  .یـسودرف.زار  كاخ  اب 
همان درک و  نیرفآ  ودب  .یسودرف.نیرفآ  دندناوخ  یمه  رب  وا  رب  نیمز  رب  رس  هراومه  دنداهن  ار  هاگ  هتسارآ  هنوگنادب  ار  هاش  خر  ابیز 

دـشابن ات  نادب  مهب  نافوسلیف  اب  میتفرب  میدمآ  موب  رادربمان  نیدب  میدمآ  مور  ژاب  هیده و  ابا  .یـسودرف.دای  درک  وا  شیپ  این  مایپ  دادب 
رم اهنیرفآ  هک  ینعی  مدناوخ  یم  تایحتلا  .یـسودرف.زین  تسا  نیرفآ  زیچ  ژاب و  اب  هک  زیچ  ژاب و  رگم  دریذپ  رـصیق  مژد ز  ام  زا  سک 

میتفرب .یـسودرف.دندناوخ  نیرفآ  وا  رب  یهاشب  دـندناشنب  ْشنیّرز  گنروا  رب  کیربت :  .تینهت  فراـعملا || .) باـتک   ) .متفگ ار  هللا 
.یـسودرف.دندناوخ نیرفآ  وا  رب  یهاشب  دـندناشفارب  رهوگ  ْشناگرزب  .یـسودرف.نیرفآ  میدـناوخ  وا  رب  یهاشب  نیچ  ناقاخ  کیدزن 

رهوـگ رب ، جاـت  نآ  رب  دــندناوخ  نـیرفآ  وا  رب  يداــشب  .یــسودرف.دندناوخ  نـیرفآ  وا  رب  رــسارس  دــندناشفارب  رهوـگ  ّرز و  یــسب 
نابزب ار  وا  يدرک  شیاین  يدومن و  شیاتس  ...یم و  رپ  نیرز  ماج  اب  زورونب ]  يدمآ [  کلم  شیپ  نادبوم  دبوم  .یسودرف.دندناشفا 
یطعم .ریخ  لعاف  نیرفآ ؛ نیرفآ  (. - همانزورون  ) ...يدندمآرد تلود  ناگرزب  سپ  یتخادرپب  نیرفآ  زا  نادبوم  دـبوم  نوچ  .یـسراپ 

ءهحیدم .حـیدم  .تحدـم  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .نیرفآ  نیرفآز  شتـساوخ  نانچ  نیرفآ  درک  قاحـسا و  دوز  دـشب  ریخلا : 
شبل تسا و  بل  بجاح  وا  فلز  .یکدور.یمه  دـیآ  نایز  ردـنا  جـنگب  رگ  یمه  دـیآ  دوس  حدـم  نیرفآ و  ناـنآ :  زج  نارعاـش و 

دنلب ار  نیرفآک  وا  رب  داب  يادخ  نیرفآ  .یخرف.دای  يراد  هجاوخ  ياهنیرفآ  ددع  نوزف ز  وت  هک  وت  رب  هصاخ  دادیب  سکچیهب  ددنسپن 
نیرفآ حـیدم و  رگ  .يرهچونم  .يرای  تفگ  ظـفل  نیاـک  يّدر  ریلد  کـحیو  دـشاب  غورد  یئوگ  ورـسخ  نیرفآ  وت  .یخرف.اـهب  درک 

نیرفآ و زج  مدرکن  یسک  حدم  مراید  نیا  رد  ات  نم  .يرهچونم  یفطـصم ؟ يدینـش  یک  تباث  نب  ناسح  رعـش  غورد  يدوب  نارعاش 
 || .ینزوس .نیچ  راهب  دـش  نمچ  هچرگ  تسین  ماردـپ  غاب  راهب و  لبلب  یئارـس  نیرفآ  یب  .يرهچونم  .يراکماک  هاـش  نآز  تحدـم 

داد یـسب  ار  وا  رم  .روکـشوبا.نیرفآ  ارت  سک  ره  شیپ  منک  نیا  رب  دیآرب  يراگزور  اتب  ندرک :  نیـسحت  ندرک ؛ نیرفآ  .نیـسحت - 
نخس نادنچ  دینشب  زیورپورـسخ ]  رادناهج [  نب  هب  دمآ  رـصیق  ءهمان  نآ  وچ  .یـسودرف.نیرفآ  درک  رانید و  داد و  مرد  نیمز  بآ و 

ناهم و نیک  يراد ز  رود  رگ  شیوخ  لد  .یسودرف.یگناگیب  نک ز  سب  تفگ  ودب  رصیق ]  ءهداتسرف  یگناخ [  رب  درک  نیرفآ  یسب 
هدتس راصح  هکنآ  زا  سپ  .یسودرف.دوزفرب  نیرفآ  یـسب  متـسرب  دومن  يداش  دید  نینچ  ناتـسد  وچ  .یـسودرف.نیرفآ  دننک  تناهک 

رد هکنانچ  نداد ، تکرب  ندرک ؛ نیرفآ  .هکََرب -  .تَکََرب  یقهیب || .) خیرات   ) .دـندرک نیرفآ  ناگمه  دیـسررد و  رگید  رکـشل  دـمآ 
ساسا يدش  مرخ  تخس  ناوخ  دنوادخ  يدمآ  یـشتآ  نامـسآ  زا  هک  يدب  نآ  نابرق ]  شنتفریذپ [  ناشن  نایاسرت :  دوهی و  بهذم 

تفگ نینچ  ایصعب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .نیرفآ  زا  مه  نابرق  رهب  زا  مه  نیرفآ  ناهج  يدوب  هتفرذپ  هک  يدش  مکحم  شاهبرط 
(. اخیلز فسوی و   ) یـسمش .نیرفآ  زا  مه  نابرق  ناوخ  زا  مه  نیرفآ  منک  میایب  اـت  وگب  زیمت  اـب  سب  زاـس  یتوعد  ور  هک  زین  قاحـسا 

ناهج زا  هاوخکین  ارم  نیرفآ  نکب  ربمیپ  يا  ایب  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .زارد  ِنیرفآ  منک  ات  نادـب  زاسب  نابرق  ناوخ  ورب  شتفگب 
نآ وچ  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .يادخ  ِنیرفآ  دـنک  دـیایب  يارکین  يا  دسانـشن  تایـصع  ز  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش ...نیرفآ 
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رب وچ  نتـشاد :  تمرح  .مارتحا  .لیلجت  .میظعت  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .دش  هتفریذپ  نابرق  بوقعی  دـش ز  هتفگ  اعد  نیرفآ و 
زا رپ  شداد  دش ز  ناهج  تداعس :  .يدابآ  .تکرب  .ریخ  .یشوخ  .یسودرف.نید ||  ّیهاشداپ و  ارو  درآرب  نیرفآ  رایرهـش  دنک  نید 

یهاوخ شزرمآ  .یـسودرف.داب ||  وت  رب  نیمز  نیرفآ  نامه  داب  وت  رب  نیرفآ  ناـهج  دورد  .یـسودرف.نیرفآداد  راداد  ناـمرفب  نیرفآ 
وا زج  هرهچب  ورسخ  هک  سواک ]  دناوخب [  شوایس  رب  نیرفآ  یسب  ار :  يا  هدرم  نداتسرف  تمحر  ترفغم و  بلط  .ار  يا  هتـشذگرد 

ناـچیپ ْشناتـسدریز  همه  .یـسودرف.نیرفآ  دـنک  نم  رب  گرم  زا  سپ  نـید  يار و  شه و  دراد  هـک  سکنآ  ره  .یـسودرف.دنامن  ار 
همه دعَـس :  رظن  .یـسودرف.سک ||  دباین ز  ینیرفآ  یمه  سب  دنام و  دب  مان  وز  تفر و  نونک  دندش  ناجیب  شیدنت  ناوارف ز  دندش 

هک گنت  رهـش  نآ  کیدزن  هب  ات  مدـش  تداعـس :  .نُمی  .یـسودرف.دوب ||  مزر  نانچ  رب  نیرفآ  خرچ  دوب ز  مزراوخ  تشد  رب  گنج 
یـسمش ...هتخاس  شبکرم  یکی  ناهاش  وچ  نیرفآ  يزوریپب و  دمآرد  نیدکاپ  فسوی  دب  زورفا  لد  گنر  يوب و  یکی  دـمآرب  هگان 

رب وزرآ  رهب  دوب  اناد  ّیماـن و  دـنمدرخ و  درپس  نادزی  هار  وا  هک  سکنآ  ره  درگ  رادهپـس  يا  تفگ  هنیـس  نـالی  اـخیلز .) فسوی و  )
نیکرپ هدـندرگ  خرچ  وا  زو  دوش  نیرفن  زاب  نیرفآ  نآ  هک  يوا  دباتـشن  چـیه  يدـب  يوسب  يوا  دـبای  یهرف  يزوریف و  وچ  دوب  اـناوت 

.یـسودرف .هاگتـسد  نیرفآ  رب  داد  وا  هک  هام  دیـشروخ و  دـنوادخ  مانب  ریخ :  لـمع  .حالـص  .ریخ  .یکین  .یبوخ  .یـسودرف.دوش || 
هانپ ار  وا  رم  دزیا  دوب  یمه  هاگن  ار  نآ  بش  زور و  تشاد  یمه  نابش  ُدب  وا  وچ  شک  هلَگ  نآ  اشوخ  نابش  نازور  درک  یمه  ینابش 
رکـش اسب  نامز  نیا  شمدرک  یمه  شتـسرپ  اـخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .نید  هار  زج  ّیتسرپدزیا و  زج  نیرفآ  زج  بوقعی  دـماین ز 
تـسا وـت  زا  نیرفآ  رنه و  نادـنچ  هک  تسا  هتـشاد  مینازرا  سک  وـت  نوـچب  تسا  هتـشابنا  رهوـگ  زا  نم  جرد  هـک  نارکیب  ارو  مدرک 

نیا داـب  زوریپ  هک  هاـگمزب  زا  تساـخ  نیرفآ  یکی  اّرَه :  .اّروه  اـخیلز || .) فـسوی و   ) یـسمش .تسا  وـت  زا  نیتـم  لـقع  ّیتـسرد و 
همان نادـب  دوب  هچ  ره  نایناریا  ياهنخـس  دـید  هک  سک  ره  درک  نیرفآ  وا  رب  دـیروآ  شیپ  هاش  تعلخ  همه  .یـسودرف.هاش  رادـناهج 
هدایپ هاش  جات  رـس و  نآ  دید  رود  زا  وچ  .یـسودرف.نیمز  يور  دیبنجب  یتفگ  هک  نیرفآ  یکی  دـمآرب  نادرگ  دومن ز  ناشیدـب  ردـنا 
یتیگ ور ز  هدنخرف  تسشنب  تخت  رب  وچ  .یسودرف.نیمز  ناریا  هاش  رگداد  نآرب  نیرفآ  هاپس  رسکی  درک  یمه  هار  هدومیپ  هب  ناوارف 

ینیعم و مولعم و  تارابع  یهاگ  نیرفآ ، .یکلم ||  ياهلاسب  هدیدزد  ءهجنپ  زا  تسخن  زور  مان  .یسودرف.ون ||  تساخ  نیرفآ  یکی 
نادبوم دبوم  نیرفآ  هلمجزا  دنا و  هدـناوخ  یم  رگید  نارـس  ناهاشداپب و  نآ  ریاظن  دایعا و  رد  هک  تسا  هدوب  عجـس  نزو و  اب  دـیاش 

هاـمب نیدرورف ، نشجب  اهـش   : تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیدـب  هماـنزورون  بحاـص  ار  نآ  تسا و  هدوتـس  یم  ار  هاـش  زورونب ، هک  هدوب 
داش ریژه و  يوخ  اب  يز  رید  و  ینادراکب ، یئانیب  و  یئاناد ، ارت  دروآ  شورـس  نایک ، نید  و  اذـک ،]  نادر [  نیزگ  يدازآ  .نیدرورف 

.دـنلب و تمه  رد  ناـکاین  مسر  و  هخـسن : لـصا  دـنلب [  موه  زا  ناـکاین  مسرب  و  دیـشمج ، ماـجب  روخ  هشوـنا  و  نیرز ، تخت  رب  شاـب 
، زوریف راکماک و  تپسا  دیوخ ، وچ  یناوج  داب و  زبس  ترس  راد ، هاگن  یتسار  داد و  شزرو  يراکوکین و  و  تسا ]  یـسایق  حیحـصت 
اب تخت  رب  ون ، ریگب  يروشک  مه  و  ریت ، نوچ  تسار  تراک  و  راکشب ، هتـسجخ   [ و اریگ [  تزاب  نمـشدب و  يراک  نشور و  تغیت  و 

یـسودرف رد  نیرفآ  زا  رگید  یتروص  (. 2) رایـسب یگدـنز  دابآ و  تیارـس  و  راوخ ، مرد  و  یمارگ ، اناد  يرنه و  تشیپ  رانید ، مرد و 
 : تسا هدمآ  ناریاب  لباز  زا  بایـسارفا  هاچ  زا  نژیب  نداد  صالخ  يارب  متـسر  هک  هاگنآ  ورـسخیک ، هب  متـسر  نابز  زا  دوش  یم  هدید 

هالک تخت و  رادهگن  نمهب  وچ  هاگیاپ  نیدـب  تداب  دزمره  هک  تفج  تخت  اب  هلاس  همه  يداب  هک  تفگ  درک و  نیرفآ  رـس  دروآرب 
داب وت  نابساپ  ذمرادنپس  رنه  ّرف و  ّیگرزب و  مانب  رگزوریپ  وت  يداب  ریرهـش  ریت ز  مارهب و  داب و  وت  نابهگن  ریژه  تشهبیدرا  هلاس  همه 

ناداش وت  زور  بش و  رت  هدنشخر  تْرذآ  زا  داوب  هتسب  وت  رب  يدب  ره  رد  داوب  هتسجخ  تنیدورف  يد و  داب  وت  ناور  نشور  ناج  درخ 
داش وت  مخت  نت و  هشیمه  داب  دادرما  ْتنایاپراچ  نت  داب  هدنب  وت  شیپ  ناور  رهپس  داب  هدنخرف  راک  ره  ْتنابآ  زو  زورف  یتیگ  وت  جات  و 

هب  - .یسودرف.ياج شیوخ  رب  شدادب  هشنهـش  ياپب  متـسر  درک  نیرفآ  نیا  وچ  داش  موب  رب و  اداب  دادرخ  داژن ز  این و  خرف  داب  ارت  داب 
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ار وا  رم  .یسودرف.نیمز  رسارس  دش  نیرفآ  زا  رپ  نیرفآب  ردام  زا  يداز  ات  وت  هحودمم :  .حودمم  .هدوتـس  نیرفآاب ؛ نیرفآب ،)  ) نیرفآ
ارم نارگید  زا  مشچ  متـشاد  هگن  نارتـخد  زا  مدرک  نیزگ  ار  وا  نم  .یـسودرف.نیرفآب  دوب  یهاـش  هیاـمنارگ  نیمز  روشک  تفه  دوـب 
وا هک  نیا  زج  ادابم  زگره  داب و  نینچ  دوعـسم :  .دیعـس  .یـسودرف.نیرفآب || -  دـنبوخ و  جـنپ  ره  هک  نیزگ  رگید  هک  ناقاخ  تفگ 

هدنبات رادرکب  دـش  ناهج  نیمز  يور  نادـنخ و  تشگ  اوه  نیرفآب  داب  یکی  دـمآرب  شوخ :  .یـسودرف.نیرفآب || -  دوش  يرایرهش 
 - .یسودرف.نیرفآاب نایاپداب  نآ  رب  نیز  دنداهنرب  دش  هدرک  نیا  وچ  لیصا :  .بیجن  .یـسودرف.هاش || -  ّرف  زا  رادناهج و  مان  هب  هام 

خیراـت ءهمجرت   ) .ناـمداش دـمآ  نوریب  درک و  نیرفآ  ورـسخیک ]  رب  يو [  رب  داد  هسوب  نیمز  زردوگ  ندرک :  دوردـب  ندرک ؛ نیرفآ 
یگناخ سپ  دیلامب  .یـسودرف.نیگن  جات و  تخت و  ودـب  دزان  هک  نیرفآ  داب  هاش  نآ  رب  نادزی  ز  قیفوت :  .دـییأت  .تمحر  يربط || .)

ورم نیمز  .یـسودرف.داش  هاـش و  رگم  هشیمه  يداـبم  داـب  وت  رب  نیرفآ  رگزوریپ  كاـپ ز  داد و  رتـهم  ياـک  تفگ  یمه  كاـخب  خر 
هـشیمه دـنام  دـیواج  هک  يارـس  ود  ره  دـنوادخ  ماـنب  نیمار .) سیو و   ) .تس هتـشرس  دوخ  نیرفآز  شیادـخ  تسا  تشهب  يرادـنپ 

نم منیرفآ  ناهج  نیرفآب  نونک  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .نید  هزیکاپ  دومحم  صخش  نآ  رب  نیرفآ  وز  داب و  نیرفآ  وا  رب  ...ياجب 
يدننک نوچ  لاهج  زگره  یمَین  نیرفآ  لها  رگ  ندرک :  نعل  لباقم  نداتـسرف ، تمحر  .ورـسخرصان.دمحم ||  نیـصح  راصح  ردنا 

چیه یب  ( - 2  ) .حیـسم نید  ( - 1 ( ؟ .نیرفآ کی  تسهللا  كراب  هر  ود  نیمز  ناریا  ناـگرزب  ياـطع  لاـثما : .ورـسخرصان -  ؟ منیرفن
یئانیب و یئاناد ، ناکاین و  نایک ، نادزی ، نیرز و  نیدرورف ، نیزگ ، ياهعجـس  تسا و  هدوب  يا  هنوگ  لوق  ای  رعـش و  نیرفآ  نیا  ههبش 

نمـشد نشور ، رایـسب و  راوخ ، رانید ، راکـشب ، راـکماک ، راد ، هاـگن  داـب ، داد ، دـیوخ و  دیـشمج ، ریگب و  يروشک  ریت ، نوچ  ریژه ،
يدنب هلمج  ادا و  زرط  هک  هصاخ  تسین ، ساسا  یب  يوعد  نیا  هک  دهدیم  ناشن  دـشاب ) هتفای  رییغت  همجرت  رد  اه  نآ  ضعب  دـنچره  )
ناریا رد  زین  رعش  قلطم  یناورسخ و  ياهدورس  دیاش  تسا و  هدوبن  يداع  رثن  نیرفآ  هک  دراذگیمن  کش  ياج  میلس  قوذ  بابرا  دزن 

زین دـنیوگ و  ار  ناـکدوک  نارداـم  هک  اـه  هناـسفا  ضعب  رد  اهعجـس  نازوا و  نیا  ریظن  زورما  تسا و  هدوب  تروـص  نیمه  هب  ناتـساب 
 : تسا هدـشیم  هدـناوخ  نآ  لاثما  دور و  اب  اهنیرفآ  نیا  ًارهاظ  هک  تسا  نیا  يوعد  نیا  دـیؤم  زاب  .دوشیم و  هدـید  نانیب  لاف  تاراـبع 

.یسودرف .دورد  يدنچ  داد  ار ]  زیورپورسخ  ار [  هاشنهش  دور  هب  ورسخ ]  رگشمار  شکرس [  دناوخ  نیرفآ  یمه 

.نیرفآ

، نیرفآداد نیرفآ ، ناـهج  نیرفآ ، ناـج  نیرفآرکب ، نیرفآ ، نیرفآ  نوچ  هبکرم ، تاـملک  رد  هدـننیرفآ  فـفخم  مخرم ) فـن  [ ) [َف
نامرفب نیرفآ  زا  رپ  شداد  دش ز  ناهج  نیرفآ :  یتیگ  نیرفآ ، تروص  نیرفآ ، نخس  نیرفآ ، لالحرحس  نیرفآرحـس ، نیرفآ ، نابز 

تخیر یمه  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .نیرفآ  نیرفآز  شتساوخ  نانچ  نیرفآ  درک  قاحسا و  دوز  دشب  .یـسودرف.نیرفآداد  راداد 
ار نیرفآ  ناـهج  رب ، نیا  رب  ناوـخ  تفه  نیدـب  دـمآ  وـت  شیپ  هک  .یـسودرف.درک  داـی  نیرفآ  ناـهج  زا  یمه  درز  بآ  ناگدـید  زا 
قح نوچ  منم  نیرفآرکب  ءهتکن  رحس  نیس  زا  .یسودرف.دیدپ  دمان  زارفارس  متسر  وچ  دیرفآ  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج  .یسودرف.ناوخب 
نم .یناقاخ  .نیرفآ  لالحرحـس  تسا  یناقاخ  رطاخ  هاش  حدـم  شور  رد  وت  قشع  شبت  زا  .یناقاخ  .نیرفآ  تمحر  ِرب  ير  زا  یلاـعت 

یتشم دیـشخب  ناج  هکنآ  ار  كاپ  نیرفآ  ناـج  نیرفآ  .یناـقاخ.نیرفآ  یتیگ  رارـسالا  ملاـع  تسه  هک  دوخ  لاـح  بسح  میوگ  هچ 
.گنرفسا فیس  .نیرفآ  تروص  ءهماخ  دشک  را  مسجم  حور  دنک  ادج  يرپ  لاب و  وت  زابکاپ  فک  زا  ریطلا .) قطنم   ) راطع .ار  كاخ 

.نیرفآ
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صلخت .تسوا ||  زا  عیانـصلا  ۀفحت  ءهموظنم  هدورـس و  یم  رعـش  یـسراف  هب  هک  یناتـسودنه  شخبردـنلق  خیـش  صلخت  ِخا ) [ ) [َف
هدوب و یتشدرز  رمع  يداب  رد  هک  يروهال ، هللاریقف  هاش  صلخت  .دابآهللا ||  نکاـس  ههنیاـک  موق  ياـسؤر  زا  يوگ  یـسراف  يرعاـش 

نیدباعلا نیز  صلخت  .تسا ||  ق .   . ای 1154 ه رد 1143  وا  تافو  .تسا  هتفگ  رایسب  رعش  یسراف  هب  هدمآرد و  مالـسا  نیدب  سپس 
.تسا هدنام  قرفتم  وا  زا  یمک  راعشا  هتفر و  نایم  زا  ناغفا  ءهنتف  رد  وا  ناوید  هدوب و  رایسب  وکین و  شرعش  ناهفـصا ، يارعـش  زا  مان ،

 . ق  . تافو 1125 ه

.ناوخ نیرفآ 

مسر هار و  نآ  رب  .یسودرف.ناهج  هاشب  ناوخ  نیرفآ  دندش  ناهم  هاپس  نآ  دندمآ  ناجب  يوگ :  نیرفآ  بکرم ) فن  [ ) اخ اوخ /  [َف 
.یماظن.دندش نامرف  هدنب  ار  هاشنهش  دندش  ناوخ  نیرفآ 

.شنیرفآ

.تلبج راهد .)  ) .رطف ینجنبر .)  ) .ترطف .رـسا  راـهد .)  ) .تقلخ .عادـبا  .ءاـشنا  .قلخ  .ندـیرفآ  لـمع  ردـصم و  مسا  صِما ) [ ) [َف ِن
ما هدـنب  یکی  شنیرفآ  زا  نم  .یـسودرف.دوب  هچ  شنیرفآـک  وگب  سپ  نیا  زا  دوس  هچ  نتفگ  تسین  سک  وـچ  اـمیکح  هیَنب :  .تأـشن 

ددنویپ محرب  نوچ  تسا  مدآ  دنزرف  شنیرفآ  لصا  هک  یبآ  هک  دوش  یم  هتفای  نینچ  بط  بتک  رد  .یسودرف.ما  هدننیرفآ  ءهدنتـسرپ 
.یبای رفـس  نیردـناک  اـهتمینغ  اـسب  شیوخ  شنیرفآ  رد  نک  رفـس  رکف  ياـپب  هنمد .) هلیلک و   ) .دوش ظـیلغ  هریت و  دزیماـیب  نز  بآ  و 

يوـگب ژک ، نیـشنب  نم ، ّیئوـت و  لد  يا  .يدعـس.دنرهوگ  کـی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگیدکی  ياـضعا  مدآ  ینب  .لیعامـسا  لاـمک 
زا تس  هدوـب  وـفع  ناـگرزب  زا  هاـشداپ  تقوـب  اـت  شنیرفآ  يادـتباز  .يدـحوا  .تساوـخ  هچ  نیرفآ  ناـهج  وـت  شنیرفآز  اـت  تسار 

هدمآ ردقم  لجوزع و  يادخ  قلاخ و  ای  هتفر  ملق  ریدقت و  تشونرسًارهاظ و  شنیرفآ  ءهملک  لیذ  ءهلثما  رد  ِا ) ( || ؟ .هانگ ناتسدورف 
اهدژا مد  ردنا  درخب  دهن  اهب  یب  رـس  ناج و  وچ  نکیلو  .یـسودرف.يا  هن  هدنرورپ  نوچ  زیت  وشم  يا  هن  هدنـسب  شنیرفآ  اب  وت  تسا : 

شنیرفآز درخ  داـب  وت  يادـف  نارازهدـص  نم  وـچ  .یـسودرف.رهب  تسا  نینچ  شنیرفآ  زا  شک  رهز  هدـنیازگ  زج  شدـیآ  شیپ  هچ 
رگ دـیون  وت  يوس  .ورـسخرصان  .دـنرواجم  هناـمز  نوردـنا  نوریب و  تاـنئاک  يوسنآز  شنیرفآ و  يوسنیز  .یـسودرف.داب  وـت  يادر 

متفگ رهتشم  ریدقت  تردق و  تسه  هک  اتفگ  دنرهاظ  بابسا  شنیرفآ  هک  متفگ  .ورسخرصان.ود  شنیرفآز  هنامز  تسد  رب  دنداتسرف 
نامـسآ يوس  هللا :  يوسام  .تانئاک  .قولخم  .ورـسخرصان ||  ؟ ردـق دوب  زگره  رّدـقم  یب  هک  اتفگ  ببـس  دوب  زگره  ببـسم  یب  هک 
تسخن .روکـشوبا.ارت  شنیرفآز  نیرفآ  همه  ارم  رم  نک  كاپ  اهغْزَا  نیا  زا  يوشب  نم  نت  نیا  ادخ  يا  تفگب  يور  درم  نآ  شدرک 

هطاشَم هیاد و  ار  همه  نوچ  ملاع  شنیرفآ  ردنا  فالخ  تسیچ  .یسودرف.ساپ  هس  ِنآ  تسا و  ناج  نابهگن  سانـش  ار  درخ  شنیرفآ 
.یئانس.راثن هار  ناسخ ز  نوچ  نیچمرب  دناوت  قرف  راثن  شنیرفآ  .ورسخرصان  .یتشگ  وت 

.ناگنیرفآ

.دوش ناگنرفآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َف

.رگ نیرفآ 
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سیو و  ) .كاـپ لد  اـب  رگنیرفآ ، هاـش  َربَا  كاـخ  رب  دولآ  نوخ  يور  نآ  داـهن  يوگ :  نیرفآ  .ناوـخ  نیرفآ  ( بکرم ص  [ ) [َف َگ
.يزعم .ریپ  شناد  لقعب و  یناوج  تخب  لاسب و  وت  هک  وت  رگ  نیرفآ  دزس  ریپ  ناوج و  نیمار .)

.همان نیرفآ 

...نیدکاپ ءهدنیارس  دیوگ  هچ  نیرفآ  ءهمان  رد  هک  نک  هگن  یخلب :  روکشوبا  زا  براقتم  رحبب  ًارهاظ  يا و  هموظنم  مان  ِخا ) [ ) [َف َم
(. ناسنالا ۀحار  )

.هدننیرفآ

.رطاف .يراب  .راگدـیرفآ  .هدنـشخبدوجو  .قلاخ  .یلاعت  يادـخ  ياهمان  زا  یمان  .دـنک  قلخ  هکنآ  .دـنیرفآ  هکنآ  ِخا ) [ ) ِد ْنَن َد /  [َف 
داب و ءهدـننیرفآ  یئوت  كاـپ  ِداد  رواد  ياـک  تفگ  نینچ  یـشنم :  .نّوکم  .دـجوم  .عدـبم  .نیرفآ  ناـهج  ینجنبر .)  ) .يراذ .قـالخ 

روه ءهدننیرفآ  وا  مه  هاگتسد  يزوریپ و  تسیوا  زک  .یسودرف.ار  هدننیب  ود  ناجنرم  ینیبن  ار  هدننیرفآ  ناگدننیب  هب  .یـسودرف.كاخ 
یئوت هاـبت  يدرک  وت  ار  اـم  ِشیدـنادب  .یـسودرف  ؟ ناوت نوچ  ار  هدـننیرفآ  دوتـس  ناوت  ناـج و  يار و  تلآ و  نیدـب  .یـسودرف.هام  و 

رب درم  هدنناد  دید  ار  مارهب  وچ  .یـسودرف.راگزومآ  دشاب  وا  مه  یکین  هب  راگزور  ءهدننیرفآ  وا  مه  .یـسودرف.هام  روه و  ءهدـننیرفآ 
دناوتن تخانـش  ار  دوخ  هکنآ  .يدعـس.درک  هدننیرفآ  رب  هیکت  دش و  درک  هدننیب  هدید  ار  درم  ْنیقی  .یـسودرف.درک  دای  ار  هدننیرفآ  وا 

.ورسخریما ؟ دناد اجک  ار  هدننیرفآ 

.هناسفآ

تسا و فلز  دمآ  شیاتس  رد  هک  يوم  نآ  .یسودرف.منم  هناسفآ  تسخن  ار  نخـس  منم  هناهب  دب  نیزک  دب  نادب  هناسفا :  ِا ) [ ) ِن [َن / 
ِرادـم تست  بقانم  رب  زور  بش و  قلخ  شیپ  هب  .يدامع.هناسفآ  هن  متفگ  تمکح  راتـسد  شیر و  هن  متـسج  مدرم  هناش  يوم  هن  هلک 

.گنرفسا فیس  .نم  ءهناسفآ  خیرات و  هصق و 

.قفآ

.میرک تیاغب  .دشاب  هدیسر  تیاهن  هب  مرک  رد  هکنآ  ءامسالا .) بذهم   ) .راوگرزب درم  ع ص ) [ ) [ِف

.قفآ

.نوتخمان ع ص ) [ ) [َف

.هقفآ

.هتساریپ مین  ياهتسوپ  .هدش  یغابد  ياهتسوپ  .قیفا  ِج  .قفآ ||  ثینأت  ِا ) ع ص ، [ ) [ِف َق

.هقفآ
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.هاگیهت .هرصاخ  ِا ) ع  [ ) [ِف َق

.هناگفآ

وت بیهن  زا  نتـسبآ  ِتاـثداح  مکـش  ندـنکفا :  هچب  ندرک ؛ هناـگفآ  .هدـش -  طقـس  نینج  .هناـگبآ  .هناـگف  .هناـگفَا  ِا ) ص ، [ ) ِن [َن / 
.دعسدوعسم.دنک هناگفآ 

.لفآ

لیلخ دوبعم  تسین  دوب  لماک  یهگ  صقان  هگ  هکنآ  براغ :  .دورورف  هک  .هدننک  بورغ  .هدـندرگدیدپان  .هدـنوشورف  ع ص ) [ ) [ِف
بات دـشن  لماخ  نآ  هک  وج  یتیـص  گناب و  .يولوم.دـنلفآ  اجنآ  اجنیا و  دـنلفاغ  دـنلگ  رد  اجنیا  ریگرخ  رخ و  مه  .يولوم.دوب  لفآ 

.نیلفآ .يولوم.یلفآ ج ، بذاک  حبص  نوچ  دوب  هک  یلطاب  ّیضراع و  یلایخ  زج  .يولوم.دشن  لفآ  نآ  هک  يدیشروخ 

.تالفآ

.هلفآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِف

.اینولفآ

.عیانص ینشور و  عونلا  بر  نلوفآ ، هب  بوسنم  تسا  یّبط  ینوجعم  مان  .اینولَف  .اینولفَا  ِا ) )

.هلفآ

.تالفآ .لفآ ج ، ثینأت  ع ص ) [ ) [ِف َل

.نیلفآ

یُبن رد  نیما  نآ  لاقم  دـیآ  تشوخان  .يولوم.نیلفَالا  بحاال  ياه  هرعن  نید  جرم  رد  ناج  زاب  ریفـص  دـش  ِلفآ :  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِف
.يولوم.نیلفَالا بحاال  هک 

.نویلفآ

.یلبج حیش  ِا ) )

.دنفآ

يروخ هک  ادابم  هک  یمایپ  دروآ  .یـسودرف.رگد  درادـن  يراک  دـنفآ  زج  رخـشاخرپ  زوسناهج و  ریلد و  تموصخ :  .گنج  ِا ) [ ) [َف
.ینزوس .دنفآ  يزاغآ و  هدبرع  يوش و  کتسم  یم 
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.كادنفآ

.هدنیدآ .ریرس  .راهب  قوط  .نودرمک  .متسر  رمک  .هژاریت  .نوسیلطنا  .حزق  سوق  .هشون  .كادنفزآ  .كادنفدآ  ِا ) [ ) [َف

.ندیدنفآ

كرت درک  راـک  تحیــصن  نآ  وا  لد  رد  ندـیزرو :  تموـصخ  توادـع و  لادــج و  .ندرک  گـنج  .ندــیدنفَا  صم ) [ ) يد َد [َف 
.یبیبل.درک راکیپ  ندیدنفآ و 

.نلوفآ

.ار نایمور  ناینانوی و  عیانص  ینشور و  عونلا  بر  .نلوفَا  ِخا ) [ ) [ُل

.هفآ

.تافآ .تفآ ج ، .ۀفآ  ِا ) ع  [ ) [َف

.یفآ

مان هب  ییونثم  هتفگ و  یم  رعـش  یـسراف  هب  وا  ق .   . لاس 1265 ه هب  یفوتم  ناخرایدـمحاب ، موسوم  دـنه ، ءارما  زا  یکی  صلخت  ِخا ) )
.دراد لایخ  رازلگ 

.قآ

.دیفس .دیپس  ص ) یکرت ، )

.قآ

نالگرح هتلم  لزق  نکاس  ناریا ، نانامکرت  زا  يا  هفئاط  ماـن  .راوناـخ ||  ياراد 700  ناریا ، نکاس  نانامکرت  زا  يا  هفئاـط  ماـن  ِخا ) )
.راوناخ یس  ياراد 

.ياباتآ قآ 

.تومی نانامکرت  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) )

.اقآ

رد .بحاص و  .یلوم  .دّیـس  .راگدنوادخ  .دنوادخ  .هریم  .ریم  .رورَـس  .رَـس  .گرزب  .راکرـس  .راکارـس  .رتهم  .ایک  .هجاوخ  ِا ) یکرت ، )
: سک نآ  يارب  یعفن  دوس و  یب  یـسک  رب  يرتهم  يرـس و  یعدـم  رـسالاباقآ ؛  - .تسا میظعت  ءهملک  صاخ ، ياهمان  لـیذ  اـی  ردـص 
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.دوش اقآ  ءهتالک  هب  عوجر  .نامرکب  يا  هعلق  مان  ِخا )  ) .اقآ .ّرقوم  .بّدؤم  یگناخ ، لوادت  رد  اهاقآ ؛ لثم   - .مرادن مزال  رسالاباقآ 

.یئاقآ

.اقآ تفص  تیفیک و  یگنوگچ و  صماح ) )

.یئاقآ

.نادمه لها  نیرخأتم ، زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) )

.یئاقآ

.يدمحارئوب ءهفیاط  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) )

.اباقآ

یبوخب نآ  دجنس  و  نارهط ، يزگرازه  رد 170  تشر ، دابآ و  نیـسح  نایم  تشر  نیوزق و  هار  رد  گرزب  يا  هیرق  مان  .اباباقآ  ِخا ) )
.تسا روهشم 

.یچ یلباقآ 

.ار هدنیوگ  ِدمآ  شوخ  دنک  قیدصت  دیوگ  يرگید  هچره  هکنآ  .سولپاچ  .قلمتم  بکرم ) ص  [ ) [َب

.جاقآ

.یسور سرو  تفه  قباطم  .خسرف  .گنسرف  .جاغآ  ِا ) یکرت ، )

.يرجاقآ

.راوناخ رازهود  ياراد  هیولیگ ، هوک  فیاوط  ءهبعش  هس  زا  یکی  مان  ِخا ) )

.یگدازاقآ

.هدازاقآ تبتر  ماقم و  بکرم ) صماح  [ ) ِد [َد / 

.هدازاقآ

.نیدهتجم يولع و  تاداس  نادنزرف  رتشیب  و  گرزب ، يدرم  دنزرف  .اقآ  ءهداز  بکرم ) ِا  بکرم ، ص  [ ) ِد [َد / 

.یساقآ
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سیئر یـساقآ ؛ کیـشا   - .یـساقآ ازریم  جاح  اهمان : زا  یماـن  هفاـضا ) فرح  یـس ، دیـس +  اـقآ ، ِیکرت  زا  دـیاش  ( ) بکرم ِا  یکرت ، )
.دوش یچاغآ  هب  عوجر  .هناخ و  ناوید  ءهغوراد  .هصاخ  نامالغ  سیئر  یساقآرللوق ؛  - .رابرد

.یلعاقآ

ءهرد هب  نآ  ربارب  رد  .هخولک و  سم  تیریپ و  اب  جوزمم  تسا  ینهآ  ندـعم  مان  لاتناک ، برغم  سرا و  بونجب  ...ندـعم ) ( ) ِخا [ ) [َع
.مان نیدب  زین  تسه  نهآ  زا  يرگید  ندعم  لاتناک  یناتسهوک  ءهنماد  یکهآ 

.لاقآ

.یندماینراکب .یندنکفا  .طقَس  .شامخ  شاخ و  .سولد  ساد و  .لاخآ  فحصم  ِا ) )

.ینیا اقآ و 

.ناگدازهاش ياروش  عمجم و  ًاعسوت ، و  کچوک ، گرزب و  ردارب  ياروش  ( بکرم ِا  یفطع ، بیکرت  [ ) [ُو َا

.ودرا قآ 

] گوگ لباقم  دنا ، هتشاد  طلست  ودراریس  برغم  بناج  ینعی  یقرش  قاچبق  تشد  رب  .م  ات 1428  زا 1226  هک  يا  هفیاط  مان  ِخا ) [ ) ُا ]
زین یهاگ  دندوب و  هریچ  ودرا  گوگ  فئاوط  رب  هشیمه  ودرا  قآ  لیابق  .دوب  وتاب  عیطم  لئابق  پچ  تسد  تمسق  مان  هک  ودرا   [ دوبک

ثرا رـسپب  ردـپ  زا  تسایر  هلیبق  نیا  رد  .دـندرک  یم  يزادـنا  تسد  ناـنآ  فعـض  ءهرود  رد  وتاـب  نادـناخ  ندـمتم  بعـش  ریاـس  رب 
نیتسخن ناخ  سوروا  هدش و  فرـصتم  زین  ار  نایماب  هنزغ و  یحاون  ات  یچوک ، هب  موسوم  ودرا  قآ  ياسؤر  زا  یکی  .تسا  هدیـسریم 

ودرا گوگ  اب  ودرا  قآ  لیابق  ءهنیرید  قافن  شمتقوت  نامز  رد  .تسا  هداد  تسکش  ار  رومیتریما  هاپـس  ترک  دنچ  نادناخ  نیا  ناخ 
تراغب رما  هدرک و  رّخـسم  ار  وکـسم  هدیـشک و  رکـشل  هیـسورب  هدش  یکی  شمتقوت  ءاول  تحت  رد  هفئاط  ود  نیا  تساخرب و  نایم  زا 

.دنا هداد 

.ونابقآ

.يدندرک زامنرداچ  نهاریپ و  نآ  زا  نانز  هک  شقنم  يا  هبنپ  کیراب  ءهماج  یمسق  بکرم ) ِا  )

.یهب قآ 

.راوناخ کیدزن 200  یئاقشق  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) [ ) [ِب

.رپ قآ 

يوب رت و  خلت  یمعط  نشور و  گنر  ياراد  هک  ياچ  یمسق  مان  درُخ ) ِگر  رپ ، ِیـسراف  دیفـس +  قآ ، ِیکرت  زا  ( ) بکرم ص  [ ) [َپ
.تسا شوخ 
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.ياچ قآ 

بونج رد  هک  دـنرم  دور  يرگید  درذـگ و  يوـخ  زا  هک  ياـچروتق  هب  موـسوم  یکی  تسا ، هبعـش  ود  ياراد  نآ  .دوردیفـس و  ِخا ) )
برغم رد  هتـسویپ  نآ  هب  تسا  يراج  ناردلاچ  بونج  زا  هک  ياچقآ  یلـصا  ءهبعـش  دنکیرام  رد  ددـنویپ و  ياچروتق  هب  دـنک  يرام 

.دزیمآ سرا  هب  افلج 

.هچقآ

زا دـنزیم  شاقب  مان  هب  هکـس  دـنز  ات  نآ  یپ  زو  یکوکـسم :  ره  ًاعـسوت ، و  كوکـسم ، میـس  ای  رز  .هْچقَا  .هچْخَا  ِا ) یکرت ، [ ) ِچ [َچ / 
کلف مراط  دـهاش  .یناقاخ.تسا  زاگ  ءهناهد  مه  ياج  شتبقاع  دـنامب  لاس  رازه  رگ  رز  هچقآ  .یناـقاخ.کلف  نوزوم  هچقآ  باـتفآ 

.یناقاخ .يرس  شش  ّرز  هچقآ  يا  هچیرد  رهب  تخیر  رس  تفه  وید  تسر ز 

.راصح قآ 

.دشاب میدق  ياریتایث  نامه  نیا  .مدرم و  رازه  هدزاود  ياراد  ریمزا ، يزگرازه  رد 80  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [ِح

.غادقآ

غادـقآ رب  لمتـشم  ناریا ، یبرغ  دحرـس  رد  عقاو  یهوک  ءهلـسلس  ماـن  .دور ||  هناـگنز  نزوا و  لزق  ءهرد  ود  ناـیم  یهوـک  ماـن  ِخا ) )
.گرزب کچوک و 

.گرزب غادقآ 

.دوش غادقآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ِغ ُب ُز

.کچوک غادقآ 

.دوش غادقآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ِچ [ِغ َچ / 

.یغادقآ

.ناریا یبرغ  دحرس  رد  یهوک  مان  هوکدیفس ) ( ) ِخا )

.دنبرد قآ 

.تسه گنس  لاغذ  مهم  ءهگَر  هس  اجنآ  رد  و  دهشم ، لامش  رد  يا  هرد  مان  ِخا ) [ ) [َد َب

.ایرد قآ 
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.رزخ رحب  ِخا ) [ ) ْرَد ]

.ارقآ

.سرا ياه  ههار  بآ  زا  يدور  مان  ِخا ) )

.يارسقآ

.لوبمالسا هب  يا  هلحم  مان  .هینوق ||  تیالو  زا  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َس

.ییارسقآ

رـصع نادنمـشناد  زا  وا  و  يزار ، رخف  ماـما  فـالخا  زا  دـمحم  نیدـلا  لاـمج  بقل  ِخا )  || ) .يارـسقآ هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [َس
.یناجرج فیرش  دیسریم  اب  رصاعم  تسا ، هدوب  شیوخ 

.رقنس قآ 

یغرم دیوگ : ناهرب  بحاص  رویط ) حراوج  زا  یکی  مان  راغنش ، راگنـش و  رقنُـس ، دیپس +  قآ ، ِیکرت  زا  ( ) بکرم ِا  یکرت ، [ ) [ُس ُق
نیا دـنیوگ  تسه و  مه  باتفآ  زور و  زا  هیانک  و  هدوب ، زین  كرت  ناهاشداپ  بقل  و  يرحب ، خرچ  نیهاش و  سنج  زا  يراکـش  دـشاب 

.دروآ یم  یفصو  نوچ  ار  يرقنس  هرق  يرقنس و  قآ  یناقاخ  .رقنس و  هرق  لباقم  .یهتنا  تسیکرت -  بقل 

.رقنس قآ 

 .(. ق  . 579-589 ه  ) هینیمرا ياورنامرف  مان  ِخا ) [ ) [ُس ُق

.رقنس قآ 

رب راک  رخآ  رد  و  ق ،).   . 478-487 ه  ) تشاد تموکح  شتت  بناج  زا  بلح  رد  هک  هاش  کلم  كرت  نامالغ  زا  یکی  ِخا ) [ ) [ُس ُق
هلودلا میسق  وا  لماک  مان  .تسا و  بلح  لصوم و  ناکباتا  ءهلسلسرس  یگنز  نیدلادامع  کباتا  ردپ  وا  .دش و  ریسا  درک و  مایق  شتت 

هداد و گرزب  ياهگنج  بیلص  لها  اب  هک  هقجالس  رصع  فورعم  ءارما  زا  یکی  مان  .تسا ||  هللادبع  نبرقنـس  قآ  بجاح  دیعـسوبا 
.مهریغ نایقوجلس و  يارما  زا  رگید  نت  دنچ  مان  .تسا ||  هدیدرگ  لوتقم  نایئادف   . ق  . رد 520 ه

.وس قآ 

.يزکرم يایسآ  هب  دور  دنچ  یکرت  مان  ِخا ) )

.وس قآ 

.ریغص يایسآ  هب  يرهش  مان  .ناتسکرتب ||  يا  هحاو  مان  .هنکس ||  رازه  ياراد 50 نیچ ، یقرش  ناتسکرتب  يرهش  مان  ِخا ) )
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.ماشقآ

يدــندز كرت  ءارما  ناـهاشداپ و  رد  رب  هـک  یتـبون  .قـلف ||  .بـش  لوا  بـش ) ماـش ، ِیــسراف  دــیپس +  قآ ، ِیکرت  زا  ( ) بـکرم ِا  )
؛ .ندز ماشقآ  .ناهاگماش - 

.هقشقآ

.ددنویپ بوچراهچ  اب  دندنبب  نوچ  هکلب  دتفین  بوچراچ  يور  رب  هک  هنشاپ  یب  رد  یمسق  ِا ) [ ) ِق [ِق َق / 

.رهش قآ 

.هینوق تیالو  زا  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َش

.یطقآ

نآ ماـن  .گرزب  یطقا  .یطقَا  .دـنیوگ  دوـبک  ساـی  ریبـک و  ناـمخ  هقوبُـش و  ناـسالیب و  ناـسلیب و  ار  نآ  هک  یهاـیگ  ماـن  ِا ) برعم ، )
.Sambucus nigra ( - 1  ) .دشاب (، 1) ارگین سوکوبماس  هینیطالب ،

.ریغص یطقآ 

، ثیثرط تیثارط ، لیب ، درخ ، ناسالیب  درخ ، ناسلیب  نیریش ، ُلب  ُلب ، ُلبِا ، ار  نآ  هک  یهایگ  مان  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) [ِي َص
نآ ینیطـال  تسیوـق و  یلهــسم  نآ  .دــنیوگ و  زین  هقدــی  نوـیلغ و  ضرـالا ، ناـمخ  ریغــص ، ناــمخ  یطقَااــماخ ، نُـش ، ثوـثرط ،

.S. ebulus ( - 1  ) .دشابیم (1) سولوبِا

.هعلق قآ 

.هدقن دابآردیح و  نایم  دابآردیح ، يزگرازه  رد 16  هناخ ، هب  دابآردیح  هارب  یلحم  مان  ِخا ) [ ) ْلَق َع ]

.ولنویوق قآ 

ینارمکح رکبراـید  ناـجیابرذآ و  رد  ق .   . ات 908 ه زا 780  هک  ولنویوق  هرق  ءهلیبـق  ياـبقر  ناـمکرت ، يارما  زا  يا  هفئاـط  ماـن  ِخا ) )
نوزوا ریگناهج ، هزمح ، نامثع ، قلویارق  .درک  ضرقنم  بولغم و  ار  نانآ  رورـش  گنج  رد  رد 907  يوفص  لیعامسا  هاش  دنتشاد و 

.تسا هفیاط  نیا  يارما  مان  مود ) راب   ) دارم دنولا ، دارم ، دمحا ، متسر ، رقنسیاب ، بوقعی ، لیلخ ، نسح ،

.دنک قآ 

.لاخلخ رد  نانک  هغاک  كولب  زکرم  مان  ِخا ) [ ) [َك

.دبنگ قآ 
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.هّیمورا ءهچایرد  لحاسب  هناخ ، فرش  کیدزن  یلحم  مان  ِخا ) [ ) ْمُگ َب ]

.رومیتدمحم قآ 

وا فلس  ندش  هتشک  زا  سپ  ق .   . لاس 744 ه هب  يو  .دنتشاد  یئاورنامرف  قهیب  رد  هک  يرادبرس  نارمکح  نیموس  ( ِخا [ ) ْمَح َم َت [ُم 
.دیسر لتقب  نیدلا  سمش  یلع  هجاوخ  تسد  رب  هام  ود  لاس و  ود  زا  سپ  تسشن و  تموکح  دنسم  رب  نیدلا  هیجو  هجاوخ 

.دجسم قآ 

ار اـجنآ  سور  تلود  ق .   . رد 1164 ه تسا و  روهـشم  لوپورفمیـس  ماـن  هب  زورما  هک  همیرک )  ) مرق ءهریزج  هبـش  زکرم  ِخا ) [ ) [َم ِج
.تسا رازه  یس  دودح  رد  نآ  ءهنکس  .داتفیب  قباس  تیمها  زا  یمیدق  ءهبصق  دنتخاسب و  ون  يا  هلحم  درک و  ریخست 

.شوقآ

(. ون ياهگنهرف  ضعب   ) .عابس قلطم  و  زوی ، گنلپ و  ریش و  ربب و  ِا ) )

.كآ

رد .دـنا و  هداد  یتشز  وهآ و  راع و  بیع ، تهاع ، تفآ ، بیـسآ ، ینعم  نادـب  هدروآ و  ار  تروص  نیا  ام  ناسیون  گنهرف  ضعب  ِا ) )
، یمرـشیب يرگدادـیب ، یهاتوک ، یتشز ، بیع : هد  بحاص  كاّحـض  نوچ  هک  دـنروآ  یم  زین  كاّحـض  زا  یتروص  كآ ، هد  ءهملک 

باتک رد  یناهفصا  ءهزمح  .دنا و  هدناوخ  كآ  هد  ار  وا  هدوب  يدرخ  یب  یلددب و  يراکباتش ، یئوگغورد ، ینابزدب ، يراوخرایـسب ،
ناک ّهنا  ینعملاو  ۀـفَالل  مسا  كآ  ةرـشعلا و  دـقعل  مسا  هد ، هقاقتـشا : كآ ، هد  بسرویب ، : » دـیوگ ضرالا  كولم  ینـس  خـیرات  دوخ 
كآ هد  نال  نسحلا  ۀیاهن  یف  راص  هوبّرع  اّملف  حبقلا  ۀیاهن  یف  بقل  اذه  اهرکذ و  عضوم  اذه  سیل  ایندلا و  یف  اهثدحا  تافآ  رشعاذ 

لمجم بحاـص  و  ...نواـکیر .» نب  فسادـنورا  نب  فـسارویب  وـه  ۀـّیبرعلا و  بتک  یف  یمـسی  هب  كاّحـض و  یلا  بـلقنا  بّرع  اـمل 
، رویب دنیوگ  و  دنناوخ ، پسارویب  ار  وا  پسارویب ، كاّحـض  دیوگ  تسا  هزمح  باتک  نیمه  وا  ءهناگی  ذخأم  ًارهاظ  هک  زین  خـیراوتلا 
هد هکنآ  تهج  زا  يدـنتفگ  كآ  هد  نایـسراپ  ...يدندیـشک و  تـبینج  يو  شیپ  میـس  رز و  زا  ياّرهب ]  ظ :  يا [  هرهب  يزاـت  پـسا 

برعم نوـچ  سپ  تسا  تفآ  یتـشز و  ینعم  ار  كآ  دـیلپ و  ءاـهلعف  نتخیوآ و  باذـع و  زا  دروآ  ناـهج  رد  تـشز  مـسر  تـفآ و 
 - هاجنپ یفاوق  رد  ًةرورـض  هک  یجایتحا  اب  یـسودرف ، ار  كآ  ءهملک  .یهتنا  كاندنخ -  ینعی  كاحـض  دمآ ، وکین  تخـس  دـندرک 

كابه كابخ و  هکنیا  اب  يونزغ  یناماس و  يارعش  رد  .تسا  هدرکن  لامعتسا  مه  راب  کی  هداد  تسد  ار  وا  یهاگ  تیب  رازه  تصش 
دنا هدرک  هیفاق  ار  نآ  ریاظن  كادنفزآ و  كافرش و  كاک و  كازه و  كارک و  كاسب و  كاغف و  كاکرو و  كاتس و  كاسغ و  و 

، هدیزرو دراوش  رداون و  طبـض  رد  هک  يرارـصا  اب  دوخ  گنهرف  رد  مه  همان و  بساشرگ  رد  يدسا  .تسا  هدشن  هدـید  كآ  ءهملک 
ظفاح و يدعس و  دنا و  هدربن  راکب  ار  تغل  نیا  هدش  رـسیم  نم  يارب  نآ  صحف  هک  يا  هزادنا  ات  یقوجلـس  يارعـش  .هدرواین  ار  كآ 

دننام یسراف  هب  یبرع  مجرتم  ياه  تغل  رد  .دنرادن و  ار  ظفل  نیا  دنا  هدورس  يا  هعطق  لزغ و  هیفاق  نیاب  هک  رگید  ناگدنیوگ  ضعب 
یضاق ناوخالاروتسد  يزنطن و  ءهغللاروتسد  ینجنبر و  ءامسالا  بذهم  ینادیم و  یماسلا  یشرق و  حارص  يرشخمز و  بدالا  ۀمّدقم 

تافدارتم حـبق و  بلث ، تمدـص ، تهاع ، تفآ ، هصیقن ، تمـصو ، راع ، بیع ، تاملک  ءهمجرت  رد  ینزوز ، رداـصم  راـهد و  دـمحم 
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زا ریخا  نورق  ناسیون  گنهرف  اهنت  .دوشیمن  هدینـش  ظفل  نیا  زین  زورما  نانابز  یـسراف  لوادـت  رد  .میروخیمنرب و  كآ  ءهملکب  اـهنآ 
يودع دنروآ :  یم  دهاش  كآ  ینعم  ظفل و  يارب  ار  لیذ  تیب  دشاب  یکتشد  روصنم  نیدلا  ثایغ  نامه  ًارهاظ  هک  يزاریـش  روصنم 

یکآ تسا :  هدروآ  ار  هملک  نیا  راـب  ود  ینزوس  زین  .كآ و  شتآ  رد  شدزوسیم  هثداـح  رونت  مادـم  داـب  هتـسکش  مزیه  وـچ  هک  وـت 
مرآ نم  ار  كآ  دوخ  دیان  كآ  هک  مزیخ  متف  اجکره  منم  هک  تفص  نیدب  .ینزوس.كآ  دیسر  وت  ارم ز  راب  دص  نم  زا  وت  رب  دیسرن 

نآ ریاـظن  كاـن و  كاـب و  ِفّرحم  هملک  هک  یتروـص  رد   ) زین رعاـش  ود  نیا  لامعتـسا  رد  تسا  دوهـشم  هکناـنچ  .ینزوـس و  .كآ 
مود تیب  رد  تسا و  رت  بسانم  دـسح  ای  ناـمرح  ینعم  روصنم  تیب  رد  ثم  تسین  حیرـص  ناـسیون  گـنهرف  ياعّدـم  ینعم  دـشابن )
ارعش ءهمه  يراددوخ  قوف  دروم  هس  رد  ظفل  نیا  يارب  ینعم  نیا  تحارص  ضرف  رب  .تسین و  دیعب  هملک  لصا  ندوب  كاب »  » ینزوس

لامعتسا زا  روصنم ) يانثتسا  هب   ) فلخ ناگدنیوگ  مامت  زارتحا  زین  و  ینزوس ) نامز   ) مشـش نرق  لوا  ءهمین  ات  فلـس  ناگدنـسیون  و 
نبدـمحا هفینحوبا  لیبق  زا  میدـق  ربتعم  نیخروم  زین  كآ  هد  اـی  كاحـض  ءهملک  ینعم  زا  هکنآ  رت  بجع  .تسا و  بیجع  هملک  نیا 

هیمست يذلا  وه  بسرویب و  َکلذب  َسحَاف  دنرادن : یعالطا  کیچیه  يدوعسم  هیوکسم و  یلعوبا  یمعلب و  يربط و  يرونید و  دواد 
بّرع دق  كآ و  هدلا  وه  ...ساداین و  نب  ناوتـسر  نب  بساودرا  نب  بسارویب  هدعب  َکلم  مث  هیوکـسم .) یلعوبا   ) .َكاحـضلا برعلا 

َلتَق بساروُیب و  انفصَو  ام  یلع  ُهمسا  امنا  کلذک و  وه  َسیل  بسارهب و  ٌموق  ُهامس  كاحضلا و  برعلا  نم  ٌموق  ُهامسف  ًاعیمج  ُُهئامسَا 
هایا و ُهلتق  کلملا و  مج  هتبلغ  نم  َناکام  دنع  فسارویب  مجعلا  هیمـست  يذـلا  كاحـضلا  َّنَا  و  بهذـلا .) جورم   ) ...کلملا َدیـشمج 

ءهفینحوبا لاوطلارابخا   ) .ًاماما هیف  راص  یتح  َرحـسلا  ُملعتی  هتکلمم و  ِقافآ  نم  ةرحـسلا  هیلا  ُعمجی  ذـخَا  ُهُغارف  کلملا و  یف  ُهنانئمطا 
ات داهن و  شرس  رب  هّرا  و  تفرگب ...  دیـشمج  بسارویب  ...تفرگب  اهرهـش  دمایب و  بسارویب ]  درم [  نیا  هک  دنیوگ  نودیا  يرونید .)

توف ( 1) برع هصاـخ  ناریا ، نانمـشد  بلاـثم  ندومن  يارب  ار  تصرف  چـیه  هک  هماـنهاش  یتح  و  یمعلب .)  ) .شدرک همین  ودـب  ياـپ 
نیا و  (. 2) درادـن مه  يا  هراشا  يدادـیب  روج و  یلقع  منـص  ناریا و  تخت  جات و  بصاغ  يزات  نیا  ماـن  تشز  ینعم  هب  تسا  هدرکن 
هزمح لوا  راب  ًارهاظ  ار  نادب  بستنم  يانعم  اب  ظفل  نیا  .دنا و  هدوب  ربخ  یب  تروص  نینچ  يارب  ینعم  نینچ  زا  امدق  هک  دـیامنیم  رما 

لمجم بحاـص  و  تسا ، هدروآ  دـشابیم  يدـنع  نم  لوعجم  یناـعم  توحنم و  عونـصم و  ياهقاقتـشا  هجوـب  نوحـشم  وا  باـتک  هک 
( فیعـض یلامتحاب  ینزوس  زج   ) ارعـش ناگدنـسیون و  رگید  هکنآ  یب  هدرک ، یّـسأت  واب  تسا  هزمح  وا  ماما  هودق و  هک  زین  خـیراوتلا 
زا یکی  ای  يدام  ای  یـسراپ  ياه  هجهل  زا  يا  هجهلب  كآ  هد  ءهملک  هدنراگن  نامگب  .دنـشاب و  هتخادرپ  نآ  دـیکأت  دـییأت و  دـیلقتب و 
مه زین ، بسا  كآ و  هرـشع و  ینعم  هب  رگیدکی  فدارتم  رویب  هد و  تسا : بسارویب  رگید  تروص  ای  همجرت  یلباب ، ثم  ناگیاسمه 
رد اـکآ  كَا و  كآ و  اوـشا و  شآ و  هکناـنچ  اپـسَا  پسا و  سآ و  ظـفل  ندـمآ  دـنکیم  دـییأت  ار  يوـعد  نـیا  .سَرَف و  ینعی  ینعم ،

، پساجرب پساجرا ، پسارز ، پسدیش ، پساتشیو ،)  ) بساتشگ پسارهل ، پسنشگ ، هک  روطنامه  ینعی  صاخشا  مالعا  زا  يرایسب 
يرآ  ) اپـساایرآ پسا ،) مارآ   ) اپـسا مِرَا  پسـشروه ، پسا ، شوروئپ  اپـسا ، تَوروَا  پساماج ، پساـمهت ، اوشَا ،) شرگ   ) پساـشرگ

، اپسارْدُر اپسا ، شرف  پساداب ،)  ) اپساتاو اپساوا ، اپساوه ، اپسا ، نَرَک  اِشااپسا ، ارتماوشا ، ارتماپـسَا ، پسا ،) ءهدنهاوخ   ) انچاپـسَا پسا ،)
، كاّهل كامیت ، مه  روطنامه  تسا ، هدـمآ  ناـسک  ياـهمان  رد  شـالب  اپـساازامه و  اپـسااتادوه ، اپـسا ، يروت  پسادـص ،)  ) اپـسااتس
، كاـماروه ناـمالغ ،) ياـهمان  زا  یماـن   ) كامیـس كاـنمرآ ، هیقاـبلاراثآ ،) .كاوارفا  نـب  گنهـشوا   ) كاوارفا كاـنَرَا ، كاـشرآ ،
، کپاپ کمرب ، کـبَمل ، كَدـیوه ، کـلیا ، كوره ، كدزم ، کـَنارف ، کَمایـس ، كروط ، بایـسارفا ،) ماـن  لـصا   ) كایـسارسروف
رد .دنا و  هتـشاذگ  مان  قادنر ) نب  سراف   ) قادـنرو اکاشَپ ، اکاهو ، تِسا  اکاهام ، اکآَدزم ، اکاهانام ،)  ) اکاشانم اکاتای ، یبآ  كروف ،

كَا و كآ و  هب  موتخم  تاملک  تسا  هدـمآ  ساطوا  ساطرب و  پسارخ ، پساج ، پسارازه ، پسا ، لـگ  هکناـنچ  زین  هنکما  ءامـسا 
ورمب و يا  هیرق   ) قادنا کنیس ، کَمان ، کَمرآ ، كَزه ، کَمرَس ، کَمران ، كادرا ، کمَی ، كامیک ، كانجب ، قاچفخ ، دننام  قآ ،
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زین كآ  هب  هدش  مامت  پسا  هب  هک  روطنامه  ًانیع  نیعم  یماسا  زا  ضعب  یتح  تسا و  رایسب  زین  نآ  لاثما  قالی و  و  دنقرمسب ) يا  هیرق 
تسا و پسا  ینعم  هب  ( 3) سوئوِکا ینیطال  نابز  رد  يدبوم .) مان   ) كاریز اپـسَا و  يریز  اکانَرَف و  اپـسا و  نَرَف  لثم  تسا  هدـش  متخ 

يراوس ( 6) نویسات یِکا  هسنارف  رد  راوس و  ینعم  هب  ( 5) نَیرتسِکا یسیلگنا  نابز  رد  يراکراوس و  يراوس و  ینعم  هب  ( 4) ویسات یِکا 
تاـملک رب  هوـالع  یـسراف  رد  لبطـصا و  ینعی  روـخآ  ینعمب  یـسراف  روـخآ  ءهملک  نیع  ( 8) يروـِکا راـکراوس و  نز  ( 7) ّریوِکا و 

سپ و زا  هک  یلاود   ) كارتف و  بسا ) رد  يرامیب   ) کتـشپ کـشپ و  و  باـکر ) زا  یعون   ) کـلعن و  ینـالاپ ) بسا  ینعمب   ) َکلذَـه
گنِهآ و  تبینج ) بسا   ) گـنهالاپ و  بسا ) ياـهگنر  رد   ) کندـه گـنخ و  گنخرـس و  گـنَرک و  و  دـنزیوآ ) بـسا  نـیز  شیپ 
كاتـس پسا و  تضاـیر  ینعم  هب  غَرَی  غاری و  و  دـننکیم ) همجرت  هرکرخ  رتـسا و  ار  نآ  هک   ) كاریب و  بسا ) دـنباپ  اـی  لـعن  ینعمب  )

و كآورهی ) زا  دیاش  بسا ، ءهنهد  گرب و  نیز و   ) قاری بسا و  زاس  زا  یتمـسق  غانج  هدرکان و  نیز  پسا  ای  هّرک  ینعم  هب  غاتـس ) )
هدنکآ ءهملک  ود  رد  دنشابیم  نمضتم  ار  بسا  ینعم  ًادرطم  اهنآ  ءهمه  هک  شدکَا  هتخا و  روخآ و  هیخا و  و  هیشاغ ) ینعمب   ) كونفد

دیعب و  (. 9) تسا رترهاظ  يوعد  نیا  بسا ) كآ  تسد +  شِراوزه ، دَی  زا  بکرم   ) كَدَـی لبطـصا و  ینعم  هب  هدـنک ، كآ  ففخم 
ناگیاسمه اـم و  ياـهنابز  رد  ت »  » هب ك »  » لیدـبت و  ( 10) دـشاب كآ  زا  یتروص  زین  کـیدزن  كرت  اـی  يرذآ  تآ  ظـفل  هک  تسین 

دوت و لولمک ، لولمت ، کنَتراک ، کنَترات ، یـسراف  رد  یبرع و  رد  دَـکَو  دَـتَو ، .زجار.اکیـصع  املاط  ریبزلا  نبای  دراد : رایـسب  رئاـظن 
ياجب ت »  » اجره رد  هشیمه و  ناـکدوک  لوادـت  رد  هکنآ  رب  هوـالع  .کـُتپ  كوکپ ، هویرک ، هویرَت ، تیلمت ، کـیلمت ، توک ، هدوت ،

بیبط خروم  سایزتَک  رگید  فرط  زا  .هریغ و  هریغ و  كاپ و  تشک ، يدـنک ، مدرک ، ياجب  تاـپ ، تُشت ، يدـنَت ، مدرَت ، دـیآ : «ك »
يژآ رگید  تروص  نیا  دنکیم و  طبض  ساداپـسآ  ار  كاحـض  مان  تسا  هدوب  ناریا  یتلود  دانـسا  وا  ذخآم  ًارهاظ  هک  میود  ریـشدرا 

نیا یگداوناخ  مان  لثم  سآ  نآ ، رگید  تروص  كآ و  هک  دـیامنیم  تسا و  كاحـض  ردـپ  مسا  زین  سآدرم  هکنانچ  .تسا  كاـهد 
مان و  درم »  » ردـپ کچوک  مان  و  تسا ، رـسپ  ساداپـسآ  ای  كآ و  هد  مان  رد  كآ  نامه  ردـپ ، سادرم  ماـن  رد  سآ  تسا و  ناـمدود 

هک تسا  نیا  تسین  بیع  ینعم  هـب  كآ  هد  ءهـملک  رد  كآ  دـهدیم  ناـشن  هـک  رگید  لـیلد  .تـسا و  راـم ) « ) يژآ  » رـسپ کـچوک 
مان مومذـم  یبقل  هک  تسین  روصتم  دـننادیم و  هاشداپ  نیا  یلـصا  مان  ار  كاحـض  ای  كاهد  يژآ  برع  یناـنوی و  یناریا و  نیخروم 

هک هریغ ) یلددب و  يراکباتش و  یئوگغورد ، ینابزدب ، یمرـشیب ، يرگدادیب ،  ) بیع هد  زا  یکاح  یبقل  مهنآ  دشاب  یهاشداپ  یلـصا 
نآ تبـسانم  هب  هدرک و  ینیب  شیپ  وا  رب  ار  بویع  نآ  ندش  يراط  دنا  هتـسناوتیمن  وا  ناراذگمان  هدوبن و  ادیپ  وا  رد  تدالو  هاگ  هتبلا 

.تسا تبارغ  تیاهن  رد  دشاب  يا  هدازهاش  دنزرف  هک  هصاخ  دنزرفب  نیدلاو  نداد  حـیبق  تشز و  مان  هکنآ  رب  هوالع  دـنهد ، مان  ودـب 
بـسارویب رویب و  ءهملک  .تسا  رورـض  زین  بساروـیب  روـیب و  ینعم  هملک و  رد  يرظن  ناـعما  روـظنم  نیا  ندرک  نشور  يارب  نوـنکا 

.یـسودرف.ّرَا هب  شنایم  رویب  دیْرُبب  هک  ّرف  دیـشمج  مراد ز  شیب  نم  هن  تسا :  هدـمآ  ررکم  كاحـضام  رثن  رعـش و  رد  كآ  فالخرب 
يوـلهپ رب  ماـن  نـینچ  دــندناوخ  یمه  شبــسارویب  ناـمه  دوـب  كاــپان  راــس و  کبــس  ریلد و  دوـب  كاحــض  ماــن  ار  يوجناــهج 

وا هک  بسارویب  .يرهچونم  .مکحلاوب  هگ  هب  مه  رـصن  تخب  هگ  هب  مه  بسارویب  هگ  هب  مه  دوب  هصق  نیاـک  یناد  .یـسودرف.دندنار 
بسارویب همانزورون .)  ) .تخیرگ ناتسودنه  نیمزب   [ وا و  ...تخاتب [  ار ]  دیشمج  ار [  وا  دمآرد و  يا  هشوگ  زا  دنناوخ  كاحـض  ار 

یکلف .مج  وا  تلود  ماج  يدیـسر ز  هعرجب  رگا  يدادـن  بسارویب  هب  مج  تکلمم  هناـمز  هماـنزورون .)  ) .درک یهاـشداپ  لاـس  رازه 
رازه و هد  ینعم  هب  روـیب  اـیآ  یلو  .یناـقاخ.اهدژا  ياـج  دوـب  بساروـیب  فـتک  نآو  تـسا  توـبن  رهُم  ِردزا  دـمحم  فـتک  .یناورش 

نیا ینعم  ِندوب  هرـشع )  ) هد اـج  همه  تالامعتـسا  رهاوظ  هکلب  و  تسا ، دـیدرت  کـش و  ياـج  تسا  بسا  رازه  هد  ینعمب  بساروـیب 
راذـگ هزین  ناراوس  تشد  راگزور ز  نآ  ردـنا  دـب  درم  یکی  دـیوگیم :  كاحـض  ناتـساد  لوا  رد  یـسودرف  .دـهدیم  ناشن  ار  هملک 

ار ز وا  رم  دوب  هیاپ  نیرترب  شهد  دادـب و  دوب  هیامنارگ  مان  سادرم  هک  درـس  داب  اب  رادـناهج  سرت  درمکین ز  مه  هاش و  مه  هیامنارگ 
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اـشود واگ  نامه  نیدکاپ  دـب  هداد  ناگدنـشودب  نینچمه  ار  شیم  رتشا و  زب و  ياجب  يدـندمآ  رازه  کی  ره  ياپراچ ز  یندیـشود 
نیدکاپ نآ  رم  ُدب  رسپ  زارف  يدرب  تسد  هتساوخ  نادب  زاین  يدوب  هک  ار  یسک  نآ  ریـشب  يرف  هدنمر  نابـسا  يزات  نامه  يرب  نامرفب 
دندناوخ یمه  شبسارویب  نامه  دوب  كابان  راسکبس و  ریلد و  دوب  كاحـض  مان  ار  يوجناهج  یکدنا  دبن  هرهب  رهم  زا  شک  یکی  ار 

هک رویب  دوب  ارو  ماتـس  نیرزب  يزاـت  نابـسا  زا  رازه  هد  يرد  ناـبز  رد  دوب  رامـش  یناولهپ  زا  رویب  اـجک  دـندنار  يولهپ  رب  ماـن  نینچ 
نیا ینعم  لصاح  مینیب  هب  تقدب  قوف  تایباب  یتقو  .یسودرف.نیک  هار  زا  هن  یگرزب  هار  نیزب ز  هرهب  ود  يدوب  زور  بش و  مان  دندرب 

دنفسوگ و رازه  زب و  رازه  مان  سادرم  نارو ، هزین  تشد  ای  راذگ  هزین  ناراوس  تشد  زا  ینابشرس  ای  برع  خویش  زا  یخیش  هک  تسا 
هک يردق  تزع و  اب  تسا و  هدشیم  مامت  متخ و  یشخبریش  ای  یـشورفریشب  وا  یگیامنارگ  یهاش و  هتـشاد و  واگ  رتشا و  سأر  دنچ 
هچ تسا  دیعب  رایسب  نیا  تسا و  هدرک  هدامآ  رسپ  يداع  يراوس  يارب  ماتـس  نیرز  بسا  رازه  هد  تسا  هتـشاد  میدق  ءهنمزا  رد  بسا 

نینچ تایح  رد  رـسپ  نتـشاد  بسا  رازه  هد  تسا  هداوناـخ  لاوما  قلطم  کـلام  هشیمه  ردـپ  هک  يودـب  ینابـش و  یگدـنز  لوصا  اـب 
تلم و ره  یئارس  هناسفا  لوصا  اب  بیرغ و  تیاهن  نیک » هار  زا   » هن جرفت  شدرگ و  يارب  اهنت  ماتس و  نیرزب  مه  نآ  هیام ، مک  يردپ 

نتفرگ رظن  رد  اب  دـشاب  هد  ینعم  هب  رویب  رگا  یلو  تسین ، راـگزاس  دـنیوگ  ار  لاـفطا  ْنارداـم  هک  هناـنز  ياـه  هصق  یّتح  ناـبز و  ره 
یناولهپ زا  رویب  اجک  لیذ :  تیب  دـیدرت  یب  تروص  نیا  رد  تسا و  رتکیدزن  رطاـخ  لوبقب  رت و  یقطنم  رما  ردـپ  نیا  یئاراد  ءهزادـنا 

اب رازه  ءهملک  ای  و  ( 11) دـشاب هدوب  راب ، هاد  لصا  رد  تسا  نکمم  رازه » هد   » ًالثم .تسا  فحـصم  رازه  هد  يرد  نابز  رد  دوب  رامش 
هدـش لیدـبت  دـشاب ) قباطم  تسا  رازه  هدرویب  هک  ناسیون  گنهرف  يوعد  اـب  هکنیا  يارب  طـقف   ) راـما راـمه و  اـی  راـکب  دـننام  یظفل 

یماسا رد  نآ  ریاظن  و  بسا ) تشه   ) اپـسا تشا  هچ  تسین  دعبتـسم  يدرم  يارب  یناتـساب  ءهنمزا  رد  بسا  هد  ندوب  مان  و  (. 12) دشاب
هد ینعم  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا  هدـمآ  یبقل  اـی  ماـن  ءزج  رویب  همیدـق  بتک  رد  هک  يدراوم  ءهمه  رد  رگید  یفرط  زا  تسه و  همیدـق 

هدش روصت  باقلا  ای  یماسا  نآ  ضعب  رد  هک  میلس  قوذ  زا  رود  فازگ و  ياه  هغلابم  قارغا و  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  تفرگ و 
ءهدنراد  ) َنسئپسرویب و  ظفحتـسم ) رازه  هد  ياراد   ) اکاهِداورویب و  لاّمح ) رازه  هد  بحاص   ) ایمکـسرفرویب لثم  .دورب  نایم  زا  تسا 

هدب تداع  بسحرب  ناناد  يولهپ  ار  نآ  تسا و  هدمآ  رویب  ءهملک  زاب  ناریرز  راگدای  يولهپ  زا  ینتم  رد  .هریغ  و  سوساج ) رازه  هد 
وا هداتـسرف  ناپـسدغب  هب  کتیژو  هاپـسرویب  ود  كاپا  رازه  رـسپ  تساوخ  مان  كوداج  شفردـیو  ناـش  پا  : » دـنا هدرک  همجرت  رازه 

پساجرا بناج  زا  هک  تفگ  دش  باتشووا  شوا  تنوی  زا  ردنا  نوردنا  دوز  رادرس  ناگینیـشیپ  پساماج  سپ  تنوتای و  رهـش  ناریا 
کتیژو هاپـس  روـیبود  اـب  رازه  رـسپ  نارازه ، تساوخماـن  رگید  كوداـج و  شفردـیو  یکی  ...دـمآ  کتــسرف  ود  ياـتوخ  ناـنویخ 

مان وداج و  ریپ  شفردـیب  یکی  ماـن  یقیقد  تیاورب  هک  دـنا  هدوب  هدروآ  بساتـشگب  بساـجرا  زا  يا  هماـن  لوسر  ود  نیا  ...دـنراداب »
رد هک  تسا  يرما  نداتسرف  لوسر  اب  ای  نداتسرف  لوسر  رازه  تسیب  هچ  تسا ، بیجع  زین  رما  نیا  تسا و  هدوب  تساوخ  مان  يرگید 

نیع روشک  ره  رد  خیرات و  ره  رد  کتیژَو )  ) هدیزگ مه  نآ  یهاپس  رازه  تسیب  زواجت  درادن و  ریظن  تکلمم  چیه  رد  رـصع و  چیه 
راوس دصیس  درک  ناشهارمهب  دیوگیم :  دصیس  ار  لوسر  ود  نیا  ناهارمه  ءهرامـش  یقیقد  هک  هصاخ  تسا ، یقیقح  یعقاو و  گنج 

هب رویب  رگا  تسا و  هتشاد  تسد  رد  ار  نآ  دننام  يزیچ  ای  ناریرز و  راگدای  نتم  نیع  ای  یقیقد  هتبلا  .راذگرجنخ و  نایوجگنج  همه 
فحـصم و تیب  رگا   ) ار روـیب  ره  وا  مینیب  یم  هک  یتروـص  رد  تـسا ، هدرکیم  هـمجرت  رازه  تـسیب  ار  روـیبود  هدوـب  رازه  هد  ینعم 

لوهجم رویب  ینعم  میدق  نامز  زا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  فالتخا  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  هاجنپ  دص و  دشابن ) راوس  یتسیب  راوس ، دصیس 
لوقب یسودرف و  ءهتفگب  نکیل  دسریمن  رازه  تصش  هب  زورما  هک   ) همانهاش تایبا  زا  يا  هدع  رد  زاب  تسا و  هدوب  هیف  كوکـشم  ای  و 

ون ءهمان  یکی  ناتسار  نآ  رادرک  راتفگ و  ناتساب ز  ءهمان  نیا  هتـشگ  نهک  دیوگ :  یـسودرف  تسا ) هدوب  تیب  رازه  تصـش  روهـشم 
ءهمان یـسک  دـنیبن  راسگمغ  ءهتـسیاش  ياهنخـس  رازهرویب  راب  شـش  تیب  دوب  ناشکرـس  نآ  زا  تسا  راـگدای  اـجک  ناـشن  نیز  منک 
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رد ههبش  یب  قوف  تایبا  رد  .یسودرف.دص  جنپ  زا  دشاب  مک  هک  انامه  در  تیب  وا  زا  یئوجزاب  رگا  یس  راب  دص  تایباب  هتشون  یسراپ 
تـصش همانهاش  راعـشا  هک  دوش  یم  نیا  موس  تیب  ینعم  دـشاب  رازه  هدرویب  رگا  هچ  تسا  هداد  يور  یفیحـصت  مراهچ  موس و  رعش 
میریگب هد  ینعم  هب  متفگ  هکناـنچ  ار  روـیب  رگا  نکیل  تسا ، لاـحم  نیا  و  رازهرازه ، هد  رد  شـش  برـض  لـصاح  تـسا ، رازهرازه 

یب یـس ،» راب  دـص  تایباب  هتـشون   » مراهچ تیب  رد  .رازه و  تصـش  ینعی  دوش  یم  رازه  هد  شـش  تایبا  ءهدـع  تسرد و  تیب  ینعم 
دوخ ءهمانهاش  یسراپ  ءهمان  زا  رگا  یسودرف  دارم  تسا و  رازه  هس  یـس ، راب  دص  هچ  تسا ، رویبود  فحـصم  هتـشون ، ءهملک  کش 

تسا و یـسراپ  ءهماـن  قـلطم  میلـس ) قوذ  زا  رود  دـیعب و  لاـمتحاب   ) دارم رگا  تسا و  رازه  هس  راـب  تـسیب  هماـنهاش  تاـیبا  تـسوا 
فالخ مه  نیا  هتـشادن  دوجو  دشاب  تیب  رازه  هس  زا  فَّلؤم  هک  یباتک  یتح  یـسراپ  نابز  رد  وا  زا  شیپ  دیوگب  دهاوخیم  یـسودرف 
نیرفآ هلمجزا  وا ، زا  شیپ  يارعش  ياهیونثم  هریغ و  رهبداش و  ارذع و  قماو و  لیبق  زا  يرصنع  ياهیونثم  زا  هتشذگ  هچ  تسا ، رهاظ 

رازه هس  ًالقا  اهنآ  ضعب  ای  کی  ره  هک  تسا  لمتحم  تسا و  دوقفم  ًـالعف  هک  نآ  لاـثما  یکدور و  ءهماندابدنـس  روکـشوبا و  ءهماـن 
رویبود ار  هتـشون  ءهملک  رگا  اما  .تسا و  هدرکیم  زواجت  تیب  رازه  هس  فاعـضا  زا  یکدور  ءهنمد  هلیلک و  ههبـش  چیه  یب  دشاب  تیب 

هس تسیب  دوش  برض  رازه  هس  ینعی  یـس  راب  دص  لصاح  رد  تسیب  یتقو  تسیب ، ینعی  میریگب  ْهَدود  ینعم  هب  ار  رویبود  میناوخب و 
طلغ وهـس و  هن  تسا  يدمع  فیحـصت  نیا  .تسا و  همانهاش  تایبا  باصن  نامه  نیا  و  رازه ، تصـش  ینعی  دـیآ ، یم  تسدـب  رازه 

راب دص  رد  برـض  ار  رازه  تسیب  هک  تسا  هدـمآ  یم  مزال  تقو  نآ  دـنا و  هتـسنادیم  رازه  هد  ار  رویب  ینعم  هک  اجنآ  زا  هچ  بتاک ،
نآ ینعم  ات  دـنا  هدرک  لیدـبت  هتـشون  ءهملکب  ار  رویبود  تسا ، هدـشیم  رازهرازه  تصـش  لمع ، لـصاح  دـننک و  رازه  هس  ینعی  یس 

ءهنمد هلیلک و  دوـجو  زا  ار  یـسودرف  يربـخ  یب  تسا و  هدـشن  هتفگ  زین  تیب  رازه  هسب  یموـظنم  ءهماـن  هماـنهاش ، زا  لـبق  هک  دـشاب 
مظن حرش  یـسودرف  دوخ  هک  یتروص  رد  .دنا  هدید  همانهاش  تایبا  ندوب  رازهرازه  تصـش  يوعد  زا  رت  یعیبط  نآ  لاثما  یکدور و 

ار هدـنکارپ  اـیوگ  تسویپـب  دـندناوخ  یکدور  رب  هماـن  همه  دـندناشنب  شیپ  ار  هدـنرازگ  تسا :  هدروآ  هماـنهاش  رد  ار  هـلیلک  ندرک 
دمآ شتایبا  رویب  شـشب  راگدای  ار  همان  نیا  مدنام  ودب  زین :  یـسودرف  لیذ  تیب  رد  زاب  .یـسودرف.ار و  هدنکآ  ّرد  نینچ  نیا  تفـسب 
یم رازهرازه  تصـش  تایبا  ءهدع  زین  تروص  نآ  رد  میتفگ  هکنانچ  اریز  دـهدب ، دـناوتیمن  رگید  ینعم  هد ، زا  ریغ  رویب  ءهملک  رازه 
رویب ءهملک  زاب  يدسا  رد  .دیآ  یم  تسد  هب  رازه  تصـش  ینعی  بولطم  ددـع  میریگب  هد  ینعم  هب  ار  رویب  رگا  هک  یتروص  رد  دوش 

هد رویب  ینعم  رگا  مه  تیب  نیا  رد  .يدـسا.رازگرجنخ  نادرگ  درک  نیزگ  رازه  رویب  راـب  لـهچ  هراـبود  تسا :  هدـمآ  لـیذ  تیب  رد 
لقع ياراد  یئوگ  قارغا  چیه  هک  تسا  يددع  نیا  دوش و  یم  رازهرازهدصتشه  رازهرازه ، هد  رد  داتشه  برض  لصاح  دشاب  رازه 

رازهرازهراهچ نانوی  گنج  رد  ناریا  هاپـس  ددـع  هکنیا  رد  ناینانوی  یئارـس  هغلابم  تسا و  هدرواین  نابزب  خـیرات  رد  هصاخ  فراـعتم 
هب ار  رویب  رگا  يدسا  رعـش  نیمه  رد  نکیل  دـنا ، هدرک  هاپـس  ءهدـع  رد  خـیرات  رد  لاح  ات  هک  تسا  يا  هغلابم  يالعا  لَثَم  تسا  هدوب 

.ملعا هللاو  .تسین  جراخ  يداـع  یئوگ  فازگ  قارغا و  ءهریاد  زا  هک  يددـع  ینعی  دوش  یم  رازهدصتـشه  لـصاح  میریگب  هد  ینعم 
(. كاحض لاح  حرش  رد   ) .راذگ هزین  ناراوس  تشد  راگزور ز  نآ  ردنا  دوب  درم  یکی  درامشیم : برع  ار  كاحض  یـسودرف  ( - 1)

ربکتم و ینعم  لیبق  زا  تسا  هتفرگ  رفاک  برخم و  ینعم  امتحا  كآ  هد  ءهملک  یناتـساب  نوتم  ضعب  رد  رگا  هک  دـنامن  هتفگان  ( - 2)
جیار هتخاس و  حیبق  تشز و  یفـصو  بولغم ، هاشداپ  مان  زا  بلاغ  موق  ینعی  نوراق ، دادـش و  نوعرف ، ياهمان  رد  تسا  لیخب  ملاظ و 

equus (4) - equitatio. (5) - Equestrian. (6) - equitation. (7) - ecuyere. (8) - ( - 3  ) .دـنا هدرک 
بسا رترود  یکرت  رد  ( - 10 (. ) ناهرب  ) .دنناوخ دی  یبرع  هب  هک  تسا  تسد  ینعم  هب  دنزاپ  دـنز و  تغلب  نمدـی ، ( - ecurie. (9
تنوی زا  رتکیدزن  كآ  هب  تآ  و  تسا ، هدـنام  یقاب  یکرت  ِروَد  ءهناگ  هدزاود  ياهلاس  زا  یکی  مان  رد  هکناـنچ  دـنا  هتفگیم  تنوی  ار 
تروص اب  رامـش  ندروآ  هیفاق  ( - 12  ) .یـسودرف .ياج  راوازـس  کی  ره  دنتفرگ  يادـخدک  دـش  تفه  ود ، هاد و  ربا  ( - 11  ) .تسا
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زا دش  دیاب  نورب  هرامـش  ار  شهاپـس  یهاوخ  رگا  دنا :  هدرک  هیفاق  مه  اب  ار  هملک  ود  نیا  امدـق  تسین و  طلغ  رامه  ای  راما  نآ  رگید 
.یبیبل .هراما  ّدح 

.كآ

.دوش گآ  هب  عوجر  .رَشُع و  تخرد  ای  تسا و  لتاق  رهز  نآ  ءهریش  هک  یتخرد  مان  زین  شتآ و  ینعم  هب  يدنه  نابز  رد  ِا ) يدنه ، )

.كآ

كاروخ و رد  .تسا و  تبـسن  فرح  كامن ، كاغم و  كاواک و  كاـغف و  كازوس و  كاـبخ و  كاـشاخ و  كاـبت و  ر  دـنوسپ ) )
.دنک تقایل  ءهدافا  كاشوپ 

.یمداکآ

یمداـکآ ار  ودـب  بوـسنم  یـضارا  هـک  سُمداـکآ  هـب  موـسوم  ناـنوی  مدرم  زا  يریطاـسا  یلی  ماـن  زا  قتــشم  ( ) 1 () ِا يوـسنارف ، [ ) [ِد
( - 1  ) .دوش ایمیذاقا  هب  عوجر  .ناتـسگنهرف و  .ایمیذاقا  .دوب ) اجنادـب  نوطـالفا  سَرْدَـم  و  نتآ ،»  » هنیطَا یبرغ  لامـش  رد  دـندیمانیم ،

.Academie

.لاکآ

زا هک  تیلهاج  لـئابق  ياـسؤر  لاـکَالاووذ ؛  - .رکـشل قازرا  دـنُج ؛ لاـکآ   - .ناـهاشداپ لِـکآم  كولملا ؛ لاـکآ   - .موق نارتهم  ِا ) (ع 
.يدنتفرگرب عابِْرم )  ) کیراهچ تمینغ 

.ماکآ

.اهخالگنس .اه  هدوت  .اه  هتشپ  .اه  هپت  .اه  لت  .دنلب  ياهنیمز  .اهرظنم  .همکَا  مکَا ِج  مکَا و  ماِکا ِج  ماِکا و  مُُکا ِج  مُُکا و  ِج  ِا ) (ع 

.یلوهاکآ

.كازوس ینعی  ویمرَپ  عفاد  يدنه ، تسیئوراد  مان  ِا ) يدنه ، )

.بکآ

.پُکآ ِا ) [ ) [ُك

.پکآ

.شیوخ پکآ  رد  دوخن  نومیم  وچمه  ناهنپ  یمه  وا  تسخ ، زا  دـنک  وسنورد :  زا  ناهد  بناج  کـی  .سوبنل  .ُپل  .بُکآ  ِا ) [ ) [ُك
.یناورسخ
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.روتکآ

.Acteur ( - 1  ) .رگشیامن .رگیزاب  ( 1 () ِا ص ، يوسنارف ، [ ) ُْرت ]

.جکآ

هک هدرک  یبوچ  رـس  رب  نینهآ  گرزب  یبالق  .ریگ ||  خی  .دننکفا  نادخی  رد  خی  نادب  نایعاقف  نایاقـس و  هک  نینهآ  بالق  ِا ) [ ) [َك
شیتشک دندیـشک  جـکآ  هب  ار  شیتشز  جارات و  دنتـسجب  يدـندوبر :  نمـشد  یتشک  زا  درم  اـی  يدندیـشکارف  نمـشد  یتشک  نادـب 

.لیگزا ای  جیوک  کلازلاز و  دیاش  .جَکَا  .يّربلا  حافت  .رورعز  .ناریش  فلع  .يرصنع.ار || 

.حکآ

یتغل ءهخسن   ) .هایس يال  ینعی  دشاب  بالخ  ناهرب .)  ) .هدش هدرک  فاص  هدیناشوج و  دشاب  یئوراد  نآ  دنیوگ و  ار  بالج  ِا ) [ ) [َك
نیمه هب  جـحکا  و  ناهرب )  ) بالج ینعم  هب  زین  خَـکآ  و  ناهرب )  ) بالج ینعمب  جـحَکآ  هکناـنچ  هملک  نیا  منکیم  ناـمگ  و  یطخ .)
ینعم هب  جکآ  ءهملک  فحصم  همه  دنا  هدرک  طبض  ناسیون  گنهرف  هک  يرگید  روص  و  يریگناهج )  ) روبزم ینعمب  جخکآ  ینعم و 

.دنا هدناوخ  بالخ  یهاگ  بالُج و  یهاگ  ار  بالق  .دشاب و  صوصخم  بالق 

.جحکآ

.دوش حکآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َك

.خکآ

.دوش حکآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َك

.هدکآ

.نارطق.يراقفلاوذ هدکآرهز  مشچ  ودب  هتشرس  ربنعب  يراق  فلز ، ودب  هدنکآ :  ففخم  فم ) ن  [ ) ِد [َك َد / 

.رکآ

.دوش رلآ  هب  عوجر  .دشاب  رلآ  فحصم  تروص  نیا  ًارهاظ  ناهرب .)  ) .ًاقلطم دنیوگ  ار  لفک  نیرُس و  .رَگآ  ِا ) [ ) [َك

.ههارکرکآ

.دوش ارککآ  احرقرقاع و  هب  عوجر  .احرقرقاع  ِا ) [ ) ِه [ِك ِك َه / 

.سکآ
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.ار ناشارت  گنس  نینهآ  یملق  ِا ) [ ) [ُك

.هسکآ

یـسب يد  تسین  هسکآ  وت  نماد  رد  گنچ  ار  تعدـب  اوه و  لـها  چـیه  نازیوآ :  .هدـشدنب  .هتخیوآرد  .هدزرد  ص ) [ ) ِس [َك َس / 
.ینزوس .تسین  هسک  رب  ناهن و  نیا  تسا  رهاظ  تفر  هسردم  هاش  سک ز 

.ندیناشکآ

هدش طبض  تیب  نیا  رهدلا ]  عیرق  دیاش : حیرق [  مانب  هدش  تباتک  ق .   . رد 766 ه هک  یطخ )  ) يدسا گنهرف  ءهیشاح  رد  صم ) [ ) [َد
.ار و امهز  ناشکایم  ماوت  يامهز  ار  ادـبع  رم  زیرم  ماوت  يادـبع  تسا : ) یهبوا  ظفاح  باـبحالا  ۀـفحت  ًارهاـظ  ءهیـشاح  نیا  و   ) تسا

ینعم نکل  تسا  ندیناشکآ  ای  ندناشکآ  ردصم  زا  یهن  ًارهاظ  ناشکایم  ءهملک  تسا و  هدمآ  قشاع  ینعم  هب  امهز  تغل  دـهاش  تیب 
.دشاب نآ  لاثما  نداد و  بعت  ندیناجنر و  ینعم  هب  دیاش  .تسین  نشور  نآ 

.تفکآ

.دوش تفگآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ُك ِك /  [َك / 

.ارککآ

نوخرط .ناکیلک  .نوخرط  جـک  .نوخرتژک  .ردنکـسا  مدـق  .تسدـنغات  .نهوک  رقع  .نویروف  .ناهوک  راقع  .اـحرقرقاع  ِا ) [ ) ْکِـک ]
.دوش احرقرقاع  هب  عوجر  .یمور 

.لکآ

: لاثما .يولوم.راد -  شوه  ناج  يا  یلوکأم  لـکآ و  راوخ  همقل  مه  يا  همقل  مه  وت  هکنآز  نیلکآ :  .هدـنروخ ج ، ِا ) ع ص ، [ ) [ِك
.هاشداپ .ناطلس  .ِکلَم  .تسا ||  لوکأم  لکآ و  ایند 

.تالکآ

( . نانز  ) ناگدنروخ .هلِکآ  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِك

.رارملا لکآ 

.فورعم رعاش  سیقلاؤرما  ّدج  دعَم ، كولم  زا  نیمهدجیه  يدنکلا ، رجح  نبورمع  نب  ثراح  بقل  ِخا ) [ ) ُْلل ُم [ِك 

.هسفن لکآ 

.تفن .روفاک ||  .ءادوس ||  نبل  .بوکات  .لافطالا  ظفاح  .لحنلا  ظفاح  .هسفنا  .نویبرفا  .نویبرف  .نویفرف  ( بکرم ِا  ع  [ ) ْهِس [ِك ُل َن 
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.هلکآ

.جنرب عاونا  دوجا  .جنرب  سانجا  زا  یسنج  نیرتهب  .هلوکآ  ِا ) [ ) ِل [ُك َل / 

.هلکآ

یمـسق ینجنبر || .)  ) .داـب هروخ  .هروخ  .دروـخ ||  ار  تشوـگ  هک  هحرق  ره  نز || .)  ) هدـنروخ .لِـکآ  ثینأـت  ِا ) ع ص ، [ ) [ِك َل
ناهد رد  اهنت  هک  تسا  ناهد  ءهلکآ  نآ  زا  یمسق  .ماذج و  .تسا  هناد  ینمرا  ریغ  نیا  .دروخ و  ار  تشوگ  دتفا و  مادنا  رب  هک  شیر 

.هدنرچ ءهیشام  .دوش ||  هابت  لام  ءهمه  دزیمآرد  دوخ  لام  رد  ار  نآ  یسک  نوچ  ینعی  تسا ؛ هلکآ  میتی  لام  لاثما : .دوش -  ادیپ 

.دابکالا ۀلکآ 

.هیواعم ردام  نایفسوبا ، نز  دنه ، بقل  ِخا )  || ) .هراوخرگج .راوخرگج  ( بکرم ع ص  [ ) ُْلت َا [ِك َل 

.محللا ۀلکآ 

.هنایزات .شتآ ||  .راد ||  نهآ  یتسد  بوچ  .دراک ||  ( بکرم ِا  ع  [ ) ُْلت َل [ِك َل 

.نیلکآ

.لکآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِك

.مکآ

.تسا هَمَکَا  مکَا ِج  مکَا و  ِج  ِا ) ع  [ ) [ُك

.نکآ

هکنآ نکآرحـس ؛ نکآزوج ، نکازق ، نکآ ، مشپ  نوچ  درک ، ناوـت  بکرم  یتاـملک  نآ  زا  و  هدـننکآ ، فـفخم  مخرم ) فـن  [ ) [َك
.دنکآ رحس  و  زوج ، زق ، مشپ ،

.نانکآ

.ندنکآ لاح  رد  ق ) فن ، [ ) [َك

.جنکآ

.تسا جکآ  فحصم  هملک  نیا  ًارهاظ  و  ناهرب .)  ) .دنزادنا نادخی  رد  خی  نادب  هک  یبالق  ِا ) [ ) [َك

.دنکآ
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 : دنکآ میس  دنکآرحـس ، دنکآژک ، دنکآزق ، دنکآزوج ، دنکآ ، مشپ  نوچ  هبکرم  تاملک  رد  هدنکآ ، ففخم  مخرم ) فم  ن  [ ) [َك
دنکآ میـس  يوگ  نارازه  .یکدور  .دنکآرحـس  مشچ  ود  نآ  تسا  نم  ناج  ناشن  نیگآ  کشم  فلز  ود  نآ  تسا  نم  تشپ  ناـشن 
فاک .يدعـس و  ؟ دوس هچ  گنج  حالـس  ثنخم  رب  دوب  دیاب  درم  دنکآزق  رد  .ورـسخرصان.رضخا  نادیم  نیا  ردنا  دـنکفا  هک  نادرگ 

.دنقزوج .دنغآژک  تسا : هدش  لدب  ق »  » هب هاگ  و  غ »  » هب هاگ  هملک  نیا  رد 

.یگدنکآ

تیعمج و نادـنچ  راگزور  هقرفت :  یگدـنکارپ و  لباقم  تیعمج ، .لِدور ||  .هدـعم  ءـالتما  .یگتـشابنا  .يُرپ  صماـح ) [ ) ِد [َك َد / 
.وا یکانتشوگ  نآ ؛ زج  نار و  ای  وزاب  یگدنکآ  (. - ناتسربط خیرات   ) .دیناسر یگدنکارپ  هقرفتب و  ار  یگدنکآ 

.ندنکآ

مـشچ ود  نآ  تسا  نم  ناج  ناشن  نیگآ  کشم  فلز  ود  نآ  تسا  نم  تشپ  ناشن  ءالتما :  .نتـشابنا  .ندرک  رپ  صم ) [ ) َك َد ( ] 1)
راکـش ینامز  خلبب  رگو  .یمارهب.راژک  وت  نایکام  وچ  يدـیلپ  هب  ینکایب  یلـصا  یب  ار ز  كاپ  شروخ  ینکفیب  .یکدور  .دـنکآرحس 
رهوگب یـسراپ  شدناوخ  یـسوادیپ  هک  یـس  ادیپ و  تصـش  دص و  نیتسخن  .هرامع.لاچب  طب و  هب  ار  شیداو  همه  دنکایب  دـنک  لاچ 

رهش رد  سواک  دنکآ  شک  سورع  يدندناوخ  شک  جنگ  رگد  .یـسودرف.گنت  رهم  یکی  ره  رب  دنداهن  گنـس  وچ  کی  ره  دنکایب 
يزور ّیتخسب و  تسا  ندنکآ  زور  ار  جنگ  یهگ  .یسودرف.نمجنا  ندنکارپ  مهاوخن  نم  جنگ  ندنکآ  هب  مشوکن  .یـسودرف.سوط 

ما هدنز  ات  زغم  لد و  نم  نونک  .یسودرف.میا  هدنکآ  يو  رهمب  ناج  لد و  میا  هدنب  ام  تسا و  هاش  رادناهج  .یسودرف.تسا  ندنکارپ 
دنکآ رهز  هک  یئاجب  .یـسودرف.دوب  هدنکآ  لد  نودیرف  رهمب  دوب  هدنخرف  مان و  شدب  کنارف  .یـسودرف.ما  هدنکآ  شووایـس  نیکب 
یمه .یـسودرف.ما  هدـنکآ  شتآ  نوردـنا  زغمب  ما  هدـنز  ات  گنن  نیا  رب  میرگب  .یـسودرف.راتساوخ  نکم  هریخ  شون  وا  زا  راـگزور 

هدـنکآ لد  ناور و  شرهمب  ما  هدـنب  یکی  ناـسب  ار  وا  نم  .یـسودرف.رهمب  رـسکی  هدـنکآ  لاز  لد  رهپـس  رـس  رب  دـنچ  کـی  تـشگ 
مرد جنگ و  دوب ز  هدنکارپ  شک  هتـساوخ  سب  .یـسودرف.میا ز  هدنکآ  وت  رهمب  ناج  نت و  میا  هدـنب  ام  هاش  اب  دـنتفگب  .یـسودرف.ما 
دـش یتشهب  نوچ  ناهج  .یـسودرف.دنا  هدـنکآ  نم  رهمب  ناج  لد و  دـنا  هدـنب  ارم  تخت  جات و  ناـهم  .یـسودرف.دوب  هدـنکآ  روشک 

شیناوخ وت  .یـسودرف.دَنَکآ  ناج  زغم  دش  هتـسویپ  وچ  دَنَکاْرِپب  هدنکارپ  ِتفگ  هک  .یـسودرف.هتساوخ  زا  هدنکآ  داد و  زا  رپ  هتـسارآ 
هدـنکآ ترهم  زا  هدـید  لد و  میا  هدـنب  همه  ارایرهـش  اـم  هـک  .یـسودرف.شاب  هدـنکآ  نـت  يراز  ّيراوـخب و  شاـب  هدـنب  ارم  ردـیاک 

ردنا ودب  کشخ  هاگیهت  دیاب  درک  نوخ  .یـسودرف.نایم ز  رب  رمک  نیک  زا  هدـنکآ  لد  نابز  هداشگ  هش  ردـپ  شیپ  هب  .یـسودرف.میا 
هدنب ام  هک  هگنز  تفگ  نینچ  .یسودرف.رازهدص  نوچ  رانید  دنکایب و  راوهاش  رهوگ  زا  رپ  شناهد  .یسودرف.کشم  روفاک و  دنکآ 
هاپـس مناوخب  .یـسودرف.دنا  هدنکآ  وت  رهمب  لد  همه  دـنا  هدـنب  ار  وت  ناروت  رهـش  نونک  .یـسودرف.میا  هدـنکآ  لد  دبهپـس  رهمب  میا 
خلبب داش  .یسودرف.دوب  یم  ینکآ  رهز  هک  یماجب  دوب  یک  نیاک  دنتفگ  ماجنارس  .یسودرف.ار  هدنکآ  جنگ  نیا  مناشفارب  ار  هدنکارپ 

ناد هیلاغ  نآرد  هدنکآو  هداشگب  یناد  هیلاغ  یکی  شْرَـس  رب  .یخرف.نکایب  شیوخ  ياهجنگ  ردـپ  وچمه  نیـشنب  نیئآورـسخ  يآ و 
 [ نیکت یلع  دید [  تصرف  تفای و  یلاخ  اجک  ره  هک  درک  دیاب  هدنکآ  مدرمب  ...خلب  ناتـسراخت و  یحاون  .يرهچونم  .رانید  شنوس 
وچ نکآ  یئوکینب  .يدسا.مژد  سک  وا  زا  دبـسخ  هک  دهاوخن  متـس  دَنْکَن  جنگ  ندنکآ  هب  یقهیب .) خیرات   ) .دریگورف دـنک و  تراغ 
زا لد  ار  نیمز  .يدسا.تفگن  يدار  یتسدداب ز  یـسک  تفج  دوب  ناور  اب  درخ  شک  نآ  زا  ینکاْرپب  وچ  نکارپ  شنادب  ینکآ  جنگ 
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الو راـنلا  وـت  لوـق  همه  مزر  رد  شنادـب  هدـنکآ  وـت  ظـفل  همه  مزب  رد  .يدـسا.كاخب  ناـگنهن  ماـک  دـنکایب  كاـچ  تـشگ  نتخاـت 
ءهرفس هار  نیا  رد  تستعاط  ملع و  وت  ءهشوت  .ورـسخرصان.دنکایب  ار  هدیـصق  بوخ  نیا  تمکحب  ناسچ  رب  هک  شیدنب  .نارطق.راعلا 
.نـکآ یمه  هدـعم  مکــش و  هـشیمه  هـک  تـتفگ  یمه  هـک  سکنآ  تتخوـمآ  يرخ  .ورــسخرصان  .نکاـیب  هشوـت  ود  نیدــب  ار  لد 

دنکآ كاخ  ار  مشچ  نیاک  دحل  رد  .لیعامسا  لامک  .داب  هدنکآ  لد  نوخ  زا  شا  هنیـس  ران  وچ  دهاوخن  وت  ّیهب  هکره  .ورـسخرصان 
یـسک .يولوم.دننکآ  توهـش  ربک و  محل و  محـش و  دننک  نوزفا  ار  تسوپ  هیاد  ود  نیاک  .يولوم.دنک  نشور  ار  روگ  هچنآ  تسه 

ملع دقنب  رز  ندنکآ  یکب  ات  نایمهب  .يدعـس  .كاخ  نکآ  شمـشچ  ود  رب  دنک  هزیتس  رگو  شاب  شیاپ  كاخ  وت  رب  دـنک  فطل  هک 
نیفد .ندرک  نفد  .یناوریـش ||  نیدلازع  .دنکآ  میـس  ّرز و  جنگ ز  دص  وت  رد  زا  یلاؤسب  لئاس  .یناوریـش  نیدلازع.رونم  ار  لد  نک 

ار وا  رم  .یـسودرف.كاخب  شنامز  رد  یمدـنکایب  كاپ  نادزی  هدـنراد  يورین  هب  ندرپس :  كاخ  هب  .ندرک  ناـهن  كاـخ  ریز  .ندرک 
هوکب .یسودرف.دنارب  رکشل  سراپ  زا  دش  ورین  هب  دناشفرب  ار  هدنکآ  ياهمرد  جنر  هب  نآ  دوب  هدنکآ  کباب  اجک  جنگ  دندومن  ناوارف 

هچ .یـسودرف.دیدن  ار  اه  هدنکآ  رهچ  یـسک  دیدپان  اهجنگ  دش  هوک  رد  وچ  دوسبان  رهوگ  زا  رانید و  دوب ز  هک  يزیچ  دـنکآ  ردـنا 
هنکآ و .دوش ||  هدنکآ  ندینکآ و  هب  عوجر  .ورسخرصان و  .دنکآ  ردنا  كاخ  نیدب  وت  شیپ  هب  ار  نآ  نیا و  نوچ  وزا  مشچ  يراد 

وت .یـسودرف.تسوپ  هدـنکآ  شدـینیب  هاک  زا  رپ  تسوزا  دایرف  هکنآ  نامز  ردـنا  مه  ءابتعا :  .ءاشتحا  .وشح  .نداهنرد  وشح  شنکآ ،
نیتـسخن يزیچب :  يزیچ  حطـس  ندیـشوپ  .یـسودرف ||  .تسورد  هدوب  هکنآ  تسا  نهآز  اـی  تسوپ و  هدـنکآ  متـسگنس  هب  یئوـگ 

ناهن نداهن .)؟( .یـسودرف.راب ||  دنداهنرب  ات  دومرفب  رازه  رتشا  هنیّرز  نیمیـس و  جاع ز  تخت  هدـنکایب و  رهوگب  جات  هداجیب  دومرفب 
ارو هاپـس  جـنگ و  دـنکایب  ندرک :  نادابآ  ینغ و  .یـسودرف.دود ||  دـننام  دـنکآرد  هقحب  دوز  دـنکارپرد  کـمن  هیاـخب  ندرک : )؟(

(. 2) رغال يوم  نوچ  نایم  یبرف  نت  هب  ولهپ  هدنکآ  خالوید  هدیرچ  ندش :  هبرف  ولهپ ؛ ندـنکآ   - .یـسودرف.ارو هاگ  ناویا و  تسارایب 
 [ روگ مارهب  لای [  دنکآرب  ریش و  ریـس  دش  وچ  لاس  راچ  نینچ  شدنتـشاد  یمه  ندش :  گرزب  .ندش  يوق  لای ؛ ندنکآ   - .يرـصنع

نوچمه دنمرنه و  يوربوخ  یکی  ار ]  ثرمویک  ار [  وا  رم  دب  رسپ  .یسودرف.زانب  رب  ربب  شدنتشاد  یمه  زاب  دندرک  ریش  زا  يراوشدب 
دنکآرب ات  دز  يار  یمه  لاگسدب  نمرهآ  ردنا  کشرب  شنمرهآ  نمیر  ناهن  رد  رگم  شنمشد  سکچیه  دبن  یتیگب  ...يوجمان  ردپ 

قیقر و سب  دـش  اهتـسوپ  دیـسر  دـنکآرد و  شزغم  نوچ  هکنآز  زانتکا :  .نآ  ندـش  تخـس  رپ و  زغم ؛ ندـنکآرد  .یـسودرف -  .لای 
کی نیا  زا  همه  نآ  تاقتشم  .مشخ و  ای  درد و  ای  مغ  ندرک  رتزیت  نیکـست ، ای  هیلـست  ياجب  ندنکآ ؛ لفلفب  شیر   - .يولوم.دیفکاو

هکنانچ نیغ ، هب  هاگ  نآ  مود  فرح  لیدبت  دننک و  یم  طبض  یسراف  فاگ  اب  ناسیون  گنهرف  ار  ندنکآ  ( - 1  ) .مظتنم دشاب  ردصم 
اب نآ  ندروآ  لباقم  تسیزات و  فاکب  ناریا  زورما  مدرم  لامعتـسا  یلو  .تسا  نآ  دـّیؤم  زین  هدـنکآ  ینعم  هب  هدـنغآ  دـنغآژک و  رد 

ءاکتاب اهنت  ام  اجنیا  رد  .دـهدیم  توق  ار  ناـمگ  نیا  نآ  ندوب  ندـنک  ربارب  ندـنکآ و  رد  آ »  » ندوب هنوگ  هیفاـن  لاـمتحا  ندـنکارپ و 
رب يا  هلدا  سپس  دیاش  دش  هراشا  نادب  مه  یسراف  فاگ  رد  میدرک و  طبض  يزات  فاک  اب  ار  نآ  تاقتشم  ندنکآ و  هماع ، لامعتسا 

تخس مدرم  نابزب  ندنگآ  زورما  تسا و  یقح  زین  ار  هماع  لامعتسا  نامز و  لاح  ره  رد  .دیآ و  تسد  هب  تروص  ود  زا  یکی  تابثا 
.بسا تفص  رد  ( - 2  ) .تسنارگ اهشوگب  لیقث و 

.یندنکآ

.یـسودرف.یندنکآ ز مـه ز  یندرتـسگ  یندـنکفا ز  مـه ز  یندیــشوپ  ز  وـشَح :  .شنَکآ  .هـنَکآ  .یندـنگآ  ِا ) تقاـیل ، ص  [ ) [َك َد
.یسودرف.یندروآ دروایب  وس  ره  یندنکآ ز  مه ز  یندیشوپ 
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.هدنکآ

نآز دـبن  ناهن  ار ]  سیگنرف  شدوب [  جـنگ  یکی  ناویاـب  نَزتُخم :  .نوحـشم  .زنتکم  .یلتمم  .ولمم  .هتـشابنا  .ُرپ  فم ) ن  [ ) ِد [َك َد / 
نامک و دنروآ  نیز  بسا و  ات  يامرفب  .یسودرف.دوب  رایـسب  توقای  دوب و  رهگ  دوب  رانید  هدنکآ  جنگ  یکی  ناهج  ردنا  هگآ  یـسک 

دنهد ار  وا  هدنکآ  هردـب  یکی  .یـسودرف.گندخ  ریت  هدـنکآ  شکرت  یکی  گنج  ناتفخ  دوخ و  هزین و  نامه  دـنروآ  نیزگ  دـنمک 
هدنکآ وت  جنگ  .یسودرف.دید ز  هدنب  دوخ  شیپ  رسبرس  ناهج  دید  هدنکآ  جنگ  يا  هنوگ  ره  .یسودرف.دنهنرب ز  ناهج  هاشب  یساپس 

نانچ .یسودرف.میا  هدنکآ  وت  رهمب  لد  همه  میا  هدنب  ارت  رم  رـسبرس  همه  .یـسودرف.يوا  جنر  ناهج  زا  تسـسگ  دیابب  يوا  جنگ  رت 
رهوگ زا  راـنید و  راـک ز  هب  دـیآ  هچره  ارت  سپ  نیا  زا  .یـسودرف.يوا  رهم  زا  هدـنکآ  ْشلد  دـش  هک  يوا  رهچ  نآ  ردـنا  دـش  هریخ 
دیابن ار  سک  هک  تسه  هدنکآ  جنگ  يروشک  رهب  .یسودرف.جنگ  هدنکآ  وت  جنر  هب  دزرا  هن  جنر  هب  يرادن  لد  رگن  متسرف ، راوهاش 

ات نادب  هاکب  دیاب  هدنکآ  شمرچ  نامه  .یـسودرف.دییز  مغ  یب  دیـشاب و  دنمدرخ  دـییز  مرخ  دـیهاوخب و  دـیاب  وچ  تسدرود  ندـش 
رانید هدنکآ  رپ ز  نیمز  .یـسودرف.تسرپورسخ  نارادـمان  نامه  تسه  هدـنکآ  جـنگ  ارم  هتفهن  .یـسودرف.هاگیاپ  نیا  سک  دـیوجن 

.نایط.توبغچ نوچ  دوب  هدـنکآ  شمارب  ملد  دوبن  رابت  مغ  دوبن و  لایع  مغ  .یـسودرف  .تسوپ  هن  رد ، نت  هب  شداب  زغم  هن  هک  تسوا 
اـسب .يرهچونم  ...ولؤل  شوخ و  بالگ  روفاـکب و  هدـنکآ  وسنورب  هدرک  یلط  خرـس  رز  ود ز  ره  وزارت  نیمیـس  ءهّفک  ود  وچ  جـنران 

وت دار  ّفک  رئاز ز  لئاس و  .ورـسخرصان  .يدنکفا  ردنا  هاچ  نیدب  هاگ و  زا  يدْوبِرب  ناش  هک  هدنکآ  جـنگ  هاپـس و  کلم و  اب  ناهاش 
.يولوم.يا هدنکآ  قسف  مرج و  زا  هیـس  رـس  يا  هدنب  تسد  هب  دیآ  يا  همان  .ینزوس.يرفعج  ّرزب  هدنکآ  دنریگ  اه  هردـب  مزب  زور  رد 

هزویرد لیبنز  وچ  گنت  همقل  زا  هدنکآ  رس  ات  مکش  .يولوم.تسا  هدنکآ  لد  رحب  رهاوج  نآز  تسا  هدنز  اهناج  ناتـسب  نآز  هکنآز 
میـس هدنکآرز و  ءهبکرم  تاملک  رد  .ورـسخریما.رت  هدنگ  دوش  دـنیوشب  هچره  رت  هدـنکآک  هلبزم  نآ  ره  کیل  .يدعـس.گنرداتفه 

.یفخم .هدیـشوپ  .هتفهن  .هدرک  ناهن  .هدرک  ناهنپ  .ناهنپ  .ناهن  .تسا ||  هدینکآ  هدنکآ و  میـس  رز و  هب  ینعم  هب  هدنکآزق  هدنکآ و 
زین دوب  ار  وا  هک  رادزار  اب  يارْسَم  چیه  نخس  .یـسودرف.ناهن  دنیبن  ام  رـس  مشچ  هک  ناهج  زار  هدنکآ  دیوج  درخ  روتـسم :  .یفتخم 

ردـنا بیـس  خر  بوخ  نآ  وچ  (. 1) یـسودرف .یمه  اذـک )  ) یناوخ هدـنکارپ  یتیگ  هب  یمه  یناد  هدـنکآ  وت  ار  نخـس  رای  زاسمه و 
هدنخ زا  رپ  اهبل  تفگ و  یمه  نیزم :  .هدرک  گنرب  .شقنُم  .نّوُلم  .هدرکراگن  .یـسودرف.دید ||  هدـنکآ  مرک  ْنایم  رد  یکی  دـیزگ 

نیراگن گنر  دـصب  هدـنکآ  وچمه  تس  هتـشگ  يراگن  وت  حوتف  ملاع ز  همه  .یـسودرف.تشاد  هدـنکآ  راـنلگ  وچمه  ناـخر  تشاد 
رد .نیفد  .نوفدـم  .ورـسخرصان ||  تسا ؟ نوگلگ  هچ  دـش و ز  نوچ  هدـنکآ  نازیر  هدـش  دوب و  هدرم  هک  یکاخ  .یخرف  .گـنریس 

، رب ار  نامدرم  نآ  رم  درک  هدـنک  نآ  درگ  رب  درگ  همه  دوب  غار  زا  رترب  وا  راوید  هک  دوب  غاب  یکی  يرـسک  هاگردـب  هدربورف :  كاخ 
غاـب هاگردـب  ور  هک  يرـسک  تفگ  نینچ  كدزمب  تخـس  هدـنکآ  ریز  رـس  ياـپ و  َربز  تخرد  ناـسب  مه  ناشدنتـشکب  درک  هدـنکآ 

هدنکآ ّرد  نینچ  نیا  تفسب  ار  هدنکارپ  ایوگ ، تسویپب  رادزغم :  .هتفسان  .ُرپ  نایم  .ُرپوت  .تمـصم  .تسُر  .یـسودرف.وش ||  هیامنارگ 
یهوک مدـنگ  نوچ  وت  سافنا  ياهمخت  .یـسودرف.دوب و  هیاـخ  دـص  هدـنکآ  هدرک  رز  دوب ز  هیاـمرپ  ياـبید  دوب و  هرز  .یـسودرف.ار 
هدنکآ هک  ناشلاس  ات  لاس  دوب  نآ  شروخ  هدیچیپ :  تخس  یتشوگ  اب  .یبرف  تخس  .هبرف  يوق  فراعملا || .) باتک   ) .دشاب هدنکآ 

دـش .یبـیبل  .فیحن  جناکـشخ و  رغـال و  یکی  دوب  يودـنه  تردـپ ، یئارچ ؟ هدـنکآ  هبرف و  نینچ  وـت  .یـسودرف.ناشلای  رب و  ددرگ 
.ود ره  هتشگ  یئابرلد  تخرد  وزاب  ود  هدنکآ  درگ و  زارد و  نیمار .) سیو و  ) .شناوسیگ دنمک  هدنزای  وچ  شناوزاب  نیرولب  هدنکآ 

دبوم هاش و  زا  دشیدنا  هن  زیچب  ار  ناوج  ددرگ  هدنکآ  لد  نتشگ : )؟(  يوق  ندشب .)؟(  هار  زا  ندش ؛ هدنکآ  لد  نیمار - .) سیو و  )
.یمه ینیب  هدنکارپ  یتیگب  یمه  ینیب  هدنکآ  وت  ار  نخس  تسا :  هدوب  نیا  لصا  دیاش  ( - 1  ) .یسودرف.زینب
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.هدنکآ

ءهلتاـپ نوچ  رُخآ  متفاـی  مدـش  هدـنکآ  هب  زور  هلیوط :  .هاـگیاپ  .هاـگاپ  .لبطـصا  .رُخآ  .روـخآ  .روتـس  هاـگیاج  ِا ) [ ) ِد ُك َد /  [َك / 
نایاپراچ همه  يدسا .) زا   ) یـسودرف (. 1) تشذگ دـیابن  سپ  نآز  هدـنکآ  هب  تشد  هوک و  دوش  نابـسا  هاگارچ  .سابعلاوبا.ناگلفس 

عزج ود  دنک  ناشفاؤلؤل  .یسودرف.رسب  شوگب و  نانزوگ  ناسب  رن  ناریش  رادرکب  ندرگب  روزب  ندرگ  هدنکآ  هدنکآ  رب  روگ  رادرکب 
هاوخ وت  ای  شاب  رخ  رس  هوخ  .ینزوس.هدنکآ  رد  رخ  وچ  نازیکس  رب  هرجح  نآ  رد  ناگدنک  رگد  نآو  هدنکآؤلؤل  لعل  نآ  قشع  ارم 
مود عارـصم  تسا ، تسد  رد  هک  یپاچ  یطخ و  زا  همانهاش ، خـسن  رد  ( - 1  ) .ینزوس.ارحـصب هاوخ  شاب و  هدنکآ  هب  هاوخ  رخ  مُس 

.تشذگرب نالی  لایز  ناهایگ  تسا : نیا 

.ولهپ هدنکآ 

.يرصنع.رغال يوم  نوچ  نایم  هبرف  ینت  ولهپ  هدنکآ  خالوید  ءهدنرچ  هبرف :  تخس  .ولهپ  برچ  ( بکرم ص  [ ) ِد َپ [َك َد / 

.ندش هدنکآ 

.زانتکا .نآ  دننام  هنادب و  هشوخ  تشوگب و  نت  زغمب و  ناوختسا  ندش  هدنکآ  حاکترا ؛ بکرم ) صم  [ ) ِد ُش َد [َك َد / 

.ندرک هدنکآ 

.دیمصت بکرم ) صم  [ ) ِد َك َد [َك َد / 

.ندرگ هدنکآ 

رن ناریـش  رادرکب  ندرگب  روزب  ندرگ ، هدنکآ  هدـنکآ ، رب  روگ  رادرکب  نایاپراچ  همه  ندرگربتـس :  ( بکرم ص  [ ) ِد َگ َد [َك َد / 
.یسودرف.رسب شوگب و  نانزوگ  ناسب 

.شوگ هدنکآ 

رد رگم  دریگن  تحیصن  شوگ  هدنکآ  دشاب  نخس  ناوارف  دشوینن :  دنپ  هک  .ریذپانزردنا  ًازاجم ، .رک  .ّمصا  ( بکرم ص  [ ) ِد [َك َد / 
دونشن نخـس  شورخ  يرادنرب  ات  دایرفب  .يدعـس.شوگ  هدنکآ  رگتحیـصن  لوق  شوه ز  هدنکارپ  لقع و  هدیـشیرپ  .يدعـس.شومخ 

؟ .شوگ هدنکآ  درم 

.تشوگ هدنکآ 

یماسلا  ) .تشوگ هدنکآ  رتش  زانِک ؛ تخـس : یتشوگ  اب  .تشوگرپ  .هدیچیپ  یتشوگ  اب  .نیمـس  .یبرف  .هبرف  ( بکرم ص  [ ) ِد [َك َد / 
(. یماسالا یف 

.لای هدنکآ 
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.دوش ندنکآ  هب  عوجر  .يوق  .هبرف  .یبرف  بکرم ) ص  [ ) ِد [َك َد / 

.شنکآ

دوش بوخ  هماج  بوخ  رد  نخـس  دیامن  بوخ  دوب  تسار  نوچ  وشح :  .هنکآ  ِا )  || ) .ندنکآ لمع  ردـصم و  مسا  صِما ) [ ) [َك ِن
تما و مخز  مشچ  زج  تسین  راـع  شیتـفز  رخف و ز  شیملاـع  زا  تسین  راعـش  تواخـس  ملع و  هک  ار  عبط  نآ  .ورـسخرصان  .شنکآ 

.یئانس .تسین  راگزور  شنکآ  خرچ و  در  زج  تسین  لخب  ذیوعت 

.رگ شنکآ 

.یّشحم .تسا  وشح  هنکآ و  هب  هماج  ندنکآ  شلغش  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) [َك ِن َگ

.هدننکآ

.یسودرف.دیدن هدننکآ  ءهرهچ  یسک  دیدپان  اهجنگ  دش  هوک  رد  وچ  دنکآ :  هکنآ  فن ) [ ) ِد ْنَن َد /  [َك 

.هنکآ

.تبغچ .وشَح  .دننکآ  نآ  دننام  نیلاهن و  فاحل و  ابق و  رتسآ  هربا و  نایم  نآ  زج  رپ و  سال و  هبنپ و  مشپ و  زا  هچنآ  ِا ) [ ) ِن [َك َن / 
.ینزوس.مهاوخیم يا  هنکآ  رتسآ و  هربا و  مهاوخیم  يا  هنب  تدوج  ناتسمز و ز  دش  نیگآ :  .نیکآ  .توبغچ 

.ندینکآ

.يدحوا ؟ جنُک رد  شندینکآ  ناوت  نوچ  جنُگ  درادن  ناهج  ردنا  هکنآ  نداد :  ياج  .نتـشابنا ||  .ندرک  رپ  .ندـنکآ  صم ) [ ) [َك َد
چیه نـم  راــتفگ  دــینکآ ز  رــصم  كاــخ  رد  هدرم  ارم  ندرک :  نــیفد  .ندرک  كاــخ  ریز  .ندرک  نــفد  .ندرپــس  كاــخ  هــب  || 

شوخ و قحلا  یبآ  وا  رد  لافس ، یمخ  هدینکآ  .یماظن.میب  دنا ز  هدینکآ  نیمز  رد  مین  ودب  يا  همْدصب  ددرگن  ات  .یسودرف.دینکاْرپم 
.مظتنم دیآ  ردصم  کی  نیمه  زا  اهنت  نآ  تاقتشم  .یماظن.وا و  رد  لالز 

.هدینکآ

.يراخب رکاش.هدینکآ  تیور  رهم  زا  یلد  هدینخ  تقشع  روشک  رد  منم  هدنکآ :  فم ) ن  [ ) ِد [َك َد / 

.وکآ

.دغج .موب  ِا ) )

.جوکآ

.دوش جکآ  هب  عوجر  ینعم ، ود  ره  يارب  .بالق  .یئارحص ||  ءهویم  ِا ) )
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.هلوکآ

.دشاب جنرب  ماسقا  دوجا  نآ  جنرب و  یعون  .هلُکآ  ِا ) [ ) ِل [َل / 

.شیکآ

شیپ يابرب  وا  زا  دوز  شیوخ  ءهشوت  یطخ : ) يدسا ، گنهرف  (. ) اذک  ) دنیوگ زین  جنه  ندرک و  زاب  ینعی  دوب  جنهآ  دـنیوگ  .شیک 
ندیشیگآ هب  عوجر  و  ناهرب .)  ) .هدرکزارد .هدز  يزیچ  رد  گنچ  یطخ .) يدسا ، گنهرف  زا   ) یکدور .شیکآ  ياپ  گرم  تْدیآک 

.دوش

.ندیشیکآ

.دوش ندیشیگآ  هب  عوجر  و  ناهرب .)  ) .تخیوآردنا ینعی  دیشیکآردنا  هچ  دشاب ، هتخیوآرد...شیکآ  صم ) [ ) [َد

.نیکآ

.دوش نیگآ  هب  عوجر  .یناقاخ.تس و  هدناشفا  رتوبک  نیاک  يرپ  ره  تسوا  شلابراچ  نیکآ  رهب  وشح :  .هنکآ  ِا ) )

.گآ

.دوش كآ  هب  عوجر  .رشُع و  تخرد  .مدنگ ||  ناهرب || .)  ) .تسا لتاق  رهز  نآ  ءهریش  هک  دنهب  یتخرد  مان  ِا ) يدنه ، )

.هاگآ

منامگ نایژ  لیپ  دنپس و ز  هوک  ز  نتشاد :  یهاگآ  .نتـشاد  ربخ  ندوب ؛ هاگآ  .رـضحتسم -  .رادربخ  .ربخم  .ربخاب  .علطم  .هگآ  (ص )
هاش هگرکـشل  هک  یئاجب  .یـسودرف.نیز  روب  رب  تس  هداهن  نژیب  هک  نیا  زا  هاگآ  هن  نازارگ  نازارگ  .یـسودرف.ناولهپ  دـب  هاگآ  هک 
هک خساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.يدزرب  مهب  کیاکی  ار  هپـس  يدمآ  دورف  ناْشنارـس  رب  یمه  دوب  هاگآ  رکـشل  نآ  زا  مهتـسگ  هک  دوب 

.یـسودرف.دوب هاوخدب  هاگردـب  ار  وا  هک  دوب  هاگآ  یک  دوخ  نیز  ثرمویک  .یـسودرف.تسین  هاگآ  نژیب  نتفای  نیزک  تسین  هار  نیا 
دوخ نخس  نآز  ردپ  دوب  جریا ]  هاش [  نتـشگرب  ماگنه  وچ  .یـسودرف.ناهج  رد  دش  هاش  وا  دنزرف  هک  ناهن  نیز  دب  هاگآ  هن  کنارف 

رو .ورسخرصان  تس ؟ هدش  امـش  زا  ملع  هک  دوب  هچ  نامدرم  يا  تسا  تعاط  ملع و  نید  هک  دیتسین  هاگآ  .یـسودرف  ؟ دوب هاگآ  یک 
زان نم و  قشع  زا  مدیـشک  وت  زان  مدروخ و  وت  مغ  نیدنچ  .ورـسخرصان.یهارود  رـس  رب  نونک  هک  اریز  شیوجب  نیا  زا  هاگآ  یتسین 

رـس و دمآ  ردـنا  كاخ  هب  شردام  نخـس  نآز  دـش  هاگآ  وچ  نتفای :  یهاگآ  ربخ و  ندـش ؛ هاگآ  .ینزوس -  .زون  يا  هن  هاگآ  دوخ 
رایرهـش نخـس  نآز  دش  هاگآ  وچ  .یـسودرف.دای  شْدماینرب  لدـب  ناشیا  زا  داو  تفه  نخـس  نآز  دـش  هاگآ  وچ  .یـسودرف.شرسفا 

منت رمع  رد  .یسودرف.درگ  دروآردنا  هاپس  وس  ره  درگدزی ز  نخس  نآز  دش  هاگآ  وچ  .یسودرف.راوخ  راوشد  راک  نآ  تشاد  یمه 
يروتسد هک  ...داتسرف  ...نم  کیدزن  ار  شیوخ  ریبد  رصنوب  .تاداس  ینیسح  ریما  .تسیچ  یقـشاع  هک  دشن  هاگآ  تسیز  یلدشوخب 

دش هاگآ  لاح  زا  دیسرب و  هللادبعب  همان  نوچ  یقهیب .) خیرات   ) .میـشاب هتفر  ام  دنوش  هاگآ  هک  بش  ادرف  مزراوخ و  يوس  نتفرب  متفای 
یکی نداد :  یهاگآ  .ءابنِا  .نداد  ربخ  .رابِخا  .ندیناهاگآ  .ندرک  ربخاب  علطم ، ندرک ؛ هاگآ  هکمارب - .) خـیرات   ) .دـناوخب ار  درم  نآ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


هار نم  دزن  تبش  هریت  هک  درک  هاگآ  توزرب  هک  انامه  .یـسودرف.درک  هاگآ  شراک  ره  تشون و ز  دردب  ردارب  يوس  هیدرک ]  همان [ 
تعاسرد دـندرک  هاـگآ  ار  یتبون  بجاـح  .یـسودرف.رایدنفسا  خرف  ار  هاـش  ِسُپ  رازراـک  نآ  زا  دـندرک  هاـگآ  سپ  .یـسودرف.درک 

(. یقهیب خیرات   ) .مَوَر شیپ  ات  دیامرفب  دـشاب  هار  رگا  نادرگ  هاگآ  نم  ندـمآ  زا  ار  دـنوادخ  وت  یقهیب .) خـیرات   ) .دـمآ نم  کیدزن 
تمیزع زا  ار  نینمؤملاریما  اـم  یقهیب .) خـیرات   ) .تفگب شاـتنوتلآ  ریبد  اـب  زین  ناکـشم  رـصنوب  درک و  هاـگآ  ار  شاـتنوتلآ  نسحلاوب 

...دندروآ و اراخبب  ار  نت  دـنا  داتفه و  یقهیب .) خـیرات   ) .میتساوخب ار  ردـپ  تکلمم  ءهلمج  ناسارخ و  دـهع  میدرک و  هاگآ  شیوخ 
نک زیهرپ  وا  زا  حابـصا :  .هابتنا  .نتفای  یهاگآ  ربخ و  .ندیدرگ  هاگآ  نتـشگ ؛ هاگآ  یقهیب - .) خیرات   ) .دندرک هاگآ  ار  دمحا  رـصن 

.یئانس.هاگآ روک  ّیهلبا  زا  تشگ  هاگن  هنایم  نآ  رد  يدرم  درک  .ورسخرصان  .يراک  تسین  ار  وا  دب  لعف  زج  هک  هاگآ  یتشگ  نوچ 
زا یهاگآ  وت  هگآ :  .ظقیتم  .رایـشه  .ظقی  .رادـیب  .فراع  .هیبن  .ریبخ  .فقاو  .یخرف.هاـگآ ||  قوشعم  بیع  دوبن ز  قشاـع  لاـثما : - 

يایردـب يا  .یـسودرف.دوب  هاگآ  بساتـشگ  هار  نآزو  دوب  هار  کی  هوک  نآ  درگ  رب  هک  ردـپ  يار  نادزی و  نامرف  رنه ز  نید و  راک 
هب ملاع  لها  .يولوم.رتدرز  خر  رت  هاگآ  وا  هکره  رتدردرپ  رترادیب  وا  هکره  .یئانـس.هاگآ  راگزور  کین  دـب و  زو  هانـش  هدرک  لقع 

هاگآ ناه || ! الَا ! شاب ؛! هاگآ  .نیمی -  نبا.تسیهاوخنان  زین  هاش  ادـگ  نوچ  ...تسیهاگآ  هکنآ  کیدزن  هب  سپ  دـنجاتحم  وچ  ناـن 
بکرم و لهاج  ینعم  هب  هاگآدـب  هاگآژد و  ریمـض و  نشور  ینعم  هب  هاگآ  لد  هکنانچ  دـهد ، نوگانوگ  یناـعم  هبکرم  تاـملک  رد 
هاـگآژد و گـند و  هن  يوجرایـشه  درم  هگراـک  نیا  رد  دـیآ :  ناداـن  ربـخ و  یب  هاـگآان  تربـخ و  لـها  ریـصب و  ینعمب  هاـگآراک 

هکنانچ یهاگآ ، صِما )  || ) .روکشوبا (. 1) ینک هگآ  شوخ  رب ، ار  هاگآژد  ینک  هتوک  تسد  ناـسک  زیچ  .یناورـسخ.يوگرایسب ز 
يوجب تخاون  نوماه  دروآرب و  ایرد  تخاس ز  بآ  ءهراچ  دش  هدرک  نیا  وچ  یگنسرگ :  ینعم  هب  هنسرگ  یگنـشت و  ینعم  هب  هنـشت 

دورد تشک و  مـخت و  ندـنکارپ  دوزفرب  نآ  رب  مدرم  هاـگآ  وـچ  درک  هاـتوک  جـنر  یئک  ّرف  هـب  گنـشوه ]  درک [  هار  ار  بآ  دورب  و 
ارچ نوچب و  تسین  هاگآ  شدرب  نیزک  ناد  نانچ  .یسودرف.شیوخ  ناماس  تخانشب  دیزروب و  شیوخ  نان  یـسک  ره  سپ  دیجیـسب 
چیه شدوبن  تفر و  یمه  .یسودرف  ؟ نابش زور و  يراد ز  هاگآ  هچ  نابـش  هدیـسرون  ياک  تفگ  ودب  .یـسودرف.تسین  هار  وا  يوس 

ن ( - 1  ) .دوش هگآ  هب  عوجر  .تسا  هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  زین  هگآ  نیمار .) سیو و   ) .هاـچ اـی  تسا  هار  وا  شیپ  رد  هر  هک  ( 2) هاگآ
تسا و هدوب  هاگآ » چیه  وا  دوبن  تفر و  یمه   » یناگرگ رخف  عارصم  لصا  هک  تسین  دیعب  و  ( - 2  ) .ینک هگآ  دوخ  رب  ...روج  ز  ل :

.دشاب ندوزفرب »  » لعاف هاگآ و  مدرم  ینعم  هب  مدرم  هاگآ  دشابن و  هفاضا  قیرطب  هاگآ  زین  یسودرف  تیب  رد 

.هاگآ

.ازریم سابع  رسپ  ازریمریشدرا  صلخت  ق || .).   . 1158-1220 ه  ) .دنه يارس  یسراپ  يارعش  زا  رقاب ، دمحم  يولوم  صلخت  ِخا ) )

.ناهاگآ

.هاگآ ِج  ِا )  || ) .ندیناهاگآ لاح  رد  .هاگآ  ق ) فن ، )

.ندناهاگآ

.ندیناهاگآ صم ) [ ) [َد

.هدنناهاگآ
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.ّیبن .رذنُم  .ربُخم  فن ) [ ) ِد ْنَن َد /  ]

.ندیناهاگآ

.ندیناهگآ .ندناهاگآ  .ءابنا  .رابِخا  .ریبخت  .ءاهنا  .فیرعت  .ظاقیا  .ناکزا  .ناذیا  .راعـِشا  .راطخا  .هئبنت  .ناذا  .هیبنت  .مالِعا  صم ) [ ) [َد
خیرات  ) .مناهاگایب ارت  ات  مدـمایب  هنئمت :  .ندرک  هاـگآ  .نتخاـس  رـضحتسم  .نداد  عـالطا  .نّذأـت  .نداد  ربخ  .ندرک  علطم  .ندـناهگآ 

(. یقهیب

.هدیناهاگآ

.هدش هدادربخ  فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.لد هاگآ 

.لدبحاص .هاگآ  لد  بکرم ) ص  [ ) [ِد

.یهاگآ

هتـشک هک  رایدنفـسا  هب  دمآ  یهاگآ  سپ  نافرع :  .فوقو  .تربخ  .تفرعم  .ملع  .یهگآ ||  .عالطا  .أبن  .رَبخ  .تخانـش  ِا ) صماح ، )
خرف دمآ ز  یهاگآ  سپ  .یسودرف.گرتس  ماس  ناتسد  بارهم و  گرزب ز  هاشب  دمآ  یهاگآ  سپ  .یـسودرف.راوس  هدازهاش  نآ  دش 
سپ .یـسودرف.نارو  هزین  ناراوس  تشدب  نارواماه  دـمآ ز  یهاگآ  سپ  .یـسودرف  .روجات  دـش  نودـیرف ]  دـنزرف [  هک  ردامب  رـسپ 

زردوــگ ریپ  ِرب  ناــگدازآ  هــب  دــمآ  یهاــگآ  وــچ  .یــسودرف.زورف  یتــیگ  رــالاس  کــیدزن  هــب  زورمین  يوــس  دــمآ  یهاــگآ 
هک هاش  زیورپ  هب  دـمآ  یهاگآ  وچ  .یـسودرف.هاگتسد  نآ  ّرف و  يدزیا  نآ  زا  هاش  ناریاب ز  دـمآ  یهاـگآ  وچ  .یـسودرف.ناگداوشگ 

نادرگب دمآ  یهاگآ  وچ  .یسودرف.زاب  مزر  يوس  دش  رومان  نآ  هک  زارگ  يوسب  دمآ  یهاگآ  وچ  .یسودرف.هار  دمآ ز  رصیق  ربمغیپ 
دمآ یهاگآ  وچ  .یسودرف...هاپس  اب  نیچ  ناکرت  رالاس  هک  هاش  بساتشگب  دمآ  یهاگآ  وچ  .یـسودرف.هاگراب  ات  دنتفرب  نامارخ  هاش 

یهاگآ .یسودرف.دیسر ز  ون  یهاگآ  نتسویپ  دیسر ز  ورسخ  کیدزن  همان  نآ  وچ  .یسودرف.زورف  یتیگ  رادهپـس  دزنب  زورمین  يوس 
زک نانچ  .یسودرف.درب  ون  ءهیده  نخس  نآز  ارو  درب  ورسخب  ام  یهاگآ  هک  .یسودرف.ریگبآ  نآ  رب  دش  نمجنا  هپـس  ریـشدرا  رادمان 

تسا و هدرک  یتحیـصن  هکلم  نیا  .یخرف  .یهام  ات  هام  زک  دوب  نادنچ  ناورـسخ  ات  وت  یهاگآ ز  ورـسخ  يا  تسا  نم  کیدزن  هب  وت 
نینچ ات  دنـشاب  اهراک  نیا  يارب  ناسوساج  نایهنم و  اما  دشابن  یهاگآ  نیا  ار  ناهاشداپ  یقهیب .) خیرات   ) .هداد یهاگآ  تقوب  تخس 

یهاـگآ .يدعـس.تسا -  یهاـگآ  هـک  ار  يورهر  کـنخ  تـسا  یهارمگ  دـیلقتب  تداـبع  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنناشوپن ار  اـه  قئاـقد 
یهاگآ یهاگآ ، .مایپ -  .هیبنت  .ناذا  .ندـیناهاگآ  .ءابنا  .مالعا  .رابِخا  .ندرک  هاگآ  نداد ؛ یهاـگآ  .مالعتـسا -  .رابختـسا  نتـساوخ ؛

ینت درمکاپان  نانابزور  نآ  زا  .یـسودرف.دش  بسارهل  درد  یهاگآ  هب  دـش  بساتـشگ  کیدزن  هب  ات  نینچ  گرم :  ربخ  .یعَن  گرم ؛
اهدادیب نز ز  دونشب  يوش  یهاگآ  وچ  ...زور  كاحـض  دروآ  رـس  رب  وا  رب  زوی  وچ  هتـسب  دندرب  دنتفرگ و  دروخزاب  ودب  يزور  دنچ 
یهاگآ هک  تفگ  دومرف و  همان  یکی  ردامب  .یسودرف.رازغرم  يوس  نایوپ  تفر  یمه  راگزور  ءهتسخ  لدغاد  ناود  ندمآ  شرس  رب 

.لابتنا .هابتنا  نتفای ؛ یهاگآ  .یسودرف.تفهن -  ناوتن  گرم 
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.یهاگآ

(. ناتسگنهرف  ) .ناراکهزب بیقعت  يارب  ینابرهش  رد  يا  هرادا  ِا ) )

.ندیهاگآ

کیدزن هب  ناراوس  اب  موش  يوج  مزر  نم  وچ  نونکا  دـهاگایب  ندـیهگآ :  .نتـشگ  ربخاب  علطم ، .ندـش  هاگآ  .نتفای  ربخ  صم ) [ ) [َد
.یسودرف.يوا

.هدیهاگآ

.هدیهگآ .هتشگربخاب  .هدش  هاگآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 

.پگآ

.دوش پکآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [ُگ

.جگآ

.دوش جکآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) [َگ

.هدگآ

.دشاب هدنکآ  فحصم  دیاش  و  ناهرب .)  ) .هدنکآ .هدکآ  فم ) ن  [ ) ِد [َگ َد / 

.رگآ

دنچ تسه و  رت  میدق  ياهگنهرف  رد  رلآ  .تسا  رلآ  فحصم  ًارهاظ  تسا ، طوبـضم  اهگنهرف  رد  هک  نیرـس  ینعم  هب  .رکآ  ِا ) [ ) [َگ
.دوش رلآ  رکآ و  هب  عوجر  .تسا  هدمآ  دهاش  نآ  يارب  امدق  زا  تیب 

.هتسگآ

.هتشغآ .هتشگآ  .هتخیمآ  .هدولآ  .هدرکرت  فم ) ن  [ ) ِت [َگ َت / 

.هتسگآ

.هتشگآ ناهرب .)  ) .هتسب مکحم  فم ) ن  [ ) ِت [ِگ َت / 

.هسگآ
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.دوش هسکآ  هب  عوجر  ص ) [ ) ِس [ِگ َس / 

.شگآ

.شوغآ ِا ) [ ) [ُگ

.نتشگآ

.ندولآ صم ) [ ) [َگ َت

.هتشگآ

دوب هتشگ  هلک  تخت و  دوخ ز  شلد  دوش :  هتـسَگآ  هب  عوجر  .هتـسگآ و  ناهرب .)  ) .هتخیمآ .هدولآ  .هدرکرت  فم ) ن  [ ) ِت [َگ َت / 
.یسودرف.دوب هتشگآ  ثریرغا  رامیت  هب 

.هتشگآ

هبج زا  تسا  هتشگآ  عمط  نوچ  نایز  مک  دشابن  رخآ  زارد  هصق  نکم  دوخ  هتسِگآ :  ناهرب .)  ) .هتسب مکحم  فم ) ن  [ ) ِت [ِگ َت / 
.تسین ناسیون  گنهرف  يوعد  رد  ًارهاظ  لیعامسا  لامک  تیب  نیا  نکیل  .لیعامسا  لامک  .وت  راتسد  و 

.تفگآ

تفبرز يادر  دـنکفارب  حبـص  نوـچ  داـسف :  .هنتف  .تبیـصم  .تهاـع  .ـالب  .جـنر  .تـفآ  .رازآ  .همدـص  .بیـسآ  ِا ) [ ) ُگ ِگ /  [َگ / 
جرفلاوبا اذک .)  ) تفگآ دمآ  حبـص و  دیمد  هک  مدید  تفرب  هک  متفگن  نیا  زج  ورم  هک  متفگ  تفتب  تساخرب  هلیح و  دصب  تسـشنب 

تفگآک ار  وخدب  کلف  نک  یبدا  اهاش  .دعسدوعسم  .نیشن  مرخ  نک و  يداش  روخ و  یم  نید  تفگآ  وت  يور  يا  زرو  نید  .ینور 
زا تفرگرب  ناوید ص799 .)  ) يّزعم .ار  وا  شخب  نمب  درک  اطخ  بسا  رو  نز  شناگوچب  تفر  طلغ  يوگ  رگ  ار  وکین  خر  دـیناسر 

تفرگ نوـچ  هـک  ار  وا  رگنب  تـفرب  راـب و  هـس  نخــس  نـیا  تـفگ  زاـب  .يراــتخم.تفرب  تـسبب و  يربـمغیپ  رد  تـفگآ  تـشهب  هر 
يور لاس  لابقا و  رـس  دش  دـیپس  تفرب  طاشن  يداش و  ببـس  دـب  هچ  ره  هک  تفگآ  نیا  راگزور و  نیا  مغ  زا  ملانب  .یئانـس.تفگآ 
فاگ رـسکب  زین  يزات و  فاک  اب  تفکآ  ار  نآ  و  قهیب .) خـیرات  زا   ) بلاطوبا دیـس  .تفخب  تخب  درک و  هدـیلوشب  لاح  هنامز  تفاتب 
.تسا هدمآ  حوتفم  ًارهاظ  يراتخم  یئانس و  تیب  ینور و  یعابر  رد  مومضم و  فاگ  قهیب  خیرات  زا  لوقنم  رعش  رد  .دنا  هدرک  طبض 

.هدیسر تفآ  .فوئم  هدید ؛ تفگآ  - 

.نگآ

هدننکرپ ینعم  هب  .نکآ  مخرم ) فن   || ) .هریغ مشپ و  هبنپ و  زا  دننک  شلاب  فاحل و  هماج و  رد  هچنآ  لثم  دشاب ، یندنکآ  ِا ) [ ) [َگ
.دشاب دنگآ  ففخم  دیاش  ناهرب .)  ) .تسا هدمآ  مه  دشاب  ندرک  رپ  لعاف  هک 

.نگآ
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.نیگ .نگ  .نیگآ  فدارم  هبکُرم ، تاملک  رد  دنوسپ ) [ ) [ِگ

.جنگآ

جنگآ نزایب و  رگج  بوک  مهرب  دوز و  وت  نک  نورب  هدرگ  بیصع و  هدنکآ :  تشوگب  نآ  دننام  دنفـسوگ و  ربطـس  ءاعما  ِا ) [ ) [َگ
، جنور دنغرچ ، .یئاسک  .نک  ناکوف  نوخ و  نیگرـس و  هرهز و  دودـغ و  گرزب  زور  بیـصن  متفگب  هک  همه  نیا  زو  نک  ناماسب  ار 
، جانز یلاولو ، هناکل ، يزاغ ، هنادوهج ، رابم ، هدور ، برچ  ودغـس ، وتخـس ، بیـصع ، دنکآرگج ، جنوز ، تول ، هاش  هناکلام ، جنورا ،

نوچ هدرکرپ ، هتـشابنا و  هبکرم ، تاـملک  رد  .دـنگآ  مخرم ) فـم  ن   || ) .تسا نآ  عاوـنا  اـی  تاـفدارتم  كدـک  كاـشاگ ، هماـکا ،
فیـس .جـنگآ  هگ  يور  اـب  هتـسشان  ءهدور  نوچ  اذـک )  ) تفآرپ دـعج  نآ  هدرم  رخ  گـنل  نوچ  دـنکآرگج :  ینعم  هب  جـنگآرگج 

.گنرفسا

.دنگآ

.دوش دنکآ  هب  عوجر  مخرم ) فم  ن  [ ) [َگ

.یگدنگآ

.دوش یگدنکآ  هب  عوجر  صماح ) [ ) ِد [َگ َد / 

.ندنگآ

.دوش ندنکآ  هب  عوجر  صم ) [ ) [َگ َد

.یندنگآ

.دوش یندنکآ  هب  عوجر  ِا ) تقایل ، ص  [ ) [َگ َد

.هدنگآ

.دوش هدنکآ  هب  عوجر  فم ) ن  [ ) ِد [َگ َد / 

.شوگ هدنگآ 

.دوش شوگ  هدنکآ  هب  عوجر  ( بکرم ص  [ ) ِد [َگ َد / 

.شنگآ

.دوش شنکآ  هب  عوجر  ِا ) صِما ، [ ) [َگ ِن

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 505 

http://www.ghaemiyeh.com


.هنگآ

.دوش هنکآ  هب  عوجر  ِا ) [ ) ِن [َگ َن / 

.ندینگآ

.دوش ندینکآ  هب  عوجر  صم ) [ ) [َگ َد

.هدینگآ

.دوش هدینکآ  هب  عوجر  فم ) ن  [ ) ِد [َگ َد / 

.وگآ

.دوش وکآ  هب  عوجر  .دغج  .موب  ِا ) )

.روگآ

ار دغج  ءهناخ  .دعـسدوعسم.تسا  روگآ  هتـشک  چـگ و  هتخیب  يرادـنپ  فرب  ماب  رد و  رب  دـیمرک :  ینجنبر .)  ) .رجآ .هتخپ  تشخ  ِا ) )
هدودنا شوروفاک  کهآ  .یئانس.نیقی  رونب  هتسارایب  نیو  نید  ءهناخ  هدرک  روگآ  چگ  نآ  يدیشوپ  شقن  روگآ و  چگب  يدیـشوکب 

.نیمی نبا  .میس  بآ  یئوگ  هدرک  الطم  ار  نیرز  تشخ  وا  روگآ  رب 

.رگروگآ

.يروگآ ینجنبر .)  ) .يروجآ .زپرجآ  بکرم ) ص  [ ) وگ َگ ]

.يرگروگآ

.رگروگآ راک  بکرم ) صماح  [ ) وگ َگ ]

.يروگآ

.يروجآ .زپرجآ  .رگروگآ  یبسن ) (ص 

.شوگآ

هدیشک شدرگ  هاگ  ندرگ  رب  هتفرگ  شداب  هاگ  یقهیب .) خیرات   ) .تفرگ شوگآ  رد  دناوخ و  نتشیوخب  ار  وا  ریما  لغب :  .شوغآ  ِا ) )
رد لغب :  لـغب  شوگآ ؛ شوگآ  .راـطع.شوگآ -  رد  مملاـع  ود  دروآ  نیکـشم  بارـش  نآ  زا  هرطق  کـی  .دعـسدوعسم.شوگآ  رد 

يراو هالک  تسا  نوسکا  نیا  دوب  سابرک  سـالپ و  رگا  رـساترس  دـشاب  يرازغرم  شوگآ  شوگآ  دـشاب  يراـخ  یلگ و  اـم  سلجم 
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هب عوجر  .كرت  ناراتـسرپ  ياهمان  زا  یمان  .شوغآ ||  کـی  .لـغب  کـی  شوگآ ؛ کـی  .يراوخ -  هللا  لـضف  نیدـلا  لـالج  .دـشاب 
.دوش شوغآ 

.ندیشوگآ

نتـسب ینعم  هب  ندیـشوگآ  دـشاب  هتفاین  هار  یفیحـصت  رگا  ینزوس  لیذ  تیب  رد  .نتفرگ ||  لـغب  رد  .نتفرگ  شوغآ  رد  صم ) [ ) [َد
ترـشع ریگ و ز  فکب  هدوسآ  یم  شوگام  هداشگ  رمع و  همه  ياشگم  هتـسب  هتـسب  مغ  رد  تس و  هداشگ  تیداش  رد  تسا :  هدمآ 

.ینزوس.شورخب دمآرد  هدوسآ  لبلب  اون  زک  ياسام 

.نوگآ

 || .قلعم .نوگنرـس  .نوگژاو  .نوژاو  ناهرب .)  ) .دنیوگ ار  نوگنرـس  نوگارـس  هچ  دشاب ، نوگن  ینعی  نوراو  ینعم  نزو و  رب  (ص )
.تسین لمعتسم  بیکرت  لاح  رد  زج  هملک  نیا  ًارهاظ  .بیشارس و 

.هگآ

دـش وا  رب  یتیگ  هودنا  هاش ز  دـنزرف  گرم  زا  دـش  هگآ  وچ  فقاو :  .فراع  .ریبخ  .ملاع  .رـضحتسم  .علطم  .ربخاب  .هاگآ  ص ) [ ) ْهَگ ]
 [ ار سیگنرف  شدوب [  جنگ  یکی  ناویاب  .یـسودرف.يوا  رادرک  تشز  زا  هگآ  دوبن  يوا  راتفگ  شْدمآ  شوخ  انامه  .یـسودرف.هایس 
زا وچ  .یسودرف.شرکشل  نخس  نآز  دبن  هگآ  هک  شرـس  نوخرپ  دروآرب  همیخ  .یـسودرف.ناهج ز  ردنا  هگآ  یـسک  نآز  دبن  ناهن 

تْمیاشگرب يا  هن  هگآ  رگ  زاین  یب  نیا  زا  نادزی  درک  ارم  .یـسودرف.دندش  هر  يوس  نازات  تشد  نآ  زا  دـندش  هگآ  ورـسخ  شبنج 
رب بایسارفا  دش  هگآ  رکشل  زا  وچ  .یسودرف  .يوش  هگ  یب  تخت و  یب  جات و  یب  هک  يوش  هگآ  راک  نیا  زا  هاگنادب  .یـسودرف.زار 
زا دش  هگآ  هفادیق  وچ  .یسودرف.دیهد  یهاوگ  میوگ  هک  رب  نیا  رب  دیهگآ  اهراک  زا  رسکی  امش  .یـسودرف.باتفآ  شبات  دش  هریت  وا 
ارم اتفگب  .یسودرف.سکچیه  وا  زار  زا  هگآ  دبن  سپ  نایوپ ز  يوج  نخس  دمایب  .یـسودرف.شوگ  داشگب  نهپ  رـسپ  رهب  شوردیق ز 

لدب .یـسودرف.راک  وا ز  دبن  هگآ  دـیتسرپ و  راوگـشوخ  یم  زاونلد و  تب  .یـسودرف.دینک  هر  ینـشور  يوس  ارناور  دـینک  هگآ  دوز 
هر رد  دوب  نینچ  شلاگـس  دـندش  هگآ  رکـشل  همه  ربرب  .یـسودرف.دندش ز  هگآ  رکـشل  زا  واـم  زا  وچ  دـندش  هریب  هس  ره  نآ  تفگ 

تفـشآرب و ناشراک  زا  دش  هگآ  سرومهت  وچ  .یـسودرف.رازراک  يوس  دمایب  هریذـپ  راک  هگآ ز  دـش  روالد  نولق  .یـسودرف.دندش 
سکچیه دبن  هگآ  هراچ  نآ  زا  .یـسودرف.دنوب  هش  رد  رب  ای  هدنکارپ  دنوب  هگآ  شناد  نیز  هکیناسک  .یـسودرف.ناشرازاب  تسکـشب 

دمآرب ات  نینچ  .یسودرف.ناهن  راکشآ و  زا  هگآ  يا  هک  ناهج  راگدرک  اب  تفگ  یمه  .یـسودرف.سب  ناهنپ و  زار  نآ  تشاد  وا  هک 
دب نـیا  زا  میوـگ  ربـخ  تـنم  ریپ  هدــنگ  نـیا  زا  وـت  هـگآ  يا  هـن  رگ  .یــسودرف.جنر  درد و ز  هـگآ ز  دــندوبن  جــنپ  لاــس  نـیا  رب 

يوخ منم ز  هگآ  .ورسخرصان  .ایبول  خرن  هگآ ز  یتسین  دیوگ  هماع  ْکنامه  زج  نم  ارت  رم  میوگ  هچ  هگآ  یتسین  .ورـسخرصان.لاعف 
هگآ نــت  يریپ  جــنر  زا  هــک  راــگزور  نآ  ّیناوــج و  اــغیرد  .ورــسخرصان  .شنم  زا  شیب  زگره  دومزاــن  سک  کــنآ  زا  وا  دــب 
دیآ وچ  ناـج  ياـضتقا  .ینزوس.ریزگاـن  هللا  ریزگ و ز  همه  زا  تسه  تسین  چـیه  قولخم  تمدـخ  هک  مدـش  هگآ  .دعـسدوعسم.دوبن 

.تسا هر  ناهنپ  لد  يوس  لد  زا  هکنآز  تسا  هگآ  نیز  اـم  راـی  نکیلو  ین  .يولوم.تسیوق  شناـج  دوب  رت  هگآ  هکره  تسا  یهگآ 
اب نوچ  .نتخاس ||  علطم  .ندرک  ربخاب  ندرک ؛ هگآ  .نتفاـی -  ربخ  ندـش ؛ هگآ  .ندوب -  ریبخ  ملاـع ، ربخاـب ، ندوب ؛ هگآ  .يولوم - 
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ینعم هب  هگآدـب  هگآژد و  ریمـض و  نشور  لدـبحاص و  ینعم  هب  هگآ  لد  ًـالثم  دـیآ ، هفلتخم  یناـعمب  هملک  دوـش  بکرم  يا  هـملک 
نوچمه منم  ربخ :  .یهاگآ  .یهگآ  صِما )  || ) .دـشاب تریـصب  تربخ و  لها  هگآراک  هگآ و  شوخ  لباقم  بکرم  لـهجب  لـهاج 

وچ دیآ  راهب  يراودیما  دوب  ناراب  رد  هک  يرادـن  هگآ  رگم  وت  ادوسح  نیمار .) سیو و  ) .يرادـن هگآ  منتفر  جـنر  يراوس ز  وت  هدایپ 
یـسمش .ناتـساد  ءهدنیوگ  تفگ  نینچ  ناتـسار  زا  هگآ  متفای  نینچ  نیمار .) سیو و   ) .رای نم  ناراب  زا  دـیآزاب  رگم  رایـسب  ربا  دراب 

.دوش هاگآ  هب  عوجر  .تسا  هدمآ  ینعم  نیدب  زین  هاگآ  و  اخیلز .) فسوی و  )

.هگآ

رد تافو  .يزاریش  شیورد  مساقلاوبا  ازریم  نادیرم  زا  .لمسب  هب  صلختم  باون ، ردارب  نیرخأتم ، زا  يزاریش  يرعاش  مان  ِخا ) [ ) ْهَگ ]
 . ق  . 1244 ه

.ناهگآ

.ندیهگآ لاح  رد  .هاگآ  ق ) فن ، [ ) [َگ

.ندناهگآ

.ندیناهاگآ صم ) [ ) [َگ َد

.هدنناهگآ

.ربخم .هدنناهاگآ  فن ) [ ) ِد ْنَن َد /  [َگ 

.ندیناهگآ

.ندیناهاگآ صم ) [ ) [َگ َد

.هدیناهگآ

.هدرکربخاب .هتخاس  علطم  .هدیناهاگآ  فم ) ن   [ ) ِد [َگ َد / 

.یهگآ

رتهم ياک  تفگ  ودب  تخانـش :  .نافرع  .فوقو  .تربخ  .تفرعم  .ملع  .یهاگآ  .عالطا  .أبن  .ربخ  .یهاگآ  ففخم  ِا ) صماح ، [ ) [َگ
زا دادغبب  دمآ  وچ  .یـسودرف.یهب  راگزور  نیا  دبوشآرب  یهگآ  يدب  نیز  دسر  ناریاب  .یـسودرف.ناهن  راب  هد ز  یهگآ  ارم  ناوراک 

نیا نم  هک  .یـسودرف.تفای  ماک  ناشمارآ  زا  يوجناهج  تفاـی  مارآ  یهاـگآ  زا  رهـش  همه  یهم  تخت  رادـیرخ  دـمآ  هک  یهگآ  وا 
.ناهج رد  یهگآ  نآ  زا  درتسگب  ناهن  زار  دـنتفرگ  نتفگ  هب  نیمار .) سیو و   ) .مدینـش رتهب  نم  هک  مناد  نانچ  مدینـش  رگید  یهگآ 

وا زا  دـماین  مزونه  یهت  يو  زا  نم  رانک  دـشاب  هک  ردـپ  راک  هد ز  میهاگآ  هک  رگداد  ءهدنـشخب  نادزیب  اـخیلز .) فسوی و   ) یـسمش
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مه ار  کلم  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .هارب  ام  ِسَپ  مدرم  داتسرف  هاش  تفای  یهگآ  نوچ  دروایب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .یهگآ 
.ترهش (. || 1) ظفاح .دروآ  یهتوکب  ور  مغ  تنحم و  زور  هک  دروآ  یهگآ  مشود  ابـص  داب  ِدیَرب  ناتـسلگ .)  ) .دنداد یهگآ  بشب 

ثیدح .َرثا  .تیاور  اخیلز || .) فسوی و   ) یسمش .تسیهر  ار  منشور  خر  هراتس  تسیهگآ  نم  روشک ز  تفه  رهب  راهتـشا :  .تیص 
ات لاتیه  زرم  زا  هک  راضحتسا :  .ملع  اخیلز || .) فسوی و   ) یسمش ...یهچ  لوسر  هناخب  دش  نوچ  هک  یهگآ  وگتسار  دروآ  نینچ  : 

دبن ناشْدب  جنر و ز  .یـسودرف.ام ز  نامیپ  دراد ز  هتـسب  ناور  ام  نامرفب  ّیهگآ و  هب  رگم  نیمز  رب  دهن  یپ  سک  هک  دـیابن  نیچ  زرم 
یمغم .نتـشگ  دوخ  یب  دوخ  زا  شیوخ ، یب  شیوخ  زا  ندشب ؛)  ) نتفر یهگآ  زا  .یـسودرف.یهر -  ناسب  ناوید  هتـسب  نایم  یهگآ 
دادغب هب  دمآ  وچ  مالعا :  نیمار || .) سیو و   ) .شوه وا  زا  دش  ّیهگآ و  زا  تفرب  شوهیب  هداب  زا  دوب  تسم  هشنهش  ندیدرگ :  هیلع 
.عامـس .یـسودرف.تفای ||  ماک  ناشمارآ  زا  هاـش  لد  تفاـی  مارآ  یهاـگآ  زا  رهـش  همه  یهم  تخت  رادـیرخ  دـمآ  هک  یهگآ  وا  زا 

رِـس و نوچ  تفرعم :  .تربـخ  .ملع  .یـسودرف.تسا ||  یهت  هشیمه  ندینـش  ناـیم  تسا  یهگآ  زا  هب  ندـید  هک  یناد  وـت  ندوـنش : 
تـسا يوق  شناج  دوب  رت  هگآ  هکره  تسا  یهگآ  دـیآ  وچ  ناج  ياضتقا  تسا  رت  ناجاب  رت  هاگآ  وا  هکره  تسا  ربخم  ناج  تیهام 

هک یهگآ  دیـسر  نژیبب  اـت  نینچ  ( - 1  ) .يولوم .تسا  یهت  شناد  زا  تسا  ناـج  یب  هکره  تسا  یهگآ  رـسارس  ناـج  ناـهج  دوـخ 
دیـسر دبهپـس  شوگب  .یـسودرف  .یهرف  اب  هوک  زا  دمآ  ماس  هک  یهگآ  نیا  دمآ  هاشب  لباز  .یـسودرف ز  .یهم  تخت  تفرگب  يوهام 

نیچ نیچامب و  .یسودرف  .یهشنهاش  ناویا  تسارایب  یهگآ  دنتشادرب  وچ  يرسکب  .یسودرف  .یهـشنهاش  تخت  زا  دمآ  دورف  یهگآ 
.یهـشنهاش تخت  نآ  نشور  دـش  هک  یهگآ  نیا  دـمآ  جوـتب  ملـسب و  .یـسودرف  .یهـشنهاشب  متـسر  تسـشنب  هک  یهگآ  نیا  دـمآ 

دزاین دروخب و  دزاین  بایسارفا  دبای  یهگآ  نیا  زا  .یسودرف  .يا  هدازآ  ّیمور و  كرت و ز  يا ز  هداتسرف  دمآ  هک  یئاج  .یسودرف ز 
روپ هر  دـمآ ز  هک  یک  سواک  تفای  یهگآ  وز  وچ  .یـسودرف  .موب  دابآ  شتآ ز  دزیگنارب  موش  درم  نآ  دـبای  یهگآ  رگا  ...باوخب 
نژیب هک  یهگآ  ردپ  درادن  اغیرد  .یسودرف  ...یهرف  ابا  متسر  تشگرب  هک  یهگآ  نیا  دمآ  هاشب  نوچ  هر  .یسودرف ز  ...یپ  هدنخرف 

هدومرپب دـمآ  وچ  .یـسودرف  .یهرف  يداب و  یمّرخ  اب  هک  یهگآ  داد  هک  تویگ  داوشک و  .یـسودرف ز  .یهت  دـهاوخ  تشگ  ناـج  ز 
نم دنپ  .یسودرف ز  ...یهشنهاش  ّرف  نآ  دش  ادیپ  هک  یهگآ  ام  دبایب ز  رصیق  وچ  .یسودرف  .یهم  هالک  رـس  زا  تخادنیب  یهگآ  نآز 

.یهت يدرک  دوز  ناـج  ار ز  شنت  یهگآ  وا  زا  مرادـن  یتـفگ  وـچ  .یـسودرف  .یهگآ  دوـبن  ناـتْدرخ  زا  ناـمه  یهت  دـش  ناـتزغم  را 
ارم دشاب  هک  يزور  یهگآ ز  هاشب  متسرف  سپ  نیا  زا  .یسودرف  ...یهم  هاگراب  نادب  دماین  یهگآ  هاش  هواس  رکشل  زا  وچ  .یـسودرف 
زیت یهگآ  نیدـب  متفای  یهگآ  ناـهگآراک  .یـسودرف ز  .میتفاتـشب  زیت  یهگآ  نادـب  میتفاـی  ربخ  ناـبایب  رد  اـم  هک  .یـسودرف  .یهرف 

نآزا درم  زیرنوخ  ماکدوخ و  هاشنهـش  .یـسودرف  .یهرف  یب  درمناوجان  نیدب  یهگآ  دوش  نونکاک  تفگ  نینچ  .یـسودرف  .متفاتـشب 
زا دندرب  سواکب  .یسودرف  .یک  تفای  یهگآ  وا  راک  نآ  زا  ير  هب  لمآ  دمآ ز  ثریرغا  وچ  .یسودرف  .درز  هراسخر  تشگ  یهگآ 

دیبایب .یـسودرف  یهگآ ؟ تتـسیچ  ناهج  راک  یهّرفاب ز  مام  ياک  تفگ  ودب  .یـسودرف  .یهرف  نآ  ياج و  یمرخ  نادـب  یهگآ  نآ 
.یسودرف .یهشنهاش  ّرف  نآ  دش  هریت  هک  یهگآ  داز  شون  يز  درب  یسک  .یسودرف  .یهشنهاش  ّرف  رومان  نیا  زا  یهگآ  نامگ  یب  مه 

رگید رب  هک  یتفگ  وت  دـش  هزات  یهگآ  نآ  زا  هاش  لد  .یـسودرف  .یک  سواک  کـیدزن  سراـپ  يوس  ير  يدـنچ ز  داتـسرف  ناـنویه 
رهم سب  دش ز  كاحـض  دزن  یهگآ  نیا  زا  راب  دنچ  ار  شْرکـشل  دنتـسکش  رات  گنت و  ناهج  دش  رب  جارهمب  .یـسودرف  .دش  هزادنا 

.یسودرف .دش  كانمغ  جارهم 

.یهگآ

(. ناتسگنهرف  ) .دتسرف يرتشمب  کناب  هک  يا  هیمالعا  .دهد ||  نیون  يروتسد  ای  ربخ  هک  يا  هتشون  ِا ) [ ) [َگ
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.یهگآ

.دزی مدرم  زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) [ ) [َگ

.ندیهگآ

.ندش ربخاب  .ندیهاگآ  صم ) [ ) [َگ َد

.هدیهگآ

.هدشربخاب .هدیهاگآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َگ َد / 

.ندیشیگآ

ياپ ِگرم  تْدـیآک  شیپ  يابرب  وا  زا  شیوخ  ناـج  ءهشوت  چـیپ :  ياـپ  .زیوآ  ياـپب  شیگآ ؛ ياـپ  .ندـیچیپ -  .نتخیوآ  صم ) [ ) [َد
.دوش ندیشیکآ  شیکآ و  هب  عوجر  .یکدور.شیگآ 

.میگآ

.لابرغ ِمَک  ِا ) )

.نیگآ

نیاک يرپ  ره  تسوا  شلابراچ  نیگآ  رهب  .یناقاخ.تسوا  شلابراهچ  نیگآک  تسونیم  نارتوبک  ّرپ  دوخ  توبغج :  .هنکآ  .وشح  ِا ) )
رخآ لوا و  ءهناـیم  نـیگآ  ینعی  دـنناوخ  وـشح  ار  برـض  ادـتبا و  ضورَع و  ردـص و  ناـیم  ءازجا  .یناـقاخ و  .تـس  هدـناشفا  رتوـبک 

.دناوخ يزات  فاکب  دیاب  یلعف ، لوادت  اب  هنکآ  ندنکآ و  هب  سایقب  ار  هملک  نیا  و  مجعملا .)  ) .عیراصم

.نیگآ

ردنا گنج  دش ز  نیمغ  تفس  لای و  اب  تسا  ماس  هک  یتفگ  وت  رن  ریـش  رد  قودنـصب  هدونغ  رـسبرس  دب  توبات  خاک  همه  ُرپ :  (ص )
شَدرِگ هیـس  کشم  منک ز  نیرز  همخد  رگا  تفگ  یمه  درک  تخـس  ار  توبات  گنت  رـس  درز  يابیدب  شزاب  دیـشوپب  تفخب  دـمآ 

(. ناهرب  ) .رغال لباقم  .هبرف  .یسودرف ||  .يار  تسین  نیا  زج  دوخ  ارم  هنرگو  ياجب  دنامن  مشاب  هتفر  نم  وچ  منک  نیگآ 

.نیگآ

کـشم نیگآربنع ، نیگآریبع ، دـننام  دـیآ ، هدولآ  دولآ و  یناعمب  نآ  اب  ءهبکرم  تاـملک  رد  .نیگ  نِگ و  نِگآ و  ِفدارم  دـنوسپ ) )
تسیربط ءهشفنب  هزات  وت  فلز  هتسکش  .یسودرف.دنهن  نیگآربنع  شرـس  رب  هلک  دنهن  نیرز  تخت  نورد  همخدب  نیگآرهز :  نیگآ ،

.یخرف ز .نیگآ  کشم  تشرسربنع و  يدید  هشفنب  جات  لبنس  شوپداشمش و  يدید  هلال  وت  نیرسن  هلال و  هزات  وت  ضراع  ود  خر و 
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.هدـیناشنردرهوگ .عصرم  .لیعامـسا ||  لاـمک  .تسا  نیگآربنع  هشیدـنا  زا  شناد  غاـمد  هدوترب  هدوت  تسا  کـشم  ربنع و  هک  سب 
زا هیام  هچ  يدب  نیرز  دنچ  اهتخت  نآ  زا  .یسودرف.يدب  نیگآرهوگ  يدب  نیرز  وچ  يدب  نیمیس  نیرز و  تشط  همه  نیگآرهوگ : 

يوکشمب مه  نینچ  .یسودرف.يدب  نیگآرهوگ  یکی  ره  نامه  يدب  نیمیـس  ود  نیرز ، ود  شباکر  .یـسودرف.يدب  نیگآرهوگ  وا 
ماـج نآز  .یـسودرف.راوشوگ  اـب  قوـط و  اـب  كاـپ  هـمه  رازه  ود  هد و  دـشاب  راتــسرپ  نـم  نیگآرهوـگ  ءهناـخ  رد  هـچ  نـم  نـیرز 

ات نیگآ :  قیقع  یلتمم : .هتشابنا  .وشحم  .یناقاخ ||  .شلام  هدرب  كاحض  رساهدژا  حمر  نآز  ترسح  هدروخ  دیـشمج  نیگآرهوگ 
نیگآ مسلط  هنوگ : .دننام  .یخرف ||  .دوش  نیگآ  قیقع  درگ  ءهقح  نوچمه  ران  بیس  تشگ  نیمیـس  يوگ  نوچمه  هک  یتقو  نادب 

: کـلام .اراد  .بحاـص  .یخرف ||  .ناور  یب  صخـش  وـچمه  هدـنام  هریخ  رکفت  رد  هاـگن  مدرک  یمه  نیگآ  مسلط  هار  نیدـب  نـم  : 
نیگآ ترثع  سفن  يژکژک  .ورـسخرصان  .نیگآ  ملع  هدنز و  ارت  ناج  دـنک  نید  تسیناتـسبد  صاخ  یبن  نید  ارت  رم  نیگآ :  ترثع 
دباـین ناـگدازآ  ياـپ  نیگآرز  باـکر  ار  نالخدـم  نیگآرز :  هدودـنا : .دودـنا  .یئانـس.تسار ||  نیب  تبقاـع  لـقع  یتسار  تسار 

.نیگآدنپ ینعم و  گنرب  نیگنر  تجح  نخس  ناوخب  يا  هدناوخ  نآ  نیگآ :  مغ  .نیگآرحس  .نیگآدنپ  رایسب : .ُرپ  .یکدور.رس || 
.ورسخرصان

.لآ

.نادنواشیوخ .ناشیوخ  .ناگدازدنزرف  .نادنزرف  .هدود  .نامدود  هغللا .) لمجم   ) نادـناخ ءامـسالا .) بذـهم   ) .ناشیوخ هورگ  ِا ) (ع 
لآ .بایـسارفا  لآ  .ریـشدرا  لآ  .دـمحا  لآ  نوچ : .موق  .هریـشع  هلیبق و  .لایع  لها و  .لایع  .تیب  لها  .هناخ  لها  .لـها  .دـالوا  .راـبت 
لآ زاجمب .)  ) قح لآ  .هنفج  لآ  .رفعج  لآ  .ناینابت  لآ  .هیوب  لآ  .ناهرب  لآ  .کمرب  لآ  .دـنواب  لآ  .ریما  لآ  ًازاجم .)  ) هللا لآ  .غیرفا 
لآ .سابع  لآ  ًازاجم .)  ) هط لآ  .رهاـط  لآ  .ناـفوص  لآ  .بسنـش  لآ  .قوجلـس  لآ  .ناـماس  لآ  .ناـساس  لآ.دواد  لآ  .يدیـشروخ 

.هثکثک لآ  .ریثک  لآ  .درواق  لآ  .نوغیرف  لآ  .نوعرف  لآ  .همطاف  لآ  .ناسغ  لآ  .نارمع  لآ  .یلع  لآ  .لیقع  لآ  .قارع  لآ  .ناـمثع 
يا ریشدرا  لآ  رخف  يا  ًازاجم : )  ) نیسای لآ  .تخبون  لآ  .ةرـصن  لآ  .نیدلارـصان  لآ  .لاکیم  لآ  .رفظم  لآ  .دمحم  لآ  .جاتحم  لآ 

ناماس لآ  زا  دنام  هک  یناهج  نیا  میعن  نادنچ  نآ  زا  .یقیقد  .ریژه  تلامعا  لاعفا و  نت  ناج و  نوچ  نانچمه  يا  ریزگان  ار  تکلمم 
وا لام  دوش  درم  لآ  يوس  رگ  .یناجرج  يدلجم  .ناتـسد  تس و  هدنام  دبراب  ياون  تحدم  تس و  هدنام  یکدور  يانث  ناساس  لآو 

.ورسخرصان لآ ؟ تسیک  ار  یفطصم  لوسر  رم  ناشدالواو  یلع  ارهز و  هک  زج  .ورسخرصان  .شتعیرـش  ربمیپ  دشن ز  وا  لآ  يز  ارچ 
.بارـس .داـتفارب ||  داـتفارد  هکره  یلع  لآ  اـب  .يدعـس.دمحم  لآ  تسا و  سب  دـمحم  قـشع  یناوـج  ّینک و  یقـشاع  رگا  يدـعس 

ناملس .لآ  ءهعمل  دوب و  ایرد  ءهجل  ِلَثَم  کمرب  لآ  ششخب  وت  فک  ياطع  اب  دننیب :  هاگنابش  دادماب و  هک  هلاو  .ریتک  .رَوَک  .باروک 
 || .بوچ .یفـشاک ||  نیـسح  .لآ  هب  ایرد  تبـسن  ندرک  تسین  شناد  مسر  تفگ  لقع  ایردـب  مدرکیم  وت  تسد  تبـسن  .یجواس 

بحاص و  .حبش ||  .دبلاک  .صخش  .لبج ||  یحاون  .هوک  نوماریپ  .یسک ||  ءایلوا  .ناور ||  سپ  .ناوریپ  .نیعبات  .همیخ ||  نوتس 
ترابع ندناوخ  طلغ  زا  نیا  و  تسا ، هداد  ماش  حبـص و  ندروخ  بارـش  ینعم  یبرع  لآ  ءهملکب  ناسیون  گنهرف  ریاس  دیلقتب  ناهرب 

رئاس بارـس  وه  مث  یلعالا  یحـضلا  عافترا  یلا  ةودغ  ذـم  .بارـسلا  لَالَا ؛ دنـسیونیم : بارـس  لآ و  قرف  رد  هک  تسا  برع  سیماوق 
مان ِخا )  || ) .دـنا هدـناوخ  رمخ  ینعم  هب  بارـش  ار  بارـس  ظـفل  .راـهنلا و  لوا  یف  اـمب  صاـخ  وه  وا  بارـسلا  لَـالا ؛ .یهتنا  مویلا - 

.یهوک

.لآ
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هزات زا  .یخرف  (. 1) لآ ءهلال  گرب  وچ  هتفکـش  راـن  وچ  خر  ود  درز  نسوس  گرب  وچ  هدـیفک  راـن  وچ  بل  ود  رمحا :  .خرـس  (ص )
کـشا ءهناد  نوچ  لآ  ءهلال  نارواـخ  تشد  تسُریم ز  .یخرف.لآ  دوش  مشچ  يرگن  رتوکن  غاـب  رد  ددـنخب  غاـب  رد  هک  هلـال  لـگ و 

لآ تمـصخ  راسخر  لد  نوخ  زا  لعل  وچمه  دوبک  یبامیـس  خرچ  يور  مخز  یب  دوب  ات  .ریخلاوبا  دیعـسوبا  .لاـس  هم و  رد  ناقـشاع 
هن نشور  یبای  هداب  هن  .یسبط  سمش  .درک  لآ  كالفا  نماد  هدید  نوخ  زا  باتفآ  بالرطس  قارف  رد  ماش  دص  .گنرفسا  فیس  .داب 

مـساق.شتآ ناـیم  یمیهاربا  شکرـس  مرگ و  لآ  سلطا  رد  .بلاـط  .لآ  ینیب  هرهچ  هـن  یفاـص  ینیب  همــشچ  هـن  لـعل  یقاـس  گـنر 
.گنرمین نوخ  لآ ؛ نوخ  .نانز -  لوادت  رد  گنرمین  خرـس  .تسا ||  ینعم  نیمه  هب  هنوغلآ  هنوگلآ و  ءهملک  رد  لآ  .يدابانوگ و 

هلال یمـسق  لآ ؛ ءهلال  .بئاص.ار -  لآ  گنر  نیا  هشتآود  نکم  یم  زا  نک  قلخ  ياهلد  ءهناخ  هشیـشب  یمحر  هتخاب :  گـنر  ینوخ 
، دننک خرس  نادب  هماج  دنریگ و  خرـس  یگنر  نآ  خیب  زا  هک  یتخرد  مان  ِا )  || ) .نایمزراوخ تغلب  نادنخ  .دراد ||  خرـس  گنر  هک 
ات لبنـس  یبنچ و  نمـسای و  دهد  يوب  ات  دشاب :  هملک  نیمه  لیذ  تیب  رد  یئالَا  ءهمـسو  ای  یئالآ  دـیاش  .تسا و  راکب  بط  رد  زین  و 
زا تسین و  تسرد  نیا  ًارهاـظ  و  ناـهرب ،) زا   ) یکرتب ناـهاشداپ  نیگن  رهُم و  .يرهچونم ||  .یئـالا  ّیمور و  ( 2) ءهمسو دهد  گنر 
دنا هدرب  نامگ  رهُم ) ینعم  هب  اغمت  هایس +  ینعی  هرق  زا   ) اغمت هرق  لباقم  رد  رهُم ) ینعم  هب  اغمت  خرـس +  ینعی  لآ  زا   ) اغمت لآ  ءهملک 

وت باقلا  متاخ  ( 3) میب ز  تسین :  قلطم  رهُم  ینعمب  تساغمت و  لآ  ففخم  لآ  زین  يرازن  لـیذ  تیب  رد  تسا و  رهُم  ینعم  هب  لآ  هک 
.مین ن ل : ( - 3  ) .ءهبید ن ل : ( - 2  ) .ورذت تفص  رد  ( - 1  ) .يرازن.توقای ناخلیا  لآ  زا  غیلری  مکحب  دنتسداهن 

.لآ

هک يرامیب  .دـنک ||  كاله  ار  نانآ  دََرب و  ناگچز  رگج  مشـش  بشب  هک  هنانز  تافارخ  رد  راکدـب  يرپ  ینعی  هنیدام ، يوید  مان  ِا ) )
نانز هک  عرـص  تروص  هب  یـضرم  .هاوخدب ||  نوردـنادب و  ینز  لآ ؛ لثم  .لمح -  عضو  زا  سپ  زور  شـش  ات  دـسر  ار  هدازون  نز 

.eklampsis ( - 1  ) .تسا لاو  لاب و  فحصم  نیا  و  گرزب ، یهام  یمسق  (. || 1) دتفا ار  هلماح 

.لآ

ینعم هب  لاتشگنا  دننام  دنک ، هیبشت  ینعم  ءهدافا  هاگ  دشاب و  تبسن  تادا  هاگ  تاملک ، ضعب  رخآ  رد  هلا )  ) هلآ هکنانچ  .لا  دنوسپ ) )
.لاتـشگنا گربوزاـس و  یب  اـجنیا  مدـنامب  مداـتفا  تبرغب  تـبارق  ناـمناخ و  ز  گربوزاـس :  یب  .روـع  .توـل  ینعی  تـشگنا ، نوـچ 

رد هکنیا  .ینعم و  نیمه  هب  هدیـسیل )  ) هتـشیل تشگنا  لـثم  دـنیوگ  تسه و  لذـتبم  یهیبشت  ماوع  لوادـت  رد  زین  زورما  .ساـبعلاوبا و 
زا بکرم  ( 1) لاغیت رکش  رد  لاغیت  .تسین و  تسرد  ًارهاظ  دنا ، هداد  كانرامیب  ینعم  لاتـشگنا  ءهملک  هب  يدسا  هب  بوسنم  گنهرف 
زا کشخ  درخ  ياـهخاش  اـهگرب و  لآ ، کـشخ و  زا  لاکـشخ  .لآ و  گـنچ و  زا  لاـگنچ  .تبـسن و  تادا  لآ  راـخ و  ینعم  هب  غیت 
هب ًاعمج  هک  لآ  و  دـنب ، دـس و  ینعمب  غرد  زا  لاـغرد ، .لآ و  نشور و  دـیپس و  ینعم  هب  گـنخ ، زا  لاـگنخ  .زبس و  هدـنز و  یتخرد 

.یکدور.لاغرد و وتب  ملاع  تمکح  یلعریم  يا  مکحم  وتب  نامیا  تریـس  یبن  هاش  يا  تسا :  هدرکراوتـسا  هتـسب و  دنب  دـس و  ینعم 
هاگدنویپ شک ، زا  لاشک  .نآ و  زج  اهیـسرک و  یناوا و  شوُرف و  زا  خاک  ثاثا  ینعمب  لآ ، خاک و  زا  لاخاک  .لآ و  بند و  زا  لابند 

یگلاغنک و لاگنک و  لاغنک و  .شک و  یلاوح  یحاون و  ینعم  هب  تبسن  تادا  ِلآ  يور و  شیپ  زا  مکـش  نیریز  يوس  کیب  نار  رس 
تادا لآ  هعلق و  توک  زا  لاوتوک  .تبـسن و  ِلآ  مخز و  برـض و  ینعم  هب  پوک  بوک و  زا  لاپوک  .لآ و  گـنک و  زا  یگلاـگنک ،

(3) يرگ زا  لایرگ  .ددنویپ و  فقـس  ای  نیمزب  هک  راوید  زا  ءزج  نآ  ینعی  راوید  رـس  ای  نب  نایانب ، حالطـصا  رد  لانوک  و  (. 2) تبسن
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ماـقم يارـس  نیا  هک  ینعی  یمد  ره  لاـیرگ  ءهلاـن  تسارچ  یناد  یبآ :  تعاـس  ینعم  هب  تبـسن ، تادا  لآ  هناـمیپ و  قـلطم  ینعم  هـب 
لصا .تبسن  لآ  هرِذَع و  ینعم  هب  هوگ  زا  لاگوگ  .تبسن و  تادا  لآ ، نیگرس و  ای  گرزب  ینعم  هب  وگ  زا  لاوگ  و  .تسین ؟ گنرد 
ینعی تاسرب ، لآ  من و  بش  ینعم  هب  کشپ  زا  لاکـشپ  دیامن : یمن  دـیعب  لآ  اب  زین  لیذ  تاملک  ندوب  بکرم  .یبرع و  لعج  ءهملک 
ینعم هب  كوپ ، شوپ و  چوـپ و  زا  ( 4) لاکوپ لاشوپ و  لاچوپ و  .لآ و  کشپ و  ای  هشپ  زا  لاـغ  هشپ  .دـنه و  دـتمم  ياـهناراب  مسوم 
لامه و  لآ ) هلک و  زا  دـیاش   ) لالک لاـجنغ و  لاـچ و  لاوج و  لاـجنج و  لاورت و  .لآ و  خـیپ و  زا  لاـخیپ  .لآ و  و  زغم ، یب  یهت و 
نادـب ءهموتخم  تاـملک  لآ و  ینعم  رد  هچنآ  هتبلا  و  دـننام .) مه و  زا  دـننامه  و  دروآ ، مه و  زا  رواـمه  دـننام  لآ ، مه و  زا  اـمتحا  )

رد یناعم  نیمه  هب  لآ  ندمآ  زین  نآ و  ریاظن  هروکذـم و  دـهاوش  عومجم  زا  نکیل  دـنکیمن  زواجت  هداس  یـسدح  ّدـح  زا  دـش  هتفگ 
لاخاک و تاـملک  رد  لآ  و  (. 5) دـیآ یم  لصاح  نیقیب  بیرق  ینظ  يواعد  نیا  زا  یتمـسق  تحـص  رد  یئایرآ  رگید  ياهنابز  ضعب 

ینعم هب  یسراف  رد  توک  ( - Echinope Basse. (2 ( - 1  ) .دـشاب تالآ  تاودا و  ینعم  هب  ًارهاظ  عاضوا  لآ و  يراطع و  لآ 
ناکرت مشچ  نوچ  ات  شاب  ( - 3  ) .تسا نآ  یبرع  رغـصم  کچوک  ءهعلق  ینعم  هب  ْتیَوُک  هریغ و  هراـمعلا و  توک  نوچ  تسا ، هعلق 

ءهبح رذب و  ینعم  هب  لاکوپ ، مخت  نادـمه  رد  ( - 4  ) .یئانـس .يرگ  هد  تفاسم  رد  يزاسروگ  ار  دوخ  هچرگ  وت  روگ  ددرگ  گـنت 
.Cultural. Labial. Nasal. National. Ombilical. Renal. etc ( - 5  ) .تسا لمعتسم  زغم  یب 

.لآ

لگ تشد  نوچ  مورخف و  وچ  لآ و  وچ  تفهن  زار  ّیتسپ و  ّيدنلب و  تفگ  هچره  اهزرم  نیا  زا  مدینـش  ناسارخب :  يا  هعلق  مان  ِخا ) )
.یسودرف.لدب شدوب  هچنآ  دومن  یبوخب 

.لیجآ لآ 

.هدئاف .دوس  ًاعسوت ، .نآ  زج  لیجآ و  .لیجآ  لآ و  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  )

.يداورآ لآ 

یب تخس  ینز  يداورآ ؛ لآ  لثم  نز ) يداورآ ، ِیکرت  دناسر +  بیـسآ  ناگچز  هب  هک  هنیدام  وید  لآ ، ِیـسراف  زا : ( ) بکرم ِا  [ ) [ْر
.راتفردب ایح و 

.لاخشآ لآ 

.ترپ ترخ و  .شامخ  شاخ و  .لاغشآ  لآ  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  )

.غیرفآ لآ 

سـسؤم مان  غیرفآ  .دنا و  هدنار  نامرف  هطخ  نآ  رد  نایناماس  نامز  ات  مالـسا  زا  شیپ  هک  مزراوخ  كولم  زا  يا  هلـسلس  مان  ِخا ) [ ) [ِل
نوغیرف لآ  نوغیرفا و  لآ  ار  نانآ  .دنا و  هدیمان  زین  قارع  لآ  دنا  هتسیزیم  یمالسا  ءهرود  رد  هک  ار  نانآ  نیرخأتم  تسا و  هدود  نیا 

.دنیوگ زین 
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.الآ

، کنارفالآ نوچ : دـشاب ، قباطم  دـننام و  نوچ و  هدـش  لـخاد  اـم  ناـبز  رد  هسنارف  زا  هک  یتاـملک  رد  ( 1 () هفاـضا فرح  يوسنارف ، )
ياج ینعم  هب  یلبلبالآ  تشرد و  ياهلاخب  شقنم  ینعم  هب  یگنلپـالآ  ءهملک  ود  نکیل  .دـمالآ  نسراـگالآ و  كروتـالآ ، هلگنـالآ ،

لمتحم ور  نیا  زا  تسا و  رکذلا  قباس  »ي  الآ  » نیع ینعم  تروص و  رد  هک  تسه  یـسراف  نابز  رد  لبلب ) نایـشآ  نوچ   ) دنلب عیفر و 
.ala ( - 1  ) .دشاب كرتشم  نابز  ود  نیا  رد  الآ  ءهملک  هک  تسا 

.الآ

 : تسین اعدم  رد  حیرـص  نکیل  تسا ، هدمآ  دـهاش  ینعم  نیا  يارب  لیذ  تیب  اهگنهرف  رد  .یلگ و  تشپ  .گنرمین  خرـس  .لآ  (ص )
باـبحالا ۀـفحت   ) .اورپ ِا )  || ) .يزاریـش روصنم  .يراـنلگ  بارـش  نکفا  حدـق  نوگبآ  رد  يراـن  لـگ  يور  ـالآ و  دـش  ربا  مشچ  وچ 

(. یهبوا

.الآ

(. ناتسگنهرف  ) .تسا ولیا »  » نآ نیشیپ  مان  ناتسدرک و  زقس  ياهیدابآ  زا  یکی  مان  ِخا ) )

 . ءالآ

هدرپ سپ  .دعـسدوعسم.دشاب  ایربک  ءالآ  همه  درخ  دزنب  وا  تعن  تفـص و  ینجنبر : )  ) .اهیئوکین .اهیکین  .اـهتمعن  .ْیلَا  ْیِلا و  ِج  ِا ) (ع 
.يدعس.دوخ يالآ  هب  دشوپ  هدرپ  همه  دب  ياهلمع  دنیب 

.یلبلبالآ

.عیفر دنلب و  یئاج  بکرم ) ِا  [ ) [ُب ُب

.نایفسوبا لآ 

هچ تسا :  دیزی  نب  ۀیواعم  هیواعم و  نبدیزی  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  دارم  نایفسوبا و  دالوا  زا  .هیماونب  .نایفسوب  لآ  ( ِخا [ ) ْفُس [ِل َا 
.یئانس ؟ نابزب ناشمان  دنرآرب  هک  نایفسوب  لآ  دراد  رطخ 

.الوبالآ

.دولآ باوخ  یمشچ  اب  هکنانچ  ندید  هتفشآ  مهرد و  ندید ؛ الوبالآ  یکرت ) زا  دیاش  ( ) (ص

.یگنلپالآ

.لگ لگ  .گنلپ  تسوپ  نوچ  گرزب  ياهلاخ  اهلگ و  اب  یبسن ) ص  [ ) [َپ َل
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.تالآ

هتـساوخ همه  دربن  تشدـب  دـمایب  ردنکـس  ناماس :  .بابـسا  .اه  یگتخاس  .زاس  .گربوزاس  .تاودا  .اهرازبا  .اـهرازفا  .تلآ  ِج  ِا ) (ع 
زاس و همه  نایناروتب  نراق  درک  هگن  .یسودرف.ياپراچ  زا  تالآ و  شرف و ز  يارـس ز  هدرپ  هاگرخ و  تخت و ز  درک ز  درگ  رـسبرس 
زا ناویح  رد  اهوضع  لسانت ؛ تالآ  .تسا -  راکب  هیذـغت  لمع  رد  هک  اـهوضع  عومجم  هیذـغت ؛ تـالآ  .یـسودرف.نایناریا -  تـالآ 

سفن ءهلیـسو  ناویح  رد  هک  نآ  زج  هیر و  هرجنح و  زا  اهمادـنا  سفنت ؛ تالآ  .تسا -  جاتن  لـثم و  دـیلوت  ببـس  هک  هنیداـم  هنیرن و 
نتسخ هک  نآ  زج  دراک و  ریـشمش و  نادند و  لاگنچ و  زا  نآ  ریغ  یعیبط و  ياهرازفا  هحراج ؛ تالآ  .تسا -  ندربورف  ندروآرب و 

هک .یسودرف.گنردیب  نونک  مشیپ  دنرایب  گنج  تالآ  زاس و  ات  يامرفب  حالس :  .برح  تالآ  .مزر  تالآ  گنج ؛ تالآ  .تسار - 
ماود يارب  هک  نآ  زج  ءاـضعا و  زا  هچنآ  تاـیح ؛ تـالآ  .یـسودرف.مزب -  ماـج  اـم  میدرک  هاـتوک  هک  مزر  تـالآ  شوـپرد  زیخرب و 

؛ هیدـصر تالآ  .دـنراد -  نمـشد  ندـنار  يارب  هک  عونـصم  تاودا  یعیبط و  ءاـضعا  زا  هچنآ  عاـفد ؛ تـالآ  .تسا -  راـکب  یگدـنز 
ماک ولگ و  شش و  نوچ  دزیخ ، اهنآ  زا  زاوآ  هک  ناویح  نت  ياهوضع  توص ؛ تالآ  .وشح -  مکـش ؛ تالآ  .تئیه -  ملع  ياهرازفا 

زا ناویح  نت  رد  هچنآ  هکّرحم ؛ تـالآ  .نآ -  دـننام  راـمق و  نتخاـب  یقیـسوم و  نتخاون  رازفا  وـهل ؛ تـالآ  .هریغ -  بل و  ناـبز و  و 
رد ار  هملک  نیا  .نآ  ياـهرازبا  یقیـسوم ؛ تـالآ  .تسا -  نوکـس  تـکرح و  ضبق و  طـسب و  ِراـکب  نآ  زج  تالـضع و  باـصعا و 

، تالآ یـشرت  تالآرولب ، تالآ ، نهآ  نوچ : دـنرآ ، یـسنج  عاونا  ندومن  يارب  هملک  رخآ  رد  عمج  تمـالع  نوچ  یـسراف  لوادـت 
.هریغ تالآ و  هشیش 

.تالآ

.تسا رهش  ود  مان  دنا  هتفگ  و  رصن ، ءهفیاط  زا  يرهش  مان  ِخا ) )

.كروتالآ

.ala Turc ( - 1  ) .یسق .نشخ  .يوم ||  شیاریپب  ناکرت  نوچ  ( 1 () بکرم ص  يوسنارف ، )

.قجالآ

.دشاب راتات  ياه  همیخ  تروص  هب  هک  اه  هبلک  .دننک ||  هدنگ  ربطس و  ءهماج  زا  هک  همیخ  زا  یعون  .قیچالآ  ِا ) یکرت ، [ ) [ِج

.هجالآ

.دُرب ِا ) [ ) ِج [َج / 

.یچالآ

.دنیوگ لِه  زورما  و  لیه ، ِا ) )

.قیچالآ
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.دوش قجالآ  هب  عوجر  .هلوک  .خوک  .قجالآ  ِا ) یکرت ، )

.دیشخا لآ 

اورنامرف لالقتسا  هب  نیمرح  قشمد و  ماش و  رـصم و  رد  ق .   . ات 358 ه لاس 323  زا  هک  داژن  یناریا  يارما  زا  يا  هداوناـخ  ِخا ) [ ) ِا [ِل 
دمحم نت : جنپ  نانآ  ءهدع  یلع و  نبدمحا  سراوفلاوبا  نانشیرخآ  دیـشخا و  هب  فورعم  جغط  نب  دمحم  نانآ  ءهلـسلسرس  .دنا  هدوب 

نب یلع  نسحلاوـبا  (، 349  - 334  ) دیـشخا نبا  ناـکلخ ) نبا  .دومحم  ینعم  هب   ) روجونا مساـقلاوبا  (، 334  - 323  ) جغط نبدیشخا 
 - 357  ) یلع نبدـمحا  سراوفلاوبا  (، 357  - 355 ( ) نایارـس هجاوخ  ینعی  نامداخ  زا   ) روفاـک کـسملاوبا  (، 355  - 349  ) دیشخا

ار هلـسلس  نیا  رـصم  نایمطاف  .دـنا و  هدوب  نادـناخ  نآ  زا  زین  هدود  نیا  هک  تسا  هناغرف  يارما  ماـع  یمـسر و  ناونع  دیـشخا  (. 358
.دندرک ضرقنم 

.ندش نوخالاو  نوخالآ 

.ندش ردبرد  .ندیدرگ  ناماسورس  یب  .نداتفارب  دوخ  نامناخ  زا  یگناخ ، لوادت  رد  بکرم ) صم  [) [ُش َد

.غادالآ

.هینوق تیالو  زا  يا  هّرُخ  مان  .ریغص ||  يایسآ  رد  هوک  هلق و  دنچ  مان  .كرتا ||  دور  بونج  رد  ناسارخب  یهوک  مان  ِخا ) )

.ریشدرا لآ 

نوچ نانچمه  يا  ریزگان  ار  تکلمم  يا  ریـشدرا  لآ  رخف  يا  دـننایناماس :  ای  نایناغچ  دارم  لیذ  تیب  رد  .ناـیناساس ||  ِخا ) [ ) [ِل َا َد
.یقیقد .ریژه  تلاعفا  راثآ و  نت  ناج و 

.سالآ

.یجار نیدلا  جارس  .درک  سالآ  ار  هوک  شمشخ  قرب  درک  ساملا  ار  غیت  شرهق  بات  محف :  .تشِگنا  .لاگز  .لاغز  ِا ) )

.اکسالآ

( - 1  ) .مدرم ياراد 55000  یلامـش ، ياکیرما  ءهدحتم  لودب  قلعتم  یلامـش  ياکیرما  یبرغ  لامـش  رد  يا  هریزج  هبـش  مان  ( 1 () ِخا )
.Alaska

.تشالآ

.هّرُخ نیا  گرزب  ءهیرق  مان  .ناردنزام ||  هوکداوسب  یپولو  ءهیحان  رد  يا  هّرُخ  مان  ِخا ) )

.بلغا لآ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب اقیرفا  لامـش  رد  نانآ  ورملق  ناوریق و  تنطلـس  رقم  .سابع  ینب  تسد  زا  هیقیرفا  ناهاشداپ  زا  يا  هلـسلس  ماـن  ( 1 () ِخا [ ) َل َا  [ِل 
.تسا هدیشک  لاس  نانآ 146  ینارمکح  تدم  تسا و  ثلاث  هللا  ةدایز  نیرخآ  و  ( 2) بلغا میهاربا  نیتسخن  دنا ، هدوب  نت  هد  .تسا و 

لاقع نب  ملاس  نب  بلغا  ( - Les Aghlabites (2 ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دنتخادنارب ار  هلـسلس  نیا  نایمطاف  ق .   . رد 296 ه
جورخ زا  سپ  تفر و  هیقیرفاب  ثعـشا  نب  دـمحم  اب  درک و  ماـیق  ملـسموبا  اـب  هک  تسا  یناـسک  زا  بلغا  نیا  و  یمیمتلا ، ۀـجافخ  نب 

(. ریثا نبا  لماک   ) .دش هتشک  نابعش 150  خیرات  رد  تفای و  تیالو  روصنم  بناج  زا  ق .   . رد 148 ه ثعشا  نب  دمحم 

.فالآ

.ْفِلا ِج  ِا ) ص ،  || ) .نارازه .ْفلَا  ِج  ِا ) (ع 

.بایسارفا لآ 

ات دودـح 320  زا   ) دـنوشیم هدـناوخ  زین  هیبایـسارفا  هیناخ و  کلیا  هیناخ و  ناقاخ و  لآ  هک  كرت  ءارما  زا  يا  هلـسلس  ماـن  ِخا ) [ ) [ِل َا
ناـکرت فئاوط  اـب  داـحتا  زا  سپ  روبزم  يارما  ًارهاـظ  تسا و  تسد  رد  یمک  تاـعالطا  هلـسلس  نیا  خـیرات  زا  ق .).   . دودح 560 ه

ق  . لاس 389 ه رد  رصن  ناخ  کلیا  هدوب و  رغشاک  رد  ارما  نیا  تختیاپ  .دنا  هدرک  مالسا  لوبق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هناغرف  قرـشم 
هتـشاد دادتما  نیچ  دودـح  ات  رزخ  رحب  زا  هک  یکلامم  رب  اجنآ  زا  هداد و  رارق  زکرم  ار  اراخب  رهنلاءاروام  ریخـست  زا  سپ  .م   999 . / 

لاس رد  هک  یتسکـش  زا  سپ  یلو  دـندمآرب  زین  نوحیج  یبونج  تایالو  ریخـست  ددـصرد  هیناخ  کلیا  يارما  .تسا  هدرک  تموکح 
مایا رد  .دـندرک  تعانق  یقرـش  ناتـسلوغم  رغـشاک و  رهنلاءاروام و  نامهب  دـنتفای  يونزغ  دومحم  ناطلـس  زا  .م   1007 ق / .   . ه  398

نانامکرت دنلیابق  نیا  زا  دنتفای و  هار  ناریا  هب  اجنآ  زا  اهدـعب  دـندمآ و  رهنلاءاروام  هب  ناکرت  زا  زین  يرگید  لیابق  هلـسلس  نیا  تراما 
.تسین و مولعم  ًاـقیقحت  ناـشیا  زا  کـی  ره  تاراـماب  عجار  تاونـس  رگیدـکی و  زا  یناـخ  کـلیا  يارما  ینیـشناج  بیترت  .یقوجلس 
(، نیب 384-383 شتافو   ) نامیلس نب  ناخارغب  نوراه  هلودلا  باهش  قتس ، نب  یـسوم  قتـس ، میرکلادبع  تسا : یبیرقت  لیذ  تسرهف 

هلودلا فرش  دودـح 407-401 ،)  ) یلع نب  لوا  دـمحا  رـصنوبا  هلودـلا  بطق  دودـح 400-389 ،)  ) یلع نب  لوا  رـصن  نسحملاوبا 
عاجشوبا هلودلا  فرش  رد 423 ،) شتافو   ) لوا ناخرضخ  فسوی  یلع ، نب  لوا  ناخنالسرا  رصتنملاوبا  (، 408-403  ) یلع نب  ناغط 

رفظملاوــبا نــیکتارغج  برغم : تمــس  رد  دودــح 435-425 .)  ) ناــخارغب لوا  دوــمحم  دودـح 424-421 ،)  ) یناـث ناخنالـسرا 
نب ناخرضخ  رد 472 ،) شتافو   ) جاغفط نب  یناث  رـصن  كولملا  سمـش  دودح 460-440 ،)  ) رـصن نب  جاغفط  میهاربا  هلودلادامع 
نب رمع  نب  یناـث  ناخرـضخ  نایم 495-490 ،) شتافو   ) یناـث ناـخدومحم  رد 488 ،) شتافو   ) رـضخ نب  یناث  ناخدـمحا  جاـغفط ،
نب ثلاث  ناخدومحم  هلودلا  نکر  یلع ، نب  نیگت  نسح  یلاعملاوبا  نامیلس ، نب  ثلاث  ناخنالسرا  دومحم  رد 495 ،) شتافو   ) دمحا
نب ناخ  لرغط  قرشم : تمـس  رد  .نیگت  نسح  نب  ناکروگ  یلع  نیدلا  لالج  دودح 558 ،)  ) دمحم نب  ناخ  جاغفط  جلق  نالـسرا ،

هلودلارون (، 496 -؟ 455  ) ناخرـضخ فسوی  نب  ناخارغب  نوراـه  (، 455  ) لرغط نب  نـیگت  لرغط  (، 455-439  ) ناخرضخ فسوی 
.نالسرا نبدمحا 

.کنارفالآ

.ala francaise ( - 1  ) .تاداع هماج و  زا  هسنارف  مدرم  نوچ  .گنرفالآ  ( 1 () بکرم ص  يوسنارف ، زا  [ ) [ِف
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.گنلکالآ

.حیرارذ .حورذ ج ، .ولُک  هلآ  بکرم ) ِا  [ ) [ُك َل

.گنلکالآ

الاـب ریزب و  تبوـنب  دننیـشن و  نیربز  بوـچ  رـس  ود  رب  سک  ود  هک  عطاـقتم  تسا  هداـهن  مهرب  بوـچ  ود  بکرم ) ِا  [ ) ـال ُك َل ْلآ  ]
.دنمان گنلکّالآ  زین  ار  لمع  نیا  و  دنوش ،

.نسراگالآ

.ala garcon ( - 1  ) .نادرم نوچ  نانز  رد  يوم  شیاریپ  رسپ ) دننام  () 1 () بکرم ص  يوسنارف ، [ ) [ُس

.نالالآ

.شلاط دورافش  دور و  ناگرگ  نایم  يدور  مان  .نالیگ ||  شلاوط  رد  ملاسا  ءهّرُخ  زکرم  مان  ِخا ) )

.هللا لآ 

.هیلعهللا تاولص  لوسر  دافحا  نادناخ و  ِخا )  || ) .ادخ يایلوا  بکرم ) ِا  ع  [ ) هال ُْلل  ]

.هلالآ

ِفْرَطب هلالآ  رـس  هدرک  زاـب  راو  یناـسارخ  تسا  نیدَُـسب  یتاود  نوچ  ناـمعن :  ءهلـال  اـی  هلـال ، .هلـالا  ناـهرب .)  ) .قیاقـش ِا ) [ ) ِل [َل / 
نورد راز  نمـسب  تسیوعد :  نیا  دـیؤم  رعاش  نیمه  زا  تسا  قوف  تیب  رگید  تروص  ًانعم  ًاظفل و  هک  لیذ  تیب  .يرهچونم.اـنمچ و 

هلالآ ناگدید  نوخب  تشد  نیا  رد  مدـید  كرگیزرب  یکی  .يرهچونم  .راو  یناسارخ  تسا  نیدَُـسب  یتاود  نوچ  رایـشب  نامعن  ءهلال 
.رهاطاباب.تشک یم 

.سایلا لآ 

کیلامم زا  يدنقرمـس  عسیلا  نب  سایلا  نب  دـمحم  یلعوبا  ناـنآ  ءهلـسلسرس  و  ناـمرک ، ناـیاورنامرف  زا  يا  هلـسلس  ماـن  ِخا ) [ ) ِْلا [ِل 
نیا دارفا  ِنیرخآ  عسیلا  زا  ار  نامرک  یملید  ءهلودلادضع  رد 357  .تفای  الیتسا  نامرک  رب  ق .   . رد 317 ه .تسیناماس  دمحا  نبرصن 

.دش يرپس  سایلا  لآ  تلود  درک و  عازتنا  هلسلس 

.مالآ

مالآ  - .درازآ حور  رطاخ و  هک  اه  بعت  یناحور ؛ مـالآ   - .دـسر نت  هب  هک  اـهدرد  ینامـسج ؛ مـالآ  .اـهجنر -  .اـهدرد  .َملَا  ِج  ِا ) (ع 
.بَرُک یناسفن ؛
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.دمالآ

.ala mode ( - 1  ) .تسا باب  هکنانچ  .نیئآ  هب  .مْسَِرب  ( 1 () بکرم ص  يوسنارف ، [ ) [ُم

.لمالآ

.نباکنت ءهیحان  رد  ناتسهوک  كولب  زکرم  ِخا ) ][ )

.کیلمالآ

.شوخن .ارشاف  .ناشجرازه  .یتشد  كات  .رعَّشلا  قلاح  .ءاضیبلا  ۀمرک  .كاتدیپس  .یتشد  مرک  .کیلمالَا  ِا ) [ ) [َم

.ریما لآ 

.ینسمم لیابق  زا  شکب  ءهفیاط  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) [ ) [ِل َا

.نالآ

زاقفق و لابج  رد  تسا  دـنبرد  رواجم  روشک  نیا  دـیوگ  توقای  .هریثک  ءارق  رب  لمتـشم  هینیمرا  یکیدزن  هب  یموق  تکلمم و  مان  ِخا ) )
سیلفت ات  دـنمان و  ناللا  باب  ار  هعلق  گرزب و  تسا  یلپ  هعلق و  زاقفق  لابج  تکلمم و  نیا  نایم  تسا و  جادـنک  اجنآ  هاـشداپ  بقل 

رد و  سورعلا .) جات  زا  راصتخا  هب  لقن   ) .تسا هماع  طالغا  زا  نیع ) هب   ) نالع .دیوگ و  نالَا  ار  نآ  برع  .تسا و  هار  هزور  نیدـنچ 
شیدـنه غیت  فت  تسا :  نیا  نـالآ  ءهلثما  ینـالا و  ياهدـمن  هتـشهورف  یناـیک  هاـگرخ  درگادرگب  دـنیوگ :  زین  نـالَا  ار  نآ  یـسراف 
نوــچمه دروآرد  نوخیبــش  گرا  نــالآ و  یـــسور ز  هدـــنزیتس  .یناقاخ.دـــیامن  نـــالآ  سور و  رد  سورلا  یلع  یناتـــسودنه 

مه یهوک  مان  ناتسکرت و  رد  تسا  يرهش  دنیوگ  یضعب  يا و  هلحم  مان  یتیالو و  مان  نالآ  دیوگ  ناهرب  بحاص  .یماظن.گرگت و 
زکرم .دوـشیم ||  ریغـص  باز  دراو  هتـشذگ  نآ  زا  يرکم  هناـب و  ياـهبآ  هک  تشدرـس  بوـنج  رد  يا  هگنت  ماـن  .یهتنا ||  تسه - 

.شوغآرب نالآ  ءهّرُخ 

.نانالآ

شردـپ ناـمرفب  فساتـشگ  رگم  هدیـسرن   [ سور نیمز [  نآ  رد  سکچیه  زگره  و  رزخ :  ماـن  نارزخ  نوـچ  تـسا ، نـالآ  ماـن  ِخا ) )
(. خیراوتلا لمجم   ) .داتسرف نانالآ  نارزخب و  ار  وا  ورسخیک  هک  تقو  نآ  رد  فسارهل 

.شوغارب نالآ 

.دنمان نالآ  ار  نآ  زکرم  هیرق ، تفهو  تسیب  ياراد  عبرم و  گنسرف  یـس  نآ  تعـسو  ناجیابرذآ ، بارـس  زا  يا  هّرُخ  مان  ِخا ) [ ) [َب
.تسا دورمناخ  یبرغ  یقاقش و  نآ  یبونج  یقرش و  نیگشم  هّرخ  نیا  یلامش  دح 

.اوقنالآ
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.زیگنچ ءهّدج  مان  ِخا ) )

.کنالآ

.رقحم ءهناخ  ًازاجم ، .هلوک  .هچخوک  .خوک  .کَنولآ  ِا ) [ ) [َن

.هوک نالآ 

.رزخ ءهچایرد  برغمب  یهوک  مان  ِخا ) )

.هلگنالآ

.al'anglais ( - 1  ) .نآ دننام  هماج و  راتفرب و  نایسیلگنا  نوچ  (1 () بکرم ص  يوسنارف ، [ ) [ِگ ِل

.والآ

یـضترم لیدـنق  فت  زا  تفای  هک  روه  دـباتب  نآ  زا  نودرگ  دـبنگ  جوا  رب  هلعـش :  .هناـبز  .بَهل  .كاـن ||  هلعـش  شتآ  .َولَا  .وـالَا  ِا ) )
.يرذآ.والآ

.هوالآ

شتآ نآ  رد  هک  یئاج  .نادـگید  .رهاطاباب.دریگ ||  هوالآ  رـسبرس  یتیگ  هک  مراـبب  رگخا  ردـقنآ  نامـشچ  ز  َولَا :  .وـالآ  ِا ) [ ) ِو [َو / 
(. ناهرب  ) .دننک نشور 

.هوالآ

رـس ود  و  يا ، هضبق  ِدنچ  هاتوک  يرگید  تسدـب و  هس  کیدزن  دـنلب  یکی  دـننک  يزاب  نادـب  ناکدوک  هک  بوچ  هراپ  ود  ِا ) [ ) ِو [َو / 
.دشاب زیت  هاتوک  بوچ 

.يالآ

يالآ ناهد  کشا  دنکیم  لطاب  هزور  ارم  نآز  لد  يرامیب  رد  هزور  نم  رب  تسین  هدـنیالآ :  ففخم  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فن  )
.یلمآ بلاط  .ياخرگج  تخل  بل  ریز  رد  یلو  يالآ  همقل  شهاوخب  یهاگ  شبل  .یناقاخ  .نم 

.نایالآ

.ندولآ لاح  رد  ق ) فن ، )

.شیالآ
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لد ارت  ناشیا  زا  یکاـپان :  .ینمادرت  ناـهرب .)  ) .بیع .روجف  .قسف  ًازاـجم ، .یگدولآ ||  .ندولآ  لـعف  ردـصم و  مسا  ِا ) صِما ، [ ) [ِي
.يدعس.يوشب دوخ  زا  يراد  یشیالآ  رو  يوج  هدید  ءهمشچرس  ود  زا  نارب  .یـسودرف.تسا  شیالاپ  ياج  ارم  هانگ  تسا  شیالآرپ 

نوچ تشز ، ياه  تداـع  .يراکهدـب ||  .ماو  .نیَد  نیزورما ، لوادـت  رد  .ینآاـق ||  .شنیلـسغب  شیـالآ  هچ  شقاـسغب  شزیمآ  هچ 
.دوش شیالآ  یب  هب  عوجر  .بارش  ای  نویفا  هب  تداع 

.كان شیالآ 

.یماج.كاپ زج  دباین  كاپ  تبحص  كانشیالآ  لد  اجنآ  ربم  هدولآ :  .شیالآ  ياراد  بکرم ) ص  [ ) [ِي

.هدنیالآ

.دیالآ هکنآ  فن ) [ ) ِد [َي َد / 

.ندییالآ

.دنا هداد  ندولآ  ِینعم  نادب  اهگنهرف  ضعب  رد  صم ) [ ) [َد

.بلآ

(. ءامسالا بذهم   ) .هدننکدرِگ ع ص ) [ ) [ِل

.بلآ

بلآ نوغرا ، بلآ  نوـچ  تسناـکرت ، ءهبکرم  مـالعا  ضعب  نیتـسخن  ءزج  .ناوـلهپ و  .ریلد  میدـق ، یکرتـب  ص ) یکرت ، [ ) ِل ْْبلآ /  ]
.دنیوگ زین  ْبلَا  ار  نآ  و  نیگت ، بلآ  نالسرا ،

.سوینتابلآ

Albategnius. Al-Battan ( - 1  ) .نایئاپورا دزن  یناتبلا ، نانس  نبرباج  نب  دمحم  مان  فّحصم  .یینتابلآ  ( 1 () ِخا )

.قابلآ

ءهندرگ نایم  دوشیم ، هدیشک  لابج  ءهتـشر  دادتماب  نآ  قرـشم  زا  هیکرت  ناریا و  يدحرـس  طخ  هک  تسا  يا  هرد  مان  ...ءهرد ) ( ) ِخا )
.لیواره ءهلق  ناکیک و 

.ولابلآ

( ینیتال  .) .کتمن .یلعوبا  يولآ  .ایساراق  .ایسارج  (. 1) ایصارق .تسا  شرت  خرس و  نآ  ءهویم  هک  سالیگ  یمـسق  .ولابولآ  .یلابلآ  ِا ) )
Cerasus ( - 1)
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.ولپولابلآ

.دننک ولابلآ  نآ  ینشاچ  هک  ولپ  یمسق  بکرم ) ِا  [ ) ُول [ُپ َل / 

.یلابلآ

.ولابلآ ِا ) )

.ینابلآ

يراتوکــسا و نآ  گرزب  ياهرهــش  زا  و  مدرم ، اب 831000  کیتایردآ  لـحاسب  ناـکلاب  زا  کـچوک  یتلود  ماـن  .اـینابلآ  ( 1 () ِخا )
دووانرا .تسیئایرآ و  ياهنابز  زا  يا  هبعش  موق  نیا  نابز  .تسا  هدش  لقتسم  .م  لاس 1912  زا  تکلمم  نیا  .تسا  سِرود )  ) وستارود

.Albanie. Albania ( - 1  ) .تسا موق  نیا  رگید  مان 

.ینابلآ

یتپرتچ زا  یکی  اهیناساس  نامز  رد  و  تسا ، عقاو  ناتسغاد  ناتسزگل و  ناوریش و  زورما  هک  یئاجب  زاقفق  زا  میدق  یتلایا  مان  ( 1 () ِخا )
Albanie ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دنتفگیم زین  یناووگآ  ار  نآ  و  هدمآ ، یم  رامشب  ناریا  ياه 

.دنواب لآ 

گنج رد  ق .   . لاس 416 ه هب  رایرهش  نب  متسر  دبهپسا  مان  هب  نانآ  نیرخآ  هک  ناتـسربط  كولم  زا  يا  هلـسلس  .هیدنواب  ِخا ) [ ) [ِل َو
هک  ) ناوریـشونا ربکا  ردارب  دابق  نب  سویک  هب  ار  شیوخ  بسن  نانآ  .دیدرگ و  يرپس  هقبط  نیا  تلود  تشگ و  لوتقم  هلودلاءالع  اب 

.دنا هتسویپ  یم  دیدرگ ) ناردنزام  یلاو  ردپ  مکحب 

.نالسرا بلآ 

دواد شیوخ  ردـپ  ياجب  ق .   . لاس 453 ه رد  .ناریا  یقوجلـس  ناهاشداپ  ِنیمود  .قوجلـس  نب  لیئاکیم  دواد  نب  دـمحم  ِخا ) [ ) [َا َس
يوجگنج رگداد و  ریلد و  یهاشداپ  يو  .تفای  یهاشداپ  مع  ياجب  ( 455  ) دعب لاس  ود  دش و  ناسارخ  یلاو  کیب  يرغجب  فورعم 

نژوید  ) مور روطارپما  اـب  لاـس 465  رد  داد و  طـسب  مور  دودـح  اـت  رگید  يوس  زا  نیچ و  دودـح  اـت  وس  کـی  زا  ار  تکلمم  .دوـب 
فـسوی تسد  رب  اجنآ  رد  تفاتـش و  نوحیج  بناـجب  سپ  نآ  زا  درک و  ریـسا  بولغم و  ار  وا  درک و  گـنج  درگزـالم  رد  ناـمور )

.دوب لاس  ُهن  وا  یهاشداپ  تدم  (. 465  ) دیدرگ لوتقم  حورجم و  مزراوخ  مدرم  زا  یمان 

.نوغرا بلآ 

تموـکح ار  وا  تشکب و  ار  هلکت  وا  ردارب  دادـغب  حـتف  زا  سپ  وکـاله  .ناتـسرل  ناـکباتا  ءهلـسلس  زا  اورناـمرف  نیمراـهچ  ِخا ) [ ) [ِل َا
.درمب ق .   . لاس 673 ه رد  دنار و  نامرف  ریبدت  تسایس و  نسح  اب  لاس  هدزناپ  وا  و  داد ، ناتسرل 
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.نیکت بلآ 

ماشب هدـیدرگ  بولغم  رایتخب  هلودـلازع  اب  گنج  رد  دادـغب  رد  وا  .هیوب  لآ  ءارما  زا  یکی  ماـن  .نیکت  بلَا  .نیگت  بلآ  ِخا ) [ ) [ِل َت
بوص نادـب  یمطاف  زیزع  هک  هاگنآ  ات  دـنار  نامرف  ياجنادـب  يدـنچ  درک و  عازتنا  یمطاف  يافلخ  لماع  ناّیر  زا  ار  ماش  تخیرگ و 

ءهلسلس سـسؤم  مان  .دنتـشکب ||  مسب  ار  وا  ق .   . لاس 364 ه هب  اجنآ  رد  درب و  رصمب  تراسا  هب  تسکـشب و  ار  وا  دیـشک و  رکـشل 
کیلامم زا  هک  يونزغ  دومحم  ردپ  نیکتکبس  يو  زا  سپ  .درک  لالقتـسا  يوعد  داشگب و  ار  هنزغ  ق .   . لاس 351 ه رد  وا  .نایونزغ 

.تفای هنزغ  تموکح  دوب  وا  رکشل  يارما  و 

.لوتب لآ 

.یئانس.لوتب لآ  لامج  تبسنب  نیو  لوسر  نید  غارچ  تجحب  نآ  مالسلااهیلع :  همطاف  دالوا  زا  لوسر  لآ  ِخا ) [ ) [ِل َب

.کمرب لآ 

تاجرد و هدـش و  تلود  مهم  ياهراک  يدـصتم  یـسابع  رـصع  زاغآ  رد  هک  یناریا  میرک  لیلج و  ءهداوناخ  .هکمارب  ِخا ) [ ) [ِل َب َم
ءهدکتب تسایر  هتسیزیم و  خلب  رد  دنیوگ  هک  تسا  مان  کمرب  هب  هداوناخ  نیا  تبـسن  .دنا  هتفای  ترازو  تراما و  زا  یلاع  ياهبـصنم 
ءهدکتب ياسؤر  ءهیلک  بقل  کمرب  هک  دنا  هتفگ  یخرب  و  تسا ، هدروآ  مالسا  يوما  رصع  رخاوا  رد  هتشاد و  خلب  تموکح  راهبون و 
کمرب نبدـلاخ  هداوناخ  نیا  ریهاشم  .تسا  هدوب  رفعج  شمان  تسا  بوسنم  ودـب  هکمارب  نادـناخ  هک  کمرب  نیرخآ  هدوب و  راهبون 

دلوتم 149 رفعج  یفوتم 193 و  دلوتم 147 و  لضف  ییحی ، رسپ  ود  و  یفوتم 190 )  ) دلاخ نب  ییحی  شرسپ  و  ق ).   . ای 166 ه  163)
يارما زا  دلاخ  .دـنا  هدوب  فوصوم  فورعم و  قالخا  لئاضف  مراکم و  عاونا  بدا و  ملع و  مرک و  دوجب و  یگمه  هک  یفوتم 187  و 

نب ییحی  .تفای  ترازو  تمـس  تسویپ و  حافـس  سابعلاوبا  تمدـخب  هیما  ینب  کلم  لاوز  زا  سپ  هک  دوب  یناسارخ  ملـسموبا  هاـپس 
رد یـسابع  تلود  تمظع  رارقتـسا و  تشاد و  میظع  يذوفن  تردق و  نوراه  نامز  رد  دوب  دیـشرلا  نوراه  یماح  یبرم و  هک  دـلاخ 

نیا تمظع  تکوش و  رب  دیـشرلا  نوراه  .تسا  هدوب  رفعج  لضف و  شرـسپ  ود  يو و  تسایـس  فطل  ریبدت و  نسح  ءهجیتن  رما  زاغآ 
یلع نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا  .درک و  عمق  علق و  ار  لیبن  ءهداوناخ  نآ  تسا  روهشم  هک  یحرشب  لاس 187  رد  درب و  کشر  هداوناخ 

.هکماربلارابخا مان  هب  تسا  هدوب  لقتسم  یخیرات  نادناخ  نیا  لاح  حرش  رد  ار  ق .   . 597 ه یفوتم يزوج  نب 

.ناهرب لآ 

تـسایر فورعم و  يراوگرزب  مرک و  دوجب و  هک  نایهاشمزراوخ  هقجالـس و  رـصاعم  اراـخب ، زا  گرزب  ینادـناخ  ماـن  ِخا ) [ ) [ِل ُب
رخاوا رد  دـنوشیم و  بوسحم  اراخب  كولم  زا  ناشیا  ضعب  دوب و  لوکوم  ناشیا  ءهدـهعب  دـج  نع  ًابا  رهنلاءارواـم  اراـخب و  ناـیفنح 

ترـضح یـشاوح  زا  راصتخا  هب  لقن   ) .دـنا هدوب  ناـیئاطخارق  راذـگجاب  نادـناخ  نیا  ناـهاشداپ  رهنلاءارواـم  رد  ناـیئاطخارق  تلود 
نیدـلا ناـهرب  ماـما  تفاـی  راهتــشا  يدنمــشناد  تساـیرب و  هـک  هداوناـخ  نـیا  زا  یــسک  نیتـسخن  هلاـقمراهچ .) رب  ینیوزق  ءهمـالع 

هزام ینب  شردپ  تبسنب  ناهرب و  لآ  وا  تبـسنب  ار  هداوناخ  نیا  و  هتـسیزیم ، يرجه  مشـش  نرق  لیاوا  رد  هک  تسا  هزام  نبزیزعلادبع 
 : تسا ینزوس  حودمم  ناهرب  لآ  زا  نیدلا  فیـس  .دنا  هدوب  فورعم  يرجه  متـشه  نرق  لیاوا  ات  هزام  ینب  ای  ناهرب  لآ  .دنا  هدناوخ 

.اعد باجتسم  ریپ  ینزوس  داب  ناهرب  لآ  هاشنهش و  رد  ادیپ  ورد  قح  ناهرب  داب  دنقح  ءهدیزگ  ناهرب  لآ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 523 

http://www.ghaemiyeh.com


.شبغبلآ

.ناتسزوخ فیاوط  زا  بعک  ینب  ءهلیبق  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) [ ) [َب ِب

.سناوبلآ

.نایئاپورا دزن  لاجرلا ، یبا  نب  نسحلاوبا  مان  فیحصت  ِخا ) [ ) [ِن

.هرکبوب لآ 

ار ناشیا  یسابع  يدهم  دوب و  هدرک  قحلم  شیرق  هب  ار  وا  دافحا  هیواعم  دوب و  مالـسلا  هیلع  ربماغیپ  يالوم  هرکبوب  ِخا ) [ ) وب َب َر [ِل 
دندوب هدرکب  تسرد  شیرق  رد  ار  ناشنادـنزرف  هک  هرکبوب  لآ  داـیز و  لآ  هرـصبب  اـت  دومرفب  و  درک [  تسرد  یئـالوم  ردـنا  تبـسن 

(. خیراوتلا لمجم   [. ) دوب هکنانچ  دننادرگب 

.نایفسوب لآ 

لآ نز ز  نآ  دوب  .یئانس.نایز  دیسر  ودب  ناشیا  زا  هک  نایفـسوب  لآ  ضغب  رگد  نآو  دوش :  نایفـسوبا  لآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ْفُس [ِل 
.یئانس.ناوج بوخ و  رادلام و  معنم و  نایفسوب 

.سیزاکوبلآ

یحارج بط و  رد  فیرـصتلا  باتک  بحاص  وا  .نایئاپورا و  دزن  تسا  یبطرق  بیبط  سابع  نب  فلخ  مساقلاوبا  ماـن  فیحـصت  ِخا ) )
.تسا

.كرکوبلآ

سابع هاـش  ق .   . رد 1032 ه دـش و  فرــصتم  ار  زمره  ءهریزج  ق .   . رد 913 ه وا  .یلاقترپ  یحـالم  ماـن  .ُد  وسنوفلآ  ( 1 () ِخا [ ) [ِك
.Albuquerque, Alfonso de ( - 1  ) .دنارب اجنآ  زا  ار  نایلاقترپ 

.نزاهوبلآ

.نایئاپورا دزن  لاجرلا ، یبا  نب  نسحلاوبا  مان  فیحصت  ِخا ) [ ) [ِز

.هیوب لآ 

هب یئاورناــمرف  قارع  یبوــنج و  ناریا  رد  ق .   . ات 448 ه زا 320  هـک  یملید  ماـن  هیوـب  دـالوا  زا  داژن  یناریا  ءهداوناــخ  ِخا ) [ ) [ِل َي
يارما زا  هلودـلادامع  یلع  هملاید  تنطلـس  سـسؤم  .دـنا  هدـناوخ  زین  هملاـید  ندوب ، یملیدـب  رظن  ار  هیوب  لآ  .دـنا  هتـشاد  لالقتـسا 

نایم ار  هدروآ  تسدب  تایالو  رسپ  هس  نیا  .دنا  هدوب  یملید  ءهیوب  نارسپ  هلودلازعم  دمحا  هلودلا و  نکر  نسح  رایز و  نب  جیوادرم 
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هب هتشاد و  لقتسم  تموکح  دوخ  فالسا  تکلمم  زا  یتمسق  رد  مادکره  اهنآ  باقعا  دالوا و  زا  نت  هدراهچ  دندرک و  میـسقت  دوخ 
ءهملاید ناهفـصا و  نادـمه و  ير و  ءهملاید  نامرک و  زاوها و  قارع و  ءهملاـید  سراـف و  ءهملایدـب  دوخ  ینارمکح  ورملق  تبـسانم 

.دنمان و زین  نّویْهیَُوب  ار  نانآ  تسا و  هدوب  نایقوجلس  نایونزغ و  هیوکاک و  لآ  تسد  رب  هملاید  ضارقنا  .دنا  هدش  موسوم  ناتـسدرک 
نب یلع  نیدـلا  لامج  زین  و  یجات ، مان  هب  ناـمدود  نیا  زا  تسا  یخیراـت  ار  لاس 386  هب  یفوتم  یباص  لـاله  نب  میهاربا  قاحـساوبا 

.تسا هدرک  نانآ  لاح  حرش  رد  رگید  یخیرات  ریزو ، یطفق  فسوی 

.نی یبلآ 

ای رود  زا  نآ  ياه  هرخص  ندز  يدیپس  هب  تبسانم  هب  دنهد  ناتسلگنا  هب  ارعش  هک  تسا  یمان  دیفـس ) سوبلآ ، ِینیطال  زا  ( ) ِخا [ ) ُْنی ]
ءهلسلس مان  ( 1 () ِخا  ) .پلآ .دـنیوگ  ار  ناـسیلگنا  هاوخدوخ  تسایـس  راّدـغ ، اـی  لَـغَد  ُنی  یبلآ  .نوطبن و  رـسپ  نی  یبلآ  تبـسانم  هب 
تمـسق هسب  ار  هلـسلس  نیا  و  ناملآ ، سیوس و  زا  هسنارف  تکلمم  نایم  ءهلـصاف  اـیلاطیا و  لامـش  رد  یبرغ  ياـپورا  میظع  ياـههوک 
.Alps ( - 1  ) .زگ عافتراب 4810  تسا  دیفس ) هوک   ) نالب نُم  نآ  فورعم  ءهلق  .دننک  میسقت  یقرش  يزکرم و  یبرغ و  پلآ 

.درون پلآ 

.دوشرب پلآ  هب  اشامت  شدرگب و  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َن َو

.يدرون پلآ 

.درون پلآ  لمع  ( بکرم صماح  [ ) [َن َو

.تلآ

زاس ءامـسالا .) بذهم   ) .رازفا تسد  .رازبا  .رازفا  .راجن  يارب  هرا  نوچ  رثا ، ندیـسر  رد  لوعفم  لعاف و  نایم  ءهطـساو  .هلآ  ِا ) ع  [ ) [َل
ادـج ینویه  .یـسودرف.درپس  يدرم  هیامرپ  هب  ناکورگ  دربب  تلآ  کشم و  دـش  رازابب  تسد :  زاس  .تادا  يرـشخمز .)  ) .زاـس .راـک 

رگ .یـسودرف.يوجب  یهاش  مزب  تلآ  ور  هک  يودـب  روالد  هاش  دومرفب  .یـسودرف.ناوج  دوخ  اب  درب  مه  هنیّرز  ناوخ ز  مزب و  تلآز 
یتفرب ز شیاپ  هک  يدنامن  ياپراچ  تلآ و  جنگ  يدادـب ز  تسه  شراک ز  هتـشگ  یتسین  يوس  تسدـگنت  يدـب  ناقهد  هک  نودـیا 
رت هیجو  يو  زا  هک  دوب  هتفگ  گرزب  ءهجاوخ  .یسودرف.رازراک  زو  مزب  تلآز  همه  راب  ریز  رد  درک  نویه  دصیسود  .یسودرف.ياج 

خیرات  ) .تشاد مامت  تخـس  یتلآ  یلمجت و  رهاـط  یقهیب .) خـیرات   ) .دراد ناـمالغ  مدرم و  تّدُـع و  تلآ و  تسین و  يریپ  يدرم و 
دـنتفرگورف و ار  وا  یقهیب .) خـیرات   ) .تّدُـع تـلآ و  تمـشحب و  یتـشاد  روجمیـس  نسحلاوـبا  ربارب  ار  نتـشیوخ  ...يداـمر  یقهیب .)

ارم یتــلآ  هـمه  زو  تـسا  یمظن  ارم  یتلاــح  هـمه  زک  یقهیب .) خــیرات   ) .دــندرک تراــغ  ...تـلآ  لــمجت و  حالــس و  ناروـتس و 
وا تسا  اهردژا  سفن  .یتکیسخا  ریثا  .درآ  رَبَت  ندودز  هشیش  یپ  تلآ ز  دشابن  هدروخ  رتش  زغم  يذغب  وک  ره  .دعسدوعسم.تسیناج 

یتبـسن .يولوم.وا  ِناـمرف  تلآ  مـالغ و  نم  وا  ِنآ  ولهپ  تشپ و  قح و  بوچ  .يولوم.تسا  هدرـسفا  یتـلآ  یب  مغ  زا  تسا  هدرم  یک 
تلآو رد  گیر  هدرک  تشک  هناد  وچمه  رگـشفک  تسد  هب  رگرز  تلآ  .يولوم  ؟ یتلآ یب  دش  تسار  هشیپ  چـیه  یتلیح  ای  ارم  دـیاب 

ار هدننیرفآ  دوتس  ناور  ناج و  يار و  تلآ و  نیدب  وضع :  .يولوم.رخ ||  شیپ  رد  ناوختـسا  هک  گس  شیپ  رگزرب  شیپ  فاکـسا 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ردـنا  نیبب  ناهج  ود  ره  زاـس و  هنیآ  تنت  .یـسودرف.دننت  هاپـس  نت  تلآ  رگد  دـننت  هاـش  ود  مدرم  زغم  لد و  .یـسودرف  ؟ ناوت یک 
سپ دروایب  بسا :  قاری  .گرب  نیز و  .يدـسا.زیچ ||  تس  هدـنامن  نادزیب  هناـهب  زین  تسا  دادـب  دـیاب  هک  تلآ  ره  ناـهن  راکـشآ و 

درادن يرگنب  نوچ  تسا  یتفگـشرپ  ناهج  ببـس :  .تلیـسو  .هیام  ًازاجم ، .یـسودرف.يورسخ ||  تلآ  اب  بسا  یکی  يولهپ  ءهماج 
ناوتیم نخـس  نیا  بسحرب  .یـسودرف.يرواد و  تلآ  یـسک  درادـن  يرگنب  نوچ  تسین  اـم  هناـمز ز  .یـسودرف.يرواد  تلآ  یـسک 

 || .تلاـح .یتخـس ||  تدـش و  .رداـچ ||  كرید  .همیخ  نوتـس  هنمد || .) هلیلک و   ) .تسا لاـم  يریگ  ناـهج  تـلآ  هـک  تخاـنش 
راکب مرج  يارجا  يارب  مرجم  طئاسو ، زا  هچنآ  مرج ؛ تلآ   - .ُلُبق .نز  درم و  مادـنا  مرـش  لسانت ؛ تلآ  تلآ ، .هزاـنج -  .تیملاریرس 

 - تلآ هاپـس ، تلآ  مزر ، تلآ  گـنج ، تـلآ  .نآ -  زج  گـنفت و  و  مرگ ) ءهحلـسا  یعوـن   ) هچناـپط بوـچ و  دراـک و  نوـچ  هدرب ،
زرب ّرف و  تلآ و  نادب  شوایس  .یسودرف.رازراک  تلآ  اب  دوب  هپس  رازه  نارازه  رکشل  هرابود ز  حیلس :  .حالـس  رکـشل ؛ تلآ  رازراک ،

داز خُرَف  .یـسودرف.رازراک  تلآ  زج  دـیرادم  راـب  دـینامب  اـجنیاک  تـفگ  نـینچ  .یـسودرف  ...زرگ  غـیت و  نآ  تـسد و  يدزیا  نادـب 
.یسودرف.درپس نادرگب  نتسج  مان  رد  درب  تسد  ار  گنج  تلآ  تسخن  .یـسودرف.هاگمزر  تلآ  اب  درَگ  زا  رپ  هاش  کیدزن  تشگرب 

تلآ دـنتخیرورف  رازب  رکـشل  دـمآرب ز  یـشورخ  .یـسودرف.تسا  رکـشل  تلآ  رهوـگ و  همه  تسا  روخردـنا  هـک  يزیچ  راـب  نآ  زا 
تلآ و ابا  كاـبت  شماـن  دوب  روماـن  یکی  .یـسودرف.رز  میـس و  رکـشل و  تلآ  زا  رپ  رمک  ماتـس و  رپ  هگمزر  همه  .یـسودرف.رازراک 

دروآ دایب  ردارب  نوخ  هک  رازراک  تلآ  یهد  هیدرک ]  نمشدب [  رایرهـش  يا  هک  نیریـش  تفگ  نینچ  .یـسودرف.كاپ  يار  رکـشل و 
تـشْهِبب داش  یلد  دـمایب  .یـسودرف.رازراک  تلآ  دـنتخیرورف  راهنیز  دنتـساوخ  نایک  هاش  .یـسودرف.دروآ ز  داـبب  تراـک  هک  مسرتب 

زا درک  نیزگ  .یسودرف.رازراک  تلآ  مه  جنگ و  نامه  رازه  هد  نزغیت  اب  تفه  رـسپ  .یـسودرف.گنج  زاس  رکـشل و  تلآ  ابا  گنگ 
نآ طرش  .یسودرف.گنشپ  روپ  کیدزن  دندربب  گنج  زاس  رکشل و  تلآ  همه  .یسودرف.رازراک  تلآ  اب  دندوب  هک  رازهدص  نایناریا 
هک دیابن  ندرک  حرـش  نآ  زا  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ هداتـسرف  ام  کیدزن  هب  ...مامت  تلآ  زاس و  اب  هتـسارآ  مالغ  رازهود  ...هک  تسا 

هوکش و اب  تخس  دمآ  تارهب  هام  ءهمین  یقهیب .) خیرات   ) .تسا هدمآ  هدید  دومحم ]  ینعی  يو [  ...تلآ  تمشح و  تلاح و  هنیاعمب 
دوبن ار  گنج  درم  نوچ  .يدسا.رازراک  تلآ  ناشراب  همه  رازه  شـش  رگد  ههوکود  نویه  یقهیب .) خـیرات   ) .مامت تمـشح  تلآ و 

.یـسبح نیردـنا  تلآ  رـشح و  اب  هک  نونک  دـنک  هداشگ  ار  ْتندرگ  هک  شوکب  نادـب  .ورـسخرصان.هراچان  دـشاب  زیرگ  تلیح  تلآ 
ءهقلح ود  زا  بکرم  میدق ، ناسانش  تئیه  دزن  تسا  يرازبا  مان  قلحلا ؛ تاذ  تلآ  .بصع -  هلـضع و  تکرح ؛ تلآ  .ورـسخرصان - 

نآ زا  ناهد  بآ  هک  نابز  ریز  ياه  هدـغ  عومجم  ناـسللا ؛ تلآ  ناـبز ، تلآ  .درم -  مادـنا  مرـش  تیلوجر ؛ تلآ  .يدومع -  یقفا و 
هرکش تلآ  نامالغ و  اب  نآ :  زج  ههورگنامک و  نامک و  ریت و  ماد و  زا  دنراد  نادایـص  ناریگریجخن و  هچنآ  هرکـش ؛ تلآ  .دبارت - 
یسک تسد ) تلآ   ) تلآ .یقیسوم -  تلآ  .ار  برط  دنزاون  هک  زیچ  ره  زاس و  برط ؛ تلآ  .يرصنع.هرس -  راک  راکـش و  راک  درک 
ناتلآ یب  ز  لاثما : .نابز -  ریز  ياه  هدـغ  ینعی  نابز ، تلآ  باعل ؛ تلآ  .نتفر -  راکب  دوخ  نایز  ررـضب و  ًاـبلاغ  وا  عفن  يارب  ندـش ؛

.یئانس.شیب تلآ  تجاح  شیب  ار  هکره  .یماظن.تسرد  دیان  راک 

.تلآ

نوچ دـنرب  راکب  فقـس  باـق  هرجنپ و  رد و  رد  هک  فاکـش  زرد و  اـب  ازاردـب  هدیـشارت  کـیراب  بوچ  تاـعطق  زا  کـی  ره  ِا ) [ ) [َل
.دننک راوتسا  نآ  ياهزرد  رد  ار  هشیش  ای  تغل  يوسراهچ  هشیش و  ود  ای  تغل  ود  ای  هحفص  ود  نایم  ءهلصاف 

.یئاتلآ
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هرقن رز و  نداـعم  ياراد  و  دوش ، میـسقت  سور  یئاـتلآ  لوغم و  یئاـتلآ  هب  نآ  و  يزکرم ، يایـسآ  رد  میظع  یهوک  هتـشر  ماـن  ِخا ) )
.تسا

.نابت لآ 

.تسا یسابع  دیشرلا  نوراه  رصاعم  یـضاق  فسویوبا  درگاش  ینابت ، سابعلاوبا  ماما  داژن  زا  يا  هداوناخ  مان  .ناینابت  ِخا ) [ ) اب ْبَت  [ِل 
اضق و يدـصتم  هنزغ  ناسارخ و  رهنلاءاروام و  رد  نایونزغ  نایناماس و  دـهع  رد  هتـساخرب و  یمان  نادنمـشناد  اهقف و  هداوناخ  نیا  زا 
حـلاصوبا و نایناماس و  رـصاعم  ینابت  رـصنوبا  نادنمـشناد  نیا  ریهاـشم  زا  .دـنا  هتـشاد  تساـیر  ناـیفنح  رب  هدوب و  سیردـت  يوتف و 

.دنا هدوب  نایونزغ  رصاعم  ینابت  رهاطوبا  قداصوبا و 

.شارت تلآ 

.دوش تلآ  هب  عوجر  .دشارت  نآ  زج  هرجنپ و  رد و  تلآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) َت َْتل ، ]

.اغمت لآ 

.دنا و هداهن  یم  اهغیلری  رب  لوغم  نیطالس  هک  خرس  بّکرم  اب  رهُم  متاخ ) (، 1) اغمت خرس +  یسراف ، لآ  زا : ( ) بکرم ِا  یکرت ، [ ) [َت
متاخ میب  .یجاجز.لافب ز  هتسجخ  شقن  تسا  نآ  هک  لآ  دنداهن  نامرف  دنتشبن  ناشنرز :  نامرف  .دنا ||  هتفگیم  زین  اهنت  لآ »  » ار نآ 
نیب يرغط  لکش  دز  لآ  نوچ  قفش  زا  نودرگ  دیع  لاثم  رب  .یناتسهق  يرازن  .توقای  ناخلیا  لآ  زا  غیلری  مکحب  دنتـسداهن  وت  باقلا 
.نیا زا  شیب  دباتنرب  اغمت  لآ  مکح  نانچنآ  لجا  مکح  رب  تسا  لآ  وا  ناهاوخدب  نوخ  .یجواس  ناملس  .دیدپ  دمآ  لآ  يالاب  رب  هک 

ور خرـس  رـشحم  زور  .یبتاک.لگ  رابایرد  ناطلـس  زا  تسیئاغمت  لآ  هیمان  بصن  و  اذـک )  ) بوسنم لماع  لزع  رهب  .یجواس  ناـملس 
لآ تداهـش  تسا  یهاـش  فیرـشت  قیـال  نت  ره  هن  .بئاـص  .نیبج  رب  دراد  هکره  تداهـش  ياـغمت  لآ  كاـخ  دزیخرب ز  هلـال  نوچ 

نیمه هسنارف  نابز  رد  ربمت  ءهملک  لـصا  تسا  لـمتحم  ( - 1  ) .دوش یغمط  لَا  یغمط و  لآ  هب  عوجر  .بئاـص.تسا و  یهلا  ياـغمت 
.دشاب یلوغم  ياغمت 

.نتلآ

ناریا ياهگنج  زا  یکی  رد  .دنا  هداد  ق .   . لاسب 1120 ه دلوتم  ییحی  هب  موسوم  یناریا  يزرواشکب  ناکرت  هک  تسا  یمان  ِخا ) [ ) [ِت
یسرام هب  ناکرت  روج  زا  يدنچ  زا  سپ  وا  .دنتخورفب  ناگدرب  نوچ  هدرب و  ریغص  يایسآ  هب  تراسا  هب  ار  ییحی  ناکرت  ناینامثع ، اب 

ور نیا  زا  .تشاد  ریگملاـع  یترهـش  هلیپ  مرک  یلها و  تاـناویح  شرورپ  تنقهَد و  رد  ناـیناریا  یتـسدربز  تـقو  نـیا  رد  .تـخیرگ 
حالـصا هب  ار  وا  هاشداپ  تفای و  راب  مهدزناپ  یئول  دزن  هک  اجنآ  اـت  دنتـشاد ، یمارگ  ار  یناریا  رگزرب  نیا  مدـقم  هسنارف  روما  ياـیلوا 

اب وا  تفر و  لامها  تیرومأـم  نیا  ءهمزـال  ياهتدـعاسم  رد  تلود  بناـج  زا  نکل  داد ، ناـمرف  مشیربا  مرک  تیبرت  هسنارف و  تعارز 
دروآ ناریا  زا  هک  يرذب  اب  ُنی  نیوا  یحاون  رد  سفنب  ءاکتا  ششوک و  ءهیاس  رد  درک و  راومه  شیوخ  رب  ار  بلط  بعت  یهت  یتسد 

لوهجم یگدـنز  رد  ییحی  ردـق  نکل  .دـمآ  رانکب  دوصقم  دـهاش  رابب و  اهمخت  ات  تسـشنن  ياپ  زا  تخادرپ و  سانور  عرز  ناحتماب 
نایوسنارف .تشذگرد  یمومع  ناتسرامیب  رد  رد 1236  زین  وا  ءهناـگی  رتخد  تشگ و  يرپس  رد 1187  رقف  هقاف و  اب  شرمع  دـنام و 
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.دنتشارفارب مُد  مادرتن ِد  ءهرخص  رب  هتخیر و  ار  وا  ءهمسجم  ق .   . رد 1262 ه دعب  لاس  وا 75  تامدخ  ساپب 

.نوتلآ

لاـمک .راـیب  نوتلآ  ناـه  هک  ار  ناـمیتی  نیا  نز  یمه  وت  شکب  هماـج  نیه  هک  ار  نافیعـض  نیا  زوس  یمه  وت  بَهَذ :  .رز  ِا ) یکرت ، )
.يولوم.ریزگان يا  میور  هبامرگب  ات  ریگب  نوتلآ  زا  لِگ  لیدنم و  ساط و  كرت :  ناکزینک  ءاما و  ياهمان  زا  یمان  .لیعامسا || 

.اکلیب نوتلآ 

.ناشنرز روشنم  ای  ناشن  روشنم و  بکرم ) ِا  یکرت ، )

.شات نوتلآ 

تموکح و ناطلس  نامرفب  ق ).   . 407 ه  ) ناینومأم عمق  علق و  مزراوخ و  حـتف  زا  سپ  وا  و  يونزغ ، دومحم  ناطلـس  بجاح  مان  ِخا ) )
.دش هتشک  نیکت  یلع  اب  گنج  رد  رد 423  دوعسم  دهعب  تشاد و  مزراوخ  تراما 

.اغمت نوتلآ 

.ناشنرز روشنم  .اکلیب  نوتلآ  ( بکرم ِا  یکرت ، [ ) وت َت ]

.وس نوتلآ 

.دنا هداد  ریغص  باز  هب  ینامثع  ناکرت  هک  یمان  ِخا ) )

.يرپک نوتلآ 

نایم هلجد ، ءههاربآ  هدـفار و  ریغـص ، باز  زا  هریزج  رد  ناتـسدرک  رد  یعـضوم  مان  ُلپ ) يرپک ، رَز +  نوتلآ ، ِیکرت  زا : ( ) ِخا [ ) [ُك
.دنرب دادغب  هب  یتشک  رب  هدش  لمح  یبونج  ناتسدرک  زا  رتش  اب  هک  ار  یسانجا  هعتما و  هک  تساجنیا  .لصومب و  دادغب  هار 

.نالچآ یتلآ 

.ندرک رپ  راب  کی  اب  داد  دناوت  داشگ  ریت  شش  هک  هچناپط  .لولشش  ( بکرم ِا  یکرت ، [ ) [ِچ

.جلآ

(. يرشخمز  ) .فدژآ .جولآ  .رورعز  ِا ) [ ) [ِل

.هنفج لآ 

دنا هداد  لیکـشت  یتلود  هرـصایق  تسد  زا  ماش  دودح  رد  هک  ءایقیَُزم  ورمع  نب  ۀـنفج  دالوا  زا  دزا  ءهلیبق  زا  يا  هبعـش  ِخا ) [ ) [ِل َج َن
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رد .دـنا  هدوب  نمی  زا  نانآ  .دـنا و  هتفگ  زین  ناسغ  كولم  هنـساسغ و  ار  تلود  نیا  يارما  و  هدوب ، یقاب  مالـسا  ءهبلغ  روهظ و  اـت  هک 
نب ۀـلبج  ناشیا  نیرخآ  هکنیا  قافتا  دروم  تسا و  رایـسب  فالتخا  ناشیا  یئاورنامرف  تدـم  یماـسا و  هلـسلس و  نیا  كولم  ءهراـمش 

.دوش هنفج  هب  عوجر  .دش و  دترم  دعب  دروآ و  مالسا  مود  ءهفیلخ  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  مهیالا 

.ریالج لآ 

ار رکبراید  لصوم و  ناجیابرذآ و  اهنآ  ضعب  و  هدوب ، لقتـسم  ياورنامرف  قارع  رد  ق .   . ات 836 ه زا 740  نایناکلیا  ِخا ) [ ) [ِل َج ِي
نانآ ینارمکح  رقم  نت و  شش  ناشیا  ءهرامش  و  ریالج ، لیا  ياسؤر  زا  گرزب  نسح  هلسلس  نیا  سسؤم  .دنا  هتشاد  فرـصت  رد  زین 
خیـش ریما  .تسا  هدوب  دـلو  هاش  هب  موسوم  اهنآ  ياورناـمرف  نیرخآ  دـنتخادنارب و  ولنویوقارق  يارما  ار  هلـسلس  نیا  .تسا  هدوب  دادـغب 

نب نیسح  ناطلس  (، 776-757  ) نسح خیش  نب  سیوا  خیش  ناطلس  (، 757-740  ) یناکلیا نباقوبقآ  نب  نیسح  ریما  نب  گرزب  نسح 
ناطلس (، 814-813  ) سیوا خیـش  نب  یلع  خیـش  نبدلو  هاش  (، 813-784  ) سیوا خیش  نبدمحا  ناطلـس  (، 784-776  ) سیوا خیش 

-827  ) دمحا ناطلس  نب  ۀلودلاءالع  نب  نیسح  ناطلـس  (، 827-824  ) دلو هاش  نبدومحم  ناطلـس  (، 824-814  ) دـلو هاش  نب  سیوا 
هتشاد موقرم  ینیوزق  دّمحم  هک  يروطب  .دیدرگ و  ضرقنم  ریالج  لآ  ءهلسلس  تشکب و  ار  وا  فسویارق  رسپ  ناهفـصا  ریما  و  (، 836

.تسا همجعم  ءاخ  اب  نایناخلیا  دنا 

.هیونسح لآ 

ءهدمع تمسق  يرجه  مراهچ  ءهئام  لوا  ءهمین  رد  درک ، لیابق  زا  یکی  نارس  زا  یناگزرب ، نیسح  رـسپ  هیونـسح ، ِخا ) [ ) [ِل َح َس َي
تافرصتم یهیوب  ءهلودلادضع  وا  گرم  زا  سپ  .دروآ  دوخ  فرصتب  ار  جامرس  ءهعلق  دنواهن و  نادمه و  رونید و  دالب  ناتـسدرک و 

هتفر هتفر  دوخ  رادتقا  رابتعا و  رب  ردب  .داد  تموکح  تیحان  نامه  رد  شیوخ  بناج  زا  ار  هیونسح  رسپ  ردب  نکل  درک ، رخـسم  ار  وا 
رد رتشیب  لاس  کی  نکل  تسشن  وا  ياجب  مانرهاظ  وا  دافحا  زا  یکی  ردب  زا  سپ  .داد  هلودلارصان  بقل  واب  هفیلخ  هک  اجنآ  ات  دوزفیب 

نیـسح رـسپ  هیونـسح  .دش  هتـشک  رهاظ  نامز  نآ  زا  سپ  یمک  دنارب و  دوخ  رقم  زا  ار  وا  یملید  ءهلودـلا  سمـش  دـنامن و  ماقم  نیا 
-405  ) ردـب نب  لاله  رهاظ  (، 405-369  ) مجنلاوبا هب  ینکم  هیونـسح  نبردب  هلودلارـصان  ق ،).   . 348-369 ه  ) هلسلس نیا  سسؤم 

(. 406

.قح لآ 

لآ دـباین  هر  مه  وا  ردـناک  قـح  لـالجا  زا  هتـشگ  رپ  ناـنچنآ  ءاـیلوا :  .هللاءاـیلوا  .هللا  لـها  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بـیکرت  [ ) قَـح ق [ِل 
.يولوم.قح

.نادمح لآ 

رد 293 یفتکم  دهع  رد  هدوب و  هعیبر  ینب  زا  نامعن  نب  ثراح  نب  نادمح  نب  هللادبع  نانآ  ءهلـسلسرس  هک  بلح  ماکح  ِخا ) [ ) [ِل َح
.دنا هتشاد  یئاورنامرف  بلح  رد  وا  فالخا  ات 391  هدنار و  مکح  لاس  هتفای و 25  بلح  تموکح  ق .   . ه

.ناقاخ لآ 
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.دوش بایسارفا  لآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ِل

.يدیشروخ لآ 

.يرایتخب گنلراهچ  ریس  مرگ  یکناج  زا  يا  هریت  ( ِخا [ ) ْرُخ ْرَوخ /  [ِل 

.دواد لآ 

زا يرایتخب  گنلراهچ  زا  يا  هریت  نآرق 34/13 || .)  ) ...ًارکش دواد  لآ  اولمِعا  وا :  دالوا  نامیلس و  یبن ، دواد  نادنزرف  ِخا ) [ ) وو [ِل 
.حلاص دومحم  ءهبعش 

.رلآ

لثملاوبا راغژ ؟ گناب و  ینک  هچ  يزاس  هچ  گـنج  مدزب  ( 1) وت رلآ  نآ  رب  هک  هچناـپت  مرگ  یکیب  تسرآ :  .تسلآ  .نیرـس  ِا ) [ ) [َل
دیفس و دراد  يربلد  هک  ایند  ءهدید  هدیدن  .نایط.وت  ردام  ردپ و  يادف  داب  نم  ناج  وت  رلآ  وت و  مادنا  ( 3) نبزج نآ  ( 2) ینیب .يراخب 

ءهخـسن رد  تسا و  قوف  تروص  هب  تیب  يروعـش  رد  ( - 1  ) .دوش رلَا  هب  عوجر  .یناکاز و  دـیبع  (. 4) دـشاب ترلآ  هک  هبرف  كزان و 
هب ینیب ، ( - 2  ) .تسا حیحـص  يروعـش  لقن  ًارهاظ  و  تسا ، هدش  طبـض  وت » ژک  يور  نادـب  هک  هچناپت  مخز  یکیب  ( » یطخ  ) يدـسا

ْشنغور وچ  مادنا و  بطر  نوچمه  یبرچ : ای  وبرچ  دیاش : ( - 3  ) .دوش همان  تغل  نیمه  رد  ینیب  هب  عوجر  .تسا  برع  ياذبح  ینعم 
عونـصم هتخاس و  رعـش  رگا  و  ینعم ، نیمه  هب  تسا ، هدمآ  رـسلآ  دـهاش  يروعـش  گنهرف  رد  تیب  نیا  ( - 4 (. ) يدجسع  ) .ياپارس

.رسلآ هن  تسا  رلآ  هملک  هتبلا  دشابن 

.لوسر لآ 

ياج دنراد  هکنآ  لوسر  لآ  ناملاظ  رب  هصاخ  امهیلعهللا :  مالس  همطاف  یلع و  لسن  زا  هیلعهللا  تاولص  وا  دافحا  دالوا و  ِخا ) [ ) [ِل َر
تسد و نم و  لوبق  ای  ینک  در  متعاط  رگا  .یئانس.لوبق  هدنب  نخس ز  نیا  ینک  هک  لوسر  لآ  یفطصم و  ِقحب  .یئانـس.لوضف  لضف 

.يدعس.لوسر لآ  ناماد 

.دایز لآ 

وا و باـسنا ، نیواود و  رد  و  تخاـس ، قحلم  نایفـسوبا  شیوخ  ردـپب  ار  وا  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  هک  هیبا  نبداـیز  دـالوا  ِخا ) [ ) [ِل
البرک دیناسر :  تداهشب  البرک  رد  دیزی  رماب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دایز ، هللادیبع  .دندرک و  بوسنم  شیرقب  ار  شنادنزرف 

لآ .یئانـس.نید  رب  رتب  نینچ  لاذـتبا  نیعل  رمـش  دایز و  لآ  هدرک  .یئانـس.تخات  يو  رب  دایز  لآ  هک  اـت  تخاـس  لزنم  ماـقم و  نوچ 
هب موسوم  يدرمب  دینادرگب و  ار  نانآ  بسن  ق .   . رد 159 ه یسابع  يدهم  .یئانس.دانع و  هارب  زج  دنتفرن  هک  دایز  هلفس  لآ  ناورم و 

.درک بسن  فیقث  زا  یمور  دیبع 

.رایز لآ 
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جیوادرم هلـسلس  نـیا  ســسؤم  ق .   . اـت 434 ه لاــس 316  زا  ناـــگرگ ، رد  داژن  یناریا  يارما  كوــلم و  زا  يا  هلـــسلس  ِخا ) [ ) [ِل
زین ار  نادـمه  ناهفـصا و  تشارفارب و  لالقتـسا  ملع  ناجرج  رد  درمـشیم  میدـق  ناهاشداپ  باقعا  زا  ار  دوخ  هک  راـیز  نب  ( زیوادرم )

دندوب وا  تمدخ  رد  تسخن  هیوب  لآ  .درک  رخسم  ناولح  یلاوح  ات  ار  یبرغ  ناریا  ات 319  ياهلاس 316  رد  دروآ و  فرصت  ءهطیحب 
نبریگمشو وا  ردارب  دوب و  هداهن  ندرگ  ار  یسابع  يافلخ  نامرف  ًةروص  جیوادرم  .تشاد  جرک  تموکح  وا  تسد  زا  هیوب  نب  یلع  و 

ناجرجب و نایرایز  رادتقا  دـنتفای  لالقتـسا  لاـس 320  هب  هیوـب  لآ  هکنآ  زا  سپ  .درکیم  داـیقنا  راـهظا  زین  ناـیناماس  هب  تبـسن  راـیز 
بقلم ریگمـشو  نبروصنموبا  (، 323-316  ) رایز نب  جـیاودرم  .دـندرک  ضرقنم  ناـیونزغ  ار  هلـسلس  نیا  و  دـش ، دودـحم  ناتـسربط 

ناوریشونا (، 403-366  ) هلـسلس نـیا  دارفا  ِنیرتـفورعم  سوباـق  یلاـعملا  سمـش  (، 366-356  ) نوتـسیب (، 356-323  ) هلودلاریهظب
(. 434-420 ( )؟ اراد )

.سلآ

.سوسرط زا  هار  هزور  کیب  ایردب  کیدزن  مور  دالبب  يرهش  مان  ِخا ) [ ) ِل [َل / 

.ناساس لآ 

، یهاشداپ نیا  سـسؤم  ّدـج  مسا  هب  بوسنم  نایناکـشا  زا  سپ  ناریا  ناهاشداپ  زا  يا  هلـسلس  مان  .ناـساس  ینب  .ناـیناساس  ِخا ) [ ) [ِل
.هتشاد تسایر  رختسا  هب  يدبعم  رد  کپاپ  وا  ردپ  هدوب و  ناساسب  موسوم  يدبوم  دافحا  زا  ناکباب  ای  کباب  ریشدرا  .ناکباب  ریـشدرا 

نید موسر  تکوش و  تمظع و  دـیدجت  فیاوطلا و  كوـلم  عاـضوا  ندـیچرب  يارب  دـیدرگ  نآ  دـئاق  اوـشیپ و  ریـشدرا  هک  یتـضهن 
.دوب ردنکـسا  ءهبلغ  راثآ  نتخادـنارب  مدـه و  یـشنماخه و  تلود  دـجم  يراوگرزب و  ءهیاپب  تکلمم  ندـیناسر  ینعی  ناریا  یناتـساب 

ود قرش  لامشب و  كرت  لئابق  برغمب و  یقرش  مور  تشاد  روشک  ءهلخاد  رد  روظنم  نیا  تفرشیپ  هک  یترسع  تبوعص و  زا  هتشذگ 
دنتشگ اورماک  کلم  داینب  میکحت  تطـسب و  دیحوتب و  دندمآ و  قئاف  عناوم  نیا  ءهلمج  رب  وا  فالخا  ریـشدرا و  .دندوب  گرزب  قئاع 

هداهن و طاطحناب  ور  خیرات ، تعیبط  سومان  بسح  رب  تبقاع  .دندنار و  تنطلـس  يدنا  لاس و  دـصراهچ  ینعی  .م  ات 632  زا 226  و 
تس و هدنام  یکدور  يانث  ناماس  لآو  ناساس  لآ  زا  دنام  هک  یناهج  نیا  میعن  نادنچ  نآ  زا  دندش :  ضرقنم  هتـشگ  برع  بولغم 

لوا مارهب  (، 271  ) لوا زمره  (، 238  ) لوا روپاش  (، 226  ) لوا ریـشدرا  .یناگرگ  يدّلجم  .ناتـسد  تس و  هدنام  دبراب  ياون  تحدم 
روپاش (، 381  ) مود ریـشدرا  (، 310  ) مود روپاـش  (، 303  ) مود زمره  (، 294  ) یسرن (، 293  ) موـس مارهب  (، 276  ) مود مارهب  (، 272)

موس زمره  (، 440  ) مود درگدزی  (، 420  ) مـجنپ مارهب  (، 404  ) لوا درگدزی  (، 389  ) هاـشنامرکب بقلم  مراـهچ  مارهب  (، 385  ) موس
هیوریش (، 590  ) زیورپورـسخ (، 579  ) موــس زمره  (، 531  ) ناوریـشونا ورـسخ  (، 488  ) داـبق (، 484  ) شـالب (، 458  ) زوریف (، 456)

درگدزی (، 632  ) داز خرف  (، 632  ) ورسخ (، 632  ) تخدیمرزآ (، 629  ) تخدناروپ (، 629  ) رایرهش (، 629  ) مود ریـشدرا  (، 628)
ددم وا  زا  هتفر و  نیچ  روطارپما  دزن  ( 1) وفنانگیس هب  نایناساس  دش و  هتشک  بولغم و  برع  ءهلمح  رد  موس  درگدزی  و  (، 632  ) موس

( - 1  ) .دـیدرگ لوتقم  دوب  رادرـس  زوریف  دوخ  هک  یگنج  رد  تشگزاب و  ناریاب  اـت  داد  یهاپـس  درگدزی  رـسپ  زوریفب  وا  دنتـساوخ و 
Sig-Nan-Fou

.يدعاس لآ 
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.سراف نکاس  هرابج ، برع  زا  يا  هفیاط  مان  ِخا ) [ ) [ِل ِع

.ناماس لآ 

یم هنیبوچ  مارهبب  وا  بسن  هک  خـلب  ناگرزب  ابجن و  زا  یمان ، ناماس  هب  بوسنم  ناریا  یمالـسا  نیطالـس  زا  يا  هلـسلس  ماـن  ِخا ) [ ) [ِل
ناماس لآ  زا  سکچیه  .یناگرگ  يدـّلجم  ناـماس ...؟ لآو  ناـساس  لآ  زا  دـنام  هک  یناـهج  نیا  میعن  نادـنچ  نآ  زا  تسا :  هتـسویپ 

هتفگ كرت  ار  یهب  نید  ناسارخ  نارمکح  هللادبع  نبدسا  تمدـخ  رد  ناماس  یخـشرن .) ياراخب  خـیرات   ) .دوبن يو  زا  رت  تسایـساب 
 . ق  . رد 204 ه هفیلخ  نومأم  .دوب  حون  دـمحا و  ییحی و  سایلاب و  موسوم  رـسپ  راهچ  بحاـص  دـسا  وا  دـنزرف  .تفریذـپ  یناملـسم 

سپ دمحا  رسپ  رصن  .داد  دنقرمـس  تیالو  ار  حون  هناغرف و  یئاورنامرف  ار  دمحا  چاچ و  تراما  ار  ییحی  تاره و  تموکح  ار  سایلا 
علخ ار  رصن  شیوخ  ردارب  دمحا  کچوک  رسپ  لیعامسا  رد 275  تفای و  یئاورنامرف  دنقرمسب  هفیلخ  نومأم  تسد  زا  ردپ  گرم  زا 

تمدـخ نیا  ساپب  هفیلخ  .تخادـنارب  ار  نانآ  تنطلـس  تخادرپ و  نایراّفـص  گنجب  هفیلخ  دـضتعم  رماب  تسـشن و  وا  ياجب  درک و 
وا نیشناج  .درک  ریخـست  حتف و  ار  ناتـسکرت  مامت  رارقتـسا ، زا  سپ  وا  درپس و  ودب  ار  ناتـسربط  ناسارخ و  رهنلاءاروام و  یئاورنامرف 
هس لاس و  یس  وا  تفای و  لاقتنا  یناث  رصن  هب  تموکح  وا  زا  سپ  دوب و  هام  راهچ  لاس و  جنپ  وا  تراما  تدم  تسا و  دمحا  شرسپ 
وا تسا و  حون  نب  کلملادبع  وا  فلخ  دیـشک و  لاس  هدزاود  وا  ینارمکح  دیـسر و  ردپ  ماقمب  حون  شرـسپ  دعب  و  دنار ، مکح  هام 
وا بقاعتم  تفای و  ماود  لاس  هدزای  وا  یهاشداپ  تسـشن و  وا  ياجب  حون  نب  لوا  روصنم  سپـس  .دنار  نامرف  هام  شـش  لاس و  تفه 

رارق ردـپ  ياجب  یناث  حون  رـسپ  یناث  روصنم  وا  زا  سپ  دـیئاپن و  هاـم  تفه  لاـس و  کـی  زا  شیب  دیـسر و  تنطلـسب  روصنم  نب  حون 
دوبب و هام  تشه  تشگ و  ّرقتـسم  روصنم  ردارب  یناث  حون  نب  یناـث  کلملادـبع  وا  یپ  زا  دـنار و  تنطلـس  لاـس  ود  بیرق  تفرگ و 

هتفر تسد  زا  کـلم  بلط  رد  اـت 395  حون  نبرـصتنم  میهارباوبا  دـیدرگ و  ضرقنم  ق .   . لاس 389 ه رد  یناماس  ءهلـسلس  وا  ناـمزب 
.دندرک ضرقنم  يونزغ  دومحم  یناخ و  کلیا  يارما  ار  هلسلس  نیا  .درکیم  گنج  ششوک و 

.تسلآ

.يدجسع .تسلآ  هتـسلیپ ش  وچ  نیفلز و  هبـش  نوچمه  ياپارـس  ْشنغور  وچ  مادنا و  بطر  نوچمه  تسرآ :  .رلآ  .نیرُـس  ِا ) [ ) [َل
.دنا هداد  زین  تِسا  ینعم  هملکب  اهگنهرف  ضعب  رد 

.قوجلس لآ 

تحت ار  نآ  دـنتفای و  طلـست  یمالـسا  کـلامم  رب  ناـنامکرت  زا  يا  هلــسلس  نایــسابع ، طاـطحنا  فعــض و  ءهرود  رد  ِخا ) [ ) [ِل َس
یحاوـن نـیا  رد  هـک  ار  یئاـه  هلـسلس  هدرب و  موـجه  ریغـص  يایــسآ  ماـش و  هریزجلا و  ناریا و  هـب  هقجالــس  .دـندروآرد  تموـکح 
نادنزرف هقجالـس  .دندش  فرـصتم  مورلارحب  لحاس  ات  ناتـسناغفا  یبرغ  دح  زا  ار  یمالـسا  يایـسآ  هتخادنارب و  دنتـشاد  یئاورنامرف 

فرطب دوخ  ءهلیبق  مامت  اب  زیقرق  تشد  زا  هتسیزیم و  ناتـسکرت  ناناخ  زا  یکی  تمدخ  رد  هک  دننامکرت  ياسؤر  زا  قاقت  نب  قوجلس 
نیبام هک  یئاهگنج  رد  وا  نارسپ  قوجلس و  .دنا  هدرک  مالسا  لوبق  هدش  نکاس  نیمزرس  نآ  رد  هدرک و  چوک  اراخبب  اجنآ  زا  ْدنَج و 

هک دیـسر  یئاجب  نانآ  تردـق  جـیردتب  دنتـسج و  یم  تکرـش  داتفا  قافتا  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هیناخ و  کلیا  يارما  نایناماس و 
دندش و ناشیا  نیشناج  هدنار  اجنآ  زا  ار  نایونزغ  دندرب و  موجه  ناسارخب  دوخ  ءهلیبق  تسایرب  کیب  يرغچ  شردارب  کیب و  لرغط 
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رد زین  ار  مسارم  نیمه  دـندیمان و  نیطالـسلا  ناطلـس  ار  وا  هدـناوخ و  دواد  کـیب  يرغچ  ماـن  هب  هـبطخ  ورم  رد  ق .   . لاس 429 ه رد 
دش و هدوزفا  یقوجلـس  کلاممب  مزراوخ  ناتـسربط و  ناجرج و  خلب و  جیردتب  دندروآ و  ياجب  کیب  لرغط  شردارب  مان  هب  روباشین 
درک و دورو  دادغب  هب  لاس 447  رد  کیب  لرغط  دیدرگ و  همیمـض  نادب  ناهفـصا  ير و  ناولح و  رونید و  نادمه و  لبج و  يدوزب 

.دنناوخ زین  نایقوجلـس  هیقوجلـس و  هقجالـس و  مان  هب  ار  نادناخ  نیا  .دـش و  هدـناوخ  ربانم  رب  هفالخلاراد  رد  یناطلـس  بقل  اب  وا  مان 
زا یخرب  داتفا و  فالخ  قافن و  وا  نادـنزرف  نایم  هاشکلم  زا  دـعب  لوپ .) نیل  یلناتـسا  مالـسا  نیطالـس  تاـقبط  زا  راـصتخا  هب  لـقن  )
رد دـندیچیپ و  هاشکلم  نانیـشناج  تعاطا  زا  رـس  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  دـندوب  نارمکح  کـُلم  یحاون  رد  هک  یقوجلـس  يارما 
هک دمآ  دوجوب  یقوجلـس  كولم  هلـسلس  نیدـنچ  جـهن  نیدـب  دـندرک و  لیکـشت  لقتـسم  یتراما  ای  تنطلـس  دوخ  ینارمکح  ورملق 

دنمان و گرزب  ءهقجالس  یعرف  ياه  هلسلس  نیا  لباقم  رد  ار  یلصا  ءهلسلس  تسا و  نامرک  ماش و  مور و  ءهقجالـس  اهنآ  نیرتفورعم 
بلآ عاجـشوبا  نیدلادضع  (، 455-429  ) کـیب لرغط  بلاـطوبا  نیدـلا  نـکر  .تفاـی  ماود  اـت 552  زا 429  ناـمدود  نیا  تـنطلس 

رفظملاوـبا نیدـلا  نکر  (، 487-485  ) دوـمحم نیدلارـصان  (، 485-465  ) هاـشکلم حـتفلاوبا  نیدــلا  لـالج  (، 465-455  ) نالـسرا
نیا (. 552-511  ) رجنـس ثراحلاوبا  نیدلازعم  (، 498  ) دمحم عاجـشوبا  نیدلا  ثایغ  (، 498  ) مود هاـشکلم  (، 498-487  ) قرایکرب

 . ق  . ات 700 ه لاس 470  زا  مور : ءهقجالس  لوپ .) نیل  یلناتسا  یمالسا  نیطالس  تاقبط  زا   ) .دندرک ضرقنم  نایهاشمزراوخ  ار  هبعش 
یناث دابقیک  نیدلاءالع  ناشیا  نیرخآ  شملتق و  نب  نامیلس  هلسلس  نیا  سسؤم  .دنا  هتشاد  لالقتسا  هب  ییاورنامرف  ریغص  يایـسآ  رد 

زا هک  قوجلس  لآ  زا  يا  هلسلس  ماش : ءهقجالـس  .تسا  هدوب  ینامثع  ناکرت  لوغم و  تسد  هب  ناشـضارقنا  و  نت ، نانآ 17  ءهرامش  و 
ناوضر نب  هاش  ناطلس  نانآ  نیرخآ  نالسرا و  نب  شتت  هلسلس  نیا  سـسؤم  .دنا  هدوب  لقتـسم  ياورنامرف  ماش  رد  لاس 511  ات   487

زا ریخا  نت  ُهن  ناتسدرک : قارع و  ءهقجالـس  .تسا  هدوب  یقترا  يارما  يروب و  ناکباتا  تسد  هب  ناشـضارقنا  و  نت ، جنپ  اهنآ  ءهدع  و 
نیدـلا ثیغم  ناشیا  نیتسخن  .دـنا  هتـشاد  لالقتـسا  هب  ییاورنامرف  ناتـسدرک  قارع و  رد  ات 590  لاس 511  زا  هک  یلـصا  ءهقجـالس 

هلسلس نیا  ضارقنا  .دوشیم  هدرمش  ثلاث  لرغط  گرزب  ءهقجالـسب  تبـسن  هک  تسا  یناث  لرغط  نیرخآ  هاشکلم و  دمحم  نبدومحم 
ییاورنامرف لالقتسا  هب  نامرک  رد  ات 583  لاس 423  زا  هک  قوجلس  لآ  زا  يا  هلسلس  نامرک : ءهقجالـس  .تسا  هدوب  نایهاشمزراوخ 

و نت ، هدزیـس  نانآ  ءهرامـش  یناث و  هاشدمحم  ناشیا  نیرخآ  کیبدرواق و  نالـسراارق  نیدلادامع  هلـسلس  نیا  سـسؤم  .دـنا  هتـشاد 
.تسا هدوب  زُغ  ناکرت  تسد  هب  ناشضارقنا 

.نسلآ

هدرکیم جـالع  ار  هناوید  گـس  رهز  وا  امدـق  ناـمگب  هک  ورنآ  زا  بلکلا ، يّربـم  ینعم  هب  نُسولآ  یناـنوی  زا  ( ) ِا یناـنوی ، زا  [ ) [ُل ُس
نآ مخت  یهایس و  یخرـس و  نیبام  كانراخ و  رت و  تشرد  نآ  زا  نویـسارف و  گربب  هیبش  یعرز و  يزاردب  شقاس  تسیتابن  تسا )

شلگ هاوخناـن و  یخلت  يدـنت و  معط و  رد  رتـکچوک و  سمرت  زا  و  هقبطود ، فـالغ  رد  هریت و  زبـس و  شگنر  تسا و  لـیام  ینهپب 
تسا و رایسب  ماش  رد  هایگ  نیا  هک  دنک  لقن  دمحا  نب  دمحم  زا  هیودالا  عماج  فلؤم  .دیور و  اهگرب  ریز  زا  یگریت و  هب  لیام  خرس 

.دنا هتفگ  زین  بلکلا  ةرجش  ار  نآ  دندرب  یم  راکب  يراه  يرامیب  رد  امدق  ار  هایگ  نیا  نوچ  .دنمان و  ةافحلسلا  ۀشیشح  ار  نآ 

.شلآ

( ینیتال  .) .يدـندرک نامک  نآ  زا  میدـق  رد  تسا و  راکب  يراجن  رد  نآ  بوچ  یلگنج و  تسا  یتخرد  مان  (. 1) ریجشب .عبن  ِا ) [ ) [ِل
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Fagus sulvatica ( - 1)

.شلآ

.ضیوعت .لیدبت  صِما ) یکرت ، [ ) [ِل

.شلآ

.سلُدنا هب  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [ِل

.رتشلآ

.دنیوگ زین  رتشلَا  ار  نآ  .تسا و  دورناکشک  ياه  ههاربآ  دفاور و  زا  یکی  نآ  و  يدور ، مان  ِخا ) [ ) [ِل َت

.شگد شلآ 

.روشاو روش  .نکاو  نک و  بکرم ) ِا   || ) .هضواعم .هلدابم  عابتا ) زا  بکرم ، صِما  یکرت ، [ ) [ِل َد ِگ

.بسنش لآ 

هتـشاد و تراما  روغ  دوخ  رد  يا  هفیاط  دندوب ، هفیاط  ود  اهنآ  .دنا و  هتـشاد  ییاورنامرف  روغ  رد  .هینابـسنش  كولم  ِخا ) [ ) [ِل َش َس
هدوب نایماب  ناـشرقم  هدوب و  اورناـمرف  روغ ) لامـش  رد  يا  هیحاـن   ) ناتـسراخط رد  رگید  ءهفیاـط  تسا و  هدوب  هوکزوریف  ناـشیا  رقم 
.تسا هتسیزیم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رـصع  رد  دنیوگ  هک  تسا  مان  بسنـش  ناشیا  يالعا  ّدج  هب  هداوناخ  نیا  تبـسن  .تسا 

ریما نیتـسخن  و  ق .   . ات 609 ه لاس 545  زا  ناشیا  ییاورنامرف  تدم  نت و  جـنپ  دـنا  هدوب  رادـتقا  ياراد  هک  روغ  نایاورنامرف  ءهرامش 
ات 609 لاس 550  زا  هدوب و  نت  راـهچ  ناـیماب  ءهیروغ  كولم  اـما  .تسا و  هدوب  ماـس  نب  نیـسح  نب  نسح  نیدـلاءالع  ناـمدود  نیا 

نایهاشمزراوخ ار  هلـسلس  ود  ره  نیا  .تسا  هدوب  نیـسح  نیدـلازع  نبدوعـسم  نیدـلارخف  کـلم  ناـشیا  نیلوا  دـنا و  هتـشاد  تراـما 
.دنتخادنارب

.زاریش لآ 

.يزاریش گنر  مین  ای  خرس  بارش  .يزاریش  لآ  ( بکرم ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِل

.نافوص لآ 

هتفگ یخرب  و  دنا ، هدرک  داهشتسا  ءازعم  نب  سوا  ءهتفگ  زا  يزات  يرعـشب  هتـسناد و  هفوص  ینب  فدارتم  یـضعب  ار  مان  نیا  ِخا ) [ ) [ِل
.تسا هدش  نافوص  لآ  فیرحت  طلغب و  هدوب و  ناوفص  لآ  سوا  رعش  رد  نافوص  لآ  هک  دنا 

.رهاط لآ 
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زا یناریا  ءهدود  نیا  .نینیمیلاوذب  بقلم  بعصم ، نب  نیسح  نبرهاط  دالوا  زا  ناسارخ  يارما  زا  يا  هلـسلس  مان  .نایرهاط  ِخا ) [ ) [ِل ِه
يا هدیصق  رد  هک   ) نایسابع روهشم  رادرس  نانآ ، ءهلـسلسرس  نینیمیلاوذ  رهاط  .دنا  هتـشاد  لالقتـسا  ناسارخ  رد  ق .   . ات 259 ه  205

يوعد مین  لاس و  کی  زا  سپ  دیدرگ و  بوصنم  تموکحب  لاس 205  هب  نومأم  بناج  زا  دلاب ) یم  شیوخ  ندوب  یناریاب  فورعم ،
هحلط شرسپ  وا  زا  سپ  .تخادنیب  هبطخ  زا  نومأم  مان  روباشین  رد  لاس 207  ءهرخَالا  يدامج  زا  يا  هعمج  زور  رد  هدرک و  لالقتسا 

زا دعب  .تشذگرد  لاس 213  هب  ماجنارـس  درک و  برح  یجراخ  هللادبع  نب  ةزمح  اب  تبون  دنچ  تسـشن و  ردپ  ياجب  لاس  نیمه  هب 
نبرایزام زین  تسکـشب و  ار  وا  هداد  فاصم  نید  مرخ  کباب  اب  تفای و  نامرک  ناسارخ و  یئاورناـمرف  رهاـط  نب  هللادـبع  شردارب  وا 

ناسارخ تراما  سپـس  .تفای  نامرف  لاس 230  رد  داتـسرف و  هفیلخ  نومأم  دزن  هدرک  ریگتـسد  بولغم و  ار  ناتـسربط  نارمکح  نراق 
تبقاع تفرگ و  ردپ  ياج  رهاط  نب  دمحم  .درک و  تافو  رد 248  دنار و  مکح  لاس  تدم 18  وا  دیسر و  هللادبع  نبرهاط  بیطوباب 

.تخادنارب ار  نادناخ  نیا  يرافص  ثیل  بوقعی  رد 259 

.اغمط لآ 

.اغمت لآ  بکرم ) ِا  یکرت ، [ ) [َط

.یغمط لآ 

بحاص بجاحلا و  ریزولا و  بئانلا و  ۀـقرخلا  باب  دـنع  و  خرـس : تمـالع  ینعم  هب  یکرت  تسا  يا  هملک  ( بکرم ِا  یکرت ، [ ) اـغ [َط 
(. اغمت لآ  هطوطب : نبا  ءهلحر   ) .ۀمالعلا هانعم  ...یغمط  رمحالا و  هانعم  لآ  و  یغمط ، لآ  نومسی  مه  ۀمالعلا و 

.ابع لآ 

ابع لآ  ناشیاب  ورنیا  زا  .مهیلعهللا و  تاولص  نیسح  نسح و  ارهز و  ءهمطاف  یلع و  نینمؤملاریما  مرکا و  لوسر  ترضح  ِخا ) [ ) [ِل َع
فرـش بسک  دیدرگ  نآ  مشـش  ابع  نآ  ریز  رد  دمایب و  زین  لیئربج  رابخا  بسحرب  دندوب و  هتفخ  ابع  کی  ریز  رد  ینامز  هک  دنیوگ 

.یئانس.یتا له  ءهروس  فیرشت  تفای  ابع  لآ  زارفرس  دیس  دنیوگ :  زین  ابع  لآ  نت  جنپ  نت و  جنپ  ابع ، لآ  ياجب  .ار و  تبترم  و 

.سابع لآ 

مان نیا  ص .)  ) متاخ ربمغیپ  ّمع  فانمدـبع ، نب  مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  ساـبع  داژن  زا  مشاـه  ینب  زا  ینطب  ماـن  ِخا ) [ ) اـب ْبَع  [ِل 
تفـالخ ق .   . ات 656 ه لاس 132  زا  یـسابع  يافلخ  .دوشیم  قالطا  دـنتفای  تفـالخ  هیما  ینب  زا  سپ  هک  یـسابع  ياـفلخ  رب  یهاـگ 

مـصعتسم هب  فورعم  نانآ  رخآ  حافـسب و  فورعم  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  سابعلاوبا  ناشیا  لوا  .دنا  هتـشاد 
دعب رابنا و  ادـتبا  نانآ  تفالخ  لحم  .تسا و  هدوب  زیگنچ  ءهریبن  وکـاله  تسد  رب  ناـشیا  ضارقنا  نت و  ءافلخ 37  نیا  ءهدـع  و  هللااب ،

يدهم 169-158  158-136 روصنم  136-132 حافـس سابعلاوبا  یـسابع : يافلخ  .نایـسابع  .سابع  ینب  .دوب  دادـغب  سپـس  هفوک و 
لکوتم 232- قثاو 232-227  مصتعم 227-218  نومأم 218-198  نیما 198-193  دیـشرلا 193-170  نوراه  يداه 170-169 
یفتکم 289- دضتعم 289-279  دمتعم 279-256  يدتهم 256-255  زتعم 255-251  نیعتسم 251-248  رصتنم 248-247   247
عیاط 381-363 عیطم 363-334  یفکتسم 334-333  یقتم 333-329  یضار 329-322  رهاق 322-320  ردتقم 320-295   295
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یفتقم 555-530 دـشار 530-529  دـشرتسم 529-512  رهظتـسم 512-487  يدـتقم 487-467  مئاـق 467-422  رداق 422-381 
مصعتسم 656-640 رصنتسم 640-623  رهاظ 623-622  رصان 622-575  یضتسم ء 575-566  دجنتسم 566-555 

.نامثع لآ 

هب هک  هلسلس  نیا  سسؤم  .دنا  هتشاد  تنطلس  ریغـص  يایـسآ  رد  ق .   . لاس 1342 ه ات  لاس 699  زا  هک  هیکرت  ناـهاشداپ  ِخا ) [ ) [ِل ُع
رد ناـمدود  نیا  ضارقنا  و  یناـث ، زیزعلادـبع  ناـنآ  نیرخآ  نت و  اهنآ 38  ءهرامـش  لرغطرا و  نب  نامثع  دـنا ، هدـش  بوسنم  وا  ماـن 

ورملق هتـشاد  رادـتقا  لاـمک  نرق  هس  بیرق  یناـمثع  ناـهاشداپ  اـی  ناـمثع  لآ  .تسا  هدوب  يروهمج  تموـکح  ندـش  رارقرب  ءهجیتـن 
هداد تعـسو  قراطلا  لبج  ءهگنت  ات  تارف  لـحاس  زا  رـصم و  رد  ناوسا  ءهلالـش  اـت  بوناد  لـحاس  تسپادوب و  زا  ار  دوخ  ینارمکح 

عورش و نانآ  طاطحنا  فعض و  ءهرود  نرق  هس  زا  سپ  .دنتخاس  رخـسم  ار  ناتـسبرع  رـصم و  ماش و  ناکلاب و  ءهریزج  هبـش  کلامم 
رد هک  تسا  حتافب  فورعم  یناث  دمحم  ناطلس  هلـسلس  نیا  نیرتروهـشم  .دش  جراخ  ناشیا  فرـصت  زا  هحوتفم  کلامم  زا  يرایـسب 

.داشگب ار  هینطنطسق  لاس 857 

.قارع لآ 

نایناماس نامز  ات  دنا و  هتسویپ  یم  ورسخیکب  دوخ  بسن  هلسلس  نیا  .مزراوخ و  مالسا  زا  شیپ  كولم  زا  يا  هلـسلس  مان  ِخا ) [ ) [ِل ِع
هب وا  زا  ناحیروبا  هک  تسا  قارع  نب  دمحم  نبدمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا  نانآ  نیرخآ  .دنا  هتشاد  مزراوخ  رد  يذوفن  تردق و  هبش 

ناطلس ًارهاظ  نادناخ  نیا  ضارقنا  .تسا  هدرک  حالصا  ار  مزراوخ  لها  روهش  نینـس و  میوقت  دمحا ، وا  ردپ  .دنک و  یم  ریبعت  دیهش 
.تسا هدوب  يونزغ  دومحم 

.يراطع لآ 

زج تابن و  نزوس و  خـن و  نوباص و  انح و  لیبق  زا  تابـصق  ءارق و  رد  نارو  هلیپ  هچنآ  .يراطع  لآ و  ( عاـبتا زا  بکرم ، ِا  [ ) اـط ْطَـع  ]
.ار نتخورف  دننادرگ  نآ 

.یلع لآ 

.داتفارب داتفارد  هکره  یلع  لآ  اب  نییولع :  .مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  لسن  زا  تاداس  ِخا ) [ ) [ِل َع

.نارمع لآ 

.نوراه یـسوم و  .تسا ||  یندـم  دـشاب و  تیآ  تسیود  نآ  ءاـسن و  زا  شیپ  ةرََقب و  زا  سپ  نآرق  زا  میـس  ءهروس  ماـن  ِخا ) [ ) [ِل ِع
(. هغللا لمجم  )

.بلاغ لآ 

تنب همیلح ، نم [  بلاغ :  نب  مردالا  ینب  هب  بوسنم  ای  هیلعهللا  تاولص  لوسر  دادجا  زا  یکی  رهق ، نب  بلاغ  هب  بوسنم  ِخا ) [ ) [ِل ِل
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یلغش دوب ، هچ  تفگ  دیدب  لاح  نادب  ارم  نوچ  مدش ، بلطملادبع  ِرب  ناسرَت  هیلعهللا ]  تاولـص  لوسر  ناگیاد  هیدعـسلا  بیوذ  یبا 
ریـشمش دنتـشکب ، ار  وا  شیرق  رگم  هک  دـش  نظ  ار  وا  .معن  متفگ  دـش ؟ مگ  ترـسپ  رگم  تفگ  یلغـش ! هچ  یلغـش و  متفگ  دیـسر ؟
.دـندش عمج  همه  تعاسرد  يدـنتفگ ، نینچ  تیلهاج  ردـنا  ناشیا  بلاغ و  لآ  اـی  درک  گـناب  دـمآ ، نوریب  كانمـشخ  دیـشکرب و 

(. ناتسیس خیرات  )

.ندغلآ

.نتفرگ مشخ  .ندغرآ  صم ) [ ) [ُل َد

.هدغلآ

ياـج زا  تسج  دروآ و  مشخ  ریـش  روآ :  گـنج  .نیگمـشخ  .دوـلآرهق  .هتفرگ  مشخ  .هدـنغرا  .هدـغُرآ  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِد [ُل َد / 
هربوهآو ار  وهآ  دروآ  گنچب  ات  دیـصب  هناـخ  زا  دـهج  نوریب  هک  هدـغلآ  ریـش  .یکدور.شیپ  هدـغلآ  ار  شوگرخ  نآ  دـمآ  شیوخ 

.یکدور.ار

.وغلآ

.زیربت يزگ  رد 113500 تشور  لوکروش و  نایم  هغارم  زیربت و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.هنوغلآ

نوگلعل شوگانب  نآ  باخرس :  .یخرس  .هزاغ  .ار  تنیز  دنلام  يور  رد  نانز  هک  دشاب  یخرس  .هنوگلگ  .هنوگلآ  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 
ضعب رد  .کیجنم.دـننک ||  هنوـغلآ  هـب  شیور  خرــس  درز  ددرگ  دربـن  رد  ( 1) ار هک  ور  .دیهـش.میسب  هنوغلآ  تس  هداـهنرب  یئوـگ 

.نآ هک  ور  جاردننآ : ( - 1  ) .دنا هداد  زین  هتخیمآ  ینعم  هملک  نیاب  اهگنهرف 

.فلآ

.فُّالا .هدنهدرازه ج ، .فیلا ||  .رگوخ  .هدنریگوخ  ع ص ) [ ) [ِل

.تافلآ

.هِفلآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِل

.همطاف لآ 

.مالسلاامهیلع همطاف  یلع و  لسن  زا  لوسر  دالوا  ِخا ) [ ) [ِل ِط َم

.نتفلآ
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.نتخاس ناشیرپ  .ندرک  شوشم  .نتفشآ  صم ) [ ) [ُل َت

.هتفلآ

ءهملک زا  نم  ناـمگ  هب  ینعم  نیا  ( - 1 (. ) 1) اون یب  .شیورد  .شّوشم ||  .هدـیروش  .ناـشیرپ  .هتفـشآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِت [ُل َت / 
.تسا هدش  عارتخا  دهدیم  ینعم  ریقف  ماوع  شیپ  ًازاجم  هک  ناشیرپ 

.نوعرف لآ 

یم شیوخ  نامیا  تشاد و  نامیا  مان  ناعمـش  ای  لـیبرِخ  اـهنت  وا  لآ  زا  دـنیوگ  نوعرف ؛ لآ  نمؤم  .نوعرف -  ناـسک  ِخا ) [ ) [ِل ِف َع
یسومب ار  یسوم  لتق  دصق  هک  درم  نآ  نوعرف و  نز  هیسآ  لیبرخ و  دنا ، هتـشاد  نامیا  هک  دنا  هدوب  نت  هس  دنیوگ  یـضعب  .تفهن و 

.داد ربخ 

.نوغیرف لآ 

ناماس لآ  تسد  زا  هک  دوب  دـمحم  نبدـمحا  نب  نومأم  ناـنآ  نیتسخن  ناـیهاشمزراوخ ، اـی  مزراوخ  يارما  .ناـینوغیرف  ِخا ) [ ) [ِل َف
نومأم نب  نومأم  سابعلاوباریما  نانآ  نیرخآ  دـنار و  نامرف  نومأم  نبدـمحا  روصنموبا  شرـسپ  وا  زا  سپ  تفای و  مزراوخ  تموکح 

ار مزراوخ  درب و  مزراوخ  هب  رکـشل  وا  یـشک  نیکب  دومحم  دـش و  لوتقم  شیوخ  يارما  تسد  هب  هک  تسا  يوـنزغ  دوـمحم  داـماد 
.ورسخرصان ار ؟ ناناگزوگ  دندادب  شیوخ  تسد  وا ز  تبیه  ناینوغیرف ز  هکنآ  تساجک  درک :  شیوخ  ورملق  ءهمیمض  رخسم و 

.سنفلآ

.Alfonso. Alphonse ( - 1  ) .دوش سنوفدا  هب  عوجر  .سنوفلآ  ( 1 () ِخا [ ) [ُف

.هفلآ

.فلاوا تافلآ ، .هدنریگوخ ج ، .رگوخ  .فلآ  ثینأت  ع ص ) [ ) [ِل َف

.درواق لآ 

هداوناخ نیا  سسؤم  .دنا  هتشاد  لقتسم  تموکح  نامرک  رد  ق .   . ات 583 ه لاس 433  زا  هک  هقجالـس  زا  يا  هداوناخ  مان  ِخا ) [ ) [ِل َو
ناشیا نیرخآ  نت و  هدزیس  اهنآ  نایاورنامرف  ءهرامـش  و  قوجلـس ، نب  لیئاکیم  نبدواد  کیب  يرغچ  نبدرواق  نالـسراارق  نیدلادامع 

.دوش همان  تغل  نیمه  رد  قوجلس » لآ   » لیذ نامرک  ءهقجالس  هب  عوجر  .تسا  هدوب  زغ  ناکرت  ناشضارقنا  یناث و  هاشدمحم 

.سارق لآ 

.لیذه ینب  نیمز  رد  دشاب  هوک  ود  مان  دبام  سارق و  لآ  .هارش و  ءهیحانب  یئاههوک  مان  دشاب ) امرس  سرق  ( ) ِخا [ ) ُق [َق / 
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.کلآ

.بیطلا لبنس  رهاوجلارحب || .) ( ) هیودالا ضایر   ) .کلاود هیودالا .) ضایر   ) .هنُشا .هلآ  ِا ) [ ) [َل

.هیوکاک لآ 

ناشیا نیرتمهم  .دنا  هتـشاد  لالقتـسا  هب  ییاورنامرف  دنواهن  نادـمه و  رد  ق .   . ات 443 ه زا 398  هک  ناتـسدرک  ءهملاید  ِخا ) [ ) [ِل َي
ناشیا زا  دعب  یلع و  زرمارف  نیدلاریهظ  شرسپ  یملید و  ءهلودلادجم  لاخ  رسپ  هیوکاک  نبرایزنمشد  نب  دمحم  رفعجوبا  هلودلاءالع 

.تسا و هتشاد  تموکح  زنطن  رد  نیمود  دنواهن و  نادمه و  رد  نیلوا  هک  تسا  هلودلاءالع  نب  برحوبا  هلودلاءالع و  نب  بساشرگ 
.دوب هقجالس  تسد  هب  نانآ  ضارقنا 

.هثکثک لآ 

یلاها اراخب  حتف  زا  سپ  ملـسم  نب  ۀـبیتق  .دـندوب  مرتحم  رگناوت و  ناناگرزاب  بلغا  هک  اراخب  ءهنکـس  زا  یموق  ِخا ) [ ) [ِل َك َك َث
نانآ بادآ  هب  رشاعم و  بارعا  اب  یلاها  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دنهد و  برعب  ار  دوخ  عایض  اه و  هناخ  زا  همین  کی  ات  دومرف  ار  رهش 

رد دنتـشاذگ و  برعب  هرابکیب  رهـش  رد  ار  دوخ  كالما  اه و  هناخ  هثکثک  لآ  .دـنیاینرب  دادـترا  ناـیغط و  ددـصرد  دـنوش و  سونأـم 
هناخ نآ ، درگادرگ  درک و  یناتسوب  ارحـص و  شیوخ  کشوک  رد  رب  سکره  دندرک و  انب  دوخ  يارب  کشوک  دصتفه  رهـش  نوریب 

ناثکثک ار  ناشیا  هک  اراخب  رد  دـندوب  یموق  هک  تسا  هدـمآ  یخـشرن  ياراخب  خـیرات  رد  .تخاـسب  دوخ  نارکاـچ  عاـبتا و  يارب  اـه 
ناناقهد زا  ناشیا  و  يدوب ، هدایز  فرـش  ار  ناشیا  اراخب  لها  نایم  رد  تلزنم و  ردق و  تمرح و  اب  دندوب  ینامدرم  ناشیا  يدنتفگ و 

(. یخشرن ياراخب  خیرات   ) .رگناوت دندوب و  ناناگرزاب  لیصا و  دندوب  ابرغ  دندوبن 

.ریثک لآ 

دنراد و لزنم  اهرداچ  هایـس  رد  هک  لوفزد  دور  بونج  برغ و  رد  راوناخ  رازه  هس  زا  بکرم  ناتـسزوخب  يا  هلیبق  مان  ِخا ) [ ) [ِل َك
نآ زج  همغایـض و  هجفانع و  دعـس و  ياه  هریت  هب  هلیبق  نیا  تسا و  نکاس  هلیبق  نیا  زا  راوناخ  دصیـس  کیدزن  زین  تاـموق  ءهیرق  رد 

.دنراد تروی  مشاه  رهن  لحاس  ات  نانآ  .دوشیم و  بعشنم 

.ترک لآ 

تاره نانآ  تخت  ياپ  دنا و  هدنار  تموکح  ق .   . ات 791 ه زا 643  هک  نایروغ  داژن  زا  ناریا  قرش  كولم  زا  يا  هقبط  ِخا ) [ ) [ِل َك
نارس زا  یکی  نیدلا  نکر  شیوخ  ّدج  نامزب  وا  و  نیدلا ، نکر  کلم  ءهدازرتخد  دمحم  نیدلا  سمش  نامدود  نیا  ءهلـسلسرس  .دوب 

(، 705-677  ) تسشن وا  ياجب  دمحم  نیدلا  سمش  رسپ  نیهک  نیدلا  نکر  وا  زا  سپ  و  (، 676-643  ) دوب زیگنچ  نیبرقم  زا  هاپس و 
رـسپ نیدلا  ثایغ  هلـسلس  نیا  ياورنامرف  نیمراهچ  (، 706-705  ) دیـسر ردپ  ماقمب  نیدلارخف  وا  رـسپ  نیهک  نیدـلا  نکر  زا  دـعب  و 

نیمتفه و  (، 732  - 730  ) ظفاح کلم  نیمـشش  (، 730-729  ) دمحم نیدـلا  سمـش  نانآ  نیمجنپ  و  (، 729-707  ) تسا نیدلارخف 
رومیتریما ار  وا  و  (، 783-771  ) تفرگ ردپ  ياج  نیدلا  ثایغ  شرـسپ  وا  زا  سپ  و  (، 771-732  ) تسا نیسح  نیدلازعم  هدود  نیا 

.دیدرگ ضرقنم  ترک  لآ  ءهلسلس  دندیسر و  لتقب  وا  رماب  رد 787  اجنآ  رد  داتسرف و  رهنلاءاروامب  رسپ  اب  هدرک و  بولغم  ناکروگ 
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.ردناسکلآ

.Alexandre. Alexander ( - 1  ) .دوش ردنکسا  هب  عوجر  ( 1 () ِخا [ ) ِد [ِل ْد / 

.لکلآ

( يوسنارف )Alcohol یسیلگنا , )  .) .دوش لکلا  هب  عوجر  .بارش و  رَهوج  .رهوج  .لُْکلَا  لحُکلَا ) ِیبرع  زا  ( ) 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ُك
Alcool ( 1)

.یلکلآ

داتعم نآ  عاونا  ریاس  مر و  كاینک و  قرع و  بارش و  نوچ  راد  لکلا  ياهبورشم  ندیماشآ  رایسب  هب  هکنآ  .یلکلا  یبسن ) ص  [ ) [ُك
.تسا

.یکلآ

.یکلاپ ِا ) [ ) [َل

.نوگلآ

(. ناتسگنهرف  ) .هدشیم هدیمان  ولَْکلآ  رتشیپ  هک  ناتسدرک  زّقَس  ياهیدابآ  زا  یکی  مان  ِخا ) )

.هنوگلآ

هدیشکرب یئوگ  افص  زک  شوگانب  نآ  باخرس :  .هزاغ  .هخرس  .ار  تنیز  دنلام  يور  رد  نانز  هک  یخرس  .هنوغلآ  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 
.دیهش.میسب هنوگلآ  تس 

.ثیل لآ 

هاپس رادرس  ق .   . لاس 224 ه رد  نامدود  نیا  سسؤم  رافص  ثیل  نب  بوقعی  .ناریا  كولم  زا  يا  هلسلس  مان  .نایرافـص  ِخا ) [ ) [ِل َل
خـلب و رورمب  دـش و  فرـصتم  زین  ار  زاریـش  نآ  یـسرک  سراـف و  هدرک و  رخـسم  ار  تاره  لاـس  ناـمه  رد  دوـب و  ناتــسیس  مکاـح 
ار يولع  دیز  نب  نسح  دیـشک و  ناتـسربطب  رکـشل  تخاس و  عزتنم  نایرهاط  زا  ار  ناسارخ  لاس 259  هب  درک و  هضبق  ار  ناتـسراخت 
تسکـشب و ار  وا  هداد و  فاـصم  بوقعی  اـب  هفیلخ  دـمتعم  ردارب  یـسابع  قـفوم  .تفاتـش  دادـغب  يوـسب  زاوـها  هار  زا  هدرک  بوـلغم 

هفیلخ سپس  نکل  تفای  زور  مین  ناتـسدرک و  سراف و  ناسارخ و  تموکح  هفیلخ  بناج  زا  ورمع  وا  ردارب  .تشذگرد   265 بوقعی
رد رهاـط  ورمع ، ءهریبـن  .تشگ  ریـسا  بوـلغم و  ورمع  تخیگنارب و  وا  تمـصاخمب  ار  یناـماس  لیعامـسا  هدرک و  میب  وا  تردـق  زا 

.داتسرف دادغبب  بوقعی  شردارب  اب  ار  وا  يرکبـس  هدش و  ریـسا  يرکبـس  تسد  هب  رد 290  تسـشن و  وا  ياجب  لاس 287  هب  ناتسیس 
و دندیـسر ، ماقم  نآ  هب  زین  نانآ  زا  يا  هراپ  دندوب و  یقاب  ناتـسیس  رد  دوخ  يدادجا  تموکح  ياعدا  رد  یتدـم  هداوناخ  نیا  دافحا 

.دندش ضرقنم  يونزغ  دومحم  تسد  هب  تبقاع 
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.ولاملآ

.نارهط يزگ  رد 464800 زازمغا  یپ و  کین  نایم  هنایم  هب  ناجنز  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.ناملآ

كرامناد و ءهریزج  هبـش  لامـش و  يایرد  نآ  یلامـش  ّدـح  .يزکرم  ياپورا  هب  یتکلمم  مان  یقـشمد .)  ) .یناـملآ .ْیناـملآ  ( 1 () ِخا )
دنله و یبرغ ، ّدح  سیوس و  ایلاتیا و  ناتـسراجم و  یکاولـسُکِچ و  ياهروشک  یبونج ، دح  ناتـسهل و  یقرـش ، ّدح  کیتلاب و  يایرد 
.م زا 1935  یلو  تسا  هدوب  هنکس  نویلیم  اب 66 عبرم  رتمولیک  نآ 472034  قباس  تعـسو  .دشابیم  هسنارف  كروبمازگول و  کیژلب و 
ار ناتـسهل  زا  یتمـسق  یکاولـسُکِچ و  زا  یتمـسق  شیرطا و  روشک  راس و  ءهیحاـن  هدوزفا و  دوخ  كاـخ  تعـسو  رب  جـیردت  هب  دـعبب 

نیلِْرب رهش  نآ  یـسرک  .دسریم  نویلیم  هب 74 نآ  ّتیعمج  عـبرم و  رتـمولیک  هب 583280  نآ  ینونک  تحاـسم  تسا و  هدرک  فرـصت 
.دوریم رامـشب  ناملآ  یتراـجت  یملع و  یـسایس و  یتعنـص و  ياهرهـش  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا و  هنکـس  ياراد 4250000  َنلِْرب ) )
ْملِهلیو لاس  نیا  رد  یلو  دشیم  لیکشت  دندوب  لالقتـسا  بحاص  کی  ره  هک  یکچوک  ياهروشک  زا  .م  لاس 1871  ات  ناملآ  روشک 
سیسأت ار  ناملآ  گرزب  يروطارپما  هتخاس و  دّحتم  ار  روبزم  ياه  تلود  دیدرگ  قفوم  كرامـسیب  دوخ  مظعاردص  يرایتسدب  لّوا 

هب نآ  ءهطورـشم  تموـکح  ( 1918  ) گـنج زا  سپ  یلو  دوـب  هدـّحتم  ءهطورــشم  .م  گنج 1914  نایاپ  اـت  ناـملآ  تموکح  .دـنک 
Allemagne ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دش لیدبت  تلود  زا 16  بّکرم  يروهمج 

.جاتحم لآ 

، دـنا هدوب  یلاع  بصانم  ياراد  مهم و  ياهراک  يدـصتم  يونزغ  یناماس و  ناهاشداپ  دـهع  رد  هک  روهـشم  يا  هداوناخ  ِخا ) [ ) [ِل ُم
نب دـمحم  رکبوبا  هداوناخ  نیا  فورعم  ریما  نیتسخن  تسا ، هتـشاد  صاـصتخا  ناـشیاب  رهنلاءارواـم  رد  ناـیناغچ  تیـالو  تموکح و 
لاس رد  هدش و  ناسارخ  نارمکح  رالاسهپـس و  یناماس  دـمحا  نبرـصنریما  فرط  زا  ق .   . لاس 321 ه رد  هک  تسا  جاـتحم  نبرفظم 

.تسا هتفای  تافو   329

.دمحم لآ 

ّینک و یقـشاع  رگا  يدعـس  مالـسلاامهیلع :  همطاف  یلع و  لسن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  ربماـیپ  داـفحا  دـالوا و  ِخا ) [ ) ْمَح َم [ِل ُم 
.يدعس.دمحم لآ  تسا و  سب  دمحم  قشع  یناوج 

.سادرم لآ 

نب حلاص  یلعوبا  هلودلادسا  ق ).   . 414-472 ه  ) دنا هدرک  تموکح  بلح  رد  هک  بالک  ینب  برع  يارما  زا  يا  هلسلس  ِخا ) [ ) [ِل َم
بلح لها  يدـنچ  زا  سپ  .دوب  یمطاف  يافلخ  رایتخا  رد  بلح  نامز  نآ  هدـمآ و  بلحب  لاس 412  دودـح  رد  نانآ  نیتسخن  سادرم 

شکمـشک عازن و  رد  شنادناخ  وا و  اب  یمطاف  يافلخ  هتـسویپ  یلو  دنداد  هلودـلادسا  فرـصتب  ار  نآ  هدـیروش و  شیوخ  مکاح  رب 
، سادرم نب  ۀلودلا  باهـش  سادرم ، نب  حـلاص  تسا : نیا  هلـسلس  نیا  يارما  مان  .دـندشیم  بولغم  یهاگ  بلاغ و  یهاگ  هک  دـندوب 

.هلودلادیشر نب  قباس  هلودلادیشر ، نب  ۀلودلا  لالج  هلودلا ، باهش  نب  ۀلودلادیشر  هیطع ، هباوذوبا  سادرم ، نب  ۀلودلازعم 
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.ناورم لآ 

نب ناورم  ناورم ، لآ  ءهفیلخ  نیلوا  .دندیـسر  تفالخ  هب  نایفـسوب  لآ  زا  سپ  هک  دنتـسه  يوما  ياـفلخ  زا  يا  هلـسلس  ِخا ) [ ) ْرَم [ِل 
نب كاحـض  هکنآ  زا  سپ  تساخرب و  ماش  قشمد و  رد  تفالخ  يوعدب  ق .   . ءهنـس 64 ه رد  دیزی  نب  ۀیواعم  زا  دعب  هک  تسا  مکح 
دیلو رد 65 و  ناورم  نب  کلملادبع  شرـسپ  وا  زا  سپ  دـنار ، تفالخ  هام  راهچ  درک  بولغم  ار  ریبز  نب  هللادـبع  رادرـس  يرهف  سیق 

رد 126 و ثلاث  دـیزی  رد 125 و  یناث  دـیلو  رد 105 و  ماـشِه  رد 101 و  یناث  دـیزی  رد 99 و  رمع  رد 96 و  نامیلـس  رد 86 و  لوا 
رامح ناورم  یناسارخ  ملسموبا  و  دنتشاد ، نیملسم  تفالخ  ماقم   132 ات زا 127 رامح  ناورم  هب  بقلم  یناث  ناورم  رد 126 و  میهاربا 

.یئانس.دانع هارب  زج  دنتفرن  هک  دایز  هلفس  لآ  ناورم و  لآ  دندش :  نانآ  ماقم  مئاق  یسابع  يافلخ  تشکب و  هدرک  بولغم  ار 

.عشعشم لآ 

ناتسزوخب ق .   . رد 848 ه هللا  ۀبه  نب  حالف  نبدمحمدیس  نانآ  سیئر  هک  يوسوم  يولع  تاداس  زا  ینادناخ  مان  ِخا ) [ ) [ِل ُم َش َش
نیا هکنآ  زا  سپ  .درک  یم  ذّملت  دهف  نبدمحا  خیش  دزن  دوب و  هینید  مولع  بّالط  کلـس  رد  تسخن  درم  نیا  .درک  تیودهم  يوعد 
دالب ضعب  ماکح  ارما و  اب  دنتخادرپ و  زات  تخات و  تراغ و  بهن و  هب  وا  رماب  هدیورگ و  ودب  بَرَع  زا  یعمج  دمآ  ادیپ  وا  رد  هیعاد 

تشگ و یلوتسم  ناتسزوخ  سراف و  قارع و  ياهرهش  زا  يرایسب  رب  تفرگ و  تّوق  وا  راک  ات  درک  اهگنج  ناتـسزوخ  برع و  قارع 
ردـپ تایح  رد  دریگب  ار  وا  تاحوتف  ءهلابند  ردـپ  زا  سپ  تسناوتیم  هک  یلع  وا  عاجـش  روشحلـس و  رـسپ  .تشذـگرد  لاس 875  رد 
دمحم نیدـلا  سمـش  هکناـنچ  دوـب  تـسود  مـلع  يدرم  وا  و  تسـشن ، وا  ياـجب  دمحمدیــس  رگید  دـنزرف  نـسحم  ناطلــس  درمب و 

لوا لیعامسا  هاش  ار  ود  نآ  و  دندیـسر ، یئاورنامرفب  بویا  یلع و  نسحم  زا  سپ  .تشاگن  وادیرجت  رب  ار  دوخ  ءهیـشاح  يدابآرتسا 
هدود نیا  ناگدـنامزابب  هیوفـص  تسد  زا  هزیوح  تموکح  یتدـم  اـت  نکل  دـیناسر  لـتقب  هدرک  روـهقم  بوـکنم و  رد 914  يوـفص 

.دوب ضوفم 

.رفظم لآ 

ییاورنامرف لالقتـسا  هب  ناتـسدرک  نامرک و  سراف و  رد  ق .   . ات 795 ه زا 713  هک  ناـیاورنامرف  زا  يا  هلـسلس  ِخا ) [ ) ْفَظ َف [ِل ُم 
نب نیدــلا  عاجـــش  هاــش  وا  زا  سپ  (، 760-713  ) تـسا رفظم  نـب  دـمحم  نیدــلازرابمریما  ناـمدود  نـیا  ءهلــسلسرس  .دــنا  هدرک 
هاش (، 795 - 760  ) نیدلازرابم نبدـمحا  نب  نیدـلادامع  (، 777  - 760  ) نیدـلازرابم نبدومحم  هاـش  (، 786-760  ) نیدلازرابمریما

نبرفظم هاش  نبروصنم  هاش  (، 790-786  ) عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز  ناطلس  (، 795-789  ) نیدلازرابمریما نب  ییحی  نیدلا  ةرصن 
نیدـلا نیعم  دـیوگ  نونظلا  فشک  بحاص  هکنانچ  تخادـنارب و  ناکروگ  رومیتریما  ار  هلـسلس  نیا  (. 795-790  ) نیدلازرابم ریما 

.یهلا بهاوم  مان  هب  هلسلس  نیاب  عجار  ( 757  ) یسراف هب  تسا  یخیرات  ار  يدزی 

.رفصعم لآ 

.گنر مین  خرس  .راد ||  مرد  یهام  یمسق  بکرم ) ِا  [ ) [ُم َع َف

.بلهم لآ 
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.دوب اجنآ  ریما  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بناج  زا  نمی و  مدرم  زا  هرفُصوبا  .هبلاهم  .هرفص  یبا  نب  بلهم  لآ  ِخا ) [ ) ْلَه َل [ِل ُم 
هاگنآ تسکشب و  تبون  دنچ  ار  نانآ  درک و  اهگنج  هقرازا )  ) جراوخ اب  تفای و  ناسارخ  تراما  ریبز  هللادبع  بناج  زا  وا  رـسپ  بلهم 

دنک علخ  شویج  تراـما  زا  ار  بلهم  درک  دـهج  دـنچره  تشگ  بوـصنم  قارع  ناـسارخ و  تراـماب  یفقث  فـسوی  نب  جاـجح  هک 
تشاد و ورم  تراـما  بلهم  نب  ةریغم  درک و  تاـفو  ق .   . لاس 102 ه رد  داتـسرف و  ناسارخ  تراماب  ار  وا  جاجح  تبقاـع  تسناوتن ،
درک و لوزعم  ار  وا  جاجح  سپـس  دوب ، ناـسارخ  یلاو  لاـس  هس  ردـپ  زا  سپ  بلهم  نبدـیزی  و  تفاـی ، ناـمرف  ردـپ  تاـیح  رد  ورمب 
رد کلملادـبع  نب  نامیلـس  دوب و  یخـس  ملاـع و  يدرم  لـضفم  نیا  و  داد ، بلهم  نب  لـضفم  ینعی  وا  ردارب  هب  ار  ناـسارخ  تراـما 
درک دنب  لزع و  ناسارخ  تراما  زا  ار  دیزی  زیزعلادبع  نب  رمع  درپس ، بلهم  نبدیزی  هب  تلاصا  هب  ار  ناسارخ  تراما  شیوخ  تفالخ 
نیا رد  دلخم  دنیوگ  و  داتسرف ، زیزعلادبع  نب  رمع  دزن  قشمدب  ًالولغم  تفرگب و  ناسارخ  ریما  حارج  زین  ار  بلهم  نبدیزی  نبدلخم  و 
دازآ زین  ار  دیزی  يو  تعافـشب  دوشخبب و  وا  رب  رمع  داد و  اطع  احلـص  جیواحم و  ارقفب و  مرد  رازهدصتـشه  دوب  دنب  رد  هکنیا  اب  هار 

ار هملـسم  دوخ  رـسپ  کلملادبع  نبدیزی  دـش و  هرـصب  هب  بلهم  نبدـیزی  دوب  گرم  رتسب  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  هاگنآ  دومرف و 
نبدیزی یبلهملا و  متاح  نب  حور  نادناخ  نیا  ناگرزب  زا  .دش و  هتشک  گنج  نیا  رد  بلهم  نبدیزی  داتسرف و  بلهم  نبدیزی  گنجب 

، ییحی نب  دمحم  هللادبعوبا  سیئر  هیقف  تسا  هلمجنآ  زا  دـنام ، باقعا  دالوا و  ناسارخ  رد  بلهم  نبدـیزی  زا  و  تسا ، یبلهملا  متاح 
.دنا هدوب  نیثدحم  اهقف و  ارما و  زین  روباشن  قهیب و  رد  نادناخ  نیا  زا  و 

.لاکیم لآ 

نبروس یتساوید  نبرکب  نب  مساق  نب  لیربج  نبدـحاولادبع  نب  لاـکیم  داـفحا  زا  قهیب ، روباـشین و  هب  میدـق  ینادـناخ  ماـن  ِخا ) [ ) [ِل
ساـبعلاوباریما تسا  هدود  نیا  زا  و  تـسا ، لاـکیم  نـب  هاـش  وا  دـنزرف  روـگ و  مارهب  نـبدرجدزی  نـبزوریف  نبروـس  نبروـس  نبروـس 

دمحموبا لیعامسا  سابعلاوبا  رسپ  تسوا و  ردپ  سابعلاوبا و  مان  هب  دیرد  نبا  ءهروصقم  لاکیم و  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  لیعامـسا 
تاریخ و رب  فـقو  شیوـخ  كـالما  دوـب و  روباـشین  سیئر  وا  تسا و  هتـشذگرد  ق .   . ءهنـس 392 ه رد  سابعلاوبا  .تسا و  هللادـبع 

دمحا نبهللادـیبع  لضفلاوبا  ملاع  ریما  وا  دـنزرف  یلاکیم و  لیعامـسا  نب  یلع  نبدـمحاریما  تسا  نادـناخ  نیا  زا  زین  .درک و  تاربم 
و تسا ، لئاسر  ناوید  ار  وا  هدوب و  رثن  مظن و  بحاص  وا  نآ و  ریغ  هغالبلا و  نوزخم  باتک  بختنملا و  ای  لحتنملا  باـتک  بحاـص 

یبا ریمالا  نب  یلع  ءارمالا  لامج  سیئر  ریما  تسا و  رعش  ناوید  ار  یلعریما  تسا و  لیعامساریما  یلعریما و  نیـسحریما و  وا  نارـسپ 
.تسا هداوناخ  نیا  زا  هّدج  فرط  زا  نیسحلا  هللادبع 

.نلآ

(. نیودتلا  ) .دنا هدوب  نکاس  رزخ  رحب  یلاوح  رد  هک  يا  هفیاط  مان  ِخا ) ][ )

.نیدلارصان لآ 

رکـشل یهدنامرفب  کلملادبع  بناج  زا  كرت  یمالغ  نیکتبلآ  ق .).   . 582 ه  - 351  ) نایونزغ .نیکتکبـس  لآ  ( ِخا [ ) يد ْدِر  [ِل ِص 
هنزغ رهـش  ینعی  شیوـخ  نیـشیپ  رقمب  دـیدرگ و  لوزعم  بصنم  نیا  زا  رد 351  کلملادـبع  زا  سپ  دـش و  بوصنم  ناـسارخ  میقم 

و درمب  رد 355  وا  تـفرگ و  ردـپ  ياـج  وا  رـسپ  قاحـسا  رد 352  تفاـی و  تاـفو  يدوزب  یلو  درک  ریخــست  ار  هـنزغ  تشگزاـب و 
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رگید مالغ  نیکتکبس  وا  زا  سپ  دنار ، نامرف  ات 366  زا 362  يریپ  وا  زا  سپ  درک و  تراما  ات 362  زا 355  نیکتبلا  مالغ  نیکتاکلب 
طسب برغم  قرشم و  فرط  زا  ار  شیوخ  ورملق  نیکتکبس  تسا ، يونزغ  ءهلسلس  یعقاو  سسؤم  وا  دیـسر و  تراما  ماقم  هب  نیکتبلا 

واب ار  ناسارخ  تموکح  یناماس  حون  درک و384  ریخست  ار  رواشیپ  رهـش  بولغم و  ار  توپجر  لئابق  ناتـسودنه  بناج  زا  ینعی  داد 
طایتحا هار  زا  ًةروص  نکیل  تشاد  يرترب  ناـیناماس  رب  رادـتقا  ثیح  زا  رخاوا  رد  هکنیا  اـب  شیوخ  تراـما  تدـم  رد  نیکتکبـس  .داد 

نیرتگرزب زا  یکی  وا  دـش و  وا  نیـشناج  دومحم  شرـسپ  درک  تافو  نیکتکبـس  رد 387  هکنیا  زا  سپ  درکیم ، ناـنآ  تـیعبت  راـهظا 
هنزغ ناسارخ و  تموکح  هفیلخ  بناج  زا  ًامیقتسم  درک و  لزع  ار  دوخ  کچوک  ردارب  لیعامـسا  رما  لوا  رد  تسا ، مالـسا  نیطالس 

ریمـشک و دودـح  ات  ار  دوخ  ياهیـشکرکشل  ءهنماد  تخات و  ناتـسودنهب  یناخ  کلیا  نیناوخ  اب  حلـص  زا  سپ  دـش و  ضیوفت  ودـب 
دالب ناتسودنه  تاحوتف  رب  هوالع  .درک  تراغ  رد 415  ار  تانموس  تفرگ و  ار  ارتُم  جونق و  دـالب  لاس 408  رد  داد و  طسب  باجنپ 

نانامکرت یلو  تفرگب  نآ  تختیاپ  ود  دنقرمـس  اراخب و  اب  ار  رهنلاءاروام  تخاس و  شیوخ  ورملق  ءهمیمـض  ار  اـیلع  باـغرم  روغ و 
درک افلخ  کلامم  ءهلخادب  هک  يرفـس  زا  تعجارم  زا  سپ  دنتفرگ ، توق  وا  نامز  رد  دندرکیم  نایونزغ  تعاطا  رهاظب  هک  یقوجلس 

نیرتـگرزب تسا و  روهـشم  تیاـهن  بدا  ملع و  زا  وا  قـیوشت  .تشذـگرد  هنزغ  رد  رد 421  تخاـس و  عزتنم  هملاـید  زا  ار  ناهفـصا 
دالوا و زا  .دندش و  تیبرت  وا  تیامح  فنک  رد  دومحم و  رصع  رد  نانآ  لاثما  یخرف و  يرصنع و  یسودرف و  نوچ  یـسراف  يارعش 

تـسکش هقجالـس  اب  یگنج  رد  هک  هللا  نیدـل  رـصانلا  لوا ، دوعـسم   421 هلودـلا لالج  دـمحم ، دنـشابیم : لیذ  ناهاشداپ  وا  ناگریبن 
لامج دازخرف ،  440 هلودلازع دیشرلادبع ،  440 هلودـلاءاهب نسحلاوبا ، یلع   440 یناث دوعسم   440 هلودلا باهـش  دودوم ،  432 تفای

509 هلودـلا ناطلـس  نالـسرا ،  508 هلودـلا لاـمک  دازریـش ،  492 هلودـلاءالع ثلاـث ، دوعـسم   451 هلودـلاریهظ مـیهاربا ،  444 هلودلا
.دـنتخادنارب ناـیروغ  ار  هلـسلس  نیا  555-582 و  هلودـلا جات  کلم ، ورـسخ   547 هلودلازعم هاشورـسخ ،  512 هلودـلا نیمی  هاشمارهب ،

(. لوپ نیل  یلناتسا  مالسا  نیطالس  تاقبط  زا  راصتخا  هب  لقن  )

.جنلآ

.هچولآ ِا ) [ ) [ُل

.حاجن لآ 

كولمم حاجن  نانآ  ءهلـسلسرس  ق .).   . 412-553 ه  ) دنا هدنار  مکح  یتدم  دـیبز  رد  هک  مالـسا  نیطالـس  زا  يا  هفئاط  ِخا ) [ ) [ِل َن
ار دیبز  رهـش  حیلُـص  ینب  ءهفئاط  لاـس 454  رد  درکیم و  تموکح  دـیبز  رد  وا  ناـمز  رد  دوب و  داـیز  ینب  كولم  زا  ناـجرم  یـشبح 

ءهطـساوب دـندنار و  مکح  اجنآ  رد  وا  دالوا  تشاد و  درتسم  حیلـص  ینب  زا  ار  اجنآ  لاس 473  رد  حاجن  رسپ  نکیلو  دندرک  فرـصت 
454 حاجن لآریغ  زا  یحیلص  یعاد  یلع   412 دیؤملا حاجن  تسا : بیترت  نیدب  حاجن  لآ  كولم  یماسا  .دندش  ضرقنم  يدـهم  ینب 
517 روصنم نب  یناـثلا  کـتافلا   503 کتاـفلا نبروصنملا   498 شیج نب  لوـالا  کـتافلا   482 حاـجن نب  شیج   473 حاجن نبدیعس 

531 روصنم نب  دمحم  نب  ثلاثلا  کتافلا 

.رصن لآ 

ناهاشداپ زا  هتشاد  تموکح  قارع  رد  هک  برع  يارما  زا  يا  هلسلس  .هرذانم  .هریح  كولم  .يدع  نبورمع  لآ  .مخل  لآ  ِخا ) [ ) [ِل َن
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اب رـصاعم  رـصن  نب  يدـع  نبورمع  اهنآ  ءهلـسلسرس  ...هدوب  هفوک  کیدزن  هریح  رهـش  نانآ  تموکح  زکرم  .دـندرکیم  تعاطا  ناریا 
رد هفنا  ریـصق  عدج  ام  ءرم  تسا و ال  فورعم  برع  نیب  رد  یتیاکح  ریـصق  شربالا و  ۀمیذج  يدـع و  نیب  .تسا و  ناکباب  ریـشدرا 

سیقلاؤرما نب  نامعن  هلـسلس  نیا  فیراـعم  زا  یکی  .م  ات 628  زا 268  نانآ  تنطلـس  يادـتبا  .تساهنآ  تیاکحب  هراشا  برع  لاثما 
یکدوک نامز  رد  روگ  مارهب  هک  نامعن  نبرذـنم  رگید  و  تسا ، هدرک  انب  وا  يارب  رامنـس  ار  قنروخ  رـصق  هک  .م )  431-403  ) تسا

زا وا  هدوب ، دابق  اب  رـصاعم  اهنآ  نیرتروهـشم  .م ،)  514-507  ) ءامـسلاءام نب  سیقلاؤرما  نبرذنم  و  .م ،)  473-431  ) درب رـسب  وا  دزن 
ّدر يو  هب  ار  وا  تموکح  ناوریـشونا  دراذـگ و  وا  ياجب  ار  يدـنک  ورمع  نب  ثراح  لوزعم و  ار  وا  دابق  درک ، اـبا  كدزم  نید  لوبق 

يراگتساوخ شیوخ  نادنزرف  يارب  ار  يو  مع  نارتخد  ضعب  زیورپورسخ  .م ،)  613-585  ) سوباقوبا رذنم  نب  نامعن  رگید  و  درک ،
يارب دوخ  راچان  دـنتفریذپن ، ار  وا  نانآ  هدرب و  لئابق  ضعبب  هانپ  نامعن  تفرگ و  مشخ  يو  رب  زیورپورـسخ  دـیزرو ، ابا  ناـمعن  درک ،
کی هب  ار  وا  تکلمم  ورـسخ  تشذگرد و  نوعاطب  .م  لاس 613  ات  درک  سوبحم  هتفرگ و  ار  وا  ورـسخ  دمآ ، ورـسخ  رابردب  شزوپ 

دـش و هتـشک  یگنج  رد  نیرحب  رد  ناـمعن  نبرذـنم  هلـسلس  نیا  كوـلم  ِنیرخآ  .دیـشخب  هصیبـق  نب  ساـیا  نادـناخ ، نآ  ریغ  زا  نت 
هدرک رکذ  هنوگنیدـب  ار  نانآ  تنطلـس  تدـم  كولم و  ءهدـع  یناهفـصا  نسح  نب  ةزمح  .م .)  632  ) دیدرگ ضرقنم  نانآ  ءهلـسلس 

مارهب و روپاش و  نبزمره  ریشدرا و  نبروپاش  رـصاعم  يدع ، نبورمع  نب  سیقلاؤرما  .ناکباب  ریـشدرا  رـصاعم  يدع ، نبورمع  تسا :
فاتکالاوذ و روپاش  رـصاعم  سیقلاؤرما ، نبورمع  .فاتکالاوذ  روپاش  زمره و  یـسرن و  مارهب و  نب  مارهب  نب  مارهب  مارهب و  نب  مارهب 

نبدرجدزی روپاـش و  نب  مارهب  روپاـش و  نبروپاـش  روپاـش و  ردارب  ریـشدرا  رـصاعم  ورمع ، نبءادـب  نب  سیقلاؤرما  .ریـشدرا  شردارب 
روگ و مارهب  نبدرجدزی  روگ و  مارهب  رصاعم  نامعن ، نبرذنم  .روگ  مارهب  مارهب و  نبدرجدزی  رـصاعم  سیقلاؤرما ، نب  نامعن  .روپاش 

.دابق رصاعم  دوسا ، نب  نامعن  .دابق  رصاعم  رذنم ، نبرذنم  .دابق  شالب و  درجدزی و  نبزوریف  رصاعم  رذنم ، نبدوسا  .درجدزی  نبزوریف 
، ورمع نب  ثراح  .ناوریشونا  دابق و  رصاعم  سیقلاؤرما ، نبرذنم  .دابق  رصاعم  نامعن ، نب  سیقلاؤرما  .دابق  رـصاعم  همقلع ، نبرفعیوبا 

رصاعم رذنم ، نب  سوباق  .ناوریشونا  رصاعم  رذنم ، نبورمع  .ناوریـشونا  رـصاعم  مود ،) راب   ) سیقلاؤرما نبرذنم  .ناوریـشونا  رـصاعم 
رصاعم هصیبق ، نب  سایا  .زیورپورسخ  زمره و  رصاعم  رذنم ، نب  نامعن  .وا  رسپ  زمره  ناوریشونا و  رصاعم  رذنم ، نبرذنم  .ناوریـشونا 

.رذنم نب  نامعن  نبرذنم  هریح .) کلامم  رب  زیورپورسخ  لماع  یناریا   ) هیداذ .زیورپورسخ 

.هرصن لآ 

.دوش دعم  هب  عوجر  ِخا ) ( ]؟  [ِل

.گنلآ

.رگنس .دنشک  هاپس  ظفح  يارب  هک  يراوید  .دننک ||  رفح  نآ  ریخـست  هرـصاحم و  هاگ  هعلق ، فارطا  رد  هک  يوگ  .لاچروم  ِا ) [ ) [َل
یعمج .دنرامگ ||  ياجباج  نآ  ریخست  يارب  هعلق  فارطا  رد  هک  یهاپس  زا  یعمج  .ار ||  هعلق  ظفح  دنزاس  هک  یلاوح  زجاح و  || 

.دننک نیعم  ياجب  ياج  نآ  تسارح  يارب  هعلق  نورد  رد  هک  مدرم  زا 

.گنلود گنلآ و 

.لوضف دیاز و  ًابلاغ  تالآ و  بابسا و  هماع ، لوادت  رد  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) [َل ُگ ُد َل
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.تخبون لآ 

-136  ) یسابع مود  ءهفیلخ  روصنم  نامز  رد  هک  فورعم  سانش  هراتس  یتشدرز  تخبون  دالوا  زا  یناریا  يا  هداوناخ  ِخا ) [ ) [ِل َن َب
نویتخبون ای  تخبون  ینب  اـی  تخبون  لآ  ار  ناـشیا  ور  نیا  زا  دـنا و  بوسنم  ودـب  گرزب  نادـناخ  نیا  دارفا  هتـسیزیم و  ق ).   . 158 ه

یـسانش و هراتـسب  نوچ  یـسابع  روصنم  .دـنناسریم  یناریا  فورعم  ناولهپ  زردوگ  رـسپ  ویگ  هب  ار  دوخ  تبـسن  نادـناخ  نیا  .دـنمان 
شرـسپ تخبون و  لآ  دـج  تخبوـن  هلمجنآ  زا  درکیم ، عـمج  وـس  ره  زا  ار  ناسانـش  هراتـس  نیمجنم و  تشاد  تبغر  موـجن  ماـکحا 

یتعاس رد  ار  رهـش  نآ  ساـسا  ( 144  ) دادـغب ءهفالخلاراد  ياـنب  ماـگنه  تشاد و  مالـسا  نید  لوبقب  دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  لهـسوبا 
هکنانچ تسناوتیمن  دـش و  ناوتان  ریپ و  روصنم  نامز  رد  تخبون  نوچ  .دوب  هدرک  رایتخا  یموجن  ماکحا  يور  زا  تخبون  هک  تخیر 

رـسپ کی  نیا  زج  تخبون  ًارهاظ  تشامگ و  شیوخ  ياجب  ار  لهـسوبا  دوخ  رـسپ  هفیلخ  رمأب  دیآرب  هلوحم  فئاظو  ءهدـهع  زا  دـیاب 
ات ( 144  ) دادغب يانب  خیرات  نامه  زا  لهسوبا  .دوشیم  یهتنم  لهسوبا  نیمه  هب  اهیتخبون  مومع  تبسن  هچ  تسا  هتشادن  يرگید  دنزرف 

نوراـه ناـمز  تشاد و  تاـیح  زین  روصنم  توف  زا  دـعب  لهـسوبا  .دوب  وا  يامدـن  زا  هفیلخ و  تمدـخ  رد  ( 158  ) روصنم توف  لاـس 
رد و  تسا ، یبرع  هب  يوـلهپ  یـسراف  بتک  نیمجرتـم  زا  یناریا و  نـیمجنم  زا  لهـسوبا  .تـسا  هدرک  كرد  ار  ( 193-170  ) دیشرلا

باتک  - 1 درب : یم  مان  وا  زا  ار  لیذ  باتک  تفه  میدنلا  نبا  .دوب و  یناساس  دهع  یناریا  نیمجنم  بتک  تاعالطا و  وا  دنتـسم  موجن 
زا .لحتنملا  باتک  هیبشتلا 7 -  باتک  لخدملا 6 -  باتک  لیوحت 5 -  باتک  دیلاوملا 4 -  باتک  لافلا 3 -  باـتک  ناطمهنلا 2 - 
يا هدع  يرجه  مجنپ  نرق  لیاوا  ات  هداوناخ  نیا  زا  .تسا  روکذم  راعشا  رابخا و  بتک و  رد  اهنآ  مان  هک  دنام  یقاب  رـسپ  هد  لهـسوبا 

رد مه  هک  یتخبون  لهس  یبا  نب  قاحسا  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  لیبق : زا  دنا  هتساخرب  یمان  ناگدنـسیون  ابدا و  نیثدحم و  املع و 
وا هتشاد و  هضراعم  فورعم  یفوص  جالح  روصنم  نب  نیسح  اب  هدوب و  هیماما  سیئر  دوخ  نامز  رد  مه  هتشاد و  بصنم  هفیلخ  رابرد 

روکذـم لهـسوبا  ردارب  دـمحم  رفعجوـبا  .تسا و  هتـشذگرد  یگلاـسراهچوداتفه  نس  رد  ق .   . ءهنـس 311 ه رد  هدرک و  باـُجم  ار 
لاس 300 و نیب  تسا و  مالک  ياملع  زا  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  دـمحموبا  .تسا  هدوب  رعاش  بیدا و  یتلود و  ياـهراک  يدـصتم 

لئاوا رد  تسین  مولعم  شبسن  ءهلـسلس  هک  یتخبون  میهاربا  قاحـساوبا  .تسا  یناث  لهـسوبا  ءهدازرهاوخ  يو  تسا ، هتـشذگرد   310
هک حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  .تسا  فورعم  وا  زا  توقایب  موسوم  مالک  ملع  رد  یباتک  تسا و  نیملکتم  زا  هتـسیزیم و  مراهچ  نرق 

دراد هطبار  هطمارق  اـب  هک  نیا  تمهتب  ( 317-312  ) لاس جنپ  هدرک و  تافو  لاس 326  رد  هدوب  بئاغ  ماما  موس  بئان  هعیـش  ءهدیقعب 
.تسا و هدمآ  رامـشب  نیمجنم  زا  مراهچ  نرق  لوا  ءهمین  رد  نادـناخ  نیا  زا  ءایربک  نب  یـسوم  نسحلاوبا  .تسا  هدرب  رـسب  سبح  رد 

.تسا ناوید  بحاص  يرعاش  هب 416  یّفوتم  تخبون  نباب  فورعم  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا 

.ولآ

ینعم نآ ، ریاـظن  ولآ و  مشخ  ولامـشپ ، ولآ ، باوخ  ولآ ، لِـگ  نوچ  هبکرم  تاـملک  رد  دولآ ، ففخم  مخرم ) فن  مخرم /  فـم  (ن 
دش ولآ  لگ  نوچ  دنک  الاب  هر  دراد  کبس  رپ  .يولوم.دندب  عماط  زب  ریـش  رد  همه  هک  دندش  ولآ  مشخ  تیب  لها  هلمج  دهد :  هدولآ 

.دنا هدرکن  لامعتسا  احصف  ریاس  یخلب  دمحم  نیدلا  لالج  ترضح  زج  ار  هملک  نیا  .يولوم.دنک  اهینارگ 

.ولآ

ًارهاظ برع  ساجا  تسا و  یسانجا  ياراد  ولآ  نکل  دننک ، یم  همجرت  ساجا  صاجا و  هب  ار  نآ  میدق  نیمجرتم  هک  هویم  یمسق  ِا ) )
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هروبزم تاملک  هب  عوجر  .تسا  دیفس  يولآ  یهوک ، يولآ  اراخبولآ ، یصیقولآ ، هایسولآ ، درزولآ ، نآ  ماسقا  .تسا و  نآ  زا  یمسق 
ات زرب  متفرب  ولامرخ :  ولابلآ ، ولآدرز ، ولاتفش ، نوچ  دنا  هدش  هدناوخ  ولآ  زاب  تسین  مسق  نیا  زا  هک  زین  رگید  ياه  هویم  ضعب  .دوش 

ترس زا  تلاهج  يارفـص  دنار  یک  ملع  میکح و  دنپ  زج  .یناکدنا  طرق  یلع  .ولآ  دورما و  وچ  هروغ  وچ  بیـس و  وچ  وتـسنک  مرایب 
.دـنیوگ ار  ریذـپ  تشخ  شاد  .دزاـسن ||  شرت  دوـخ  ارم  تفگ  دیـسرن  وـلآ  تخردـب  تـسد  ار  نزریپ  لاـثما : .ورـسخرصان -  ؟ وـلآ

(. يریگناهج گنهرف  )

.لیجآ لآ و 

.نآ لاثما  اب  لیجآ  .نآ  زج  لیجآ و  .لیجآ  لآ  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُل

.بوشآ لآ و 

.جرم جره و  .وهایه  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُل

.هیودا لآ و 

دارم نآ  لاثما  زوج و  خـیب  کـخیم ، لـیه ، نیچراد ، هبوچدرز ، لـفلف ، نآ  زا  .نآ و  زج  هیودا و  عاـبتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) ِي ْدَا َي /  [ُل 
.تسا

.کئولآ

گنس دسر  نادب  بآ  هک  هاگنآ  هچ  ار ، لافـس  رجآ و  تسا  یبیع  نیا  دشاب و  لافـس  ای  رجآ  لگ  رد  هک  کهآ  ِدرخ  گنـس  ِا ) [ ) [َء
.دنک هابت  دنکشب و  ار  لافس  ای  رجآ  دفکشب و  هتخپ  کهآ 

.عاضوا لآ و 

.رایسب دئاوز  .اهینوزف  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) ُوا [ُل َا / 

.هاولآ

.دوش جُو  هب  عوجر  .جولولادوع  .جولادوع  .ریگا  .ژرف  .جُو  ِا ) [ ) ْلآ ]

.ولابولآ

یقدـنف ِدـنچ  ءهویم  بغز و  یب  ياهگرب  لئام و  یخرـسب  یتسوپ  اب  تماق  شوخ  تسا  یتخرد  .یلعوبا  يولآ  .یلاب  یلآ  .ولاـبلآ  ِا ) )
سالیگ هک  تسا  نیریـش  شا  هویم  نآ  زا  یمـسق  اهنآ و  لاـثما  هجوگ و  ولآ و  مد  زا  رتزارد  یمُد  اـب  شُُرت ، شوخ  رادـبآ و  خرس و 

هچولآ و ولآدرز و  بیـس و  دـنیوگ :  ایـصارق )  ) ایـسارق ار  ولابولآ  ینانویب  .تسولابولآ و  زا  رت  نشور  سالیگ  ءهویم  گنر  دـنمان و 
.یبتکم.نوریب هتسج  خاش  ینیب  زا  نوخ  ءهرطق  وچ  ولابولآ  .همعطا  قاحسب  .راوخشوخ  رایخ  ّيریزو و  ریجنا  زاب  ولابولآ 
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.اراخبولآ

رگید فورظ  ای  کیخ  رد  دننَک و  ار  نآ  تسوپ  هک  شوخیم  ای  شرت  معطب  خرس و  گنرب  ولآ  یمـسق  .ییاراخبولآ  بکرم ) ِا  [ ) [ُب
.قوقرب .یناسارخ  ولآ  .صاجا  .دنرب  اهرهشب  دننک و 

.رابت لآ و 

.دافحا باقعا و  ( عابتا زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُل َت

.شرتولآ

.ْکِلن بکرم ) ِا  [ ) ُت [ُت ُر / 

.جولآ

.رورعُز .فَدْژَا  .فَدْژآ  .جلآ  ِا ) )

.هچولآ

ولآدرز بیس و  قوسین :  .جنلآ  یکاطنا .) ریرض  دواد   ) .صاجا .كِرِدا  .هجوگ  رت  شرت  درخ و  مسق  .ولآ  رّغصم  رغـصم ) ِا  [ ) ِچ [َچ / 
.همعطا قاحسب  .راوخشوخ  رایخ  ّيریزو و  ریجنا  زاب  وله  دورما و  هچولآ و  و 

.کگس هچولآ 

.یهوکولآ .ْکِلن  .هچولآ  ِشرت  درخ و  تسپ و  مسق  ( بکرم ِا  [ ) ِچ َس َگ [َچ / 

.یناسارخولآ

.اراخبولآ بکرم ) ِا  [ ) [ُخ

.کشخولآ

.هدرک کشخ  یئاراخبولآ  بکرم ) ِا  [ ) [ُخ

.دولآ

، دولآ كاخ  دولآ ، تمهت  دولآ ، بارت  دولآ ، تب  دولآ ، کشا  دولآدرآ ، لـیبق  زا  هبکرم  تاـملک  رد  بکرم ) فن  مخرم /  فم  (ن 
، دولآ بضغ  دولآ ، ضرغ  دولآرکـش ، دولآ ، همرـس  دولآرهز ، دولآ ، گـیر  دولآ ، يوخ  دوـلآ ، نوـخ  دوـلآ ، باوـخ  دوـلآ ، مشخ 
ات شود  هک  یئوگ  دولآ  تب  ءهلام  نوچ  یشیر ، هنوگچ  یشیر  تسا :  هدولآ  فّفخم  دولآ ، یم  دولآ ، کشم  دولآ ، لِگ  دولآدرگ ،
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.دوب ناژوم  هک  شـسگرن  نآ  دـش  باوخ و  دـنامب  دولآ  باوخ  بوخ و  شیدوب  ناژوم  مشچ  ود  .هرامع  .دولاـپ  هوگ  شیر  اـب  زور 
داـب زارد  دـنوادخ  یناگدـنز  تفگ  نیمار .) سیو و  ) .كاـپ لد  اـب  رگنیرفآ  هاـش  َربَا  كاـخ  رب  دوـلآ  يوـخ  يور  نآ  داـهن  .هراـمع 
ءهنتف رازه  یقهیب .) خـیرات   ) .تسا هتـسب  تخـس  رد  نیا  هک  دـنیامن  ناـنزوگ  دیـص  هک  دولآ  مشخ  ریـش  زا  دـشابن  هرهز  ار  ناـهابور 

دز هکنآز  رگم  دش  دهاوخ  رادیب  ام  دولآ  باوخ  تخب  .يدعس  .دولآ  باوخ  هاگن  کی  زا  وت  تسم  مشچ  ود  رادیب  دنک  ار  هدیباوخ 
.ظفاح.ار اـم  راد  روذـعم  نمادـکاپ  خیـش  يا  دولآ  یم  ءهقرخ  نیا  دیـشوپن  دوخب  ظـفاح  .ظـفاح  .امـش  ناـشخر  يور  یبآ  هدـید  رب 

.دوش هدولآ  هب  عوجر  و  یقهیب .) رداصملا  جات   ) .ندش دولآ  گیر  ضضقلا ؛

.یگدولآ

هاش وا  زا  دینـشب  وچ  خَـسَو :  .نَرَد  .خوش  .مرج ||  .روجف  .قسف  .هانگ  .تشز ||  لامعاب  تداع  .شیالآ  .ثَول  ِا ) صماـح ، [ ) ِد [َد / 
زگره هک  ناد  نانچ  .یقیقد.اه  همخت  دـش  كاپ  یگدولآ  زو  اه  همخد  دـشب  دزیا  رون  زا  رپ  هب  نیئآ  هار و  وا  زا  تفریذـپ  هب  نید  هب ،

هب ار  نت  كاپ  نز  .یسودرف.درک  هریخ  یگدولآ  هب  ار  رسپ  درک  هریت  ار  همخت  شردام  رگم  ردپ  نوخب  نازای  تس  هدوبن  رسپ  یمارگ 
یـسب هقرخ  نیا  رد  .یـسودرف.ناشدولاپب  اه  یگدولآ  زا  ناشدومنب  كاـپ  رواد  هر  .یـسودرف.یگدوهیب  هب  دزاـی  ماـن و  درب  یگدولآ 
دنادن دتفا  ثدح  رد  هوگ :  .هرِذَع  .ظفاح.تسناهج ||  ّیبارخ  هقرخ  یگدولآ  .ظفاح.ناشورف  یم  يابق  تقو  اشوخ  تسه  یگدولآ 

.يراکهدب .ماو  .نیَد  .نآ ||  یگریت  بآ ؛ یگدولآ  .يولوم.تسیگدولآ -  ای  يوب  نیا  تسا  نم  زا  تسیچ  يوب 

.ندولآ

نوچ رت ، کشخ و  دـب و  کین و  زا  ّمعا  دـنامب  نیمّود  رد  نآ  زا  يرثا  هکنانچ  يزیچ  هب  يزیچ  ندـش  هدـیلام  ای  ندـیلام  صم ) [ ) [َد
ثولم .ثیولت  .دـیآ  يّدـعتم  مزال و  لـعف  نیا  .نآ و  زج  يدـیلپ و  يوخ و  ریق و  رهز و  کـشم و  کـشا و  نوخ و  كاـخ و  بآ و 

دوش هتسکش  ندرک :  هدولآ  .ندرک  نیکرچ  راهد .)  ) .ثول .غیشمت  .خیمضت  .خضمَت  .خطلت  .خطل  .خیطلت  .خیرمت  .غَدب  .غطب  .ندرک 
ره .یـسودرف.رهد  شیدنادب  يا  رهز  يالایم  رهز  ياپ  رب  هک  زمره  تفگ  ودب  .یـسودرف.اهنوخ  زا  دیالایب  ناشفرد  اهنودرگ  خرچ و 

دولاـیب هدـید  ود  نوخب  يوا  گرم  زا  سپ  دز  ناتـساد  یکی  .یـسودرف.نوگبآ  رجنخ  نیا  يدولاـیب  نوخب  یتشگ  هنـشت  وت  هک  هگنآ 
اهیدب ردنا  دیالاین  شنکدب  زا  دزیهرپب  وک  یسک  .یسودرف.ار  ْشناگژم  دولایب  دناوخب و  ار  ْشنادزی  مان  يرترب  نادب  .یـسودرف.يور 
باتهم بیس  خنز  رب  اوه  دنکفا  هچ  وید  ات  .یسودرف.رهچ  دولآ  ردنا  ریقب  شدرگ  رهپـس ز  یتفگ  هکنادنچ  دوب  هپـس  .یـسودرف.شنت 
دـشابن .یخرف  .هابج  كاخ  زا  دـنیالایب  دنـسوب و  كاخ  دـننک  دای  وا  زک  هدـیدناهج  ناریم  همه  .يدـلخم.راسخر  شدولایب  هنوگلگب 

لهج راثآ  هب  دولایب  ْتناـج  .ورـسخرصان  .دـیالایب  یقحاـنب  زگره  منـشور  ناـج  هک  قح  بآ  هب  لد  متـسش  هک  سپ  نآز  رگا  بوخ 
هیافن مدرم  اب  .ورـسخرصان  .مَال  زا  یناشوپن  تابق  نماد  نوچ  میئل  زا  دـیالایب  میرک  ءهدازآ  .ورـسخرصان.نک  راثآ  ندرک  رب  هب  دـصق 

یب هک  یتسدیدن  رز  نیرق  دیالایب  دب  نیرق  زک  درک  تْدـیاب  رذـح  دـب  نیرق  زا  .ورـسخرصان.یئالایب  هیافن  زا  هک  اریز  تبحـص  نکم 
.تسه تسد  مه  وـت  تسد  يـالاب  هک  تـسد  يـالایم  ردارب  يا  نوـخب  .ورـسخرصان.نیسم  يزیچ  اـب  شیئادـنیب  نوـچ  دوـش  تـمیق 

شَیالایم دسح  صرحب و  وت  .دعسدوعسم.دنیالاین  لگ  يور  نوخب  ات  دنهدن  ار  كاخ  بآ  يا  هرطق  هدیزگ .) خیرات  زا   ) ورـسخرصان
رد تس  هتـسب  رمک  ات  تعاط  .يرونا.يـالام ز  ودـب  تتمه  نماد  ناـهج  تسین  شیب  هدولآ  تمعن  .یئانـس.شَیارآ  هدـیمح  لاـصخب 

ناواگ همه  دیالایب  رازفلع  رد  يواگ  هک  یتسدیدن  .گنرفسا  فیس  .شنایغط  تس  هدولاین  تمصع  يوزاب  زرح  وچ  هماخ  وت  ناوید 
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؛ تسا شیالآ  نآ  مود  ردصم  و  ناتسلگ .)  ) .دنیابر نان  ناگنسرگ  دنیالآ و  تیصعمب  تمصع  نماد  ناتسدیهت  بلغا  .يدعس  ؟ ار هد 
.يالایب .مدولآ 

.هدولآ

س...رد یهن  ّيرایب و  هدولآ  ر   : ... سجنتم .نّرَدم  .ثّولم  .هتفرگ  يدیلپ  خوش ، تساجن ، خسو ، نَرَد ، ثول ، فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 
هُگ هب  یئوگ  یجنـش  کشخ  ّيزارد و  ّيریپ و  باـبحالا .) ۀـفحت  رد  یهبوا  زا   ) یکدور .نم  سن  رب  یهد  ریوزتب  دـنچ  يا  هسوب  نم 

ءهنیمـشپ داب ز  ناممرـش  .ورـسخرصان.كاخب  زج  دـب  نز  ددرگن  كاـپ  كاـپ  هدولآ  نت  ره  دوش  بآز  .کـیجنم.یجنغ  هرتل  هدولآ 
.خـطلم .هتـشغآ  .ظفاح.يوشب ||  بان  یمب  یفوص  ءهدولآ  قلد  .ظـفاح  .میرب  تاـمارک  ماـن  رنه  لـضف و  نیدـب  رگ  شیوخ  ءهدولآ 

هدز تنحم  لبلب  رگ  .هرامع.تب  هب  هدولآ  هلام  وچ  دراد  یـشیر  تل  تل  هجاوخ ش  ن   ... وچ دراد  ین   : ... هتـسگآ .هتـشگآ  .خمـضم 
.فاضم .بوشم  .یغیمآ  .هتخیمآ  .طولخم  .جوزمم  .لیعامـسا ||  لامک  تس ؟ هدولآ  نوخ  هچ  زا  هچنغ  لد  يراب  تس  هدوب  قشاـع 

ار یکی  .یخرف.یباـن  ءهدازآـک  میوگ  ارت  يور  نیز  دـشابن  هدوـلآ  هک  زیچ  نآ  ره  تسا  باـن  تسین :  باـن  هژیو و  هک  .صلاـخریغ 
كاپ وا  يوس  تلاسرب  یلو  تسناور  هچرگ  ام  ءهدولآ  کشا  .رهاـطاباب.نوخ  اـب  هدولآ  وج  ناـن  ار  یکی  تمعن  هنوگ  دـص  یهدـیم 
.رجاف .قساف  .نمادرت  .یئانـس.دوب ||  رادیاپ  هدولاپ  رز  دوب  رایع  مک  هدولآ  رز  رز :  هکنانچ  رابرپ ، .شوشغم  .ظفاح.میبلط ||  يداهن 

ار یتسود  .یکدور  .نخیر  دنک  ار  ناواگ  هک  دشاب  یکی  ناواگ  زا  وچ  دیالایب  ار  يرهش  هک  دشاب  يا  هدولآ  یکی  راک :  هبت  .راکدب 
.ظفاح .مزادگ  زوس و  دوشن  مک  نآز  هدکیم  رد  يزامن  هدولآ  نم  زامن  تسین  نوچ  .یئانـس.مراک  هنگ  هدولآ و  هچرگ  مرادیم  دیما 

 || .ورـسخرصان .يا  هتـسش  ناگتـسش  يوس  نکیلو  يا  هدولآ  ینیب  يا  هدولآ  وچ  نآ :  دـننام  نویفاـب و  هتخوـمآ  .بارـشب  داـتعم  || 
دوب هدوت  یکی  وسرهب  هتـشک  ز  هدش :  هدیلام  .يرـصنع.دیالاپ ||  هکرـس  هکرـس  مخ  زا  دیالآ  رهوگ  هدولآ  لعف  كاپان :  .دب  .تشز 

.يرونا.تسنان وت  قاثو  رد  هبشکی  ات  وش  مک  ناسک  تنم  ءهدولآ  نوهرم :  .نیهر  ًازاجم ، .یـسودرف.دوب ||  هدولآ  رـس  زغمب  ناهایگ 
.ایند نابحم  .صرحب  ایند  نابلاط  لـیخب و  ناراداـیند  رهد ؛ ناـگدولآ  .بنُج -  .هدرک ||  هقفن  .هدرک  جرخ  .راد ||  ماو  .ضورقم  || 

داتفاردـنا روب  ز  خمـضت :  .ثول  یقهیب .) رداصملا  جاـت   ) .عادـترا .خـطلت  .ندولآ  ندـش ؛ هدولآ  الـضفلا - .) دـیؤم  زا   ) .ناراـکهانگ
رهب خیـضمت :  .خیمـضت  .خیطلت  .غیـشمت  .ثیولت  .ندولآ  ندرک ؛ هدولآ  .یـسودرف.نوخ -  رب ز  دـش  هدولآ  شکاپ  نت  نوگن  ورـسخ 

؛ راهتبالا ندرک : مهتم  .ندز  ودب  ارتفا  هب ؛...  ار  یسک  ندرک  هدولآ  .یسودرف.درک -  هدولآرس  زغمب  اهنیمز  درک  هدوت  یکی  رب  هگیاج 
تشگ ز هدولآ  تشد  رد و  نوخ  زا  وچ  ندولآ :  نتـشگ ؛ هدولآ  یقهیب - .) رداصملا  جاـت   ) .ندرک هدولآ  شیوخب  هاـنگ  یب  ار  ینز 

.لگب ءهدیشوپ  هدولآ ؛ لگ  رد  هکنانچ  دشخب ، فلتخم  یناعم  تابّکرم  رد  هملک  نیا  .یـسودرف.تشگ ||  هدوت  رب ، ياج  رهب  هتـشک 
هدولآدرگ و رد  .يوخ و  یم و  بارـشب و  ءهدـشرت  هدولآ ؛ يوخ  هدولآ و  یم  هدوـلآ و  بارـش  رد  .ریقب و  ءهدودـنا  هدوـلآریق ؛ رد  و 
رد .هتفرگ و  باوخ  بارت و  كاخ و  راـبغ و  درآ و  درگ و  هدولآ ؛ باوخ  هدولآ و  بارت  هدولآ و  كاـخ  هدولآراـبغ و  هدولآدرآ و 

مـشخ هدولآ و  بضغ  رد  .ناماد و  ناهد و  كاـپان  ثولم و  هدولآ ؛ نماد  هدولآ و  نهد  رد  .نوخب و  خـطلم  هتـشغآ و  هدولآ ؛ نوخ 
رد نایب  ربب  هدولآ  يوخ  شرس  رب  يورسخ  رفغم  یکی  تمعن :  كدنا  مک و  هدولآ ؛ تمعن  رد  .مشخرایـسب و  بضغرایـسب و  هدولآ ؛

يوک رد  .يدعس.تفرگ  دجسم  هار  يا  هدولآ  لگ  .يرونا.يالام  ودب  تتّمه  نماد  ناهج  تسین  شیب  هدولآ  تمعن  .یـسودرف.شرب 
نمادرت و هقرخ  هدولآ  باوخ  هدکیم  ردب  متفر  شود  .يدعس.هدیردن  فسوی  هدولآ و  نهد  گرگ  مورحم  وت  يور  زا  مفورعم و  وت 
هب عوجر  .ظفاح.هدولآ و  بارت  بآ  دـهدن  یئافـص  هک  يآردـب  تعیبط  هاچ  زا  وش و  یفاص  كاـپ و  .ظـفاح.هدولآ  بارـش  هداّـجس 

.دوش دولآ 
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.ناماد هدولآ 

منماد هدولآ  نم  رگ  رجاف :  .قساف  .فافع  یب  .دـشابن  فیفع  هک  ًازاـجم ، .دراد  ثولم  نماد  هکنآ  .نماد  هدولآ  ( بکرم ص  [ ) ِد [َد / 
(. ناهرب  ) .راکهانگ .یصاع  .ظفاح.تسوا ||  تمصع  هاوگ  ملاع  همه  بجع  هن 

.شک هدولآ 

مه دـیالایب  ار  يرهـش  هک  دـشاب  شک  هدولآ  یکی  فافع :  یب  هاگیهت ) لغب و  شَک ، ثوُلم +  هدولآ ، زا : ( ) بکرم ص  [ ) ِد َك [َد / 
(. میدق یطخ  ءهخسن  يدسا ، گنهرف  زا   ) یکدور .نخیر  دنک  ار  ناواگ  هک  دشاب  یکی  ناواگ  زا 

.نازولآ

.سخرسب يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.درزولآ

نیریش دسرب  نوچ  شوخ و  شُُرت  لّوا  رد  .دراد  درز  تشوگ  تسوپ و  هایسولآ و  زا  رتدرخ  نآ  ءهویم  هک  ولآ  یمسق  بکرم ) ِا  [ ) [َز
.هدرگ .ولآ  هدرگ  .هدرگولآ  .رفصا  صاجا  .جولهاش  یمعلب .) ءهمجرت  يربط  خیرات   ) .كولهاش .تسا 

.سولآ

.زانب ای  مشخب  دشاب ، مشچ  ءهشوگب  ندید  سولامشچ ، .تسا و  لیغامشچ  رد  لیغآ  ، سولامشچ ءهبکرم  ءهملک  رد  ِا ) )

.نسولآ

زا  ) يزاریـش میکح  .دوـمخ  مـه  درب و  نیکـست  دـنک  اـت  دوز  وـت  نسوـلآ  خوـبطم  روـخب  سپ  فـیطل :  يوـلآدرز  یمـسق  ِا ) [ ) [َس
(. يروعش

.هسولآ

.دنیوگ زین  هسولَا  سولَا و  ار  نآ  و  تارف ، کیدزن  ءهیحانب  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َس

.هایسولآ

.ساجا .صاجا  .هریت  خرس  گنرب  درزولآ  زا  رت  تشرد  ولآ  یمسق  بکرم ) ِا  )

.یلگنج هایسولآ 

.Nerprun ( - 1  ) .يروپماک ( 1 () بکرم ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِه َج َگ
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.يراطع لآ و 

خن و نیچراد و  هبوچدرز و  لفلف و  دـنق و  گنر و  انح و  زا  يراطع  يالاک  نایرخآ و  .يراطع  لآ  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) اط ْطَع  [ُل 
.يرو هلیپ  .نآ ||  لاثما  نوردنق و  قاجنس و  نزوس و 

.شورفولآ

.دشورف هدیناسیخ  بآ  رد  ییاراخبولآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [ُف

.یشورفولآ

.شورفولآ ناکد  بکرم ) ِا   || ) .شورفولآ ءهفرح  بکرم ) صماح  [ ) [ُف

.یسیقولآ

گنرب سلمَا و  یتـسوپ  شوخیم و  معطب  نآ  زا  رترادـبآ  وله و  نیرت  تشرد  یتشردـب  هویم  یمـسق  .یـصیقولآ  بکرم ) ِا  [ ) ِق [َق / 
.هتخیمآ مهب  زبس  خرس و 

.یهوکولآ

هب هیبش  خـلت ، معطب  درز و  گـنرب  دـشاب  یئولآ  نآ  .یهوک و  ءهچولآ  .كِرِدا  يدـسا .) گـنهرف   ) .کـِْلن .یهوک  ِيولآ  بکرم ) ِا  )
.کگس هچولآ 

.هدرگولآ

.دوش درزولآ  هب  عوجر  .درزولآ  .جولهاش  .كولهاش  بکرم ) ِا  [ ) ِد [ُگ َد / 

.مولآ

.دشاب گنس  لاغذ  ندعم  اجنآ  رد  نارهط و  عباوت  زا  یلحم  مان  ِخا ) )

.دنولآ

.دنولَا ِخا ) [ ) [َو

.کنولآ

.هموک .هچخوک  .خوک  .ناماس  یب  تابث و  یب  درخ و  ءهناخ  ِا ) [ ) [َن

.هنولآ

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 552 

http://www.ghaemiyeh.com


.یخرس .هزاغ  .هنوگلآ  ففخم  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.هولآ

.باقع .ُْهلآ  ِا ) )

.یلعوبا يولآ 

.ایصارق .ولابلآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َا َع

.اراخب يولآ 

.اراخبولآ .ییاراخب  يولآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي ُب

.یلیج يولآ 

.یلیگ يولآ  .ینالیگ  هجوگ  .هچولآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) یج [ِي 

.ینیچ يولآ 

.دنیوگ زین  دورب  و  وشکاچ ، یُلت و  هریت  یلوت و  ار  نآ  ءهویم  هک  تسا  یتخرد  مان  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) یچ [ِي 

.یناسارخ يولآ 

.اراخبولآ بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي ُخ

.یتشد يولآ 

.رورعز بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي َد

.دیفس يولآ 

.درزولآ .جولهاش  .كولهاش  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِس [ِي َس / 

.هایس يولآ 

.دوش هایسولآ  هب  عوجر  ( بکرم ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي

.هتشک يولآ 

.هدرک کشخ  يولآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِت [ِي ِك َت / 
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.یهوک يولآ 

.دوش یهوکولآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي

.یلیگ يولآ 

.هچوگ بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) یگ [ِي 

.هلآ

دننام هلاچم  هلاگ و  هلاگنک ، هلاغنک ، هلالک ، هلاشک ، هلاکـس ، هلابند ، هلاغرد ، هلاغچ ، هلاچ ، هلافت ، هلاـشرت ، رد  .هلا  دـنوسپ ) [ ) ِل [َل / 
ِْهب و لِفث  هلافت ؛ .کشخ  يولآدرز  ءهگرب  هلاشرت ؛ ( - 1  ) .دوش لآ  هب  عوجر  (. 1) تسا هیبشت  تادا  یهاگ  تبسن و  تمالع  لا )  ) لآ
ماخ و هلاغچ ؛ .هلآ  هاچ و  زا  بکرم  دـیاش  لادوگ ، هلاـچ ؛ .دـننک  نوریب  نآ  ءهریـش  ندـیکم  زا  سپ  هک  نآ  دـننام  ياـهزیچ  بیس و 
زا هلاپت ؛ .هلآ  بند و  زا  هلابند ؛ .هلآ  دس و  ینعم  هب  غرد  زا  هلاغرد ؛ .هلآ  بوچ و  ینعم  هب  غوچ  زا  دـیاش  ولآدرز ، ماداب و  ءهدیـسران 
زا هلاـگ ؛ .دـشاب  يزیچ  يوـسب  ندـش  زارد  نت و  ندـیزای  ندرک و  طـسبنم  ندرک  هلاـشک  و  هلآ ، نار و  ِشک  زا  هلاـشک ؛ .هلآ  هـپت و 

.هلآ تشم و  ای  چم  زا  هلاچم ؛ .هلآ  واگ و  ای  گرزبوگ 

.هلآ

.بیطلا لبنس  .کلآ  ِا ) [ ) ِل [َل / 

.هلآ

لـصا رد  دنیوگ  ار  توَملَا  ءهملک  .جمز و  .اجج  .نم  لاد  .مثیهلاوب  .مثیهلاوبا  .ءاوقـش  .هیرادـخ  ءامـسالا .) بذـهم   ) .باقع ِا ) [ ) ُْهل ]
.تسا نایشآ  تومآ  باقع و  ینعم  هب  هلآ  زا  بکرم 

.هلآ

عوجر .هزین و  مین  .هاتوک  تخس  ءهزین  .یـسودرف.شیب ||  هزادنا  هلآ ز  بسا  نآ  رب  شیپ  دروایب  یکرت  بسا  یکی  تلآ :  ِا ) ع  [ ) [َل
.دوش تلآ  هب 

.ۀعبطملا ۀلآ 

Atelier de typographe ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .یکلف رَوُص  زا  ( 1 () ِخا [ ) ُْلت َم َب َع [َل 

.ولک هلآ 

.دراد هایـس  ياه  هطقن  رتکیراـب و  وا  زا  خرـس و  روبنز  دـننام  تسا  يروناـج  نآ  و  ( 1 ،) حـیرارَذ .گـنلکالآ  بکرم ) ِا  [ ) ِل ُك [َل / 
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.تسا هدش  لامعتسا  حورذ  ینعی  درفم  ياجب  عمج  نیا  ًارهاظ  و  ( - 1 (. ) هیودالا ضایر  )

.ههلآ

.بابرا .نایادخ  ینجنبر .)  ) .هِلا ِج  ِا ) ع  [ ) [ِل َه

.تسرپ ههلآ 

.عاونا بابرا  ءهدنتسرپ  .بابرا  دباع  .دراد  رواب  يادخ  نیدنچب  هکنآ  ( بکرم فن  [ ) ِه َپ َر [ِل َه / 

.یتسرپ ههلآ 

.تسرپ ههلآ  نید  بکرم ) صماح  [ ) ِه َپ َر [ِل َه / 

.یلآ

.گنر مین  یخرس  .یخرس  صماح ) )

.یلآ

.نیرس گرزب  درم  .كان ||  هبند  شبک  .هبند  گرزب  دنفسوگ  ع ص ) [ ) [ال

.یلآ

؛ یلآ وضع  .دشاب -  ادج  یبصنم  ار  کی  ره  هک  تالآ  زا  بکرم  یمسج  یلآ ؛ مسج  .تلآ -  هب  بوسنم  ( 1 () یبسن ع ص  [ ) یل ي ]
یلآ يوضع  هجوتم  هک  يرامیب  یلآ ؛ ضرم  .درفم -  وضع  ای  یلآریغ  وضع  لباقم  .دـنکن  قدـص  نآ  وزج  رب  لک  مسا  هک  وضع  ره 

Organique. Organise ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .تسا یلآ  ضرم  جنلوق  دشاب :

.نارایلآ

.ناهفصا يزگ  رد 14300 گنسرک  هچناریت و  نایم  دابآ ، فجن  هب  ناهفصا  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.نیسای لآ 

هیورکی هتـشک  تشگ و  هدنکرب  تب  نآ  ّرـش  جنر و  زک  يدیزگ  یتب  وت  نوچ  هیلعهللا :  تاولـص  لوسر  نادـناخ  .سی  لآ  ِخا ) [ ) [ِل
.ورسخرصان نیسای ؟ لآ 

.یلاب یلآ 

.یلعوبا يولآ  .ایصارق  .ولابلآ  .ولابولآ  ِا ) )
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.زیلآ

.مَر .سپ ||  زا  ياپ  ود  اب  دشاب  روتس  ندینارپ  دگل  نآ  و  کتفُج ، .هتفُج  ِا ) صِما ، )

.ندزیلآ

.ندیزیلآ صم ) [ ) [َد

.شزیلآ

.ندیزیلآ لعف  ردصم و  مسا  صِما ) [ ) [ِز

.هدنزیلآ

(1) راــب زا  شلد  رب  دــشابن  يرازغرم  رد  دــش  هدــنزیلآ  وـچ  نز :  کــتفج  .زادــنا  هـتفج  .روتــس  زا  دزیلآ  هـکنآ  فـن ) [ ) ِد [َز َد / 
نیا رد   ) راـب ( - 1 (. ) رتسا بسا و   ) هدـنهج .نزدـگل  .وخدـب  .نسوت  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .هدـنزیلآ رخ  صومق ؛ .روکـشوبا.يراب 

.هودنا .مغ  تیب ؛)

.ندیزیلآ

.یجار نیدلا  جارس.دزیلآ  وس  رهب  اسآ  نسوت  دزیتسب  تشگ  ریس  نوچ  سفن  نتخادنا :  کتفج  .ندنکفا  هتفج  صم ) [ ) [َد

.سی لآ 

.هیلعهللا تاولص  لوسر  نادناخ  .نیسای  لآ  ِخا ) [ ) نیس ای  [ِل 

.نیلآ

.ناقراخ دور  يالفس  هب  ورم  زا  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.هیلآ

(. عالطالادصارم  ) .تساجنادب بوسنم  هیلآ  رصق  هک  یلحم  مان  دیاش  ِخا ) [ ) [َي

.هیلآ

.هیلآ ماسجا  ّیلآ : ثینأت  یبسن ) ع ص  [ ) یل َي ]

.مآ
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.روتس نز و  ماع ؛ مآ و  .ناراتسرپ -  .ناکزینک  .ۀمَا  ِج  ِا ) (ع 

.مآ

.دصاق ءامسالا .) بذهم   ) .هدننکدصق ع ص ) [ ) مآ م ]

.مآ

.تسا بوسنم  اجنادب  هک  هماج  یعون  يرهش و  مان  ِخا ) )

.امآ

.يامآ مخرم ) فن  )

.جامآ

وت يا  هتخومآ  رهگ  زا  نیو  يزودـب  يوم  یهن  جامآ  رب  يوم  رگ  هاگجامآ : .دـننک  بصن  نآ  رب  ریت  ناشن  هک  هدرک  هدوت  كاـخ  ِا ) )
ریت وچ  .یخرف  .هلیب  نوردـنا  جامآ  هب  يراذـگب  لیب  یـسوط  يزوت ز  زا  نشور  بآ  ّیّـشَو و  زا  نزوس  نوچ  ناـنچ  .یخرف.نیقلتب  هن 
ریت .باترپ  راهد || .)  ) .فده .ضرغ  .هناشن  .ناشن  ًاعسوت ، .يدعس.یتسشن ||  شجامآ  ردناک  نک  رذح  نمـشد  يور  رد  یتخادنا 

ات دوب  خـلب  زا  وت  باترپ  بآ  جنپـس  هب  ات  دوب  تُسب  زا  وت  جامآ  مدـق :  دـصناپ  بیرق  .گنـسرف  ِکی  راهچ  تسیب و  .سَرریت  .باترپ 
دوشورف و نیمز  رد  هک  نهآواگ  نهآ  .یماظن.رود ||  هگشیپ  طاسب  زا  جامآ  کی  روفغف  ناقاخ و  رصیق و  هداتـس  .یخرف.نیطـسلفب 

ناسنآز وت  ریت  دنکرب  برالا : ) یهتنم   ) .زرواشک جامآ  تخاس  ناّدفلا ؛ تفج  نهآواگ : .راپـس  .تفج  نهآ  عومجم  .دـنک ||  رایش 
رد جامآ  نوچ  وا  رـس  داتفا و  دندرک ، رظن  وا  رد  تبیهب  هجاوخ  .ینزوس.دنلک  جامآ و  هب  يرادنپ  هدنکرب  رگزرب  هاگجامآ  رد  كاخ 
(. دیؤم  ) .جاموا حارص || .)  ) .جامآ عوی  ریت ؛ يراخب .) نیبلاطلا  سینا   ) .تشگ هدیشوپ  كاخ  رد  وا  ندرگ  رس و  تفر و  یم  نیمز 

.هناخ جامآ 

.هاگجامآ بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.هاگجامآ

وچ ریت  هب  دنک  .هرامع  (. 1) يرذـگ وا  هاگجامآ  رب  هک  یهگنآ  ره  درابورف  وت  راسخرب  هدـید  کشرـس  هاگ :  هناشن  .جامآ  بکرم ) ِا  )
.يدـسا.نامک شخرچ  ام و  نت  هناشن  نامز  هاـگجامآ  تسه  نیمز  .یخرف.نادنـس  وا  هاـگجامآ  رب  دـنهن  رگا  ار  نادنـس  هناـخروبنز 
.یماظن.هتـشگ ریت  هاگجامآ  كاخ  وچ  .ینزوس  .دنلک  جامآ و  هب  يرادـنپ  هدـنکربرگزرب  هاگجامآ  رد  كاخ  ناسنآز  وت  ریت  دـنکرب 

.یخرف.راوید نینهآ  ردنا  وا  ریت  دنک  هار  هاگجامآ  ردناو  ار :  يزادناریت  شزرو  قشم و  دنهن  هناشن  نآ  رد  هک  ینادـیم  .هناشن ||  || 
تبرتب ...داد  شخب  ناجب  ناج  نالـسرا  بلا  وچ  کلم :  ریرـس  .کـلم  .اـیند  ًازاـجم ، .هدیرایـش ||  نیمز  .دـننک  رایـش  هک  اـجنآ  || 

( رب ْراسخرب  .رت  ِراسخرب   ) نم راـسخرب  هدـید  کشرـس  ن ل : ( - 1 (. ) 2) يدعـس.هاگجامآ دب  نتـسشن  ياج  هن  هاگجات  زا  شدندرپس 
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.دشاب ریت  ءهناشن  ياج  ینعم  هب  هک  زین  تسا  لمتحم  و  ( - 2  ) .مرذگ وا  هاگجامآ  هب  هک  یهگنآ  ره  درذگورف 

.دامآ

.دَمَا ِج  ِا ) (ع 

.یگدامآ

(. - راّهد  ) .هّدُـع .زاهج  .یگتـسارآ  .بابا  .داتع  .زاس  تخاس و  .هبهأ  .أُّیَهَت  .دادعتـسا  .زاس  .جیـسب  .هیهت  .یگتخاس  صماح ) [ ) ِد [َد / 
.رفس زاس  رفس ؛ یگدامآ 

.ندامآ

هدامآ .ندرک  هدامآ  .هیهت  .ندـش  ایهم  .ندرک  ایهم  .نتخاسرب  .ندغـسآ  .ندغـس  .ندغـسب  .ندیجیـسب  .نتخاـسب  .نتخاـس  صم ) [ ) [َد
(. ناهرب  ) .ندینادرگ ولمم  رپ و  .ندرک ||  رایت  .ندرک  تسار  .ندرک  زاس  .ندرک  دعتسم  .ندرک  مهارف  تادعم  .نتسارآ  .ندش 

.هدامآ

.هدرک مهارف  .هدیجیـسب  .هتـسارآ  .هتخاس  .دوجوم  .دّهمُم  راهد .)  ) .دیتع .رمـشُم  .ایهم  .ّدعُم  .دعتـسم  .رـضاح  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 
 : رایت .هتخادرپ  هتخاس و  .ناماسب  .هریچ  یهبوا .)  ) .هدغـس .هدغـسآ  .هدغـسب  يدسا .) گنهرف   ) .هدیجیـس .هدرکـش  .رـضاح  .هتخاسرب 

راک رهب  دبهپس  لد  هداس  یکی  لاگـسدب و  یکی  .یکدور  (. 4) هتسارآ نتشیوخ  ار  وا  گنج  ( 3) هتساخرب ( 2) يدب هدامآ  وت  ( 1) دوخ
دمحم ریما  يو [  اب  موق  همه  هک  تفگ  بجاح  .يرـصنع.هداتسارب  هرب  يدرم  دید  هدامآ  هناخب  دـش  یمه  نوچ  .یـسودرف.لد  هدامآ 

.دوب دـیاب  هدامآ  هتخاس و  دـیابب  رادـغ  راـکم  نیا  نوچ  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنا هداـمآ  هلمجب  نادـنزرف  تفر و  دـنهاوخ  دومحم ]  نب 
يادـخ هیدـک  رد  تفگ  مرادـن ، شمتفگ  وج ، تفگ  تس  هدامآ  تنیمه  اـهفلع  زک  روخب  هاـک  دنفـسوگ  يا  متفگ  هنمد .) هلیلک و  )

ياج رب  هیکت  .ورـسخریما.ار  هدازیمدآ  دنلب  يدرک  وت  ار  هدامآ  جنگ  لدب  يراد  وت  سرفلا .) حاحـص  زا   ) يرونا اذک .)  ) تس هداشگب 
ن ل: ( - 1  ) .موب زا  رت  ناور  یچگ  نایانب ، حالطـصا  رد  .ظفاح.ینک ||  هدامآ  همه  یگرزب  بابـسا  رگم  فازگب  دز  ناوتن  ناگرزب 

.هتساریپ ن ل : ( - 4  ) .هتسارآ ن ل : ( - 3  ) .هدش .يدش  ن ل : ( - 2  ) .ُدب هدامآ  وت  دزن 

.ندش هدامآ 

، ایهم رـضاح ، .نتـسارآ  .ندرکـش  .نتخاس  .ندیجیـس  .ندیجیـسب  .ندغـسآ  .ندغـس  .ندغـسب  .نتخاـسب  ( بکرم صم  [ ) ِد ُش َد [َد / 
.ندش هتخادرپ  هتخاس و  ناماسب ، زاسب ، رایت ، .أُّیَهَت  .دادعتسا  .ندش  دهمم  رمثم ، دعم ، دعتسم ،

.ندرک هدامآ 

نتخاس .نتخادرپ  .ندرک  ناماسب  تسار ، رایت ، .طارـشا  .ندرک  ایهم  .نتخاس  .نتخاسرب  .داشتحا  .دادِعا  ( بکرم صم  [ ) ِد َك َد [َد / 
.ندامآ .نتخادرپ  و 
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.هدرک هدامآ 

.ّدَعُم .هتخاس  بکرم ) فم  ن  [ ) ِد ِد َك َد /  [َد / 

.رامآ

ناهن نآز  ار  وا  رم  ات  درک  رامآ  کشم  روجنگ  یهگنآ  باسح :  .هجِراوَا  .هراوَا  .هراوآ  .راوآ  .هراـمآ  رامـش ) ینعم  هب  يولهپ  زا  ( ) ِا )
راماکـشخ رامآ ، کشم  ياجب  اـهگنهرف  رد  .متفاـین  ار  نآ  دروم  تسا و  هنمد  هلیلک و  نزوب  تیب  نیا  ( - 1 ( ) 1) .یکدور.درک رادیب 

هدروآ دهاش  راماکشخ  يارب  یهاگ  رامآ و  يارب  هاگ  ار  نآ  دنا و  هتـشون  زین  نآ » زا  ار  درم  ، » ار نآز » ار  وا  رم  ات   » تسا و هدمآ  مه 
هتبلا .دنا  هداد  زین  مولعم  ضرم  اقستسا ، ینعم  تیب  نیمه  ندروآ  دهاش  اب  راماکـشخ  زین  رامآ و  ءهملکب  یـضعب  هکنیا  بجعا  .دنا و 
ءهملک ههبـش  یب  نکل  دـیامن  یمن  دـیعب  مه  نآ  ندوب  فحـصم  دـیاین  تسد  هب  نآ  رخؤم  مدـقم و  اـت  تسین و  نشور  یکدور  تیب 

ار اقستسا  ینعم  نآ  ندناوخ  فیحصتب  رامآ و  ءهملک  ءهمجرت  رد  تسا  هدوب  ود  نیا  دننام  يزیچ  اصقتـسا و  ای  افیتسا  صا  اقـستسا ،
هدروآ لاثم  يوعد  نیا  دـییأتب  شیوخ  گنهرف  رد  هتخاس و  یتیب  زین  دوخ  زا  یلامج  رایعم  بحاص  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هدرک  داـجیا 
صحف راسفتسا و  عبتت و  یگدنسیون و  هبساحم و  ینعم  و  رامآ !! ءهداتف  نابایب  هب  زج  دابم  نتف  زومت  رد  بآ  یب  وت  هاج  دوسح  تسا :

.دنا هداد  هملک  نیاب  زین  ناوید  رتفد و  بلط و  تیاهن  و 

.رامآ

(. ناتسگنهرف  ) .هّیئاصحا ِا ) )

.ندرامآ

.دوش ندیرامآ  هب  عوجر  صم ) [ ) [َد

.يدرامآ

(. روکذم ءهفئاط  مان  زا  ذوخأم   ) دوردیفس .نالیگ ||  هب  تسا  هدوب  يا  هفئاط  مان  ِخا ) )

.سانشرامآ

(. ناتسگنهرف  ) .هیئاصحا صصختم  .دراد  یهاگآ  رامآ  ملع  دعاوقب  هک  یسک  بکرم ) فن  [ ) [ِش

.رگرامآ

(. ناتسگنهرف  ) .هّیئاصحا رومأم  .رامآ  ياهراک  ماجنا  رومأم  بکرم ) ص  [ ) [َگ

.ریگرامآ
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.بساحم .هریگرامآ  .ریگ  هرامآ  بکرم ) فن  )

.هریگرامآ

.ریگرامآ ( بکرم فن  [ ) ِر یگ َر /  ]

.هرامآ

.رامآ ِا ) [ ) ِر [َر / 

.ریگ هرامآ 

.یفوتسم .بساُحم  .هدنسیون  .ریگرامآ  بکرم ) فن  [ ) ِر [َر / 

.ندیرامآ

شیپ يور  یکتعاس  ندروآ :  دوخ  يورب  .نداهن  یلحم  .نداد  تیمها  ًازاـجم ، .ندروآ ||  باـسحب  .ندرمـش  .ندراـمآ  صم ) [ ) [َد
چیه نـم و  لاـعفا  هـمه  ناد  یم  یفیرظ  ّیفیطل و  ّيزغن و  رـس  زا  وـت  .ینزوس.راـمایم  درگمرب و  ناـم و  نـمب  راـک  شاـب  شُِهب  راد و 

.ینزوس.رامایم

.نزامآ

.Amazon ( - 1  ) .تسا ناهج  ياهدور  ِنیرتگرزب  نآ  و  یبونج ، ياکیرمآ  رد  گرزب  يدور  مان  ( 1 () ِخا [ ) [ُز

.يزامآ

.تسا روهشم  هیسامآ  هب  زورما  .تسا و  نبارتسا  سأرلا  طقسم  رهش  نیا  .هیکوداپاک و  یتپرتچ  زا  يرهش  ینانوی  مان  ِخا ) )

.سامآ

.ورـسخرصان.سامآز یهبرف  دنـسانشب  نارایـشه  لقع  هار  زا  نکیل  جُّبَهَت :  .یگدرک  فپ  .یگدمآرب  .خـفَن  .داب  .مّروت  .مَرَو  .هامآ  ِا ) )
میظع دنریگرب  دننک و  رت  نادب  هبنپ  محر  سامآ  درد و  رهب  زا  نانز  .دعـسدوعسم.سامآز و  یهبرف  دـینادزاب  دـیوگ  یمه  وکن  یبنتُم 
وچمه دوبن  سانـش  میحج  لیاح  ار  لقع  .یئانـس.سامآ  عون  زا  یهبرف  يامن  دراد  هکنآ  دـیامن  هبرف  یـسب  هماـنزورون .)  ) .دـنک دوس 
صیرح نآ  شلثم  ءهنیعب  ساـیق  يور  منک ز  یم  وا  تلاـحب  رظن  رـصع  رباـکا  زا  دراد  درخ  مـشچ  هـک  یـسک  .یئانـس.سامآ  یهبرف 
يدـعتم رد  .نتفرگ و  سامآ  ندرک و  ساـمآ  ندیـسامآ و  نآ  لـعف  .نیمی و  نبا.ساـمآ  یهبرف  دسانـشن ز  یمزاـب  هک  تسا  مورحم 

.کچوک نابز  نداتفا  تاهل ؛ نمزم  سامآ  تاهل ، سامآ  .تسا -  ندیناسامآ 

.سامآ
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.سْمَا ِج  ِا ) (ع 

.ناسامآ

.ندیسامآ لاح  رد  ق ) فن ، )

.هدنناسامآ

.دناسامآ هکنآ  فن ) [ ) ِد ْنَن َد /  ]

.ندیناسامآ

.ندش ببس  ار  مرو  .ندیناهامآ  .جیبهت  .میروت  صم ) [ ) [َد

.هدیناسامآ

.هدیناهامآ فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.شک سامآ 

.مرَو دِض  .شکوَه  بط ) حالطصا  () بکرم فن  [ ) ِك [َك / 

.هدنسامآ

.هدنمت .هدنهامآ  فن ) [ ) ِد [َس َد / 

.یگدیسامآ

.جبهت .خافتنا  .مروت  صماح ) [ ) ِد [َد / 

.ندیسامآ

.ندش خفتنم  .ندرک  خفن  .ندرک  مَرَو  .قّرفَت  .ءورد  .ندرک  داب  .ردَح  .جُّبهت  .مّروت  .مَرَو  .خافتنا  .خفن  .ندیهامآ  .ندـیمت  صم ) [ ) [َد
.دـندنکفا يو  رب  رایـسب  ياهگنـس  ندرک  دنتـسناوتن  نادـب  تسد  گرم ]  زا  سپ  دوـب [  هدیـسامآ  فـلخ  نـب  ۀـیما  و  ندـش :  مرَوـتم 

رگید و  دیـسامایب ، تشگ و  هایـس  ردب ]  هب  رافک  تسکـش  ربخ  دینـشب [  ربخ  نیا  نوچ  دوب  رامیب  بهلوبا  و  یمعلب .) يربط  ءهمجرت  )
.اهنادنـس وـچ  دـسامایب  زور و  بش و  دـیاسایب  رغـال  دـشاب و  يراـس  هـک  یبآ  يد  هاـم  لوـقب  .یمعلب .) يربـط  ءهـمجرت   ) .درمب زور 

.ورسخرصان

.هدیسامآ
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هدیـسامآ هفـشلا ؛ عثاب  هدیمت : .هدیـسامآرب  .هدرک  ُفپ  .هدرک  مرو  .هدرکداب  .هدیهامآ  .جبهتم  .خـفتنم  .مّرَوتم  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 
(. ینجنبر  ) .بل

.هیسامآ

.دوش يزامآ  هب  عوجر  .خّروم  نبارتسا  دلوم  غامریا ، لیشی  لحاس  رد  يرغصلا ، ۀیسآ  هب  يرهش  مان  ِخا ) [ ) [َي

.قامآ

.وسنورد زا  مشچ  جنک  .یسنِا  بناج  زا  مشچ  ياه  هلوغیب  .ینیب  يوس  زا  مشچ  ياه  هشوگ  .قام  ِج  ِا ) (ع 

.لامآ

.اهوزرآ .اهدیموا  .اهدیما  .لَمَا  ِج  ِا ) (ع 

.هامآ

هک منام  یم  يان  هب  مدروخ  هک  وت  مد  سب  ز  قرفت :  .یگدرکداب  .داب  .ءورُد  .جـّبهت  .خافتنا  .مروت  .یگدـیمت  .خـفن  .مرو  .سامآ  ِا ) )
دریگب وت  ناوخ  رـس  رب  ار  هرت  تسارو  هک  یلوبذ  سنج  اب  هک  تسین  بجع  سپ  .یناقدافرج  بیجن  .هامآ  دـش  دـیدپ  مّفد  ءهناـیم  رد 
نوجعم تفای ز  یئهبرف  را  تمصخ  دوب  هابور  ءهفین  زا  رت  مرن  شندرگ  دبای  تغابد  وت  لدع  شلام  زک  ریش  .یناقدافرج  بیجن  .هامآ 

.هورفش فرش  .دوب  هامآ  لبط ز  یهبرف  دوش ، هچ  رورغ 

.ندناهامآ

.ندیناهامآ صم ) [ ) [َد

.هدناهامآ

.هدیناهامآ فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.هدنناهامآ

.هدنناسامآ فن ) [ ) ِد ْنَن َد /  ]

.ندیناهامآ

.رادحا .جیبهت  .میروت  .ندیناسامآ  صم ) [ ) [َد

.هدیناهامآ
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.هدیناسامآ فم ) ن  [ ) ِد [َد / 

.ندیهامآ

زا یمسق  رد  رادحا : .دیخست  .دادغمسا  .رادجا  ینزوز .)  ) .خافتنا .ردحَت  .ندرک  داب  .ندرک  مرو  .جبهت  .مروت  .ندیـسامآ  صم ) [ ) [َد
.ظاظیفجا هدرم ؛ ندیهامآ  .یغب -  تحارج ؛ ندیهامآ  .راشتنا -  اوراچ ؛ تسد  یپ  ندیهامآ  .دوش -  تخس  دهامآرب و  ياپ  لیفلاءاد 

.دوش ندیهامآرب  هب  عوجر  و 

.هدیهامآ

.دوش ندیهامآ  هب  عوجر  .هدیسامآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 

.يامآ

ندرک و رپ  نآ و  زج  ولول و  ندیـشک  هتـشر  کلـسب و  يزیچ و  رد  رهوگ  ندـناشنرد  نتـسارآ و  ینعم  هب  ندوـمآ  زا  رما  رما ) لـعف  )
(. ناهرب  ) .هدننکدعتسم .هدننکاّیهم  مخرم ) فن   || ) .قعمع.يامآ لگچ ، تبعل  نآ  ینعی  يادخ  عنص  هک  ار  هطاّشم  تفگ  نتـشابنا : 
رد نارهوگ  ِنک  لسلسم  جیـشخآراچ  يامآرهوگ  یئوت  تسا :  هدنیامآ  ففخم  يامآولول ، يامآرهوگ ، دننام  هبّکرم  تاملک  رد  و 

.دوش هدومآ  دومآ و  ندومآ و  هب  عوجر  .یماظن.يامآرهوگ و  تعنصب  ار  عیابط  يامرفراک  تردقب  ار  بکاوک  .یماظن.جیزم 

.لکدپمآ

Empedocle ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دوش سلقذابنا  هب  عوجر  ( 1 () ِخا [ ) [ِپ ُد

.رپمآ

.Ampere ( - 1  ) .کیرتکلا نایرج  تدش  دحاو  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ِپ

.جنسرپمآ

(. ناتسگنهرف  ) .رتمرپمآ بکرم ) ِا  [ ) [ِپ َس

.رتمرپمآ

( - 1 (. ) ناتسگنهرف  ) .جنسرپمآ .دنک  مولعم  رپمآ  بسحب  ار  کیرتکلا  نایرج  تدش  هک  رتمناولاگ ، (1 () بکرم ِا  يوسنارف ، [ ) [ِپ ِم
.Amperemetre

.جمآ

(. نتفر رد   ) ناباتش .هنشت ||  تخس  .مرگ ||  تیاغب  ع ص ) [ ) [ِم
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.نتخمآ

چیه دزوماـن ز  زین  راـگزور  تشذـگ  زا  تُخماـن  هکره  نداد :  داـی  .میلعت  .نتفرگ ||  داـی  .مـلعت  .نتخوـمآ  فـفخم  صم ) [ ) [ُم َت
ردپ زا  دب  هتخمآ  هک  رامـش  یب  نانمـشد  یـسب  شتـشکب  ریرز  روپ  هداز  نایک  هدربن  ریـش  روتـسن  هاگنامه  دـمایب  .یکدور.راگزومآ 

غرمیـس يوا ز  دـب  هدـیدن  مدرم  دـنچرگا  .یـسودرف.راگدرورپ  كاپ  زا  یتخمآ  وچ  رادـب  یهاش  نیئآ  هب  ار  ناـهج  .یقیقد.رازراـک 
دوب ز هتخس  رگج  یتخسب  جنرب و  .یـسودرف.یئوداج  يّژک و  ناشتخمایب  یئوخدب  هر  زا  ناشدرورپب  .یـسودرف.يوگتفگ  دب  هتخمآ 

.یسودرف.دوب هتخمایب  اهرنه  متسر 

.هتخمآ

ردـپ زا  دـب  هتخمآ  هک  رامـش  یب  نانمـشد  یـسب  شتـشکب  هتفرگداـی :  .هتفاـی  میلعت  .هتخومآ  فـفخم  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِت [ُم َت / 
داتعم ندش ؛ هتخمآ  .هتفرگ -  تداع  .هتفرگ  يوخ  .داتعم  .هدرکوخ  نیزورما ، لوادـت  رد  .هداددای ||  .هداد  میلعت  .یقیقد.رازراک || 
دنهد همعط  مولعم  هاگب  راب  دـنچ  يزور  ار  نآ  ناکدوک  هک  کشجنگ  هتخمآ ؛ کـشجنگ  .ندرک -  داـتعم  ندرک ؛ هتخمآ  .ندـش - 
.دوش یئاجب  زور  ره  مولعم  تعاس  رد  هک  هتخمآ ؛ کشجنگ  لثم  .ددرگزاب -  تعاس  نامه  رد  وا  دنهد و  رس  ار  نآ  نویفاب و  هدولآ 

.دمآ

؛ دمآدب .باهذ -  بایا و  .دمآ  تفر و  تفر ؛ دمآ و  .ء -  یجَم  .بایا  .ندمآ  مّخرم  ردصم  ای  ردصم  مسا  صِما ) مخرم ، صم  [ ) [َم
دوب ِْهب  نآ  تسوزا  ادخ  قلخ  دمآ  هب  دمآ و  کین  تداعـس :  .ریخ  .دمآ  کین  دمآِْهب ؛ .تسوحن -  .تواقـش  .تهارک || -  .ترجض 
(. - ناتسیس خیرات   ) ...دینـشب رفعج  اب  ریما  دمآ  نوریب  ربخ  نوچ  مهیم  و  جورخ :  دمآ ؛ نوریب  .ینزوس.ارو -  دوب  تردق  تّوق و  هک 

تداع ِدمآ  فالخ  زا  .یماظن.دوب  تداعس  ِرالاس  هلفاق  دوب  تداع  ِدمآ  فالخ  هچره  فلاخت :  .تفلاخم  .درک  فالخ  دمآ ؛ فالخ 
.ّقلمت .تداعـس || -  .راـبدا  لـباقم  .لاـبقا  دـمآ ؛ شوخ  .ظـفاح -  .مدرک  ناـشیرپ  فلز  نآ  زا  ّتیعمج  بسک  نم  هک  ماـک ، بلطب 

.ء یجَم  باهذ و  .بایا  باهذ و  .تفر  دمآ و  دمآ ؛ تفر و  زاوآ - .) زاس و  رد   ) همّدقم .لخدم  دـمآرد ؛ .یئوگدـیزَم -  .ُصبْـصَبَت 
 || .دـیدزاب دـید و  دـمآ ؛ تفر و  .دـید -  لباقم  دـیدزاب ، .دـب ||  لاف  .تسوحن  دـماین ؛ .ءاـضقنا -  دمآرـس ؛ .دـش -  تفر و  لـباقم 

شیپ ِففخم  دمآ ؛ شیپ  .رگید -  ءهملک  اب  بیکرت  رد  هدـمآ ، ففخم  مخرم ) فن  مخرم /  فم  ن   || ) .بایا .تعجارم  .تشگزاب 
.رترب .هدمآرـس  ِففخم  دمآرـس ؛ .هجیتن -  .لصاح  .لخد  .هدمآرد  ِففخم  دمآرد ؛ .دادیور -  .هضراع  .هعقو  .هعقاو  .هثداح  .هدـمآ 
نشور وچ  نودیرف  هدیسرون :  .دازون  .هدمآون  ِففخم  دمآون ؛ .لاعف -  .نادراک  .هدمآراک  ِففخم  دمآراک ؛ .اوشیپ -  .لضفا  .مدقم 

.یسودرف .دیرگنب  یکی  رهچونم ]  دمآون [  رهچب  دیدب  ار  ناهج 

.دمآ

.تنمیم .ینومیم  .یگتـسجخ  .دراد ||  دـمآ  رفـس  رد  هابور  ندـید  رابدا : لباقم  .تخب  ندرک  يور  .لاـبقا  صِما ) مخرم ، صم  [ ) [َم
دمآ .تسا -  دب  لافب  موش و  یخرب  يارب  کین و  لافب  هدنخرف و  یـضعب  يارب  ینعی  دراد ؛ دماین  دمآ  نتخادنا  هکرـس  دـماین : لباقم 

 - .تسا راک  دـمآ  هناخ  رد  وتـسرپ  ندرک  هنال  تنمیم : .نمی  .یگتـسجخ  .کین  لاف  راک ؛ ِدـمآ  .ندوب -  کین  لافب  هشیمه  نتـشاد ؛
.درک دمآ  امب  سورع  نیا  ِمَدَق  ندمآ : نومیم  هتسجخ ، ندرک ؛ دمآ 
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.دمآ

(. ءامسالا بذهم   ) .یهت یتشک  برالا || .) یهتنم   ) .راب زا  رپ  یتشک  .رشرایسب ||  ای  ریخرایسب  .ّرش  ای  ریخ  زا  رپ  ع ص ) [ ) [ِم

.دمآ

یلاله نوچ  ار  نآ  هلجد  طش  هدش و  انب  هایس  ياهگنس  اب  نآ  و  نیرهّنلا ، نیب  لامش  رد  مکحتسم  میدق و  يرهش  مان  ( 2 () ِخا ( ) 1 [) [ِم
مض حتف و  هب  ( - 1  ) .تسا فورعم  رکبراید  هب  زورما  .دهد و  بآ  ار  رهش  هک  تسا  ییاه  همـشچ  نآ  برق  رد  تسا و  هدرک  هطاحا 

.Amida ( - 2  ) .تسا هدمآ  زین  میم 

.دشدمآ

.يرهچونم ؟ یناوراک دشدمآ  دزیخرب  وچ  هگناوراک  دوش  ناریو  هک  ینادن  هدَوارم :  .دمآ  تفر و  .دش  دمآ و  بکرم ) صِما  [ ) [َم ُش
.لیعامسا لامک  .یبای  رظن  دشدمآ  زا  لد  ءهنتف  هک  رظن  نانع  بدا  تسد  هب  راد  هدیشک  رارکت :  || 

.ندشدمآ

.یسودرف.تسود تخس  رگدکی  اب  دنتسه  هک  تسوا  شیپ  ندشدمآ  شزور  همه  نتفر :  ندمآ و  .هدوارم  بکرم ) صم  [ ) [َم ُش َد
داشگن چیه  ندـشدمآ  رب  بشب  شدـیروآ  لاز  کیدزن  هب  .یـسودرف.دینک  هر  ینـشور  يوس  ار  ناور  دـینک  هتوک  هار  ندـشدمآ  هب 

.یسودرف.بل

.یگدمآ

.نآ یگدمآرو  .نآ  ندوب  رمخم  .نآ  یگدیسر  ریمخ ، رد  صماح ) [ ) ِد [َم َد / 

.ندمآ

دروآ مشخ  ریـش  باهذ :  ندش و  نتفر و  لباقم  .مودق  .بایا  .ء  یجَم  راهد .)  ) .ءْیَج .ةَْوتَا  .نایتا  .ْیتَا  .وتا  .هئیج  .ةأیج  صم ) [ ) [َم َد
وجگنج یمه  هــنیکب  مدــمآ  وا  رهب  زا  ياجنیدـــب  .یکدور  .شیپ  هدـــغلآ  ار  شوــگرخ  نآ  دـــمآ  شیوــخ  ياــج  زا  تــسج  و 

اب زورما  مدـمآ  تهاگردـب  ماـمت  تمعن  اـب  .یـسودرف.دندمآ  نیمز  يورب  لـمآ  هب  دـندمآ  نیچ  رهـش  ءهشیب  يوس  .یـسودرف.مدمآ 
(. || ناتـسلگ  ) .تسا هدمآ  ندرک  افجب  دـیآ  ناقیفر  اب  هک  دـهاش  یطخ .) يدـسا ، گنهرف  زا   ) يرخاف .مور  یمه  یبوچ  يزارگ و 
.حفن .يوب  ندیدرگ  عفترم  .نتشگ  حئاف  .ندوب  عطاس  .ندیدرگ  رشتنم  .نتساخرب  .ندش  مومشم  .هحئار  مامـشتسا  .يوب  ندش  هدینش 
فلز زا  .یکدور.نورتسن  میسن  وا  کفلز  زو  دیآ  کشم  میسن  وا  يوسیگ  زا  نآ :  زج  رطع و  ندش  هدیمد  .يوب  ندیمد  .حوف  .حافن 

دیآ یمه  وت  ناهد  زا  .يرـصنع.غورامس  لگ ز  ریبع و  يوب  دیان  .یخرف.دیآ  نادنچ  رازه  ناهد  گنت  نآز  دـیآ  ناب  ربنع و  يوب  وت 
.ورـسخرصان.يراطع دمحا  مان  هب  وت  رگ  دـیآ  دـنگ  وت  یمه ز  نوچ  دوس  هچ  .نایط.كابه  زا  تیوم  تخیر  یتشگ  ریپ  ( 1) كاسغ

تـس هدـنکف  هک  نم  لد  هک  یناد  .رهاطوب.مراد  ماس  نامک  وزاب  رب  هک  مگندـخ  دـمان  رگراـک  اریزا  ندـیدرگ :  .نتـشگ  .ندـش  || 
زربلا ز  نودـیرف ]  ار [  ام  تخیگنارب  هورگ  نایم  زا  كاپ  نادزی  هک  .یقیقد  .جاع  زا  شدـمآ  دـیدپ  هک  نیکـشم  طـخ  ود  نآ  جاراـتب 
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یمه زارد  ینامز  شتفرگ  رد  ربب  زامن  شدرب  نامارخ و  دمایب  .یـسودرف.اهر  دیآ  نم  زرگ  نامرفب و  اهدژا  دب  زا  ناهج  ات  نادب  هوک 
هک .یسودرف.اهر  وز  مه  ماجرفب  دماین  اهدژا  مد  زا  دنچ  دوب  ناهن  .یسودرف.ریس  هاش  نآ  رادید  دماین ز  رید  دیـسوبب  شیور  مشچ و 

اضق و اهراک  نآ  زا  دیآ  زجاع  هک  درک  دناوت  اهراک  نآ  یتعاسب  ملق  .یسودرف.اهر  دمآ  ورـسخیک  ریـشمشب  اهدژا  دب  زا  نیمز  يور 
طابر نیدب  هک  ام  تیار  اب  روصنم  رکشل  یقهیب .) خیرات   [ . ) رافغلادبع داتـسا  درب [  شیپ  تخـسن  دمآ و  هتـشبن  اه  همان  .یخرف  .ردق 
.دیآ هدش  فقاو  نادب  ات  دراپـس  دمتعم  نیدب  ...دنا  هتـشادرب  هنازخ  زا  هچنآ  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ رـضاحب  اجنیا  يو  هک  دـیاب  دـسر 

یلصف یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هداد  دمتعم  نیدب  هنازخ  زا  تسا  هداتسرف  ناناگزوگب  شیادخدک  اب  هچنآ  تخسن  دیاب  یقهیب .) خیرات  )
دزنب میداد  لاثم  هچنآ  رگا  هک  تسا  هدمآ  هتفگ  حرـصم  و  یقهیب .) خیرات   ) .دمآ هدومرف  ار  سودـبع  هک  تسا  نآ  رخآ  رد  ام  طخب 

هدیناسر ردارب  ریما  لدب  يداش  نیا  دوعسم ]  ناطلس  متساوخ [  یقهیب .) خیرات   ) .تشگ دیاب  زاب  ار  ام  راچان  ...دشابن  اضما  ار  نآ  يو 
هدومرف باب  ره  رد  دوب  یندومرف  هچنآ  یقهیب .) خیرات   ) .گرزب تسیغاب  دیآ  هتشذگب  یناندع  يارس  زا  نوچ  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ
هدناشن نارکمب  ردارب  زا  هتخیرگ  زاب  لاس  دنچ  زا  یقهیب .) خـیرات   ) .دـمآ هدومرف  زین  ار  بجاح  شاترامخ  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ

.دیآ رادیدپ  یئانشور  تاره و  يوس  دناوخب  ار  دمحمریما ]  يو [  دوعسم  ناطلـس  رگم  هک  میتشاد  یم  دیما  و  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ
ناربمغیپ توق  یقهیب .) خـیرات   ) .تساوخ هک  تیحاـن  کـی  دـیآ  هداداـف  هکناـنچ  دزیخ  رگید  ياـهوزرآ  ار  يو  و  یقهیب .) خـیرات  )

.دمآ هتـشاد  مسرب  هناکلم  تیزعت  زور  هس  و  یقهیب .) خیرات   ) .دـنیآ زجاع  نآ  دـننام  ندروآ  زا  قلخ  هک  اهزیچ  ینعی  دـمآ  تازجعم 
تعافـشب نینمؤملاریما  یقهیب .) خیرات   ) .دمآ هداتـسرف  هلودـلاءالع و  وکاک  رـسپ  رفعجوب  يوس  درک  دزمان  یلوسر  یقهیب .) خـیرات  )

خرچ ناکرا ز  هس  ره  زا  مه  دـنم  هرهب  نارتخا  زا  دـمآ  نیمز  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ هدادزاـب  ودـب  ناهافـص  اـت  دوب  هتـشون  يا  هماـن 
هن ریش و  هن  اهر  يو  زا  دمآ  گرگ  هن  ربب و  هن  .يدسا.دیدپ  یتشز  بوخ و  وا  رد  دیآ  هک  دیبن  دش  هنیآ  دش  هرهچ  رهگ  .يدسا.دنلب 

.ورـسخرصان ز .روزم  لوق  نآ  دمآ و  فالخ  هدـعو  نآ  تفگ  کلف و  نیا  درک  هک  لوق  ره  هدـعو و  ره  .يدـسا.اهدژا  رن  هن  وید و 
زا ریت  نآ  هک  تسنادن  سک  .دعـسدوعسم و  .بآ  شتآ و  زا  راسهوک  نوچ  دـمآ  رگناوت  ناهج  رهم ، نیک و  هوک  يا  وت  نیک  رهم و 

.دـمآ هدرک  متخ  وکین  يور  رب  بوخ  لاف  يارب  زا  ار  باتک  نیا  و  همانزورون .)  ) .دـماین دـیدپ  دـندرک  سـسجت  دـنچره  دـمآ  اـجک 
دنهد ریـش  شرز  نادورادب  نوچ  ار  درخ  كدوک  هک  دنا  هدروآ  نانچ  صاوخ  رد  همانزورون .)  ) .دمآ اطخ  شاهریبدت  همانزورون .) )

رد دبای و  هار  ودب  یجرف  .دتفا  یجنگ  رـس  رب  غولب  دـح  رد  يدرم  هک  تسا  نانچ  مه  نیا  لاثم  و  همانزورون .)  ) .دـیآ نخـس  هتـسارآ 
.دیآ هداتـسرف  رگید  ات  يامنزاب  دتفا  تجاح  یتدایزب  دوش و  زارد  ماقم  تدم  رگا  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دـیآ غراف  بسک  زا  رمع  یقاب 
فلع هک  هاک  اما  هنمد .) هلیلک و   ) .دنادرگ یلوتـسم  نم  رب  ترجـض  ترکف و  ساره  نیا  هک  دمآ  کیدزن  هلمج  رد  هنمد .) هلیلک و  )

زا هک  دیـشکب  ارم  هنمد .) هلیلک و   ) .دـمآ لصاح  نآ  ردـنا  ار  ناشیا  هدـئاف  دـنچ  هنمد .) هلیلک و   ) .دـیآ لصاح  عبتب  دوخ  تسا  روتس 
ات یمیدرک و  زامن  وا  یپ  رد  یمیدـناوخب و  اهقَبَـس  رافـسا  تقوب  ات  مراجنلاکاب  هک  نم  هلاقمراهچ .)  ) .دـیآ وکین  هسیره  نم  تشوگ 

.یمیدوـب هدـمآ  درگ  وا  يارــس  رد  رب  ضیارع  باحــصا  جــئاوح و  باـبرا  فیراـعم و  ریهاـشم و  زا  راوـس  رازه  ینامدــمآ  نوریب 
هاوگ يوعد  تروص  رب  ینعم  تقیقح  ات  هماـن .) ناـبزرم   ) .دـمآ وا  لاـبو  سواـط  رپ  نوچ  طـب  رگج  هک  دـش  مولعم  و  هلاـقمراهچ .) )

رتور ز خرس  دهرب  يدنب  هک ز  يریسا  لاح  همهب  ناتسلگ .)  ) .يار هریخ  بجعم  یناوج  تسدب  يدمآ  راتفرگ  هن  ناتسلگ .)  ) .يدمآ
زین لیذ  ءهبکرم  لاعفا  رد  .يدعـس.سرب و  شروغب  دـیآ  هتفگ  رگ  سک و  ياذـیا  ونـشم  اضر  عمـسب  .يدعـس.دیآ  راتفرگ  هک  يریما 

.ندمآ اهر  .ندمآ  راتـساوخ  .ندمآ  ادیپ  زیفق .)  ) ندمآ رپ  .ندمآ  دیدپ  .ندمآ  مشخب  .ندمآ  ياج  زاب  دشاب : ندـش  ندـمآ  اج  همه 
دوب هچ  هاش  يا  ندش :  هدرک  .ندمآ ||  درگ  .ندمآ  مک  .ندمآ  رگراک  .ندـمآ  بلاغ  .ندـمآ  داش  .ندـمآ  دـنمدوس  .ندـمآ  هوتس 

(. 2) یکم.دمآ شیدنم  وت  رهب  ردپ  کلم  زا  دمآ  شیب  وت  تنحم  اهتنحم  زا  دمآ  شیوخ  نهریپ  زا  مه  ْتنمـشد  دمآ  شیپ  ارت  هکنیا 
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(. || ناتسیس خیرات   ) .ندروآ لصاحب  ددرگن  نکمم  لام  نادنچ  هک  تسناد  يرکبس  و  يرکبس ، زا  دمآ  بلط  ار  لام  دوب  يدنچکی 
 || .دیآ یمن  نیمزب  نامـسآ  نداتفاورف : .نداتفا  ریزب  .یـسودرف.ارت ||  دـیآ  ردـنا  ياپ  ریز  ناهج  ارت  دـیآ  رترب  ناوناب  زا  رـس  نتفر : 

دنمورب دـنکب  نمـشد  هک  یتـخرد  نآز  نونک  شیپ  تسد  یمدرک  ار  گـنج  نم  هک  شیوخ  دـنزرف  ود  اـب  يدـمآ  بوخ  هن  ندوب : 
نم هک  دـیآ  ِْهب  نآ  نونک  .یـسودرف.گنج  میزاـیب  ناریـش  رادرکب  گـنج  میئوـج  هک  دـیآ  ِْهب  هداـیپ  .یـسودرف.دنلب  دـمآرب  یخاـش 

ياــمن هر  لد  هـک  ور  نادــب  تدــیآ  يار  هـک  نـک  نآ  يوــگ و  ناــمه  .یــسودرف.يور  بآ  زا  رپ  نادزی  شیپ  موــش  يوــجهار 
(. یقهیب خـیرات   ) .يدــمآ مـین  هـن و  هرقن  مرد  هد  رد  شراـیع  یقهیب .) خــیرات   ) .دــمآ تازجعم  ناربـمغیپ  توـق  .یــسودرف.تدیآ 

.نداز .ندش  هداز  هنمد || .) هلیلک و   ) .دورب ياج  زا  ياپ  هک  دمآ  کیدزن  و  یقهیب .) خیرات   ) .دمآ باوص  تخس  تفگ ، نیسحریما 
یکی يور  هام  نیا  زا  تشذـگب  هام  هن  وچ  یمعلب .) يربط  ءهمجرت   ) .دوب هدـمآ  كرـسپ  نیا  نوچ  و  نتـشگ :  دـلوتم  .ندـش  هدـیئاز 

هام هن  وچ  .یـسودرف.هاگ  جات و  اب  تسیـسرن  هک  یتفگ  هک  هام  وچ  دـمآ  شتخد  یکی  ریاط  .یـسودرف.يوا ز  يـالابب  دـمآ  كدوک 
هک سکره  دـنام  وا  زا  بشب  ار  ینز  دـمآ  كدوک  یکی  .یـسودرف.رهم  هدـنبات  وـچ  دـمآ  كدوـک  یکی  رهچبوـخ  نآ  زا  تشذـگب 

هنامز ز راد  گنهرفب  دیآ  دنزرف  وچ  .یـسودرف  (. 3) ربب دیان  داماد  روگ  زا  هب  رـسپ  ياجب  دیآ  رتخد  ار  هک  .یـسودرف  .بجع  شدید 
زا تخد و  نیا  زا  .یـسودرف.رهم  هدنبات  وچ  دمآ  كدوک  یکی  رهچبوخ  نآ  زا  تشذگب  زور  لهچ  .یـسودرف.راد  گنت  وا  رب  يزاب 

گـنر و ءهدــنیوج  اـسآ و  نز  يوـش  درک  نوـچ  شْدــیآ  رتـخد  رگا  .یــسودرف.نایژ  ریــش  وـچ  دــیآ  رتـخد  یکی  ناـیناریا  هاــش 
(. ناتـسیس خیرات   ) .دمایب کمل  ار  خلـشوتم  ناتـسیس .) خیرات   ) .دمایب دوب  سیردا  هک  خونخا  تفرگرب و  راب  هررَجَا  .یـسودرف...يوب 
ارت هک  ارت  داب  تراشب  رادیق  ای  ناتـسیس .) خیرات   ) .دـمایب وا  زا  دـشحفرا  ناتـسیس .) خـیرات   ) .دـمایب حون  وا  زا  درک  ینزب  ار  شونیق .. 

(. نیمار سیو و   ) .روخ نوچ  دودْزب  ار  روجید  بش  ردام  دمآ ز  نوچ  هک  رتخد  یکی  ناتسیس .) خیرات   ) .دمآ راوگرزب  يرسپ  شود 
.دـیآ روالد  دـنزرف  ینک  نینچ  نوچ  يدـنتفگ  ...يدنتـسب  نایم  رب  نیرز  رمک  ندرک  يدنتـساوخ  یکیدزن  ...ینز  اـب  نوچ  ناـگرزب 

هک دبوم  تفگ  لد  هب  ندش :  رداص  .ندز  رـس  خیراوتلا || .) لمجم   ) .شدمآ نادـنزرف  دـنامب و  روشک  نآ  یهاشداپب  همانزورون .) )
ناکرت .یسودرف.ینک ز  یکین  دنچ  رگا  ماجرفب  ینمشد  رگم  دیاین  نمـشد  .یـسودرف.رایرهش ز  زا  دیآ  نینچ  نامرف  هک  راگزور  دب 

ّرف هب  نیمز  ناریاب  ددرگ  تسین  وا  هک  نیرفآ  ناـهج  نشور  تساوخ  ناـنچ  هـالک  نیگن و  دـیوج  هک  دـمایب  هاـش  هواـس  وا  ماـن  یکی 
.یـسودرف .یهت  ناج  زا  وت  يدرگ  هک  ناد  نانچ  یهـشنهاش  درک  وزرآ  ارت  وت  تسـش  زا  راـک  نینچ  دـمآ  وچ  وت  تسد  رب  رادـناهج 

یتسار و زج  شات  نوتلآ  زا  هک  منامـض  مرـصنوب  هک  نم  نیمار .) سیو و  ) .ناریبد هدنناد  دیآ ز  اطخ  ناریپ  هدید  ناهیگ  دیآ ز  هانگ 
يزور کماما  ادی  تبت  .يدسا.تسـس  راوخ و  یتشاد  هش  نامرف  هک  تسخن  دمآ  وت  زا  هانگ  شیوگب  یقهیب .) خیرات   ) .دیاین تعاط 

نینچ ار  ناگداز  کلم  امـش  تفگ  دز و  ندرگ  رب  دنچ  ینیلعن  ار  مداخ  .ورـسخرصان  .بهلوب  دمان ز  دـمآ  وت  زا  لعف  نیاک  راب  رازه 
یهاـنگ و یـسک  زا  رگا  هماـنزورون .)  ) .دـنزادنا یم  وـیخ  دـنراد و  تسد  رب  هرکـشا  هـک  دـیآ  یم  یبدا  یب  ناـشیا  زک  دـیرورپ  یم 

هراتـس زا  کین  دب و  همانزورون .)  ) .يدنداتـسرف نادنزب  ار  وا  اما  تمدخ  قح  تهج  زا  يدندومرفن  بیدأت  يدوزب  يدـمآ  يریـصقت 
وفع دـیّماب  راـسکاخ  ءهدـنب  زا  دــیآ  هاـنگ  .ینزوس.اـفج  روـج و  رمعب  دــیاین  وز  دــیاز  اـفو  زا  رهم و  زا  هـکره  .یئانــس.دیآ  نوـچ 

ندروخ .ندیسر  .ندرک  تباصا  .يدعس.تسین ||  وت  ياطخ  دمآ  نم  زا  هانگ  تسین  وت  ياج  هیاپ  عفترم  نینچ  .يدعس.راگدنوادخ 
ياج ره  دیـشروخ  وچ  مان  کین  ياک  درک  نیرفآ  وا  رب  يربط .) ءهمجرت   ) .درمب دوب  هدمآ  شمخز  هک  ثرحلا  نب  ةدـیبع  نبا  سپ  : 

نآ دیرمژپ  ارچ  يوا  رب  دمآ  دب  مشچ  هچ  منادن  .یـسودرف.نانع  ورـسخ  نامرف  مباتن ز  نانـس  ردنا  مناگژمب  دـیآ  رگ  ...ماک  هدرتسگ 
يریت و  یقهیب .) خیرات   ) .دیاین يو  اب  تشخ  ات  دیدزد  ار  نتشیوخ  ریـش  و  دوعـسم ]  تخادنیب [  تشخ  .یـسودرف.يور  گربلگ  وچ 

.دوب هدمآ  وا  پچ  ياپ  رب  یگنس  تسا  ناتسودنه  رد  هک  یتعلق  ياهگنس  زا  هک  یئاج  رب  هداتفا  رگراک  ار و  هاشمزراوخ  دوب  هدیـسر 
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.ندرک مادقا  .ندرک  مایق  .يدعـس ||  .تسا  یناوختـسا  نیاک  دـهجرب  يداش  دـیآ ز  رـس  رب  یخولک  رگ  ار  یگـس  یقهیب .) خـیرات  )
رتشیب رد  ندیسر ، .ندش  لصاو  .یسودرف.گنلپ ||  هدیدراک  اب  وت  یباتن  گنجب  ییایب  ردیا  نم  اب  رگو  گنجب :  هکنانچ  نتـساخرب ،

تْدـیآک شیپ  يابرب  وا  زا  دوز  شیوخ  ءهشوت  .یکدور  .يوک  نزرب و  غاب و  تشگ  ناینرپ  نکـش  هبوت  راهبون  نآ  دـمآ  نآ :  یناعم 
هتـشذگ زا  لاح  یکی  .یقیقد  .انویامرب  شدوب  وکن  واگ  اجک  نآ  انودـیرفا  کلم  نشج  دـمآ  ناگرهم  .یکدور.شیگآ  ياـپ  گرم 

نتفخ رم  تس  هدرک  نابوت  یکی  هک  دمآ  ربخ  مزاب  .یقیقد  .ادنک  ای  دنروشخو  هک  يرادـنپ  دـنیوگ  یمه  ادرف  هدـمان  نآز  رگد  يد 
هاوخب يروس  یم  .کیجنم.هشخرف  وت  رب  داب و  هدـنخرف  ام  رب  هشفنب  دـیمدرب  زورون و  دـمآ  .کـیجنم  .كاـپ  وکن و  یقیبد  ار ز  بش 

وچ .یـسودرف.هاپس  يراهنیز  نآ  کیدزن  هب  هار  دـمآ ز  یهاگآ  هنوگنیز  هچ  .يورـسخ.شکب  هداب  راد و  شیپ  ناـبرطم  شر  دـمآک 
جات و رب  درک  نیرفآ  یـسب  هاش  تخت  یکیدزن  هب  دـمآ  وچ  .یـسودرف.دوپ  رات و  یب  هدـنکارپ  دـب  هیـس  دور  کـیدزن  هب  دـمایب  ناریپ 

دنمدوساـن راـک  همه  تدـیآ  دـنزگ  یچیپ ، هب  نیز  رگو  ار  ماـگ  نزم  هبنـشراچ  رد  هـک  ار  مارهب  تـفگ  رمـش  هراتـس  .یـسودرف.هاگ 
دیآ دب  دتس  نم  زا  دناوتن  جنگ  نیا  سک  .یسودرف.دنزگ  ناریا  هب  دیآ  يو  درد  دنمدرد ز  دوش  متـسر  هکنآ  رگد  .یـسودرف.تدیآ 

هگ يدـمآ  هامریت  ءهماگنه  وچ  .یـسودرف.نید  روه  ناهج  ردـنا  دـیازفب  هک  نیدورف  هم  دـیایب  ات  نامب  .یـسودرف.دب  رادرک  مدرمب ز 
ینادب نخـس  خاشب  یبای  رادید  وچ  .یـسودرف.يوب  هویم  ره  دبایب ز  ات  نادب  يور  شیدوب  غاب  هویم و  يوس  يدـمآ  هاگنـشج  هویم و 

هچره متفاـی  نوـنک  .یـسودرف.نیرفآ  نیا  دزیخرب  هک  دـمآ  هگ  نیمز  نادزی  درک  ار  همخت  نیا  هن  .یـسودرف.نب  هـب  دـیاین  شناد  هـک 
رخآ هب  .یسودرف.باوخ  ماگنه  هریت  بش  ناشیا  زا  بایسارفاب  دمآ  یهاگآ  سپ  .یسودرف.مارخ  دمآک  دیجیـسب  دیابب  ماک  متـسج ز 

.یـسودرف.ناوج نآ  شناد  زو  گنهرف  ناودرا ز  يوس  دمآ  یهاگآ  سپ  .یـسودرف.نایلاس  يُوب  ردیا  دنچ  رگا  نادب  دیآ  نتفر  ارت 
دیاـین نمــشد  رب ز  ورب  دـنلب  رهپــس  دـشاب  راـی  ارک  .یــسودرف.بآ  نـییآ و  ّرف و  اـب  تـشگ  ناـهج  باـتفآ  لـمح  جربـب  دــمآ  وـچ 

ار وا  راـکیپ  دـندنب  هـن  ناـیناریا  کـیدزن  هـب  دــیاین  رایرهــش  ءهماـن  رگم  اـت  نادــب  راوـس  روـشک  درگ  رب  دــنکارپ  .یــسودرف.دنزگ 
درم يورین  هب  یمغ  دش  یگنـشت  زا  شبـسا  نامه  .یـسودرف.ردبرد  همه  دمآ  ورـسخیکب  ربخ  سپ  نایناریا  راتفگ  .یـسودرف.نایم ز 

ارم دمآ  هچ  رسپ  اغیرد  ردارب  اغیرد  .یسودرف.ناولهپ  اب  هاگرد  یتفرب ز  ناوج  هدیسرون  يدمآ  گنج  وچ  .یسودرف.یمک  دمآ  ردنا 
نینچ رهب  ياج  نانچ  دـمآ  زویـسرگب  دوب  کیدزن  همخد  اب  رود و  لد  دوب ز  کیرات  ياج  یکی  رد  ژدـب  .یـسودرف.رس  هب  هناـمز  زا 

رب دیـشروخ  وچ  .یـسودرف.دنپسوگ  نوچ  دندیرب  نت  زا  هک  دنزگ  یب  رـس  نآز  تدیآ  دـنزگ  .یـسودرف.رهد  هدـندرگ  رادرک  تسا 
نتـشک ربخ  نوچ  ناتـسیس .) خیرات   ) .دادغب زا  دمآ  نینمؤملاریما  تافو  ربخ  .یـسودرف.دنزگ  دـیآ  هک  رب  ات  دـینیبب  دـنلب  ددرگ  خرچ 
.ندرک رگید  سوبحم  ءهصق  متـشاد  هضیرف  دمآ  رخآ  ...سوبحم  نیا  ثیدـح  نوچ  ناتـسیس .) خـیرات   ) ...دـمآ ناگرگب  یناتـسجخ 

مامت طاشن  دندروآ و  ینیگتاس  و  یقهیب .) خـیرات   ) .تسین یلاخ  رایـسب  بیاجع  رداون و  زا  دـمآ و  نایاپب  هصق  نیا  یقهیب .) خـیرات  )
.يدمآرب حتف  يدماین  بش  رگا  یقهیب .) خیرات   ) .دمآ نایاپب  زین  لصف  نیا  یقهیب .) خـیرات   ) .دـمآ نایاپب  ندروخ  بارـش  نآ  تفر و 

(. یقهیب خـیرات   ) .دوب هدـمآ  گرم  ياضق  هک  يوق  تخـس  ینالان  دـش  نالان  نسح  دـمحا  هجاوخ  مّرحم  هاـم  مهد  یقهیب .) خـیرات  )
دمآ نآ  تقو  یقهیب .) خـیرات   ) .دزیرگ نوچ  هک  تخاس  نآ  تلیح  تسا  هدـمآ  رخآ  هب  تلود  نآ  هک  دـید  راک  رخآ  رد  يو  نوچ 
دیآ بش  هک  اجک  ره  شیورد  تسوا  ياج  رهـش  همه  تسین  ياج  هک  ار  نآ  .يولوم.ندب  مزادرپب  ای  مریگ  کلم  نم  راوردـیح  هک 
ُنب هب  .ندـمآ  زاوآ  .ندـمآ  یهاگآ  دـشاب : ندیـسر  ینعمب  اج  همه  رد  ندـمآ  زین ، لیذ  ءهبکرم  لاـعفا  رد  .يدعـس و  .تسوا  يارس 

وا گرم   ) ار یـسک  ندـمآ  نامز  .ندـمآ  شورخ  .ندـمآ  ربخ  .ندـمآ  مایپ  .ندـمآ  رـس  هب  .ندـمآ  تسد  هب  .ندـمآ  ياپ  هب  .ندـمآ 
قافتا .ندش  عقاو  .ندمآ ||  ماگنه  .ندمآ  دنزگ  .ندمآ  هاگ  .ندمآ  تسکـش  .ندمآ  بش  .ندـمآ  دوس  .ندـمآ  نایز  ندیـسررد .)

داـب مـه  دــمآ و  نـیرب  داـب  مـه  ناـس  نیدــب  هدــندرگ  دــمآ  نـینچ  تیتـیگ  نداد :  يور  .ندوـبب  .نـتفر  .نتــشگ  ثداـح  .نداـتفا 
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شدیآ مزر  وچ  دَنَکاْرپب  جنگ  نوردـنا  مزبب  .یـسودرف.ادیآ  رازراک  هگ  مزب و  یهگ  ادـیآ  راک  هنوگ  ره  نادرمب ز  .یکدور.نیدورف 
هن ارت  ناریاب  يدوب  تسود  نم  وچ  .یسودرف.یکی  نارازه  زا  نانچ  دیان  هک  یکلوش  ورزیت  نوردنا  ریزب  .یـسودرف.دنکفا  لیپ  ریش و 

دروآ یهاـگآ  سپ  .یـسودرف.رازراک  شــشوک  رد  دـنیآ  هـب  راوـس  یمور  یتـشد ز  ناراوـس  .یــسودرف.ارت  ناریلد  اـب  يدـمآ  مزر 
(. نیمار سیو و  ) .وریو دزن  نامهم  دندوب  همه  ...رتهم  دنچ  هگنآ  هک  دمآ  نانچ  .یـسودرف.سوینیلاقب  دـمآ  هچنآ  تفگب  سویروفرف 

ناگماجدیفس دنشاب  شوهب  رکـشل  ات  دومرفب  نیمار .) سیو و   ) ...ناکاین دبوم  یمه  شدنناوخ  هک  ناهاش  هاش  يزور  هک  دمآ  نانچ 
نوریب صاخ  ءهرجح  زا  نوچ  ناطلـس  یخـشرن .) ياراخب  خیرات   ) .تفگ وا  هک  دمآ  نانچمه  دننزن و  نوخابـش  ام  رب  دـنیاین و  نوریب 

زا يدمآ  نوریب  نوچ  دمآ ، هتـسجخ  تخـس  .دوب  وا  رادـید  یگتـسجخ  شیامزآ  ناطلـس  دوصقم  يدـید و  وا  يور  تسخن  يدـمآ 
(. همانزورون  ) .تساهبارش نیرت  قفاوم  دیآ  وکین  نوچ  کُنت ، هن  دوب و  هریت  هن  هک  یبارـش  همانزورون .)  ) .يدنکفا يو  رب  مشچ  هرجح 

نوچ اغد  تسا  نسح  مه ز  نآـک  طـخ  طـخ ز  رد  وشم  .ساـبعلاوبا.رتهم  ره  رخآ  هب  شیدـنبرب  یک  اـت  رـسپ  تس  هدـمآ  لـگند  رگ 
رَدـِب دـنچ  يزور  هک  دـیآ  هچ  راصح  سؤب  یگنت و  زا  تسا  هتفرگ  تلد  هک  مناد  .يرایرهـش  يدامع  .تسا  درن  مه ز  دـیآ  کباچ 
(. || ناتـسیس خیرات   ) .دمآ باوص  تخـس  تفگ  نیـسحریما  ناکدوک ، ِناز  دـیاشگب و  تلد  ات  ار  اشامت  دیـص و  هّزنت و  میور  ماعط 

نیکمن و حالمتـسالا ؛ .ندمآ  رایـسب  راثکتـسالا ؛ .ندمآ  گرزب  ماظعتـسالا ؛ ندش : روصم  .ندیدرگ  ساسحا  .ندـش  كرد  .ندومن 
رود زا  وک  ریتـک  نیمز  نوچ  .روکـشوبا.نیهک  مشچب  دـیآ  یناشخدـب  نیگن  نیلافـس  ناـهاش  تشگنا  زو  ینزوز : )  ) .ندـمآ نیریش 

هب نمـشد  گنج  ارم  .یـسودرف.مدیازفیب  نیـشیپ  نیک  نامه  مدیآ  تفگـش  نیا  امـش  زا  یمه  .یقطنم.بآ  دشابن  دیآ و  بآ  وچمه 
یکشخ .یسودرف.تفُگش ز  ار  وا  دمآ  یهگآ  نیا  زو  تفگب  یناهن  رگید  زیچ  یـسب  گنلپ  رب  نیا  رب  دز  ناتـساد  یکی  گنن  دیآ ز 

دیآ نانچ  وت  مشچب  هک  يرط  يوبشوخ  سگرن  دوب  شیب  اجک  ات  .یسودرف.دید  هچنآ  گرم  دمآ ز  رتدب  ودب  دینش  ردارب  گناب  وچ 
رغچ همه  نارگناوت  مشچب )؟(  دیاز  غف  رسپ  شیورد  هک  دنچره  .يرهچونم  .يرپ  دنچ  یسک  تخیوآرد  رانید  هک ز  يرگنرد  نوچ 
عبط یقهیب .) خـیرات   ) .دـشاب يو  بناج  زا  تنم  هک  دـیآ  رتشوخ  دـشخب  ودـب  هک  دـنک  تعافـش  هجاوخ  رگا  .یتُسب  حـتفلاوبا  .دـیآ 
دنک لمأت  هدننیب  هک  دیاب  یقهیب .) خیرات   ) .دشاب ناشیا  هاگیاج  قحتـسم  هک  یـسک  ندید  ار  ناشیا  دـیآ  راوشد  هک  ...تسا  تیرـشب 

هک دـنا  هدروآ  ناـنچ  صاوخ  رد  و  یقهیب .) خـیرات   ) .تسوکین هک  دـنادب  دـیآ  یم  وکین  ار  يو  ناـشیا  زا  هچره  ار  ناـمدرم  لاوحا 
باـب دـص  رگو  هماـنزورون .)  ) .دـیآ نیریـش  مدرم  لد  رب  دـیآ و  نخـس  هتـسارآ  دـنهد  ریـش  شرز  نادورادـب  نوچ  ار  درخ  كدوک 
رودقم .ندمآ ||  شوخ  بکرم  لعف  رد  ندمآ  تسا  لیبق  نیا  زا  .يدعـس.شوگ و  رد  هچیزاب  شدیآ  دنناوخب  نادان  شیپ  تمکح 

دیآ هچ  نم  زک  تفگ  ارم  ...زارفندرگ  دوب  يرتـهم  یکی  زارد  مدرک  تسد  نوچ  هماـن  نیدـب  ندـش :  هتخاـس  .ندوب  رودـقم  .ندـش 
ون نیئآ  دـیاب  نونک  .یـسودرف.سکب  مراـین  تزاـین  مشوـکب  سرتـسد  ارم  دـشاب  هک  يزیچب  یمه  دـیارگرب  نخـس  تناـج  هک  یمه 

دب و انامه  دیاین  .یـسودرف  نونک ؟ دـیآ  هچ  اهنیا  زا  تفر  وا  وچ  نوخ  دـنکفاک  دوب  این  نم  اب  هک  نتخاونب  ياج  رهب  ناریـسا  نتخاس 
رمق زک  نآ  کیدص  اهـس  دیان ز  هاش  زا  دیآک  نآ  کیدـص  ناهـش  دـیان ز  .یـسودرف.يوج  هنیک  مدرم  دوب  ناسنیز  هن  يوا  زا  کین 

.یئود يادخ  رب  وچ  دجنگن  وت  رب  غورد  غورد  لوسر  زا  وچ  یلیخب  وت  زا  دـیاین  .يرـصنع.هّشپ  لیپ ز  ربزه و  روز  دـیان  .یخرف.دـیآ 
يریبد يو  زا  تسا و  طخوکین  ...یئانرب  ...هللادـبع  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیاین لاح  چـیهب  راک  نیا  نم  زا  ما و  هدـش  ریپ  نم  .يرهچونم 

ره دنک  یقهیب .) خیرات   ) .تسا هتفرگ  رـس  رد  يداب  یـسک  ره  هچ  دنراذگن ، هک  دـیاین  ترازو  هدـنب  زا  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ کین 
نیز ندرک  راک  دیاین  یهام  گنچرخ و  مدژک و  واگ و  .يدسا.شرب ز  درآ  شمخت  نوچ  خاش  ره  هک  شرهوگ  زا  دـیآک  نآ  سک 
چیه قلخ  رگ ز  ادخب  دیاشگن  يادخ  زج  وت  راک  .ورسخرصان.اربت  هن  ّالوت و  هن  وت  زا  دیاین  يوش  دّرجم  هک  هگنآ  .ورسخرصان.رتوکن 

زغمیب تسوپ  دـیاین و  تعاط  لدـیب  نت  زا  .یئانـس.دیآ  نوبز  دـب  کـین و  زا  دوخ  هک  دـیآ  نوچ  هراتـس  زا  کـین  دـب و  .یئانـس.دیآ 
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تکرح هماع ، لوادت  رد  ناتـسلگ || .)  ) .دـیاشن ار  يرورـس  رنه  یب  دـیاین و  يرورنه  رورپ  سفن  زا  ناتـسلگ .)  ) .دـیاشن ار  تعاضب 
.ندـش عومـسم  .ندـمآ ||  ندرگ  .ندـمآ  وربا  مشچ و  یمرـش : یب  یخوش و  اـی  هزمغ  زاـنب و  ندرک ، تراـشا  ندـینابنج و  نداد و 

زا درک  زاب  .یکدور.زت  گناب  کبک و  گناب  دور و  گناب  راهبون  هاگب  دمآ  فیطل  نوچ  ندیـسر :  شوگب  .نتـشگ  هدونـش  هدـینش ،
شوگب نامـسآ  زا  دـمآو  تفرب  هراتـس  نآـک  هریت  بش  نآو  .یکدور.شَپ  ياـپ  دـمآ  دـننادزد و  تفگ  شوخ  مرن و  ار  نز  باوـخ 

تـشد زا  هک  هاگدـید  زا  دـیآ  ناب  هدـید  وغ  .یـسودرف.مدواگ  ءهلان  دـمآ و  شورخ  مخ  هنیئور  نیئور و  ياـن  دزب  .يورـسخ.كارت 
دیـشاب داش  .يرهچونم  .ناگراظنب  يور  دومن  نیتسخن  حبـص  ناگراوخیم  نِذُْؤم  سورخ  گناب  دـمآ  .یـسودرف.هاپس  درگ  تساخرب 

یلاع هز  زک  كارت  دـص  دـیآرب  یم  زراـبم  تشپ  لد و  زا  .يرهچونم.دـمآ  ناوراـک  يارد  ياوآ  گـناب و  دـمآ  ناـگرهم  نشج  هک 
یم یـسرج  گـناب  هک  تسه  ردـقنیا  تساـجک  قوـشعم  هگلزنم  هـک  تسنادـن  سک  .يدجـسع  .گـنرت  کـی  دـیآ  ورـسخ  ناـمک 

وا نادناخ  زا  کلم  درمب و  هک  دـماین  راگزور  سب  نآ  زا  سپ  نتـشگ :  یـضقنم  .ندـمآرب  .ندـش  يرپس  .نتـشذگ  .ظفاح.دـیآ || 
؟ دیآ بابح  گنت  تولخ  رد  یک  رحب  هوکش  وت  يایربک  فرظ  هتـشگرس  لد  ددرگ  یمن  ندیجنگ :  ًازاجم ، همانزورون || .)  ) .تفرب

نوچ یمه  هک  وت  ارم ز  دیآ  بجع  نتـشگ :  دیدپ  .ندش  ادـیپ  .ندـیدرگ  رهاظ  .ندـش  یئرم  .نتـشگ  رادـیدپ  مجع || .) راهب  زا  (؟
ار ام  هک  هب  نامه  .یسودرف.هاگنشج  رپ  ناویا و  غاب و  زا  رپ  هارب  شـشیپ  دمآ ز  مرخ  یهد  .کیجنم.جنف  ءهیاخ  ود  نالک  نآ  یـشک 

رازغرم یکی  دمآ  ردنا  شیپ  هب  راکـش  ْنایوج  متـسر ]  تفر [  یمه  هدایپ  .یـسودرف.گنرد  ياجب  دیآ  ندیباتـش  گنج  ياج  نیدب 
.تخیپرب وا  جـنر  یعفا ز  وچمه  دـمآ  ردـب  مکـش  نوچ  ار  لفط  .یـسودرف.ناور  يرمق  جاّرد و  ياج  رهب  ناور  ياـهبآ  هشیب و  همه 

نآ یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ یناـصقن  اـجنآ  دراد  هبلغ  يرگید  رب  يوـُق  نیا  زا  یکی  مدرم  رد  رگا  یهبوا .) ءهفحت  زا   ) نوتاـخ نـیورپ 
نآ رگم  یقهیب .) خیرات   ) .روغ نالی  تنواعمب  دمآ  تجاح  یقهیب .) خیرات   ) .دمآ عمط  يو  رب  ار  ریما  درک ، رس  رد  ترازو  داب  ناوج 

دیـشروخ شیپ  دـنیآ  اـم  رظن  رد  بشب  هک  ینارتـخا  ناتـسلگ .)  ) .هدـماین وا  رد  ریغت  دوب و  هدـنام  شیوخ  رارقرب  هک  حـلاص  شیورد 
يأر .ندمآ  غیرد  .ندمآ  گنرد  .ندمآ  باوخ  .ندمآ  وزرآ  رد : ندمآ »  » تسا لیبق  نیا  زا  .يدعـس و  .دـنیآ  ادـیپ  هک  تسا  لاحم 

ندمآ ناتـسیس || .) خیرات   ) .يدندادب يدمآ  یماو  ار  یـسک  رگا  ندش :  درگ  .ندمآ ||  زاین  .ندمآ  گنن  .ندـمآ  باتـش  .ندـمآ 
درز و خر  ود  این  راک  دمآ ز  زویـسرگب  نتـشگ :  لغتـشم  .نتخادرپ  .رامتخا ||  .نآ  ندمآرو  .نآ  ندـش  رّمخم  .نآ  ندیـسر  ریمخ ؛

شبنج .ندـش  هتخیگنا  .ورـسخرصان.دیان ||  مهب  عمط  یگدرزآ و  نتـشگ :  مهارف  .ندـش  عمج  .یـسودرف.ایمیک ||  زا  رپ  لد  کی 
دید روگنا  تخرد  ندش : لیام  .ندییارگ  .یسودرف.ياج ||  دمایب ز  رکشل  هک  هگنادب  يار  گنج  رد  دوب  نیا  زج  ار  ام  هک  ندرک : 

.تخیر یمه  وا  زا  هناد  کی  کی  تفاتیم و  هبـش  نوچ  هدـمآ ، یهایـسب  يزبس  زا  و  هدـش ، گرزب  اـه  هشوخ  هتـسارآ ، سورع  نوچ 
شوگب دیاین  رگ  میدرب  رـسب  نیا  رد  يراگزور  میدرک  دوخ  ياجب  تحیـصن  ام  ندـش :  هتفریذـپ  عومـسم ، لوبقم ، همانزورون || .) )

دیآ و غورد  یتسـس  یتسار ز  ار  درم  دوب  ورین  ز  نتـساخ :  .نداز  .ندش  دیلوت  .يدعـس.سب ||  دشاب و  مایپ  نالوسر  رب  سک  تبغر 
ریت زا  يّژک  همانزورون .)  ) .تفرب نم  مشچ  زا  مرـش  هک  دـمآ  نم  لد  رد  یبرط  یطاـشن و  مدروخب  حدـق  ود  نوچ  .یـسودرف.یتساک 

اب دـنتفرب  هریذـپ  یهگآ  ْشندـمآز  دـب  هـک  ار  یـسک  نتفاـی :  هار  .نتــشگ  لـخاد  .ندـمآرد  .ندـش  دراو  .دورو  .لوـخد  .دـیاین || 
دمآ سرت  هن  شنـشوج  رب  هزین  رگراک  دبن  .یـسودرف.رد  دـمآ ز  هبادوس  هک  هتـسشن  رـسپ  اب  یک  سواک  زور  یکی  .یـسودرف.یهّرف 

ناـیروغ دریگب و  روغ  ناریما  ریما  ...تفگ  نزریپ  یقهیب .) خـیرات   ) .دـندمآ يو  تعاـطب  روغ  تیـالو  .یـسودرف.شنشور  لد  ردـنا 
.يدـماین مغ  عون  چـیه  زا  شلد  رد  هک  دوب  ام  ترـشع  ءهقلح  رد  ...نادـنخ  فیطل ، تسچ ، یناوج  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنیآ تعاطب 

خیرات  ) ...هندب یف  یفاعم  ِهبْرِـس  یف  ًانمآ  حبـصا  نم  تسا ، هدمآ  ربخ  رد  و  ربخ :  ثیدـح و  رد  هکنانچ  ندـش ، دراو  ناتـسلگ || .) )
جات  ) .دشاب رذگهر  تسود  لدب  تسود  لد  زک  تسا ، هدمآ  ثیدح  رد  و  همانزورون .)  ) ...هک تسا  هدـمآ  نانچ  ربخ  رد  و  یقهیب .)
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شیوخ ناـم  نهیم و  ِرب  دـمآ  وچ  ندرک :  تعجر  .عوجر  .ندرک  تدوـع  .ندرک  تعجارم  .نتـشگزاب  .تشگزاـب  یبآ || .) نیدـلا 
رادیب ار  وا  دماین  ملد  نداد : یئاور  .نداد  اضر  .هقافا ||  .ندـمآ  شوهب  ندـمآ ؛ دوخ  اب  .يدـسا.شیوخ -  نامهم  هبال  دـصب  شدربب 

ات شکب  ارم  ریزو  نوخ  صاصقب  نآ  زا  دـعب  مشکب و  ار  ریزو  نم  ات  يامرف  تراشا   : نداد تسد  .نتفرگ  .نداتفارب  .نداـتفا  .منک || 
 : نداد تسد  .نتشگ  لصاحب  .ندمآ  تسد  هب  .ندش  تسد  هب  .ندش  لصاح  ناتسلگ || .)  ) .دمآ هدنخ  ار  کلم  .یشاب  هتـشک  قحب 

نیریش یلاع و  منخس  مریقح  دنچره  .دیؤملاوبا  .شکلم  زا  دیاین  يریـس  هک  تسا  سک  سب  تسا و  هرب  هریرح و  میدن  هک  اسک  اسب 
دیـشوکب .یـسودرف.داد  دادیب  راتفگ  دـیاین ز  داژن  دـش  اجک  دـش  مک  تخب  رگا  .کیجنم  ( 4) .جنم زا  رگم  دـیان  نیریـش  لسع  يرآ 

.یسودرف.نکم ناوید  نامرف  شیدنارب و  نُخس  نیز  ارت  دیآ  ینامیشپ  .یسودرف.دوب  ریش  یـسب  ژد  ءهراب  رب  هک  دوس  شْدماین  يدنچ 
نیا اب  تفگ  دـش و  رهاط  نب  دـمحم  يوس  تمیزهب  میهاربا  .یـسودرف.یهب و  زج  وت  نامرف  دـیاین ز  یهد  ناـمرف  وت  مِک  مور  یهارب 

شرگن یب  فلکت و  یب  دنراد و  یمن  كاب  چیه  نتشک  زا  دراد و  كانلوه  یهاپـس  هک  دیاین  چیه  برحب  ثیل ]  بوقعی  ینعی  درم [ 
خیرات  ) .ار يو  دماین  چیه  درک و  برح  رگید  دنچ  يزور  اجنآ  دش و  قاطراصحب  لرغط  سپ  ناتـسیس .) خیرات   ) .دـنک برح  یمه 

(. ناتسیس خیرات   ) .دندرک هتسخ  َو ]  دنتفرگب [  يو  نآ  زا  سک  دنچ  ار  يو  دماین  چیه  درک و  زاغآ  گنج  زور  کی  اجنآ  ناتسیس .)
یمه دیآ  گنس  رز ز  میس و  هچرگ  یقهیب .) خیرات   ) .دیسر دادغبب  دمآرب  حتف  تخادرپب و  نوچ  نید  مّرخ  کباب  گنج  زا  ...نیشفا 

درک هچ  ناریپ  هک  نک  هگن  یبوخ  ز  نداتفا :  گنچب  ندمآ ؛ تشمب  .دماین -  یصیق  لاسما  .يدعس.میس  ّرز و  دشابن  یگنـس  همه  رد 
.لاهـسا مکـش ؛ ندمآ  .یـسودرف.تشکب ||  ار  ناولهپ  نابرهم  نانچ  تشمب  دمآ  وچ  شماخ  دوب  یمه  ...درم  راوازـسان  افویب  نآ  رب 

(. ناتسیس خیرات   ) .دیاینرب وا  رب  یـسک  تسا و  درم  يدرم  دراد و  گرزب  یتلود  ندمآ :  ربارب  ندمآرب ؛ .ندرک -  یلباقم  يربارب ، || 
ار نیمز  دـنوادخ  تـفگ  ندروآ :  لـصاح  .نداد  رمث  .نداد  رب  ناتـسیس || .) خـیرات   ) .دـماینرب وا  رب  یـسک  درک  ور  هـک  ياـج  رهب 
ارم ندش :  هتخادرپ  .نتفای  ماجنا  همانزورون || .)  ) .دنهد نابـسا  هب  تقو  نیدب  دیآ  وکین  وج  هک  دنهاوخ  نوچ  ناناقهد  هک  دـنیوگب 
 || .یـسودرف.وت ماک  اب  راک  نیا  رم  دـیآ  رگ  وت  مان  دـسر  نادرگ  نودرگب  تسا  ندومیپ  هاوخدـب  مزر  ارت  تسا  ندوسآ  ماـگنه  زین 

رب نآ  چره  هن  ندوب :  رسیم  .ندوب  نکمم  .یسودرف.نآزا ||  شیب  يدب  رگ  يدمآ  راکب  نآزا  شیپ  دب  هدرب  اجک  نآ  تشِِرب  نتفر : 
(. یقهیب خیرات   ) .ددرگ دساک  نادسفم  نابّرـضم و  رازاب  ...دمآ  یگتخیمآ  نوچ  نتـشگ :  دوجوم  .یماظن.تفگ ||  ناوت  دـیآ  نابز 

گنن و نتـسُج  رب  هن  يدمآ  مادب  اهنت  هب  ردیا  وت  .لضف  رهاط.دیآ  داکچ  رب  هک  منامگ  یب  منکف  نامـسآ  رب  ار  ودـخ  رگ  نداتفا :  || 
مدرم تجاح  دـیآ  رگا  .یـسودرف.تشکب  شنامز  ردـنا  مه  رجنخب  تشمب  دـمآ  همخت ش  نآ  زک  سکنآ  ره  .یـسودرف.يدمآ  مان 
.ندرک هعلاطم  یلیل  لامج  دـمآ  لد  رد  ار  کـلم  هماـنزورون .)  ) .دـننک جوزمم  بـالگ  بآ و  اـب  بارـش  نیا  ندروخب  ار  جازم  مرگ 

ره ناتـسلگ .)  ) .ناج نایم  رد  رز  تسنابز و  رـس  رب  نآرق  هک  دـمآ  رایتخا  نآ  تلعب  شمتخ  تفگ  دینـشب و  یلدـبحاص  ناتـسلگ .) )
.تفاترب يور  دماین و  لوبق  نخـس  نیا  ار  دهاز  ناتـسلگ .)  ) .دیاین تجاح  هاوگ  چـیهب  درک  ّلجـس  ار  نآ  لضف  درخ و  هک  ار  يزیچ 

ندشرد ...هب  ندیزاغآ  .دیآ ||  رتمک  ناراب  ناتسباتب  تیحان  نیا  رد  .دمآ  رایسب  فرب  لاس  نیا  رد  و  ندیراب : .نداتفا  ناتسلگ || .) )
...دمحمریما .کیجنم  ای  یبیبل  .اندنگ  برت و  دروخ  وچ  دنز  اهغورآ  دنک  رتش  گناب  دیآ  تیاکح  رد  رگ  هب :  نتشگ  لوغـشم  ...رد 

يارـس طـبرب  نآ  دـمآ  زاوآ  رد  نوچ  یقهیب .) خـیرات   ) .دروخ یم  هتـسویپ  دـمآ و  ندروخ  بارـشب  تشگ و  رتدنـسروخ  یتـخل  زین 
؛ رجبا .تسا  هدمآ  فرط  ود  زا  شولگ  ندرک : مرو  .ندیهامآ  .ندیـسامآ  ناتـسلگ || .)  ) يدعـس ...يادخ  رهب  زا  متفگ  ار  ادـخدک 

...دیوگ ینعاط  رگا  ندش :  هتخیگنا  .ندرک  تأشن  .دشاب ||  ندیهامآ  ففخم  ینعم  نیا  رد  دیاش  و  يزنطن .) صالخ   ) .هدمایب فان 
(. یقهیب خیرات   ) ...هک تسا  نآ  يو  باوج  رکذ ، لماخ  تسا  هدمآ  یکدوک  زا  نایناساس ]  گرزب [  نادـناخ  نیا  ناگرزب  لصا  هک 

.ندـیزو .نتـسَج  داب .)  ) نتـساخرب .نتفرگ  ندـیزو  .يدـسا.تسخن ||  مدآ  دوب  لگ  هک  ناد  نانچ  تسرد  دـمآ  لگ  زا  ام  داینب  وچ 
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یگنـس و رـس  رب  هداهن  بآ  نایم  ردنا  تسا و  شرا  تسیود  دنیوگ  هک  تسا  هرانم  یکی   [ رـصم ءهیردنکـسا  يو [  ردـنا  و  بوبُه : 
یکی دمایب  هگنآ  مه  ملاعلادودح .)  ) .دیآ داب  مئاد  درکـشیو ]  يو [  ردنا  و  ملاعلادودح .)  ) .دبنجب هرانم  نآ  دـیآ  یم  داب  هک  هگره 

رب يور  .یسودرف.جنرت  هدیـسران  دنکفا  كاخ  هب  جنگ  دیآرب ز  يدابدنت  رگا  .یـسودرف.شک  تشگ  اوه  يور  ربا و  دربب  شوخ  داب 
ثراب .يدعس.دروآ ||  رس  رب  هفوکش  ماداب  دروآ  ربنع  يوب  دمآ و  داب  .يدعس...دیآ  یم  داب  هک  هگرحس  ره  میوگ  یم  زجع  كاخ 

زا دب  يوخ  نآ  دمآ  بایـسارفاب  زارد  راگزور  نآ  ردنا  تشذگ  زاب  دید  دب  درک  دب  روت  رگا  ندیـسر :  یثاریم  نوچ  .نتـشگ  لقتنم 
یمه یئوخدب  نآ  دمآ  بایسارفاب  شنزرس  ارو  ناهاش  دندرک  هک  شنمدب  رهوگدب  كاحض  .یـسودرف.درخ ز  كدنا  نارادمان  نآ 

دمآ وچ  دوزفرب  یمه  يزیچ  سیدـقاط ]  تخت [  نآ  رب  دوسب  یهاـش  جاـت  وا  هک  سکنآ  ره  .یـسودرف.یئوداج  نتـشک و  تراـغ و 
.دمآ نایاسرت  نادوهج و  رد  هیآ  تفگ  یبلک  لزنت :  .ندش  لزان  .لوزن  .یسودرف.تخت ||  يالاب  دوزفیب  ناوارف  تخبکین  ورسخیکب 
روطخ .یـسودرف.نمجنا ||  نآ  هاـش و  رکـشل  نآ  زا  نمب  دـمآ  هچ  ناریا  زک  ینادـن  ندیـسر :  جـنر  يزار || .) حوـتفلاوبا  ریـسفت  )

هتفگ .ندش  روکذم  .ندش  رکذ  .ورـسخرصان.مج ||  تکلم  نامقل و  تمکح  رب  تسا  نیما  ادـخ  زک  ملدـب  دـیآ  نتـشذگ :  .ندرک 
نیا رد  هکنانچ  هدوبن  كولم  رگید  زا  ار  یـسک  هک  تسا  هدوب  بقانم  رثا و  نآ  ار  گرزب  تلود  نیا  نادناخ  ندـش :  هتـشون  .ندـش 

نتـساخرب ناتـسلگ || .)  ) ...تسا هدمآ  روطـسم  رد  تفگ  غولب ، زا  مدیـسرپ  ار  یگرزب  هک  مدوب  لفط  یقهیب .) خیرات   ) .دمایب خیرات 
دمآ و هاپـس  شورخ  سوب  داد  ار  كاخ  دـمآ و  دورف  هارب  هریذـپ  دـمآک  درک  هگن  هاش  زارفارـس  شفرد  متـسر  وچ  زاوآ : ) گناب و  )
هک دـیاین  زاوآ  نم  تدوجو ز  اـب  .یـسودرف.هاپس  رـسکی  دـنیآ  ردـنا  بسا  هب  هاـش  هاـگرد  دـیآرب ز  هریبـت  .یـسودرف.سوک  قوـب و 

دمآ شمشخ  .یکدور.رگم  دمآ  مشخ  ْشنَم  جنرف  زا  روخبآ  نایم  مدربورف  رس  بضغ : ) مشخ ،  ) نتفرگ .نتساخرب  .يدعـس.منم || 
شدروآ فک  رب  یگنـشواغ  نیا  زا  دمآ  مشخ  رامهن  ار  درم  .یکدور.کیک  هدید  زا  دـنکرب  ار  وک  تساوخ  کیو  تفگ  هگنامه  و 

وا رب  هتفه  ود  ات  نینچ  .یـسودرف.مورب  دـیآک  درک  وزرآ  نانچ  موب  زرم و  همه  روپاـش ]  وز [  دـش  داـبآ  وچ  نتفر :  .ناـّیط.نیزگ || 
، رب لد  شدمآ ز  دایب  دبوم  راتفگ  وچ  ندمآرب :  .نتشگ  جراخ  .ندش  نوریب  .یسودرف.تشدب ||  دمایب  ناویا  زا  رادهپـس  تشذگرب 

.ندیزس .یسودرف.يار ||  يالابب  دیآ  یک  ات  نادب  ياپب  یگنج  نابسا  رترب  وا  زو  ندش :  راوس  .یـسودرف.شدمآ ||  داب  درـس  یکی 
ای یسکب  ندمآ  یقهیب - .) خیرات   ) .یتشادن هاگن  نم  تمرح  وت  مدرک و  متفگ و  دمآ  هچنآ  يدرمدازآ  زا  ندوب :  راوازـس  .نتـسیاش 

.ندوب بسانتمان  ای  ندوب  بسانتم  وا  اب  .ندادن  ای  نداد  قفو  وا  اب  .ندیزاربن  ای  ندیزارب  وا  هب  .ندیبیزن  ای  ندـیبیز  وا  هب  وا ؛ هب  ندـماین 
ندش مظن  ندـش :  هتفگ  .دـیآ ||  یمن  امب  نتخادـنا  هکرـس  .دـیآ  یمن  وتب  ابق  نیا  ندوبن :  ای  ندوب  کین  نوگـش  تنمیمب و  وا  يارب 
ریاظن لیذ و  تاملک  رد  یقهیب || .) خیرات   ) .دیآ هتفگ  یغورد  هک  يدماین  تجاح  يدمآ و  وکین  يونزغ ]  دوعسم  رد  وا [  رد  رعش 
مـشچ هب  .ندمآ  ناج  هب  .ندمآ  نایاپ  هب  .ندمآ  راب  هب  .ندمآرب  .ندمآزاب  .ندمآردنا  دوش : ندـمآ  اب  ءهبکرم  تاملک  هب  عوجر  نآ 

.ندمآرد .ندمآ  شیپ  .ندمآ  دنـسپ  .ندمآ  دیدپ  .ندمآ  نوریب  .ندمآ  لحف ) هب   ) نشُگ هب  .ندمآ  نابز  هب  .ندمآ  تسد  هب  .ندـمآ 
؛ دیاین .نآ -  دننام  و  ندمآ ، دای  .ندمآ  زاین  .اب  ندمآ  رانک  .ندمآ  راک  .ندمآ  نوزف  .ندمآ  دورف  .ندمآ  زارف  .ندمآارف  .ندمآ  رس 
و ناتـسیس .) خـیرات   ) .دور اطخ  هک  دـیاین  يا  هدـنام  وت  دـنزرف  تسا و  هتفایرد  ار  وا  تنحم  تسا و  راـکم  فلخ  ریما  اداـبم :  .دـیابن 

یّتـس نوچ  میـس  يزار  لزلز  نوچ  میود  برطم  دـبعم  نوچ  یکی  ( - 2  ) .یبرع قاسغ  ءهملک  لـصا  ( - 1  ) .دوش دـیابن »  » هب عوجر 
رعاش نیا  صلخت  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  ًارهاظ  تیب  نیا  زا  ( - 4  ) .ربقلا نتخلا  معن  ( - 3  ) .يرهچونم .یکم  یلع  نوچ  مراـهچ  نیرز 

.تسا جنم  ریغصت  زا  رگید  یتروص  زین  کیجنم  هکنیا  ای  درخ و  لحن  ینعی  تسا  هدوب  کجنُم 

.یندمآ
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وا ینتفر ، دوب  هک  سکنآ  رتهب  هدـمآ  یندـمآ  دوب  هک  سکنآ  دـیآ :  دوخ  هکنآ  .تسا  يرورـض  وا  ندـمآ  هکنآ  تقایل ) ص  [ ) [َم َد
.ینتخومآ هن  دوب  یندمآ  قشع  .يرهچونم  .هب  هدش  هتفر 

.دمایندمآ

.ندوب يرُغادب  یموش و  نمی و  یگتسجخ و  لمتحم  .نتشاد  دماین  دمآ و  نتشاد ؛ دمایندمآ  .دماین -  دمآ و  بکرم ) صِما  [ ) [َم َن َم
.دوش نتشاد  دماین  دمآ و  هب  عوجر  و 

.تفر دمآ و 

.باهذ بایا و  .هدَوارم  .دّدرت  .دش  دمآ و  .دمآ  تفر و  بکرم ) صِما  یفطع ، بیکرت  [ ) [َم ُد َر

.دش دمآ و 

.هدوارم .حّوطت  .دّدرت  .جرجرت  .فالتخا  .دمآ  تفر و  .تفر  دمآ و  بکرم ) صِما  یفطع ، بیکرت  [ ) [َم ُد ُش

.نتشاد دماین  دمآ و 

يارب نومیم و  هتسجخ و  یخرب  يارب  .نتشاد  تمآش  یضعب  يارب  نُمی و  یضعب  يارب  .نتشاد  دمایندمآ  بکرم ) صم  [) [َم ُد َن َم َت
.دراد دماین  دمآ و  نتخادنا  هکرس  .دراد  دماین  دمآ و  ندناباوخ  غرم  ندوب : رُغادب  موش و  یخرب 

.هدمآ

.یکدور.داـی دـیاب  درکن  هتـشذگ  زو  دوب  دـیابن  ناـمداش  هدـمآز  نئاـک :  .ثداـح  .عقاو  .دراو  .هدیـسر  ِا ) فن ، فـم /  ن  [ ) ِد [َم َد / 
.تسکـشب شتـسد  راکفا و  بناج  رب  مه  داـتفیب  هدـمآ  ياـضق  زا  درک  يدـنت  بسا  تسـشنرب  دـهجب  تساوخب و  بسا  هاـشمزراوخ 

یخوشب یتفگ  هاگ  صاقر  هگ  ّيدب و  نزاون  هگ  صاخ  سلجمب  يدشرد  اهراب  هردان :  .کبرچ  .هفیطل  .ههیدـب  یقهیب || .) خـیرات  )
لد زا  متساوخ  درخ  قشع و  نخس  قرف  یگتخاس :  عونصم و  لباقم  یعیبط ، .ورـسخریما.يا ||  هدبعـش  هوشعب  يدومن  هگ  يا  هدمآ 

؟ .رگید هتخاس  دوب و  رگید  هدمآ  تفگ 

.هدمآ

ءانب رهاظ  ندرک  دیفس  يارب  هیام ، مک  بآرایسب و  ینعی  ُکُنت  هداشگ و  ءهدرک  ناور  چگ  یمـسق  نایانب ، حالطـصا  رد  ِا ) [ ) ِد [َم َد / 
.دنیوگ هیال  ار  نآ  ُمق  نایاّنب  .فقس و  راوید و  نوچ 

.يوگ هدمآ 

.يوگ ههیدب  ( بکرم فن  [ ) ِد [َم َد / 
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.يدمآ

نب فسوی  نب  یلع  لیاضفلاوبا  هلمج  نآ  زا  نادنمشناد و  زا  نت  دنچ  بقل  تبسن و  ِخا )  || ) .دِمآ رهـش  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [ِم
نبدومحم دمحموبا  و  ق .   . هب 631 ه یفوتم  یبلغت  ملاس  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدـلا  فیـس  و  ق .   . رد 608 ه یفوتم  دمحا 

.فیناصت بحاص  نیدلا  فیسب  بقلم  ملاس  نبدودوم 

.يدمآ

هدوب یتافیلأت  بحاص  يرجه و  مراهچ  نرق  نادنمـشناد  زا  هرـصب و  مدرم  زا  مساقلاوبا ، هب  ینکم  ییحی ، نبرـشب  نب  نسح  ِخا ) [ ) [ِم
نیب ۀـنزاوملا  باتک  .موظنملارثن  باتک  .يرتحبلا  رعـش  یناعم  باتک  .نارعاش  ياهمان  رد  فلتؤملا  فلتخملا و  باتک  هلمجزا : تسا 

میدـنلا نبا  تسرهفلا  هب  عوـجر  .رگید و  ياـهباتک  ماـمتابا و  هیف  أـطخ  اـمیف  راـمع  نـب  یلع  یلع  درلا  باـتک  .يرتـحبلا  ماـمت و  یبا 
.دوش ص221 

.يدمآ

تاملک رد  رردـلا  ررغلا و  باتک  بحاـص  هعیـش و  راـبخا  ياـملع  زا  يو  .یمیمت  ...دـحاولادبع  نب  دـمحم  نبدـحاولادبع  ِخا ) [ ) [ِم
(. تانجلا ص464 تاضور  زا   ) .تسا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  هب  بوسنم 

.هزیدمآ

.دنیوگ زین  هزیدمَا  ار  نآ  اراخب و  هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َز

.رمآ

.نآ زور  مراهچ  ای  زوجع  مایا  زا  زور  مشش  ِا )  || ) .نیِرمآ .رما ج ، بحاص  .امرفراک  .هدنامرف  .هدنیامرف  ع ص ) [ ) [ِم

.ارمآ

.هبنا هب  هیبش  ناتسودنهب  يا  هویم  مان  ِا ) [ ) [َم

.تارمآ

.هِرمآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِم

.هنارمآ

.رمآ نوچ  ( بکرم ق  یبسن ، ص  [ ) ِن [ِم َن / 

.هللا ماکحاب  رمآ 
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دنتـشادرب و تفالخب  ار  وا  یگلاسجنپ  هب  ق .   . لاس 495 ه رد  .رـصم  یمطاف  يافلخ  زا  روصنم ، یلعوبا  بقل  ( ِخا [ ) هال ْلِم  [ِم ُر ِب َا 
.دیسر لتقب  ءهنس 524  رد 

.شزرمآ

.وفع .اطخ  زا  نتـشذگرد  .زا  ندـینارذگرد  .نارفغ  .ترفغم  .گرم  زا  سپ  هدـنب  رب  ار  هانگ  یلاـعت  يادـخ  ندیـشخب  صِما ) [ ) [ُم ِز
كاپ نادزی  دـیآ ز  شزرمآ  رگ  ار :  يرتهک  ای  تیعر  ياطخ  يرتهم  ای  هاش  ندیـشخب  .زواجت  .تمحر  .حفـص  .شیاـشخب  .شـشخب 

شزوپ رگا  .یـسودرف.هام  دیـشروخ و  دیناوخم  ار  وا  زج  هاش  ار ز  امـش  دـیآ  شزرمآ  رگ  .یـسودرف  ؟ كاب هچ  ردارب  نوخ  ار ز  امش 
هک تسا  نآ  زا  رتـگرزب  وـت  رتـهم  ...هاـنگ  كزینک  يا  تفگ  نیمار .) سیو و   ) .رتـهم شزرمآ ز  دـشاب  رتوـکن  رتـهک  دـشاب ز  وـکن 

(. - هنمد هلیلک و   ) .دوـش مکحتـسم  قـالطا  رب  شزرمآ  ...دـشاب  قـیفوت  رگا  هک  رگن  نآ  رد  نکل  هماـنزورون .)  ) .درک ناوـت  شزرمآ 
.ندیبلط شیاشخب  ینزوز .)  ) .رافغتسا نتساوخ ؛ شزرمآ 

.راکشزرمآ

.راّفغ .روفغ  .ّوُفَع  .رفاغ  .هدنزرمآ  .راگزرمآ  بکرم ) ص  [ ) [ُم ِز

.راگزرمآ

.محار .میحر  .حفـصلا  لـیمج  .حفـصلا  میرک  .زواـجتلا  نسح  .ّوـُفَع  .راـفغ  .روـفغ  .رفاـغ  .هدـنزرمآ  .راکـشزرمآ  بکرم ) ص  [ ) [ُم
.یماظن ؟ راگزرمآ يدوب  یک  مان  ار  وت  رامش  رد  يدمان  را  نم  هانگ  هدنیاشخب : 

.يراگزرمآ

ّيراـگزرمآ هـب  مدــیما  تـُست  ّيراـیب  مداـمتعاک  نـیا  زج  تـمحر :  .زواـجت  .حفــص  .وـفع  .ترفغم  .نارفغ  بـکرم ) صماـح  [ ) [ُم
(. ناتسوب  ) يدعس.تُست

.هدنزرمآ

.روفغ .ّوُفَع  .هدنیاشخب  .رفاغ  فن ) [ ) ِد [ُم َز َد / 

.ندیزرمآ

.حفص .وفع  .نارفغ  .ترفغم  .ار  یتسدریز  مرج  یگرزب  ندیـشخب  .گرم  زا  سپ  ار  هدنب  هانگ  یلاعت  يادخ  ندیـشخب  صم ) [ ) [ُم َد
(. نیمار سیو و   ) .ناـهیگود رد  ددرگن  مگ  یکین  هـک  ناد  ناـنچ  زرماـیب و  ار  مهاـنگ  تـمحر :  .زواـجت  .ندوـشخب  .راـفتغا  .هلاـقا 

هدش هتـشذگ  میهاربا  دمحموب و  یقهیب .) خیرات   ) .داراد یقاب  دنیاجرب  هچنآ  دازرمایب و  ناشدزیا  دنا  هتـشذگ  هکنانآ  ار  ام  ناهاشداپ 
ریظن .يدعـس.دازرمایب  مرک  لضفب و  كاپ  يادـخ  ار  یگنز  دعـس  رکبوبا  كاپ  ناور  یقهیب .) خـیرات   ) .دازرماـیب ار  ناـشیا  دزیا  دـنا 

.ظفاح.دازرمایب ار  هلمج  لج  زع و  يادخ  دنتشذگب  دنتشاذگنب و  شیوخ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 575 

http://www.ghaemiyeh.com


.یندیزرمآ

.ندیزرمآ ِردزا  .ندیزرمآ  روخرد  تقایل ) ص  [ ) [ُم َد

.هدیزرمآ

.هدیزرمآردپ هدوشخب : .رفتغُم  .ناورداش  .ّوُفْعَم  .موحرم  .روفغم  فم ) ن  [ ) ِد [ُم َد / 

.شیزرمآ

(. فراعملا باتک   ) .تعاطب دبای  یمارآ  دبای و  یتّقر  وت  لد  هک  تسا  نآ  شیزرمآ  ناشن   : شِزرمآ صِما ) [ ) [ُم

.غرمآ

کیدزن غرمآ  یب  یناوج  يورب  دماین  يریپ  شات  ناوج  اهب :  .رطخ  .بآ  .تمیق  .تلزنم  .نزو  .لحم  .جرا  .زرا  .ردـق  .رادـقم  ِا ) [ ) [ُم
زا زیچان :  .ریـسی  .كدنا  .لیلق  .روکـشوبا ||  .تسوکن  شراک  تسود  اب  هک  هگنادب  تسود  دنویپ  غرمآ  لد  دـنادن  .روکـشوبا.يوا 

ریـس ولد  یکیب  ًازاجم :  هدئاف ، .دوس  .عفن  .یئاسک ||  .لاخآ  رگم  رب  نمب  تس  هدـنامن  هسیک  رد  غرمآ  رگم  نم  ِرب  تس  هدـنامن  رمع 
مج تفگ  ودب  يونعم :  ياودـج  تیاغ و  .بولطم  لامک  .یلاع  دوصقم  .تمه  .یئانـس.غرمآ ||  دوش  ارم  رم  مرد  دـص  غرم  ددرگ 

هیاـم ناـیرازاب  هک  يرکـشل  را  يراد  رگزرب  ردـپ  يرهوـگ  رو  هشیپ  را  یناـهاش  رهِم ز  رهُم  یلد  ره  رب  وـت  رهچ  رهچرهم ز  تـب  یک 
دوب رنه  دیامن  يدرمب  یهاپـس  داژن  مدرم  غرمآ  دنرادن  داش  ود  نیا  دنوب  ناوارف  زیچب  دورد  تشک و  درم  دوب  رویدـک  دوس  دـنراد و 

زا زج  نم  مَین  راهچ  نیا  زک  تفگ  یلباز  تب  يوجب  یناـمداش  هر  ار  ملد  يوگب  یمادـک  رهوگ  راـچ  نیز  وت  رهگ  ار  ناـگدازاشداپ 
یناعم و .دـنا و  هتفگ  زین  میم  حـتفب  ناـهرب .)  ) .زیچ ره  ءهصـالخ  هدـبز و  لـصا و  .هّصِح  .هیاـم  هریخذ و  .يدسا.رایرهـش ||  ءهمخت 

.دنا هدز  یئانس  تیب  رد  هک  تسا  یفلتخم  ياهسدح  زا  همه  ًارهاظ  ریخا  طبض 

.هرمآ

.ِرمآ ثینأت  ص ) (. || ) 1) رماوا .رما ج ، .نداد  نامرف  .نامرف  .همتاخ  تبقاع و  تیفاع و  نوچ  رمَا ، زا  تسا  ردـصم  ِا ) صم ، ع  [ ) [ِم َر
عمج ًارهاظ  و  دـنا ، هدرک  فالتخا  تغل  لـها  تسا  رگید  ظـفل  اـی  ناـمرفرما  اـی  رما  قلطم  عمج  رماوا  هک  نیا  رد  ( - 1  ) .تاِرمآ ج ،

.تبقاع عمج  بقاوع  نوچ  دشاب ، هرمآ 

.کیرمآ

رد ار  هعطق  نیا  مارآ .)  ) نکاس سونایقا  سلطا و  سونایقا  نایم  نیمز ، تاعطق  ای  هراق  جنپ  زا  یکی  مان  .اکیرما  .اکیرمآ  ( 1 () ِخا [ ) [ِم
ات ژورن  یلاها  يرجه  مّیس  میود و  ءهئام  زا  .درک  فشک  بملک  فتـسیرک  هب  موسوم  نژ  یلاها  زا  یکی  .م   1492 ق /.   . لاس 897 ه

بملک و فتسیرک  هکنیا  ات  دنام  میقع  رما  نیا  نکیل  دندوب  هدیدرون  ار  یلامش  ياکیرمآ  یقرـش  لحاوس  دیاش  هدیـسر و  دنلنآورگ 
فشکب رایسب  بعت  جنر و  اب  رگید  يا  هدع  نلپماش و  نالژام و  وباک و  هیتراک و  سوپسو و  کیرمآ  دننام  رگید  نیفشاک  وا  زا  سپ 

ربارب راـهچ  نآ  تعـسو  .دـننک  میـسقت  یبوـنج  يزکرم و  یلامـشب و  یئاـیفارغج  ظاـحل  زا  ار  اـکیرما  .دـندش  لـئان  هراـق  نـیا  ماـمت 
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مدـنگ و نآ  یتعارز  تالوصحم  .دراد  رایـسب  نهآ  تفن و  یعلق و  گنـس و  لاغز  سم و  ساملا و  هرقن و  الط و  نداعم  .تساـپورا 
نآ ماشحا  مانغا و  .تسا و  شاخشخ  لین و  هنگ ، هنگ  كوچوئاک ، هبنپ ، نوتوت ، یتعنـص و  ياههایگ  هوهق و  دنق و  رـسود و  ترذ و 

رایـسب نیرجاـهم  دیفـس  داژن  زا  دنـشاب  یم  هریغ  تسوـپ و  خرـس  داژن  زا  هـک  یلـصا  ءهنکــس  ینعی  ناـیموب  رب  هوـالع  .تـسا  ناوارف 
ءزج ياهتمسق  کلامم و  .دنا  هداد  لیکـشت  اهتلود  هدش و  نکاس  نآ  فلتخم  یحاون  رد  یـسیلگنا  یلاغترپ و  یلویناپـسا ، يوسنارف ،

، سارودنه آوگاراکین ، روداولاس ، الامتاوگ ، زکرم  رد  کیزکم و  ینوزاتا و  ءهدحتم  لود  اداناک و  اکسالآ و  لامش  رد  نآ  ءهدمع 
نیتناژرآ آوگوروا و  آوگاراپ ، لیزرب ، نایوگ ، ـالئوِزنِو ، یلیـش ، ورپ ، يویلوب ، رتاوکا ، اـیبملک ، بونج ، رد  و  اـماناپ ، اکیراتـسوک و 

Amerique. ( - 1  ) .دنیوگ زین  ایند  یگنی  یـسراف  لوادت  رد  ار  هراق  نیا  .تسا و  یبونج  ياکیرما  رد  نزامآ  میظع  دور  .تسا و 
.America

.سوپسو کیرمآ 

ار اکیرما  بملک  هکنآ  زا  سپ  راب  راهچ  .سنارولف  مدرم  زا  يدرونایرد  ماـن  .م )  1512-1451 ق / .   . 917 ه  - 854 ( ) 1 () ِخا [ ) [ِم ِو
Vespucci, Amerigo ( - 1  ) .تـسا هدـش  موـسوم  وا  ماـن  هـب  نیمزرــس  نآ  ورنیا  زا  هدرک و  رفــس  هّراـق  نادـب  درک  فـشک 

(. (Americ Vespuce

.نیرمآ

.ِرمآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِم

.سمآ

.سْمَا .سامآ ِج  ِا ) ع  [ ) [ُم

.مادرتسمآ

زگ رازه  لوطب 500 يا  هعرت  لتـسمال و  لحاس  رد  یتراجت  يردنب  یتعنـص و  يرهـش  دنله .)  ) دـنالُه روشک  تختیاپ  ( 1 () ِخا [ ) [ِت
.Amsterdam ( - 1  ) .هنکس ياراد 749500  ددنویپ ، لامش  يایردب  ار  نآ 

.صمآ

جابکـس يابروش  .هلاسوگ ||  تسوپ  ای  تشوگ  زا  یماعط  .دـنرورپ ||  هکرـس  رد  هک  ماخ  تشوگ  زیماـخ ) بّرعم  ( ) ِا برعم ، [ ) [ِم
.دنیوگ زین  صیمآ  ار  نآ  .دنرادرب و  ندش  درس  زا  سپ  ار  نآ  نغور  هک  درس 

.لمآ

تسا و نوحیج  یقرـشب  هک  ربرف  ای  اربرف  لباقم  ورم ، يوس  زا  اراخب  هار  رد  لیم  کی  ءهلـصافب  نوحیج  یبرغب  يرهـش  ماـن  ِخا ) [ ) [ُم
لمآ زا  زیمت  يارب  .دواد و  یبا  خیش  هدبع  نبدمحا  يراخب و  خیش  دامح  نب  هللادبع  تساجنآ  زا  .دنیوگ و  هیومآ  ومآ و  هماع  ار  نآ 
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مان .نوحیج ||  دور  .دـندرک ||  ناریو  راتات  موق  ار  رهـش  نیا  .دـنناوخ و  زین  هزاـفم  لـمآ  طـش و  لـمآ  مز و  لـمآ  ار  نآ  ناتـسربط 
بتک رد  .فارگلت و  تـسپ و  ياراد  .لــباب  يزگرازه  داـبآدومحم و 36 يزگرازه  رد 21  ناردـنزام ]  ناتـسربطب [  گرزب  يرهش 

نیا زا  .دنا و  هتشون  گنـسرف  هدزاود  زین  سولاش )  ) سولاچ ات  هدزاود و  نایور  ات  گنـسرف و  هدجیه  يراس  ات  ار  نآ  ءهلـصاف  همیدق 
بحاص .رگید و  نیثدحم  املع و  زا  ریثک  يا  هدع  یلمآ و  ردیحدیـس  يرهز و  دمحا  نب  لضف  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  تسا  رهش 

قدنخ اب  تسیناتسرهش  ار  وا  تسا و  ناتسربط  ءهبصق  و  ناتسربط ]  تیحانب  ناملید  زا  میظع [  تسا  يرهش  لمآ  دیوگ : ملاعلادودح 
يو ردـنا  تسا و  رایـسب  هتـساوخ  تسا و  ناـناگرزاب  ياـج  تسا و  ناتـسربط  كوـلم  رقتـسم  تسا و  ضبر  يو  درِگ  زا  هراـب و  یب 

يربط و ریصح  يربط و  شرف  شیخ و  راتسد  ناتک و  ءهماج  يو  زا  رایسب و  تخـس  تسا  ناور  ياهبآ  یملع و  رهب  دنرایـسب  ياملع 
تفابرز و یملید  میلگ  سموک و  دیپس  میلگ  دزیخ و  جنران  جنرت و  يو  زا  دوبن و  رگید  یئاج  ناهج  ءهمهب  هک  دزیخ  داشمش  بوچ 

هساک هناخوزارت و  ماین و  هناش  هناش و  هچفک و  نوچ  دزیخ  نیبوچ  ياهتالآ  يو  زا  دزیخ و  هتخمیک  نوگانوگ و  تفابرز  ءهچراتـسد 
نوماه نیمزب  ناتسربط  ياهرهش  ِنیرتگرزب  مان  ...لمآ  دیوگ : نادلبلا  مجعم  بحاص  .یهتنا و  دنام -  نیدب  چنآ  يرونیط و  قبط و  و 

لمآ و نایم  تشه و  هیراس  لمآ و  نیب  .تسا  عبر  هس  هجرد و  ضرع 37  ثلث و  هجرد و  نآ 77  لوط  مراهچ ، میلقا  ءزج  تشد و  و 
.یهتنا و تسوکین -  ياه  هداجـس  لمآ  تاعونـصم  زا  .تسا  گنـسرف  هدزاود  سولاچ )  ) سولاـش اـت  نآ  ءهلـصاف  هدزاود و  ناـیور 

تخاس ثرومهط  .زل  اوتسا  طخ  زا  نآ  ضرع  كزن و  تادلاخ  ریازج  زا  شلوط  دشاب  مراهچ  میلقا  زا  لمآ  دیوگ : یفوتسم  هللادمح 
جنران و امرخ و  روگنا و  زوج و  زول و  زا  يریسمرگ  يریـسدرس و  ياه  هویم  عومجم  لیام و  یمرگب  شیاوه  تسا و  گرزب  يرهش 

جایتحا نوریب  زا  زیچ  چیه  دوش  دنبرهش  رگا  هچنانچ  ناوارف  بوخ و  تیاغب  تامومشم  دشاب و  ناوارف  هریغ  بکرم و  ومیل و  جنرت و 
زین میدق  رد  ار  نآ  نهآ  تسا و  رایـسب  لمآ  تیحان  رد  نهآ  گنـس و  لاغذ  نداعم  درذگ و  رهـش  نیا  زا  زاره  دور  .یهتنا  دشابن - 
دور نایغط  زا  راب  دنچ  ای  کی  رهش  نیا  ًارهاظ  تسا و  هدش  انب  میدق  رهش  ياه  هبارخ  رب  لمآ  ینونک  رهش  .دنا و  هدرک  یم  جارختسا 

رزخ و يایرد  لامـش  زا  تیحان  نیا  یلعف  دودح  .تسا و  رازه  هد  نآ  یلعف  ءهنکـس  ءهدع  .تسا  هدـیدرگ  ناریو  رگید  للع  ای  زاره 
اهـس رب  یلمآ  ماج  دیـشروخ  هتـشادرب  کلف  رب  تسا :  قاتـسرامن  برغم  زا  ناجیرال و  بونج  زا  شورفراـب و  هوکداوس و  قرـشم  زا 

.یلمآ بلاط.یناتلمب  یلمآ  بقل  دوش  لدب  ارم  هکنادب  دـش  کیدزن  ناتلم  ثکم  .یلبج ز  عساولادـبع  .نیتمار  گنچ  دـیهان  هتخاونب 
.مور هب  يرهش  مان  .یلمآ ||  بلاط  تسا ؟ زاریش  بیلدنع  ءهمزمز  ياج  هچ  يارس  هنارت  دوش  لمآ  لبلب  وچ  یلب 

.لمآ

.راودیما ع ص ) [ ) [ِم

.جلمآ

.هلمآ بّرعُم  ِا ) برعم ، [ ) [ُم َل

.مز لمآ 

.دوش لمآ  هب  عوجر  .هزافَم  لمآ  .طش  لمآ  ِخا ) [ ) [ُم َز

.هلمآ
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هجوگولآ نوـچ  كزاـن  صفع و  شرت و  نآ  معط  .دـنیوگ  هلمآ  زین  ار  نآ  ءهرمث  هک  يدـنه  یتـخرد  ماـن  .جـلمآ  ِا ) [ ) ِل ُم َل /  [ِم / 
ودـب یهاگ  هتـسر  يربش  ردـقب  خاش  يوس  ود  زا  هوبنا  هزیر و  نآ  گرب  .ناکدرگ  يـالابب  نآ  تخرد  رتدرخ  یناـکدرگ و  یگرزبب 

تسا و هار  هزور  جـنپ   [ ناتـسودنه ردـنهلاج [  نایمار و  نایم  ردـنا  و  دوب :  رتتخـس  رانچ  زا  نآ  بوچ  هخاش و  هسب  یهاـگ  هخاـش و 
کنآز هب  تعاطب  یـشکرب  لگ  ياپ ز  ملاعلادودح .)  ) .دـنربب ناهج  ءهمهب  هک  تساهوراد  هلمآ و  هلیلب و  هلیله و  ناتخرد  هار  ءهمه 

 - .ورـسخرصان ؟ هلمآ بآ  هب  یئوش  ار  يوم  کـنانچمه  شنادـب  لد  یئوشن  نوـچ  .ورـسخرصان  .لـگ  هلمآ و  هب  یمه  یئوـشب  يور 
دنهن و رت  ریـش  رد  راب  دـنچ  هک  تسا  هناد  زا  یقنم  ءهدـیلام  ءهلمآ  زا  ترابع  هلمآریـش ؛ .لسع -  ای  رکـشب  ّابرم  ءهلمآ  هدرورپ ؛ ءهلمآ 

.دوش لامعتسا  يارب  حلاص  مک و  نآ  توق  ات  دننک  کشخ  هتسش و  سپس 

.هلمآ

.لِمآ ثینأت  ع ص ) [ ) [ِم َل

.سلیلمآ

یمدآ و تماق  ِدـنچ  نآ  لوط  .دـشاب  برغم  دالب  رد  های و  رجـش و گـ ناـیم  تسیتاـبن  یبرغم  يربرب و  تغلب  .سِلیِلمآآ  ِا ) [ ) یل ِل [ِم 
بلص و تخس و  نآ  بوچ  .دوش  مرن  هایـس و  دسرب  نوچ  زبس و  ادتبا  .ورـس  راب  ءهزادناب  شرمث  مرن ، دْروم و  نوچ  شگرب  .تدایز 

.تسا تاضباق  زا  لمعتسم و  بط  رد  نآ  کیراب  ياه  هشیر  یخرسب و  لیام  درز  دیپس و  نآ  نوردنا 

.نمآ

.یمیب یب  هدنرادراوتسا  .نمیا  .فوخ  یب  .میب  یب  .راهنیزاب  .راهنیزب  ع ص ) [ ) [ِم

.نمآ

.رتراوتسا فت ) ع ن  [ ) [َم

.ننمآ

.ادوهی لسن  زا  يدرم  مان  .دواد ||  دالوا  دشرا  مان  ِخا ) [ ) [ُن

.نونمآ

.يولوم.نوخ يایرد  زا  دندرک  رذگ  هک  نونمآ  میاد  دننآز  نافراع  نِمآ :  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِم

.هنمآ

(1) هنَمآ رازه  مراد  رب  دیـشک  کلام  یبوچ  کـشخب  تسا  کـلم  ارم  کـشخ  هوک  متفگ  هکنآ  زا  مزیه :  ءهتـشپ  .هنَمَا  ِا ) [ ) ِن [َم َن / 
ور نیا  زا  .دناوخ  ناوت  زین  ءهْنمَا  ینزوس  تیب  رد  ار  هنمآ  ( - 1  ) .ینزوس.مرابنا رد  نم  رابنا و  رد  دنا  هداهن  کشخ  هوک  همه ز  مزیه 
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.تسا يرگید  دهاوش  هب  جاتحم  هنمآ 

.هنمآ

نب هللادـبع  ءهجوز  فانمدـبع  نب  بهو  تـنب  ءهـنمآ  بلطملادـبع و  تـنب  ءهـنمآ  هـلمجزا  ار و  برع  ناـنز  تـسا  یماـن  ِخا ) [ ) [ِم َن
.هیلع هللا  تاولص  ربماغیپ  ءهجوز  نایفس ، یبا  تنب  ءهنمآ  .ترجه و  زا  شیپ  تاّفوتم 48  امهیلعهللا  تاولص  لوسر  ردام  بلطملادبع 

.هیباحص تفه  مان  و 

.كاینمآ

ياجب نآ  ندیلام  هصاخ  تسا و  راکب  بط  رد  دـننک و  تسد  هب  گنـس  لاغز  زا  هک  تسا  یمـسج  .كاینومآ  ( 1 () ِا يوسنارف ، [ ) [ُم
.Ammoniaque ( - 1  ) .دشاب دنمدوس  تیاهن  نآ  دننام  روبنز و  برقع و  ياهیگدیزگ 

.نینمآ

.نِمآ .نونِمآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِم

.ومآ

.لُمآ .نوحیج  رانکب  يرهـش  مان  .زرو ||  .رهن  .یهبآ  .دور  .بآ  .نومآ  .سوسُقا  .ایردومآ  .نوحیج  .هیومآ  .لُمآ  .يومآ  دور  ِخا ) )
یمه ومآ  يوهآ  نآ  نارجه  ارم  .یکدور.یمه  دـیآ  ناـینرپ  میاـپ  ریز  وا  ياـهیتشرد  يومآ و  گـیر  ياجنادـب :  مه  يا  هعلق  ماـن  و 
بجع تشگ و  يوم  وچ  مصخش  .نارطق.وس  نادب  وس  نیز  ناون  ردنا  جنر  اجنادب ز  اجنیز  ناود  ردنا  دردب  وهآ  هدرم  هچب  وچ  دراد 

ومآ ءهعلق  هلیحب  يراذگ  نوحیج  يوس  دـشاب  شرگ  .يونزغ  نسحدیـس  .وا  يوم  يومآ  ءهمـشچ  مشچ  وچ  مکـشا  درک  هک  رگن  رت 
هاگ نالوغم  هتخیریم و  رزخب  دور  نیا  قباس  رد  و  ناشخدب ، قرـشمب  تسا  هوکرولب  دور  نیا  ءهمـشچرس  .ینامرک  يوجاوخ.ددزدـب 
مان .تسا ||  فورعم  يراوگشوخب  شبآ  لیم و  دصهن  دور  نیا  لوط  .لارا  ءهریحب  هب  دندینادرگب  نآ  يارجم  هاشمزراوخ  اب  گنج 

.تسا عقاو  تشد  نیا  یکیدزن  هب  ومآ  رهش  .اراخب و  ورم و  نایم  تسا  روانهپ  رازگیر و  یتشد 

.تومآ

.کیجنم.تست و تلود  باقع  تومآ  لابقا  تخب و  فاق  ءهلق  رب  هنایـشآ :  .نیهاش  باقع و  زاب و  دننام  يراکـش  ناغرم  نایـشآ  ِا ) )
.تسا نایشآ  ینعم  هب  تومآ  ففخم  توم  باقع و  ینعم  هب  ُْهلآ  زا  بکرم  توملا ،

.ایتومآ

.تسا راتسرپ  همداخ و  همَا  شراوزه  ِا ) شراوزه ، )

.راگتخومآ
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(. دیحوتلا رارسا   ) .دیریگم مراگتخومآ  هب  هک  راهنیز  تفگ   : راوخ هتسم  .روخ  هتشچ  .ِهبٌداتعم  بکرم ) (ص 

.ناگتخومآ

؟ .ار ناگتخومآ  مهب  یئادج  تسا  بعص  هتخومآ :  ِج  ِا ) [ ) ِت [َت / 

.یگتخومآ

.یگتفرگ يوخ  .سنُا  صماح ) [ ) ِت [َت / 

.نتخومآ

زومایب .روکـشوبا.زوسم  ار  نتـشیوخ  رم  هناورپ  وچ  زور  تْدـیاین  دـب  ات  زومایب  نتخومایب :  .نتفرگ  دای  .نتفرگارف  .مّلعت  صم ) [ ) [َت
ناجب .یسودرف.يونغن ...  نامز  کی  نتخومآ  يونشب ز  نخس  رگ  یشناد  ره  .روکشوبا.اینادرگ ز  داش  نتـشیوخ  رگم  ایناوتب  دنچره 
هچراپ هتفاب [  دش  وچ  .یـسودرف.ربب  دـیآ  تِک  ام  زا  يزومایب  رنه  ون  یکی  ات  شکم  ار  ام  هک  ...راهنیز  نامز  نآ  ناوید ]  دنتـساوخ [ 
دربــن دریگ  راوـخ  یمه  گــنج  نـییآ  تخوماــین  نـیا  زوـنه  .یــسودرف.نتخومآ  رــسکی  وا  زا  دــنتفرگ  نـتخود  نتــسش و  اــه ] 

رب يوَر  شناد  نایم ز  يدـنبب  رگ  نتخومآ  هب  .یـسودرف.دنتخورفارب  یتیگ  هریت  وتب  دـنتخومآ  شناد  وت  ناـگرزب ز  .یـسودرف.گنلپ 
دش گنهرف و  باراد ]  تخومایب [  .یسودرف.یسب  شجنر  یچیپ ز  ّیشوکب و  یسک  ره  زا  يزومآ  هگنآ  رنه  .یـسودرف.ناور  رهپس 

نامه یئوگ  وچ  .یسودرف.هاش  نییآ  تفر و  زا  زومایب  هار  يار و  نادبوم  زا  هراب  یکی  .یـسودرف.شنزرس  هراغیب و  دمآرب ز  شنمُرپ 
؟ تسا یکی  نادان  اـناد و  هک  دـیوگ  هک  تسین  هراـچ  نتخومآ  زا  نکیلو  .یـسودرف.یتخوس  رگج  رد ، نتخومآ  هب  یتخومآ  هک  وگ 

شتآ دنتـسشن و  دـنتخومایب  اتـسا  دـنز و  وا  زا  .یــسودرف.متخورفا  رذآ  ناـهج  رد  یمه  متخوماـیب  نـید  اـت  هـکنآ  رگم  .یــسودرف 
يو زا  اـهزیچ  نـینچ  .یخرف.داد  دزوماـیب  وـت  زک  ره  دزیخ  رمع  اــب  مـلع  دزوماــیب  وـت  زک  ره  دزیخ  یلع  اــب  .یــسودرف.دنتخورفارب 

.یمدـیزومایب نم  يدنتـشبن و  ناـشیا  هک  يدـنک  بجاو  ناـنچ  یقهیب .) خـیرات   ) .دوب راـگزور  رترتهم  رت و  بذـهم  هک  يدـنتخومآ 
(. یطخ گنهرف ، زا   ) يدـسا .يروخ  شوغان  یهاگان  وچ  هقرغ  يوش  هک  انـش  تخوماـین  تْرا  درگم  بادرگ  درگ  یقهیب .) خـیرات  )

.راـع نتخوـمآ  زا  تسین  سک  رب  هک  .نارطق  .غارچ  دـص  عمـش  یکی  ناوـت ز  نـتخورفا  بدا  دـص  شیوـخ  یکی  ناوـت ز  نتخوـمآ 
یمه وت  رس  دیوجب  یباتن  رس  نتخومآ  وت ز  رگا  .ورسخرصان.ردارب  يا  قح  تمیق  ینادن  شناد  يزوماین ز  ار  لطاب  وچ  .ورسخرصان 

تراوشد دنچ  رگا  زومایب  .ورسخرصان  .ناملس  تشگ  نتخومآ  زا  ناملس  هک  یشابب  ناملس  وچمه  ات  زومایب  .ورسخرصان.ار  يرورس 
نتخوـمآز یمه  يراد  ارچ  دــیاین  تراــع  نوـچ  شیوـخ  لــهج  .ورــسخرصان ز  .ناــسآ  تـشگ  نتخوــمآ  زا  راوــشد  هـک  دــیآ 

یملع یب  اریزا ز  یبایب  نید  ات  زومایب  .ورسخرصان  شیوخ ؟ راع  زا  تدیان  یمه  مرش  نتخومآ  زا  يراد  یمه  راع  .ورسخرصان  ؟ راع
یم هشیپ  هچ  تفگ  .ورسخرصان.رورپب  ناج  رهوگ  نتخومآ  هب  یـشاب  هک  یهاوخ  ّْرُد  یتمیق  رگا  .ورـسخرصان.يراسف  یب  یمه  دیآ 
یب هکره  و  هنمد .) هلیلک و   ) .شیاـسآ هب  ملع  نتخوـمآ  ...تسا  یناداـن  تیاـغ  هماـنزورون .)  ) .منک یم  ظـفح  نآرق  تـفگ  يزوـمآ 
نآ ندونـشب  نادزد  هنمد .) هلیلک و   ) ...دزومآ يزات  تساوخ  یم  يدرم  دـنیوگ  هک  دـشاب  نانچمه  دـیامن  عورـش  يراـک  رد  فوقو 
ملع هنمد .) هلیلک و   ) .مزومآ تقیرط  بادآ  ...مهاوخ  یم  يدزد ]  تفگ [  هنمد .) هلیلک و   ) .دندش داش  نوسفا  نتخومآ  هب  يرجام و 
ماما .تسین  هاگآ  ینادان  گنن  زا  هک  نتخومآ  دراد ز  گنن  یـسک  .یئانـس.يزوردب  ناد و  جنر  شلـصاح  يزومآ  تمـشح  رهب  زک 
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زا بدا  دنتفگ  ار  نامقل  .یماظن.گنـس  زا  لعل  بآ و  درآ ز  رب  رُد  گنن  درادن  نتخومآز  هکره  هدیزگ .) خیرات  زا   ) یعفارلا نیدـلا 
تخومآ و هکنآ  رگید  دروخن و  تخودنا و  هکنآ  یکی  ...دندرب  هدوهیب  جنر  سک  ود  ناتسلگ .)  ) .نابدا یب  زا  تفگ  یتخومآ ؟ هک 

.دـماین زاوآ  دـش و  ناج  ار  هتخوس  نآک  زوماـیب  هناورپ  قشع ز  رحـس  غرم  يا  .يدعـس.يزوماین  یئوکین  نادـب  زا  ناتـسلگ .)  ) .درکن
يوش دنلب  نتخومآ  هب  وت  .يدعس  .تخومآ  يرپ  زا  هویـش  نیا  رگم  ما  هدیدن  شور  دق و  يوخ و  لکـش و  نینچب  یمدآ  نم  .يدعس 
لامک .دریگ  نتخومآ  نخس  وت  زا  یطوط و  دیایب  ناتسدنهب  رپ  رب  درب  یغرم  رگ  هتفگ  نیا  لامک  .يدحوا.يوش  دنمجرا  ّینادب و  ات 

دنز و اب  دید  يدبوم  یکی  تسجب  ورم و  درِگ  یمه  ورـس ]  دازآ  دـمآرب [  ندـنازومآ :  .ندـینازومآ  .نداد  دای  .میلعت  .يدـنجخ || 
ار شلد  دنتخومایب  ار ]  ثرومهت  اروا [  رم  نتـشبن  .یـسودرف.دنلب  گنابب  مشخ و  ّيدنت و  هب  دـنز  تخومایب  ار  ناکدوک  یمه  تُسا 
مزب و مزر و  شتخومایب  .یـسودرف.يار  کین  يا  وت  ار  ام  زومایب  ياپم  نیدـنچ  يوگرب  تفگ  ناوج  .یـسودرف.دنتخورفارب  شنادـب 
ّيراوس و .یسودرف.تفگش  ردنا  هدنام  ودب  یناهج  تفرگ  ناْشنتخومآ  دروایب و  .یـسودرف.درب  شمار  زور  زک  تساوخ  یمه  درخ 

.یسودرف.ربب دمآک  تشادرب  جنر  یسب  رـسبرس  شتخومایب  اهرنه  .یـسودرف.هاوخ  هنیک  نادب  متـسر  تخومایب  هاگراب  ندروخ و  یم 
دیاـب تخوماـین  دوـخ  ارت  دروـخرد  يرتـهم  اـب  هک  نک  ناـمه  .یـسودرف.مزب  نیئآ  ّیماـکداش و  ناـمه  مزر  زاـس  هر و  ار  وا  زوماـیب 

ياهرنه یتخوس  لد  ّيدرب و  جـنر  یـسب  .یـسودرف.یمد  دوخ  ندز  مراین  نیز  نورب  یمه  ار  ناکدوک  نیا  مزوماـیب  .یـسودرف.درخ 
تفگ دوعسمریما  .یخرف  .ناهرب  مغ  نیا  زا  ار و  یهر  زومآ  یهر  منک  هچ  دزیخ  وت  هاگرد  ءهیوب  ارم  وچ  .یسودرف.یتخومآ  مناهاش 

رگا ربمغیپ  تخومآ  نید  لصا  یقهیب .) خیرات   ) .تخومایب ارم  یبنتم  زا  هس  ود  يا  هدیـصق  يو  دزومایب ، يزیچ  بدا  زا  ار  رافغلادبع 
هکره همانزورون .)  ) .وانش يزادناریت و  ار  نادنزرف  دیزومایب  .ورسخرصان  سپ ؟ تسیچ  تداهش  رهب  زا  نتشک  ار  نارفاک  يوش  رکنم 

باـتع و زاـن و  اـفج و  تخوـمآ  يربـلد  ّیخوـش و  همه  تملعم  .يولوم.دـنتخود  شناـهد  دـندرک و  رهم  دـنتخومآ  قـح  رارـسا  ار 
.زومایب .متخومآ  .تسا  شزومآ  لعف  نیا  رگید  ردصم  .يدعس  .تخومآ  يرگمتس 

.نتخومآ

(. ینزوز  ) .نتخومایب بآ  هب  ریش  حییضتلا ؛ نتخیمآ : صم ) [ ) [َت

.ینتخومآ

 : نتخومآ ...ینتخوس ||  ءهتخوس  ءهتخوس  يا  .ینتخومآ  هن  دوب  یندـمآ  قشع  نتخومآ :  لباق  .نتخومآ  روخرد  تقایل ) ص  [ ) [َت
(. مایخ هب  بوسنم   ) .ینتخومآ تمحر  اجک و  وت  ار  قح 

.هتخومآ

.رگوخ .ّیبرم  .سونأم  .هدـش  مار  .زومآ  تسد  .بَّردـم  .بَّدؤم ||  .هتخهرف  .مِّلعتم ||  .هتفرگدای  .هتُخمآ  فن ) فم /  ن  [ ) ِت [َت / 
.هتخود ناهد  نیرز  ریجنزب  هتخومآ  ناریش  ناگنلپ و  ...رادزوی  همه  نارادزاب  ِسپ  راوس  دصیـس  دنتفرب  سپ  نآزو  داتعم :  .هتفرگوخ 
.نتفرگ وخ  ندـش ؛ هتخومآ  .یخرف.رن -  هداـم و  هتخومآ  ناورَذَـت  ار  یمغرپسا  درگ  رب  درگ  ناور  ناـسیون .) گـنهرف  زا   ) یـسودرف

 || .سونأم تخـس  هتخومآ ؛ کشجنگ  لثم  .هب -  نداد  تداـع  .ندرک  زومآ  تسد  ندرک ؛ هتخومآ  .ندـش -  داـتعم  .ندرک  تداـع 
.هتخیمآ
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.دومآ

.هدروآرد رهوگ  نآ  ياه  هتشر  رد  ...هب  کلـسنُم  .هدیـشکرهوگب  نآ ، دننام  دومآرهوگ و  نوچ  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فم  (ن 
.یماـظن.رهوگ دـیراورمب و  هدوـمآرب  رز  ءهتخت  رد  ار  دـهم  هـتفرگ  هدـناشنرد :  .عـصرم  .هدرک ||  کلـسنم  رهوـگ  نآ  ياـهرات  رد 

نافیرح ياپ  دـش  هک  دوصقم  ياـیرد  زا  دـمآ  لیـس  رگم  .ورـسخریما.دولآرّکش  بل  زا  درک  ار  نیمز  دومآرهوگ  ریرـس  رب  شدـناشن 
.ورسخریما ؟ دومآرهوگ

.ایردومآ

.ومآ .دـنا  هدرک  دای  سوسقوا  مان  هب  ار  نآ  ناینانوی  رهنلاءاروام و  ناسارخ و  ناـیم  تسیدور  نآ  و  نوحیج ، یناتـساب  ماـن  ِخا ) [ ) ْرَد ]
.یهبآ .نومآ  .لمآ  .رهنلا  .بآ  .زرو  .دور  .نوحیج 

.ندومآ

 || .یماظن ؟ دوس دـنک  یک  لبابب  ندرک  نوسف  دومآرب  شهاوخ  اـب  دـنچ  ینوسف  ندـش :  هتخیمآ  .ندرک  مهرد  .نتخیمآ  صم ) [ ) [َد
.ندروآرد کلـسب  .یقیقد.اه ||  هنیجنگب  یقاـب  چـیا  دـنامن  اـنب  نویاـمه  نآ  ندومآ  رد  ار :  يرهوگ  هکناـنچ  ندـناشنرد ، .عیـصرت 

سگرن و نوچ  هدومآرب  ندرک :  شکرهوگ  .نآ  دـننام  اـه و  هرهم  اـهرهوگ و  ندیـشک  خـن  هب  راـتب و  .ندرک  خـن  .ندرک  کلـسنم 
یـشوغآرس .یماظن.دنرپ  نیگآرهوگ  رب  هتـشهورف  دنمک  نیکـشمب  رهوگ  هدومآرب  .یماظن.دیپس  ياه  هرهم  هیـس  يومب  دـیب  کشم 

مَاوت زرح  نوچ  .یماظن.ایرث  نوچ  رهوگب  هدومآرب  ایهم  ورسخ  یتشاد  هگرخ  ود  .یماظن.رس  رب  هدنکفا  ناینیچ  مسرب  رهوگب  هدومآرب 
تبعل نآ  ینعی  يارآ  دـلخ  هک  ار  هطاشم  تفگ  اب :  ندرک  تنیز  .نتـسارآ  ناهرب || .)  ) .ندـش هتـسارآ  .یماـظن...دومآ ||  لـیامح 
هتخاس هتـسارآ و  ندـش ؛ هدومآرب  .یماظن.شوگ -  هدومآرب  رهوگب  ار  نخـس  شورفرهوگ  فارـص  هدـنراذگ  .قعمع.ياـمآ  لـگچ 

 : ار يراک  نتـسارآ  .ندرک  هدامآ  دعم ، ایهم ، .ورـسخریما.طاسب ||  یناورـسخ  دش  هدومآرب  طاشن  دمآ  شبنج  رد  هرابرگد  ندـش : 
اهگنهرف و  ناهرب .)  ) .نتخاس ولمم  .ندرک  رپ  .یلاعملاوبا ||  نیدلارخف  .دومآرب  هدازهش  لابقتـسا  هب  دومرف  تشاد  یهاپـس  هیامنارگ 

، تسا طلغ  نیا  .یماظن.شوگ و  هدومآرب  رهوگب  ار  نخـس  شورفرهوگ  فارـص  هدنرازگ  دنا :  هدروآ  ینعم  نیا  دهاش  ار  لیذ  تیب 
.يامآ مدومآ ، تسا : شیامزآ  نآ  مود  ردصم  ردصم و  مسا  .تسا  نیزم  هتسارآاج و  نیا  رد  هملک  هچ 

.هدومآ

دومآ يامآ و  هب  عوجر  .یماظن.مرذگب  نیا  رب  مه  متسیز  نیا  رب  مرهوگ  ِْهب  هدومآ  شوخ  يوخب  یلحتم :  .هتـسارآ  فم ) ن  [ ) ِد [َد / 
.جردنم ناهرب .) زا   ) .هتشابنا .هدرکرپ  .دوش ||  ندومآ  و 

.رومآ

.Amur. Amour ( - 1  ) .دنمان زین  نیلاخاس  ار  نآ  و  يروچنم ، ایربیس و  لصاف  گرزب ، يدور  مان  ( 1 () ِخا )

.نایرومآ
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ددصرد سپـس  دنتـشاد و  نکـسم  طسوتم  رحب  نُدرا و  نایم  رد  دـندیناسر و  یم  حون  نب  ناعنک  هب  بسن  هک  نایروس  زا  یموق  ِخا ) )
.دندش فرصتم  ار  ناشاب  مامت  ماجنارس  دندمآرب و  شیوخ  تکلمم  ءهعسوت 

.زومآ

زومآدب بایـسارفا  ناشیوخ  رگ ز  دزـس  تسا :  هدنزومآ  ففخم  هریغ ، زومآدوخ و  زومآدب و  نوچ  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فن  )
فم ن   || ) .ظفاح.دش سردم  دص  زومآ  هلئـسم  هزمغب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکمب  هک  نم  راگن  .یـسودرف  .بآرپ  هدید  ود  دراد 

هتخهرف تب  نیاـک  رازاـیم  ثیدـح  رهب  وز  نم  لد  يا  تسا :  هتخوـمآ  ینعی  هدـیزومآ  فـفخم  نآ ، زج  زوـمآ و  تسد  رد  مـخرم )
 || .يدعـس .ار  زومآ  تسد  غرم  دشابن  اپ  رد  نامـسیر  میا  هدنب  دوخ  ام  هک  روآ  دـنمک  رد  ار  يرگید  .یقیقد  .زومآون  تسه  تسین 

فسوی و  ) یـسمش .دروخ  دـنگوس  ناـمیپ و  دنتـسبب  درم  زومآ  دـنپ و  زا  دـش  غراـف  وچ  میلعت :  .نتخوـمآ  لـمع  .شزوـمآ  صِما ) )
(. اخیلز

.نازومآ

.نتخومآ لاح  رد  .ندینازومآ  لاح  رد  ق ) فن ، )

.ندنازومآ

.دوش ندیزومآ  هب  عوجر  .دشاب  يدعتم  نوچ  نتخومآ ، .میلعت  .ندینازومآ  صم ) [ ) [َد

.ندینازومآ

(. راهد  ) .میلعت .ندنازومآ  صم ) [ ) [َد

.شزومآ

رد ار  اناد  چـیه  دـنکن  اـناد  مرن و  ار  وا  راـگزور  شزومآ  هک  سک  ره  میلعت :  .نتخومآ  لـمع  .نتخومآ  زا  ردـصم  مسا  صِما ) [ ) [ِز
درم شزومآ  مه  ریزگان  ار  هاش  درخ  دیابب  همانسوباق .) زا  ناوریشونا ، هب  بوسنم   ) .دوب عیاض  وا  جنر  هک  ندرب  دیابن  جنر  وا  شزومآ 

تـسا شزومآ  شزیمآ  یب  وت  ناسحا  دوج و  .یـسودرف.نتلیپ  شزومآ  ياهرنه  نم  دنیب ز  هک  نونکا  دیاب  ردـپ  .یـسودرف.ریپ  انرب و 
.یئانس.انش دزوماین  ار  طب  ءهچب  اناد  چیه 

.هاگشزومآ

.هسردم بکرم ) ِا  [ ) [ِز

.یشزومآ

.یسودرف.ریگدای دشاب و  یشزومآ  هک  ریپ  درم  دوش  اناد  تفگ  ودب  نتخومآ :  رادتسود  .ملع  بلاط  یبسن ) ص  [ ) [ِز
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.راگزومآ

.امنهار .يداه  .يوگزردـنا  .حـصان  ًاعـسوت ، .یبرم ||  .داتـسا  .هدـنزومآ  .ملعم  .دـهد  دای  هکنآ  .دزومآ  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) ِز [ْز / 
دـشاب وا  مه  یکینب  راگزور  ءهدـننیرفآ  وا  مه  .یکدور.راگزومآ  چـیه  دزوماـن ز  زین  راـگزور  تشذـگ  زا  تُخماـن  هکره  برجم : 
هشیمه راگزور  دوب  ات  يدب  هشون  هک  .یسودرف.راگزور  شدرگ  شدراد  هگن  راگزومآ  دشاب  درخ  شک  یسک  .یـسودرف.راگزومآ 

زا هگآ  يدـش  رگ  نونک  .یـسودرف.راگزومآ  دـنپ  یمه  دریگن  راـگزور  شدرگ  دوخ  تسا  نینچ  .یـسودرف.راگزومآ  تداـب  درخ 
يدوزب .یـسودرف.رود  دـیابن ز  تراگزومآ  دوخ  روف  اراد و  يریگ ز  هزادـنا  وچ  .یـسودرف.راگزومآ  تدوب  درخ  ناور و  راـگزور 

یکی مدش  اناوت  رب  یـشناد  رهب  مدش  اناد  هک  دیوگ  هک  سکنآ  ره  .یـسودرف.دیشکردنا  رـس  ناراگزومآ  زک  دیـسر  یئاج  گنهرفب 
شراگزومآ هک  دوب  نوچ  رنه  یب  رومان  رهچونم ]  نوچ  ناـنچ [  .یـسودرف.راگزومآ  شیپ  شدـناشنب  هک  راـگزور  دـنک  يزاـب  زغن 

ارت دیابن  رایرهش  ياک  هنازرف  تفگ  ودب  .یسودرف.راگزومآ  شراک  رهب  دیابن  راگزور  ءهدوس  دوب  وک  یسک  .یسودرف  ؟ دوب نودیرف 
شراگزومآ هک  زیچ  زیچان  دهاوخب ز  نوچ  دنک  روم  دنوادخ  لیپ و  دنوادخ  روه  مارهب و  هدندرگ  دنوادخ  .یسودرف.راگزومآ  دنپ 

راـی و درخ  رادـمان  رهوگ  دـیاب و  رنه  .یـسودرف.یئوت  ناـگرزب  راـگزومآ  هک  يونـشب  نم  دـنپ  را  دـشاب  اور  .یـسودرف.زین  هب  دـیابن 
راگزور هب  داش و  يزب  هشیمه  .یـسودرف.داب  وت  رای  تخب  نشور و  درخ  داـب  وت  راـگزومآ  رادـناهج  .یـسودرف.راگزومآ  شگنهرف 

زا هن  اهنخس  .یسودرف.شاب  وت  شرای  روتسد و  مارالد و  شاب  وت  شراگزومآ  مه  سپ  نآزو  .یسودرف.راگزومآ  تداب  درخ  هشیمه 
راگدرورپ .یـسودرف.رامد  تناج  نم ز  یمدروآرب  راگزومآ  دـنپ  يدَْوبَن  رگا  .یـسودرف.دوب  وت  راگزومآ  راتفگ  هک  دوب  وت  راـگدای 

بر هدرک  لـیئربج  شراـگزومآ  تـسه  هـک  لداـع  ورـسخ  .یخرف.یئاخـس  ءهریـش  مـه  یئاـفو  ءهـشیپ  مـه  یلـضف  راـگزومآ  ینید 
نیا ارم  .يرهچونم  .راگزومآ  لدـعب  زج  ریخب و  زج  شدوبن  نآو  یتسار  لدـعب و  الا  رایتخا  شدرکن  نیا  رایتخب  رایتخا و  شنیملاعلا 

هبرجت هب ز  هـک  اریز  ریگ  راـگزومآ  هـبرجت  وـت  يدـتبم  يا  .ورـسخرصان.يراگزومآ  ناْمتـسین  هـب  نـیا  زک  تسیراـگزومآ  راـگزور 
 ] راد هگن  .يدعـس.راظتنا  یب  ءهرفـس  یعدـم  یب  تولخ  راگزومآ  تبحـص  تسا  رورپ  ناـج  تلود  .دعـسدوعسم  .تسین  راـگزومآ 
زا دـنیب  افج  دـنیبن ، راگزومآ  روج  وک  لفط  نآ  ره  .يدعـس.شدوخ  نوچ  دـنک  هرمگ  تخبدـب  هک  شدـب  راـگزومآ  زا  ار ]  دـنزرف 

نادرگب ز سِوسَُوم :  .زومآدب  .يدعس.راگزور ||  دش  میدرکن و  يراک  هک  راگزومآ  كدوک  اب  تفگ  شوخ  هچ  .يدعس.راگزور 
.درگاش .ملعتم  .یسودرف.هابت ||  مناور  درادن  ات  نادب  هاگتـسد  ار  وید  نم  نادرگب ز  ...راگزومآ  وید  ءهراچ  نامه  راگزور  دب  مناج 

تنـس و هک  ار  ناهاش  زا  هتـسد  نآ  دیاش  ار و  گرزب  نیطالـس  تسا  یبقل  دننام  نیریز  دهاوش  رد  ناهرب || .)  ) .ریذپدنپ .هدنریذپ  .
نآ دننام  نهآواگ و  نتشاد  راکب  نتخورفا و  شتآ  هکنانچ  دنا  هتخومآ  مدرمب  ار  دنمدوس  يزیچ  ندرب  راکب  ای  هداهن  کین  یتعیرش 

.یسودرف.دوب موب  رب و  زا  رود  هدنتـسرپ  دوب  موه  رومان  نآ  مان  اجک  ...راگزومآ  نودیرف  مخت  راگزور ز  نآ  ردنا  درم  کین  یکی  : 
ءهّرف نوچ  يراگزومآ  هک  دیامن  یم  نینچ  نیریز  تیب  رد  .یـسودرف.راگزومآ و  داد  زا  ّیبوخ و  راگزور ز  رـس  دمآ  ردـنا  باوخب 

دب اداـب  رود  وا  زک  راــگزومآ  ورــسخیک  تـشگ  نوـنک  ار :  رگید  ناــگرزب  دــیاش  ناــهاشداپ و  تـسا  هدیــسریم  بـیغ  زا  يدزیا 
.یسودرف.راگزور

.يراگزومآ

.میلعت .راگزومآ  تفص  لمع و  یگنوگچ و  ( بکرم صماح  [ ) ِز [ْز / 

.هدنزومآ
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.مّلعتُم .دزومآ  يرگید  زا  هکنآ  .میلعت ||  ریپ  .مّلعُم  .ار  يرگید  دزومآ  هکنآ  فن ) [ ) ِد [َز َد / 

.يزومآ

نابروتآ و فّحـصم  هملک  نیا  .دـندوب و  نید  ياسؤر  ای  دابع  نایزومآ  .داهن و  دیـشمج  هک  مدرم  ءهقبط  راهچ  زا  یکی  ماـن  ِا ) (ص ،
هماـنهاش ياـه  هخــسن  ضعب  رد  ( - 1 (. ) 1) یـسودرف.شَیناد ناگدنتـسرپ  مسرب  شَیناوـخ  ناـیزومآ  هک  یهورگ  تـسا :  ناـیروتآ 

.تسا حیحص  نایروتآ  ای  نابروتآ  و  يزومآ ، ياجب  تسا  هدمآ  يزوتاک 

.ندیزومآ

(. یقهیب خیرات   ) .یمدیزومایب نم  يدنتشبن و  ناشیا  هک  يدنک  بجاو  نانچ  و  مّلعت :  .نتخومآ  صم ) [ ) [َد

.ینسومآ

.وا رگید  نز  هب  تبسن  يوش  کی  ِنز  .يرای  .جابن  .غابن  .هّرَض  .ووه  .وبَه  .ینسَو  ِا ) )

.صومآ

.دنناد ادوهی  هاشداپ  ایصما  ردارب  ار  وا  دوهی  و  ایعشا ، ردپ  مان  يوق ) ( ) ِخا )

.نلومآ

.Amulon ( - 1  ) .نوگبآ .حمقلا  بابل  .موفلا  بابل  .هطنحلا  بابل  .ربلا  بابل  .اشن  .هتساشن  ِا ) ینانوی ، ( ) 1 [) [ُل

.نومآ

.نوماریپ ففخم  ِا ) )

.نومآ

(. ناهرب  ) .ولمم .بلابل  .زیر  بل  .ُرپ  (ص )

.نومآ

تـسا رتشوخ  هک  دور  نآ  .یفتاه.هامب  یهام  وهایه ز  دمآرب  هاپـس  نآ  تشذگ  نومآ  دور  زا  وچ  يومآ :  .ومآ  .لمآ  .نوحیج  ِخا ) )
(. اهگنهرف زا  ( ؟  .نوحیس دور  تسه  هک  ههبش  یب  نومآ  زا 

.نومآ

دننزیم سدح  تسا ) نک  تباجتـسا  امرف ، اور  روآرب ، ینعم  هب  زورما  هک   ) ار یبرع  نیمآ  ءهملک  و  میدـق ، نایرـصم  يادـخ  مان  ِخا ) )
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مان .دیسر ||  تنطلـسب  .م  .ق  لاسب 642  یگلاس  رد 22  هک  هسنِم  رـسپ  ادوهی ، هاشداپ  نیمهدراهچ  ماـن  .دـشاب ||  نومآ  نیمه  هک 
.ایلع رصمب  میدق  ياهرهش  زا  یکی 

.كاینومآ

.دوش كاینُمآ  هب  عوجر  ِا ) يوسنارف ، [ ) [ُم

.يومآ

میاپ ریز  وا  ياه  یتشرد  يومآ و  گیر  نوحیج :  لحاس  هب  رهنلاءارواـمب  یگیر  خارف و  یتشد  ماـن  .لـمآ  .نومآ  .هیومآ  .ومآ  ِخا ) )
مز يوـمآ و  تـشد  زا  هـک  رتورف  .یـسودرف.دنتفاتشب  يوـمآ  گـیر  يوـس  دـنتفاترب  دـنتفرگ و  شناـنع  .یکدور.یمه  دـیآ  ناـینرپ 

نیمز وْرَم  نابایب  هار  يومآ و  هب  هاش  تخد  رب  زا  دنتخیر  مرد  هارب  رهشب و  نیذآ  دنتـسب  هب  .یـسودرف.مهب  دیآرد  نالتخ  هب  نودیمه 
یهگرکـشل يومآ  هب  تشد  نهپ  نآ  رب  یهاـش  سوک  ندز  تشذـگ  دـیابب  نوحیج  ار ز  اـم  هک  .یـسودرف.ورذت  ّرپ  وچ  رـسکی  دوـب 

دش يومآ  هب  .یسودرف  ؟ دش يوجناهج  وک  ینز  يدیدن  دش  يومآ  هب  مراهچ  زورب  .یـسودرف.نتخات  زا  ندوسان  زور  بش و  نتخاس 
وچ نم  مشچ  .یـسودرف.يوجگنج  رکـشل  هتخاس  نانچ  يور  دـنداهن  اراـخب  رهـشب  ...ون  نازاـس  گـنج  رکـشل و  اـبا  ورـشیپ  ناولهپ 

.يومآ بآ  .نومآ  .هیومآ  .نوحیج  .ومآ  .نارطق ||  .يوم  يومآ  ءهمشچ  نایم  نوچ  رد ، نوخب  نت  يوا  رجه  زا  دش  يومآ  ءهمشچ 
هب دـمایب  دـش  يوجناهج  يزاب  ریجخن و  ز  ورم ]  زا  دـش [  يومآ  هب  بش  کی  زور و  کـیب  لـمآ :  .اـیردومآ  .زرو  .رهنلا  .دور  .بآ 

نارادـمان اـب  يوـمآ  زا  شیپ  تـفر  هـیدرک  دـش  هاـگآ  وـچ  .یــسودرف.بَرَف  گـیر  بآ و  رب  درک  رذــگ  بـش  ساـپ  کـی  يوـمآ 
(1) يومآ نایاپب ز  دـیدپان  دـش  بآ  یمه  یتشک  مد ز  داب و  زا  رپ  نوحیج  ياهرذـگ  مز  ناریـش  نالیپ و  هوبنا  .یـسودرف.شیوخ ز 

ومآ زا  درک  رذگ  بایسارفا  رکشل  اب  هریت  بش  دیرمشم  نابش  زور و  نوحیجب و  دیرذگب  مسپ  زا  امش  مدامد  .یسودرف.دیشک  رکـشل 
؟ .دجنگ یمنرد  يومآ  بآ  تسا  نم  مشچ  بآ  هک  یناهج  رد  .يرـصنع  ؟ يوم يومآ  بآ  ِرب  دزرا  هچ  .یـسودرف.بآ  تشاذگب  و 
نمجنا ز دـندش  ناگرزب  سپ  نآزو  سرفلا : ) حاحـص   ) .نوحیج لحاسب  يومآ  تشدـب  يرهـش  ماـن  .لـمآ  .نومآ  .هیومآ  .ومآ  || 
اراخب و .یـسودرف  .مرد  جـنگ و  تساوخ و  هپـس  حیلـس و  مز  يومآ و  نانْکِـش و  خـلب و ز  .یـسودرف.نتخ ز  چاچ و  رهـش  ات  يومآ 

يومآ هب  .یسودرف.مخّرف  رتخا  رگم  درایب  مخساپ  ات  يومآ  هب  متسشن  .یسودرف.مغ  درد و  اب  میراد  دای  یـسب  مز  يومآ و  مزراوخ و 
.يومآ نابایب  ن ل : ( - 1  ) .یسودرف.گنشپ دمآ  نم  شیپ  هب  ناشیا  زو  گنجب  يدیشک  رکشل 

.هیومآ

رگید زور  دوخ  و   : نوحیج رانکب  يرهـش  مان  .نومآ ||  .ایردومآ  .زرَو  .رهنلا  .بآ  .دور  .لمآ  .يومآ  .ومآ  .نوحیج  دور  ِخا ) [ ) [َي
(. یخشرن ياراخب  خیرات   ) .دندرک درگ  هیومآ  هب  ياج  ره  زا  هاپس  تشذگب و  نوحیج  زا  تفر و  نوریب 

.همآ

ین همآ  کبنت  ارت  يا  ناد :  یهایس  .هرَبِْحم  .هتسلاوخ  .ناتسلاوخ  .تیود  .تاود  .ار  نتشون  دننک  یهایس  نآ  رد  هک  فرظ  ِا ) [ ) ِم [َم / 
، ینعم نیدـب  همآ  هنمآ و  ءهـملک  ود  زا  یکی  دـیاش  مزیه و  ءهتـشپ  ینعم  هـب  هـنمَا ، .يرطرط.تـسا ||  درن  ءهـتخت  مـیلعت  حوـل  هماـخ 
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.دشاب يرگید  فحصم 

.همآ

.همومأم یماسالا .) یف  یماسلا   ) .دنام ُکُنت  یکتسوپ  غامد  نایم  وا و  نایم  هک  رس  یگتسکش  ع ص ) [ ) ْمآ َم ]

.همآ

دیآ یمرب  هچنآ  .دـنچیپ ||  نآ  رد  ار  كدوک  هک  يا  هقرخ  ای  كدوک  فان  زا  دـنرب  یم  هچنآ  .ناراب ||  .لاس ||  یخارف  ِا ) ع  [ ) [َم
.تلذ .ناصقن ||  .بیع  .نداز ||  نامز  كدوک  اب 

.یمآ

.Ammi ( - 1  ) .یکولم نومک  .یناوج  .نالاوخ  نغن  .نالخ  نغَن  .نغَن  .هیخونان  .هخنان  .هاوخنان  .ناینز  .سویمآ  ( 1 () ِا ینانوی ، )

.یگتخیمآ

نابِّرـضم و رازاـب  ...دـمآ  یگتخیمآ  ...نوچ  شزیمآ :  هطلخ و  .ترـشاعم  .تفلا  .بوـش ||  .طـالتخا  .جازتـما  صماـح ) [ ) ِت [َت / 
.تفلا يزیچ ؛ اب  نتفرگ  یگتخیمآ   - .كابترا راک ؛ یگتخیمآ  .فیلأت -  نداد ؛ یگتخیمآ  (. - یقهیب خیرات   ) .ددرگ دـساک  نادـسفم 

.بئاوش اهیگتخیمآ ؛ .خوب -  راک ؛ یگتفشآ  یگتخیمآ و  -

.نتخیمآ

.بوش .بیـشقت  .ندرک  جوزمم  .فیلأت  .قذم  .طوس  .طیلخت  .ندرک  طولخم  راهد .)  ) .طلُخ .طلخ  .جزم  .ندرک  مهرد  صم ) [ ) [َت
.ندـش طولخم  .سیح  .بارـِشا  .جـشم  یقهیب .) رداصملا  جات   ) .لَْـکب .جیرـشت  .شیوهت  ینزوز .)  ) .ندرک بکرم  .بیکرت  .ندومآ 

ارت ددرگن  تخب  هک  يدنه  دیک  دب  هتفگ  نینچ  بشأت :  .جازتما  .طالتخا  .بشَخ  .بایش  .ندش  بکرم  .نتشگ  جوزمم  .ندش  مهرد 
جنر اب  وچ  یتخیر  ارچ  وراد  تفگ  ودب  .یسودرف.داژن  نیا  اب  هدود  نآ  دزیمایب  داز  شون  كرهم  ءهمخت  رگم  ...تخت  هن  مرخ  داش و 

تـسجب هتـشون  زا  دـش  هریت  بش  وچ  دیزـس  نوـچ  ناـنچ  وراد  تخیماـیب  دـیزگرب  اـهکایرت  كاـپ  وا  زا  .یـسودرف  ؟ یتخیماـیب ار  نآ 
یگنج ود  .یـسودرف.رب  شون  اب  تخیمآ  هدنتـسرپ  رب  شوه  يوراد  ات  هژینَم ]  دومرفب [  .یـسودرف.تسرد  شهاک ، يوراد  تخیمایب 

.یسودرف.دنتخیمآرد رگیدب  کی  همه  دنتخیوآ  ردنا  گنجب  رکشل  ود  .یسودرف.دنتخیمآرب  ناشْمهب  یتفگ  هک  دنتخیوآرب  ناسنادب 
لظنح دهـش  اب  هک  یتخیگناک  تسیچ  نیا  تفگ  ودـب  .یـسودرف.نارگ  هاپـس  مه  اـب  تخیمآرب  نارـس  نآ  زرگ  ریـشمش و  دندیـشک 

هیاولاـب ز دزیماـین  مهب  شتآ  بآ و  .یـسودرف.نم  رهم  وت  ناـج  اـب  تخیماـیب  نم  رهچ  زا  يدیـسرپ  هک  رگیدد  .یـسودرف  ؟ یتخیماـیب
بارـش ترـضم  عفد  .يدـسا.كاله  یگنج ، هوک  روناج  نآ  دـش  كاخ  نوخ و  اب  تخیمآ  شزغم  رـس و  .يرـصنع.دزیرگب  كاـخ 

.هتخیمآرب قرعب  هتخیر و  نآ  رد  رکـش  تسد و  رد  باف  رب  یحدـق  هماـنزورون .)  ) .دـنروخ باکـشک  دـنزیمایب و  بآ  اـب  ار ، جوزمم 
.ترـشاعم .دنجخ ||  لامک  .دـنتخیمآ  رکـش  ایوگ  اه  هداب  رد  نایقاس  اذـک )  ) بل ود  نآ  رودـب  ام  زا  درب  یم  یماکخلت  ناتـسلگ .) )

دنزیماین نایزیخرخ  رگید  اب  ...زیخرخ و  زا  قرـشم  ردنا  زیخرخ  زا  مه  تسا  یموق  مان  يروف  تبحـص :  .دشدمآ  .دمآو  تفر  .هطلخ 
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شرس يدوب  زیت  نانز  راکب  یسک  ره  اب  داش  یتخیمایب  یسب  یتفخن  بش  وا  هک  دب  نانچ  ملاعلادودح .)  ) .محر یب  دنراوخ و  مدرم  و 
سک یتفرن و  سک  مالسب  .یسودرف.یتخیرگب  گنج  زا  ّيزابب و  یتخیمایب  نایوربوخ  اب  وت  .یـسودرف.شرب  یتسجب  یئاج  مرن  یمه 

کل و دیاین ز  راع  زا  زج  هک  اریز  زیمایم  وت  یناوتب  ات  کل  مدرم  اب  یقهیب .) خیرات   ) .یتخیماین یـسک  اب  یتشاذگن و  دوخ  کیدزن  ار 
ار ناشیا  سپ  درک ]  نامرف  .مایخ.زیرگ [  گنسرف  رازه  نالهاان  زو  زیمآ  اناد  لصا و  كاپ  مدرم  اب  یهبوا .) ءهفحت  زا   ) یقویع .كال 

تساور دزماین  رگ  تعیبط  يور  زا  نم  اب  خیراوتلا .) لمجم   ) .دندرک گناب  یهاشداپ  رد  راک  نیدب  دزیماین و  دهاوخن و  دهدن و  نز 
مرن دوـش  يدوزب  ناـیژ  ریـش  تفج  زا  ددرگ  هبت  ناـنز :  اـب  زیخ  تفخ و  .یئانـس ||  .تسا  نغور  رد  وا  بآ و  رد  نم  هـکنآ  ياربزا 

دنمدرخ ناوج  دیابب  ار  دـنزرف  رهب  زا  هیام  نیمه  نتخیر  دوب  نوخ  دوب  نوزفا  رگ  ( 1) نتخیمآ زا  راب  کی  هام و  کیب  ...ناینرپ  نوچ 
کبک نیـشخ  زاب  اـب  دزیماـین  اـت  دـیپس  زاـب  هیـس  غاز  اـب  دزیماـین  اـت  نتفرگ :  تفج  .ندرک  وخ  .نتفرگ  سنا  .تفلا  .یـسودرف.ار || 

، ندز .ندرک  .ندـیزر  خـیراوتلا || .) لمجم   ) .دـنک انب  راوگرزب  يرهـش  دزیمآ  هلجد  رد  تارف  هک  اجنآ  نتـسویپ :  .یخرف.يرد || 
گنر و نتخیمآ ، گنر  .يرهچونم.هتخیمآ -  هیلاغ  لاب  ود  رب  هیـس  غام  هتخیوآ  نتـشیوخ  تخرد  خاش  كوچ ز  ار :  گنر  هکنانچ 
 ] دـنیبن .یـسودرف  ؟ نتخیمآ تگنر  نونک  دـیاب  هچ  نتخیر  نوخب  دـیابن  هناـهب  ریبدـت :  .ندرب  راـکب  ریوزت  هلیح ، رکم ، نتخیمآ ؛ يوب 

روز و نیدب  هاشمارهب  درم  نیاک  تفگ  نینچ  .یـسودرف.گنر  زین  يرد  ره  زا  مزیمآ  هن  گنج  هب  متـسرف  رکـشل  هن  سلدـنا ]  كاخ 
، قرفتم مه ؛ زا  نتخیمآ  .یـسودرف.يوب ||  گنر و  متخیمآ  هنوگ  ره  يور ز  چـیه  زا  شجنر  یمه  دـیابن  هاگتـسد  نیا  خاـش و  نیا 
سیو و ( ) 2) .جاـع رب  هدرتسگ  هتخیمآ  مه  جاـت ز  نیدُْرمُز  نوچمه  جـنر  باـت و  ز  نتـشگ :  ادـج  مه  زا  .ندـش  ناـشیرپ  هدـنکارپ ،

شمود ردصم  ردـصم و  مسا  .ندروشآ  .ندینابیـش  .ندـیلاک  .ندرک  مهرد  .ندـیزیل  .طیلخت ||  .طیوست  .ندرک  سبتلم  نیمار || .)
.فلز تفص  رد  ( - 2  ) .نتخیوآ ن ل : ( - 1  ) .زیمآ .متخیمآ  .تسا  شزیمآ  ای  زیمآ 

.ینتخیمآ

.دوب ریزگان  نآ  نتخیمآ  هک  .نتخیمآ  ِردزا  .نتخیمآ  روخرد  تقایل ) ص  [ ) [َت

.هتخیمآ

هتخیمآ شینیریـش  یخلط و  فودـم :  .هتـسگآ  .كوبلم  .طـلتخم  .بوشم  .جوزمم  .طولخم  .هدرک  مهرد  ( فن فـم /  ن  [ ) ِت [َت / 
نآ اب  ندوب  رت  سونأم  رت ، فولأم  رتراگزاس ، ؛ يزیچ ای  یسک  اب  ندوب  رت  هتخیمآ  .یکدور.نویپآب -  رکش  شون و  دروخن  سک  تس 

.طـالتخا .ندـش  مهرد  ندـش ؛ هتخیمآ  .یخرف.رت -  هتخیمآ  لاّوـش  اـب  يراـب ، نـم  عـبط  دیونـش  میوـگب  تـسار  نخـس  ناـقیفر  يا  : 
هتخیمآ .نتخیمآ -  ندرک ؛ هتخیمآ  .شوهت -  .شواهت  .كابترا  .بّشأت  .شیوهت  .فلأت  .صالِخا  .ثایتلا  .جزاـمت  .جازتما  ینزوز .) )

.ثاغضا اه ؛

.هتخیمآ

.دنشوپ نایالوج  هک  يا  هماج  ِا ) [ ) ِت [َت / 

.زیمآ
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خلت دوب  يوربوخ  هک  هگنآ  درما  نآ :  زج  زیمآ و  گـنر  زیمآ ، مدرم  رد  نوـچ  هبّکرم ، تاـملک  رد  هدـنزیمآ ، ینعم  هب  مخرم ) فـن  )
، هتخیمآ ینعم  هب  مخرم ) فم  ن   || ) .يدعـس.دوب يوج  حلـص  زیمآ و  مدرم  دش  تنعلب  دـمآ و  شیرب  نوچ  دوب  يوخدـنت  راتفگ و 

نعط زیمآ ، توهش  زیمآدهـش ، زیمآرکـش ، زیمآرهز ، زیمآ ، يدرُد  زیمآ ، تموصخ  زیمآ ، مشخ  زیمآ ، ترـسح  زیمآ ، شتآ  رد  نوچ 
زج زیمآ و  شون  زیمآ ، تحلـصم  زیمآ ، کشم  زیمآرفک ، زیمآ ، بذک  زیمآ ، تقرف  زیمآ ، نامغ  زیمآ ، مغ  زیمآربنع ، زیمآریبع ، زیمآ ،

.زیگنا هنتف  تسار  زا  هب  زیمآ  تحلـصم  غورد  .یـسودرف.تشگ  زیمآ  شتآ  نـینچ  يریپ  هـب  تـشگ  زیت  رگا  تفگـشن  عـبط  ارم  نآ : 
دوخ اب  وت  لاخ  لایخ  .ظفاح  .تسا  زیمآ  يدرد  هلمج  مخ  رس  نیا  فاص  هک  رهپس  نوگژاب  رود  زا  شوخ  شیع  يوجم  ناتـسلگ .) )

رد .ظفاح.شلامـش  دـیآ  یم  زیمآریبع  یلـصم  دابآرفعج و  نایم  .ظفاح.زیمآریبع  دوش  مکاخ  وت  لاخ  ات ز  هک  درب  مهاوخ  كاـخ  هب 
.یهتنا و دوش -  چـگ  باتفآ  توقب  هک  تسا  زیمآ  گنر  كاخ  صج ، تسا : هدـمآ  لـیذ  تراـبع  یفوتـسم  هللادـمح  بولقلا  ۀـهزن 

.دوش غیمآ  هب  عوجر  .ددرگ و  نشور  ینعم  دوش و  ادیپ  يرگید  ریاظن  دیاش  .دشن  مولعم  هدنراگن  رب  نآ  ینعم 

.زیمآ

ای زیچ  ود  ندرک  طولخم  ناهرب || .)  ) .شزیمآ .ترـشاعم ||  .عاـقو ||  .اـب  یکیدزن  .اـب  شمرآ  .تبحـص  .ترـشابم  .غیمآ  صِما ) )
(. ناهرب  ) .رگیدکی اب  هدایز 

.نازیمآ

.نتخیمآ لاح  رد  ق ) فن ، )

.شزیمآ

شزیمآ یب  وـت  ناـسحا  دوـج و  بیکرت :  .طـالتخا  راـهد .)  ) .طـلخ .جازتـما  .جزم  .جازم  .نتخیمآ  لـمع  ردـصم و  مسا  صِما ) [ ) [ِز
؟ تساخب وز  روص  نیدـنچ  هک  هچ  ببـس  يوگب  ار  نارهوگ  شزیمآ  رم  .یئانـس.هانش  دزوماین  ار  طب  ءهچب  اـناد  چـیه  تسا  شزومآ 

شزیمآ زا  دـیلد  نشور  داداب و  هک  سکنآره  تساـخرب :  تسـشن و  .تبحـص  .تفلا  .ترـشاعم  .تطلاـخم  .هطلخ  .ورـسخرصان || 
مناتسود قافن  روجنر  .یسودرف.تسا  روخردنا  شزیمآ  يو  اب  ارت  تسا  رگید  ناهج  رد  یسک  ره  وخ  هب  .یسودرف.دیلسگم  رگدکی 

 - .ینشگ نت ؛ شزیمآ  .عاقو -  .اب  ندرک  یکیدزن  .اب  ندیمرآ  .اب  نتفرگ  مارآ  .هعضابم  .غیمآ  .یناقاخ.سب ||  ارم  ناتسود  شزیمآز 
.ءازجا .راقع  .وراد  ياه  هزیمآ  .طالخَا  اهوراد ؛ شزیمآ 

.راگزیمآ

تسیور و هدنخ  رگو  طلاخم :  .کبال  .طلخ  .طلاخ  .نامدرم  اب  هدننک  ترـشاعم  رایـسب  .ترـشاعم  ناهاوخ  .هدـنزیمآ  بکرم ) (ص 
.يدعس.راگزیمآ تسا و  لها  هن  يدعس  هک  رازه  ناریگ  فرح  نیا  زا  دنیوگب  .يدعس.راگزیهرپ  دننادن و  شفیفع  راگزیمآ 

.يراگزیمآ

بوخ يور  هن  هاوخ  شنم  شوخ  نز  یـِشنَم :  شوخ  .ترـشاعم  نسح  .راگزیمآ ||  تفـص  یگنوگچ و  تلاح و  بکرم ) صماح  )
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.يدعس.بویع دشوپب  يراگزیمآ  هک 

.هدنزیمآ

 [ نایخلخ دـنینامدرم [  و  راـگزیمآ :  .ترـشاعم  ناـهاوخ  .ترـشاعم  شوخ  .کـبال  .طـلاخ  .طـلخ  .دزیمآ ||  هکنآ  فن ) [ ) ِد [َز َد / 
.هدــنزیمآ ناـمدرم  ناور و  بآ  اــب  ...مّرخ  تـسا  يرهــش  (1) حـلاولو ملاعلادودــح .)  ) .هدــنزیمآ وـخ و  شوـخ  کـیدزن و  مدرمب 

هوبنا و دنا  یئاهرهـش  روژ ، هرهـش  رونید ، ملاعلادودح .)  . ) نابرهم هدنزیمآ و  دنعبط و  کین  ینامدرم  نایلگچ ]  و [  ملاعلادودـح .) )
 [ . نادوس تیحان  تیحان [  نیردنا  ناسارخ ]  لها  دنا [  نامدرم  نیرت  هدنزیمآ  و  ملاعلادودـح .)  ) .هدـنزیمآ ینامدرم  تمعنرایـسب و 

.جلاولو دیاش : ( - 1 (. ) ملاعلادودح  ) .هدنزیمآ رادنامهم و  ینامدرم  ...ناور و  ياهبآ  اب  ...تسا  یتیحان  دغس ، ملاعلادودح .) )

.هزیمآ

.یئانـس.هزیمآ مـهرد  هریخ  دـب  کـین و  هزیر  نخـس  یـسب  هدرک  درگ  هژیمک :  .جوزمم  .طوـلخم  .هـتخیمآ  فـن ) فـم /  ن  [ ) ِز [َز / 
.عاقو .عاضب  صِما ) (. || ) ناهرب  ) .لهک ریپ و  هغللا || .) لـمجم   ) .نتخیمآ يدـیپس  اـب  یهایـس  ینعی  يوم  ندـش  هزیمآ  سـالخالا ؛
هکنآ بکرم ) ص  [ ) ِز َز /   ] .وم هزیمآ  راهد .) ( ) ءامـسالا بذـهم  (. ) ریقاقع ج ،  ) راّـقَع وراد ؛ ياـهزیمآ  .جازم -  ِا )  || ) .هغیمآ .غیمآ 

رگا یمدنگوج :  يوم  اب  .ءاطمـش  .طمـشا  .هیومود  .ومود  .دـشاب  یناوج  زا  سپ  نآ  و  دراد ، دـیپس  نآ  ضعب  هایـس و  ياهیوم  ضعب 
يوم هژیمک  ندش ؛ يوم  هزیمآ  یقهیب - .) رداصملا  جات   ) .يوم هژیمک  .یقیقد.دوب  ردکم  دش  وم  هزیمآ  وچ  دوب  روشک  تفه  ره  هاش 

(. یقهیب رداصملا  جات   ) .سالخا .ندش 

.یئوم هزیمآ 

.وم هزیمآ  یگنوگچ  تیفیک و  تلاح و  تفص و  ( بکرم صماح  [ ) ِز [َز / 

.ژیمآ

(. ناهرب  ) .زیمآ صِما ) )

.هژیمآ

.غیمآ صِما ) (. || ) مجع راـهب   ) .طیـسب لـباقم  بکرم ، ناـهرب || .)  ) .نوزوم رعاـش و  ناـهرب || .)  ) .هزیمآ فن ) فـم /  ن  [ ) ِژ [َژ / 
.ومود وم ؛ هژیمآ  .تفج -  اب  شزیمآ  .اب  ندیمرآ  .تبحص 

.صیمآ

.دوش صمآ  هب  عوجر  ِا ) برعم ، )

.غیمآ
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ود هتسارآ  دش  انرب  غیمآ  وچ  عاقو :  .تعماجم  .ترـشابم  .هعـضابم  .عاضب  .طلخ ||  .جزم  .جازتما  .تطلاخم  .هطلخ  .شزیمآ  صِما ) )
رادلد تشادرب  وچ  .يدسا  .درز  هراسخر  تسس و  دنک  ار  نت  هک  درگم  نابوخ  غیمآ  درگ  یسب  .يرـصنع.هتساخرب  دنـشاب  هس  هتفخ 

.يدسا.تفکشون لگ  شراهب  غابب  تفج  غیمآ  زا 

.غیمآ

گنر لبنت و  هب  همه  دـشاب :  زیمآ  جوزمم و  هتخیمآ و  ، نآ دـننام  غیمآ و  شون  غیمآرهز و  نوچ  هبکرم  تاـملک  رد  مخرم ) فم  (ن 
ناـمغ وا  ّيداـش  همه  موـش  ءهناـمز  دـبروج ، نیا  زا  يا  .یکدور  .دودـنارز  يور  تـسا و  غـیمآ  شوـن  گنرـش  وا  نتـشگزاب  تـسا 

غیمآربـنع وا  زا  غیم  لد  اذـک )  ) دـش غیمرپ  زغم  زا  کـشم  مد  نیمار .) سیو و   ) .غـیمآ هدـنا  رـس  کـی  شیداـش  دوـب  .یکدور.غـیمآ 
غیت شیهام  هک  شَفَک  تسا  يرحب  .ینزوس.مزب  ردنا  دورس  دنیوگن  غیمآ  تقرف  نخـس  دنیارـس  لصو  رد  نایارآ  نخـس  .يدسا.دش 

باـتفآ و شباـت  نیز  .يولوم.وت  غیمآ  بذـک  فـال  هتفگب  يا  وت  غیت  زا  چـیه  درب  یهاوـخن  رـس  .یناـقاخ.غیمآرهوگ  رحب  یهاـم  رب 
، تقیقح ِا ) ( || ؟ .غیردب هتفر  هن  سوسفاب و  هدوب  هن  يراب  یـشابن  ات  يآ  نتـشیوخ  اب  غیمآ  گرم  یناگدنز  هدـهیب  نیو  غیم  یکیرات 

.دوش زیمآ  هب  عوجر  و  ناهرب .)  ) .زاجم لباقم 

.ندغیمآ

(. ارآ نمجنا  بحاص  زا   ) یسودرف .يون  زا  دیدپ  دشاب  زیچ  نهک  يور  جک  یتسار  اب  غیمایم  نتخیمآ :  صم ) [ ) [َد

.هغیمآ

(. ناهرب  ) .عاقِو .عاضب  صِما )  || ) .هتخیمآ فن ) فم /  ن  [ ) ِغ [َغ / 

.یغیمآ

(. ناهرب  ) .يزاجم لباقم  یقیقح ، .یجزم ||  .طیسب ||  لباقم  بکرم ، یبسن ) (ص 

.ندیغیمآ

.دوش ندغیمآ  هب  عوجر  صم ) [ ) [َد

.نیمآ

لوبق امرف ! تباجا  تباجتـسا ، نک ! باجتـسم  داب ! نینچ  ریذـپب ! روآرب ! نایرـصم ) يادـخ  مان  نُمآ ، زا  ( ) توص ع  [ ) یم آ  یم /  ْمآ  ]
تـَـسَپ دــنک ز  نیمـالا  حور  یناوـخرب  شرعــش  زاــمن  رد  رگ  جارت : )؟(  داــب ! نورقم  تباــجاب  ياــمرف ! ریگرد  ارم ! ياــعد  نـک 

ياعد دنیوگ  نامسآ  رب  ات  منک  دنلب  نخس  .دعسدوعسم.نیمآ  وا  رب  نیمالا ، حور  درک  یسدق  ار  هاش  درک  تینهت  .ورـسخرصان.نیمآ 
.داب رت  نینچمه  داب ، نینچمه  .داب  رت  نینچ  داب و  نینچ  نیمآ ؛ مث  نیمآ  .يدعس.نیمآ -  ناگتشرف  ار  وا  تلود 

.نیمآ
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.ناگدننکدصق .ّمآ  ِج  ِا ) ع ص ، [ ) یم ْمآ  ]

.ینیمآ

.شاخ يزگ  رد 239800  هعلقالاب  هناجنرب و  رادگ  نایم  قلاج  هب  شاخ  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) )

.سویمآ

.دوش یمآ  هب  عوجر  .ناینز  رهاوجلارحب .)  ) .هاوخنان ِا ) ینانوی ، زا  )

.نآ

حورلا و يوذب  صوصخم  نانآ  دنیوگ  .اهنآ و  نانآ ، .تسا ج ، کیدزن  هب  هراشا  مسا  نیا »  » هکنانچ رودب ، هراشا  مسا  ص ) ریمض ، )
.یکدور.مانب نارهماز  يامرف  یئوراد  مایپ  شدرک  نیمز  هاش  نآ  دزن  تسا :  لمعتسم  حورلا  يوذ  رد  مه  حورلا و  يوذ  ریغ  رد  اهنآ 

يارـس نیز  لد  دـیّربب  جـنغ  رامیب  هرهچیرپ  نآ  تشگ  وچ  .یکدور.يوک  نزرب و  غاب و  تشگ  ناینرپ  نکـش  هبوت  راـهبون  نآ  دـمآ 
درم نآ  شدرک  نامـسآ  يوس  .يرـصنع.راطقراطق  نیا  زا  هلافج  هلافج  نآ  زا  تشدب  رابیوجب و  منار  وهآ  غرم و  .یکدور.جـنپس ز 
دروآ یم  تفر و  ریپ  نز  .روکشوب.ارت  شنیرفآز  نیرفآ  همه  ارم  رم  نک  كاپ  اهغْزَا  نیا  زا  يوشب  نم  نت  نیا  ادخ  يا  تفگب  يور 
دمایب .یـسودرف.ناشنورسخ  درگ  رومان  نآ  هک  نامز  نآ  بایـسارفا  تفگ  نینچ  .یـسودرف.ماکداش  دـش  داـهرف  ماـج  نآ  زا  ماـج  و 

.یسودرف.نامد یتیگ  هاش  ِرب  ار  یسک  نامز  نآ  بسشگ  نییآ  داتسرف  .یسودرف.هالک  ینایک  نآ  داهن  رب  رـسب  هاگتخت  رب  زا  تسـشن 
مزر ناـیهاگرخب  دـیآرد  نتلیپ  وگ  نآـک  رتـشیپ  نآ  زا  .یـسودرف.نمجنا  نآ  ناتـسد و  زرمارف و  نتلیپ  اـجک  سوـط و  وـیگ و  اـجک 

مـشتحم يرالاس  .دعـسدوعسم  .ادیپان  رادید  زا  هم  بش  نآ  دوش  یهام  ره  هب  ناهاگان  دید  هم  یبش  ار  وا  رجنخ  لایخ  .یـسودرف.نز 
نآ میلوضف  نمحرلادبع  هک  نم  یقهیب .) خیرات   ) .دنتشگزاب موق  نآ  نیکتکب و  بجاح  یقهیب .) خیرات   ) .بناج نآ  رب  دیآ  هداتـسرف 
یم لغـش  نآ  اـم  ردارب  زا  هک  هتفگب  لاوتوک  یلعوب  یقهیب .) خـیرات   ) .درک ارچ  هدجـس  نآ  ریما  هک  مدیـسرپ  متفاـیرد و  ...ار  نت  ود 

(. یقهیب خیرات   ) .تسسگب دوب  هک  ماظن  نآ  هک  شیوخ  لغـش  رد  ندوب  یهاوخن  نکمم  ...يرـصنوب  هک  وت  یقهیب .) خیرات   ) .دیاینرب
 ] ام ياوه  رد  یحاون  نآ  نایعا  ایاعر و  یقهیب .) خیرات   ) .دتفا للخ  هک  دشاب  راید  نآ  رد  دنامب و  رترید  ياجنآ  رگم  هک  میدیـشیدنا 

یتخـسن سک  ره  يو  دسح  زا  هفئاط  نآ  ...دوب و  هک  دوب  نآ  لضف  درخ و  رد  مداتـسا  یقهیب .) خـیرات   ) .هتـشگ يو  عیطم  دوعـسم ] 
خیراـت  ) .ددرگ هتـسارآ  اـم  طبـضب  ...مور  اـت  راـید  نآ  هک  تسناد  یقهیب .) خـیرات   ) .دوب هلمج  هچ  رب  میوـگب  هک  مراد  مرـش  درک و 

رب دیآ  هداتـسرف  مشتحم  يرالاس  یقهیب .) خیرات   ) .دنتفر بناج  نآ  رب  دنتفاتب و  هار  دمآ و  ادیپ  ...شیدنم  ءهعلق  هار  پچ  زا  یقهیب .)
رب ...نادنزرف  ات  ناردپ ]  دندرکب [  تهج  نآ  زا  اهفلکت  نیا  هک  تسا  ررقم  یقهیب .) خیرات   ) .دـنک طبـض  ...ار  راید  نآ  ات  بناج  نآ 
ات زین  یحاون  نآ  ناهاپـس و  ير و  هب  ار  اهلاح  نیا  یگلمج  تفر  اه  هماـن  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنرادرب دنتـشاک  ناـشیا  هک  اـهمخت  نآ 

كوـلم یقهیب .) خـیرات   ) .دنیـشن نآ  رب  اـم  ماـن  اـت  هتـشارفارب  ندرگ  تاـیالو  نآ  ءهلمج  لـها  یقهیب .) خـیرات   ) .ددرگ ررقم  تسرد 
دوعـسم ناطلـس  یقهیب .) خیرات   ) .دننیـشن ناشیا  ياهیاج  رب  دنـشاب  تخت  نآ  قحتـسم  هک  ناشیا  نادـنزرف  دـنورب  ...نوچ  ...راگزور 

لاح نآ  ار  دوعسم  ناطلس  یقهیب .) خیرات   ) .مینک هعلاطم  ار  بناج  نآ  لاوحا  ...ات  خلب  بناج  رب  درک  میهاوخ  تکرح  ...ام  ...تفگ 
نتسب فرص  زور  کی  تشذگ  ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآو  شیب  دوبن  يزور  ود  تایح  یماندب  یقهیب .) خیرات   ) .تشگ ررقم 
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؟  .نرتسن رب  هدیشیرپ  هتـشبن  فلز  ود  نآ  همیخ و  زا  دمآ  نورب  .میلک.تشذگ  نآ  نیز و  لد  ندنکب  رگد  زور  نیا  نآ و  هب  دش  لد 
زا سپ  .تسا ||  هدمآ  برع  يرکذ  ینهذ و  دهع  مال  فلا و  ياجب  نآ  ءهملک  قوف ، ءهلثما  ضعب  رد  و  یهبوا .) بابحالا  ۀـفحت  زا  )

نت و هک  ار  نآ  رم  دب  تساور  كاپان  ءهماج  ارم  كاپ  لد  اب  هلثما :  نیا  رد  سک  لیبق  زا  دوش ، یم  فذح  هاگ  هیلاراشم  نآ ، ءهملک 
دهاوخ هک  ار  نآ  ره  .یـسودرف.ینک  ْهِم  وت  هک  یتیگب  دش  نآ  ْهِم  ینک  ِْهب  وت  هک  دـیازف  نآز  یهب  .یئاسک  .دـنژن  تسا و  دـیلپ  هماج 

شناشیرپ فلز  نآ  زا  رتناشیرپ  وت  براـی  دـش  اـم  تیعمج  نز  مهرب  هک  نآ  .یـسودرف.دنژن  كاـخ  هب  دراپـس  ار  وا  مه  دـنلب  درآرب 
هک تهج  نیدب  دندرک  دزمان  يو  اب  یلوسر  نیریز :  دهاوش  رد  نآ ، دننام  تلع و  تهج و  ببـس و  .مناد ||  نم  هک  منآ  نم  .نک ؟
ام هک  متـسیرگ  نآ  زا  یقهیب .) خـیرات   ) .مینک راصتقا  میراد  هچنآ  رب  یـسک  ره  ...ات  دـنداد  امب  نآ  زا  ير  تسا و  يو  ردـپ  دـهعیلو 
 : اهلاثم نیا  رد  نآ ، ریاظن  راک و  لمع و  یقهیب || .) خیرات   ) ...مرک ملح و  نیدـنچ  اب  مینک  یم  تمدـخ  ار  دـنوادخ  نینچ  ناگدـنب 

دـشاب دونـشخ  هک  هـالک  جـنگ و  تخت و  دوـب  نآ  ارم  .یـسودرف.منکشب  ناوداـج  لد  تشپ و  هک  منک  نآ  ناوداـج  نز  اـب  نـم  هـک 
، دصق مزع و  يار و  هدیقع و  .يولوم.دنک ||  یم  ناتخرد  اب  ناراهب  نآک  دنک  یم  نآ  امـش  ناج  اب  هکنآز  .یـسودرف.هاش  رادـناهج 
رب نم  ( 1) ینارب مشیپ  زا  هک  ینآ  رب  نت  نیمیـس  ورـس  وت  رگا  ما :  هدرک  دـصق  نانچ  .مراد  داـقتعا  نینچ  ینعی  هک ؛ منآ  رب  نم  نوچ :
رب .يدعس.دننآ  رب  قلخ  همه  هک  منآ  رب  زین  نم  درادن  وت  اب  يرظن  ناهنپ  هک  تسین  سک  یغورف ص632 .) تایلک چ   ) يدعس ...منآ 

کـشاک دننام :  راک ، نآ  رما و  نآ  زیچ و  نآ  ياجب  .ظفاح.دیآ ||  رـس  هصغ  هک  منز  يراکب  تسد  دیآرب  تسد  رگ ز  هک  منآ  رس 
ياهانب ...هک  دهد  لاثم  نآ  درخ  ...دیـسر  امب  تخت  نوچ  زورما  .یکدور.هرف  دیازفن  دـنچ  رب ، یکی  رب  هن  شیب  دـشاب  هک  دـیوگ  نآ 

روخ نآ  همانسوباق .)  ) .ندید دیابن  هک  دنیب  نآ  ندرک  دیابن  هک  دنک  نآ  سک  ره  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هدرک  رت  هتـشارفا  ار  هتـشارفا 
رد هک  هجاوخ  يا  دـش  نآ  نوچ :  ناـمز ، نآ  ففخم  .یماـظن.گنچب ||  هلاـس  همه  ار  نآ  يروآـک  گـنلپ  ریـش و  وچ  شوپ  نآ  و 

يوذریغ ای  لوقعلا  يوذ  زا  تسا  نکمم  نآ  عجرم  هک  ریمـض  .ظفاح.داتفا ||  ماـج  بل  ّیقاـس و  خر  اـب  اـم  راـک  ینیب  مزاـب  هعموص 
هریخب ناردـنزام  نادرگ  ناریلد و  .یـسودرف.ناهن  اـم  زا  تـسین  نیاـک  تـفگ  ودـب  ناـهج  رایرهــش  نآزا  دـیدنخب  دـشاب :  لوـقعلا 

اراد اب   [ ردنکسا نآ [  تلز  یقهیب .) خیرات   ) .دوبن یسک  ملق  لها  زا  راگزور  نآ  رد  رت  مشتحم  نآ  زا  .یـسودرف.نآ  ردنا  دندنامورف 
ینتسناد تخس  دوب  رگید  تکن  دنچ  یقهیب .) خیرات   ) .درب اراد  هاگرکشلب  یلوسر  هبش  رب  ار  نتشیوخ  گنج  رد  روباشنب  هک  دوب  نآ 

ریما یقهیب .) خیرات   ) .دوب هدـش  عقاو  درک  دـهعیلو  ار  يو  ردـپ  دیـشکرب و  لای  نوچ  دوعـسم ]  یکدوک [  راگزورب  تَُکن ]  نآ [  هک 
نآ یقهیب .) خـیرات   ) .ددرگ تدایز  یتسود  ات  درک  دـیاب  تیبرت  ار  نآ  زورما  ...تفاـی  یناـخ  ناخردـق  اـت  ...درب  جـنر  دـنچ  یـضام 

.تسا هتـشاد  دـنگوس  باـب  نآ  رد  هک  تسناـم  نادـب  تسار  ...دـنداهن  ندرگ  ار  نآ  و  ردنکـسا ]  درک [  رهق  ار  ناـشیا  هک  كوـلم 
لاثم هچنآ  رگا  یقهیب .) خیرات   ) .تشاد دـیاب  هاگن  ار  ناگدـنب  ام  نآ  تمـشح  ...گرزب  ءهجاوخ  تفگ  نیکتاکلب  یقهیب .) خـیرات  )
.عرف رگید  نیا  تسا و  نآ  لصا  هک  میهن  کلم  راـکب  يور  دـنام و  لـمهم  تسا  هدـمآ  هتفرگ  هچنآ  ...دـشابن  اـضما  ار  نآ  ...میداد 

زا دـشاب  یم  ار  تفـالخ  هاـج  هک  یتضاـضغ  میور و  مالـسلا  ۀـنیدمب  ...اـت  ...یتـشاد  ینازرا  اـهزازعا  نینموملاریما  یقهیب .) خـیرات  )
يداش سابل  ...ناخ  یتمالـس  رابخا  نتـشگ  هزاتب  ات  ...ار  هماـن  نیا  باوج  میرظتنم  یقهیب .) خـیرات   ) .میباـیرد ار  نآ  باـنذا  یهورگ 

.دوب رت  تدایز  نآ  زا  ار  گرزب  ناـهاشداپ  دـشاب  هک  تسیاـبب  هچرهب  یقهیب .) خـیرات   ) .میرمـش بهاوم  رتگرزب  زا  ار  نآ  میـشوپ و 
ار لوسر  میداد  اهماغیپ  یقهیب .) خیرات   ) .ار ناگدنب  دهد  نآ  قیفوت  هک  باب  نیا  رد  ...دزیا  زا  میهاوخ  حلـص  قیفوت  یقهیب .) خیرات  )

خیرات  ) .دنتسناد تقو  نیکست  نآ  ردنا  دندرک و  مالس  يریماب  ...ار  ...ام  ردارب  یقهیب .) خیرات   ) .دوب نیبلا  تاذ  حالـصا  نآ  ردنا  هک 
یهاوخن رگ  سکب  دب  نکم  شیدخ  نآ  اب  رودزم  تفگ  وکن  دشاب :  برع  ریکنت  نیونت  یـسراف و  ریکنت  ءای  ینعمب  هاگ  یقهیب || .)

يدینـش و مدینـش و  لعف  زا  شیپ  نآ ، .یـسودرف.دروخ ||  رب  وا  راتفگ  اناد ز  هک  درخ  درم  دنمرنه  نآ  تفگ  هچ  .یکدور.شیوخب 
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ِینعم نادب  تسا  نکمم  زین  دـیآ و  یم  نزو  ظفح  يارب  طقف  دـیاز و  ًارهاظ  تیاکح  ءادـتبا  رد  نآ  دـننام  متـسدینش و  یتسدـینش و 
دوب لامـش  دـالب  رد  هک  مدینـش  نآ  .يدعـس  ؟ دـنچ یخیم  شیوخ  نیلعن  ریز  تفوکیم  یئفوـص  هک  يدینـش  نآ  داد :  ناـنچ  نینچ و 

يارحص رد  هک  یتسدینش  نآ  .يدعـس...هبرف  یهلباب  يزور  تفگ  اناد  يرغال  هک  يدینـش  نآ  .يدعـس.لام  بحاص  لیخب و  يدرم 
یکی ره  ابا  نم  رادـهگن  ناج  رب  دنتـسه  هک  نم  رالاس  راچ  ناهج  درگب  نانآ :  .ناشیا  .يدعـس ||  ؟ روتـس زا  داتفیب  يرالاسراب  روغ 
ینعم مـالک  قوس  زا  اـی  و  نآ »  » ءهملک زا  اـی  نآ  ریاـظن  لـیذ و  تیب  رد  .یـسودرف.راوس ||  یگنج  دـننایناریا  زا  رازه  ود  هد و  نآز 

همه شتمعن  لام و  نآ  .یکدور.يوک  نزرب و  غاـب و  تشگ  ناـینرپ  نکـش  هبوت  راـهبون  نآ  دـمآ  دوش :  یم  موهفم  میظعت  میخفت و 
زرب و یشک  نآ  غیرد  هاگدرگ  نآ  دنبرمک و  نآ  غیرد  .هتـسجخ  .رام  رات و  دنتـشگ  همه  مشح  نآ  لیخ و  نآ  ترم  ترت و  دیدرگ 

كولم ورسخ  ناهج  هاشداپ  هک  ینآ  .یسودرف  ؟ نمجنا نآ  ناتـسد و  زرمارف و  نتلیپ  اجک  سوط و  ویگ و  اجک  .یـسودرف.هاش  يالاب 
(. || یهبوا ءهفحت  زا  (؟ .نرتسن رب  هدیـشیرپ  هتـشبن  فلز  ود  نآ  همیخ و  زا  دـمآ  نورب  .ینزوس.مارتحا  هب  زج  دـنکن  هگن  وت  يور  رد 

زا زین  نارد  هماج  هار  .ندرک و  يردرداچ  ینعی  ندرک ؛ نارَدرداچ  تسا : يردـصم  ياـی  ینعم  هب  هملک  رخآ  رد  نا )  ) نآ دـنوسپ ) )
نازیگنا لد  نـحل  ناــنوران  رب  تـسا  نازیر  مرد  زوروـنب  غاــب  رد  دــنک :  رارمتــسا  ترثـک و  ءهداــفا  هاــگ  و  .تـسا ||  لــیبق  نـیا 

رویز درخ  دوب  نارایرهـش  رـسفا  درخ  نآ :  زج  روعّـشلا و  يوذ  زا  یـسراف  رد  دشاب  یقطنم  عمج  تمالع  هاگ  و  .يرهچونم.تسا || 
نآزو نایک  داژن  زا  ناشدیـسرپب  .یـسودرف.ناهرمه  یپ  کین  زا  يدرگرب  هن  ناهج  يزاـبب  يرادـن  اـت  رگن  .یـسودرف.دوب  نارادـمان 

نالوسر زا  دعب  دیـشروخ  هک  .یـسودرف.دربن  رد  يُوب  نامانکین  اب  وچ  درک  زاغآ  دیاب  تیکین  همه  .یـسودرف.ناوَگ  خرف  نارادمان و 
يارگرـس ءهزرگ  نم  وچ  ریزب  مرآردنا  ناشکرـس  رـس  ریلد  کی  نم  دیرازه و  شـش  امـش  .یـسودرف.هب  رکبوب  سک ز  رب  دـیباتن  هم 

دومنب وچ  .یسودرف  .درگ  رپ ز  نارس  نوخ و  رپ ز  ناخر  درد  گوس و  اب  دنتفر  لاز  رب  .یسودرف.مروآ  ياپ  ریز  همه  ناْتنارـس  مروآ 
زا دــیروآ  نورب  شک  نادــب  تـفگب  ناـگرزب  نـیرفآ  یــسب  .یــسودرف.تسبب  ناـبیرغ  راــب  هریت  بـش  تـسد  خرچ  رب  دیــشروخ 
درز تشگ  وا  راتفگ  ردنکـس ز  .یـسودرف.تخودب  يداش  مشچ  یگرابکیب  تخوسب  ناورـس  دنکرب و  ْشناتـسلگ  .یـسودرف.تفهن 

نت و هنهرب  ناون و  .یسودرف.دنتخیر  نارهوگ  رس  رب  همه  دنتخیمآرب  نغور  تفن و  یسب  .یـسودرف.دروجال  ناخر  درد و  رپ ز  ناور 
.یـسودرف .تخب  ناْشنارـس ز  دمآ  ردنا  ریزب  تخرد  هنوگ  دـنچ  اب  تسر  ایگ  .یـسودرف.رب  هب  شنادـب  ناج  رب و  یب  نانت  رـس  ياپ و 
ناراـگزور زا  سک  درادـن  داـهن  رـس  رب  میهید  هکنآ  دوب  هک  .یـسودرف.رهب  دـنبای  هک  دـیاب  داد  زا  مه  رهـش  ناـناگرازاب  ناـگرزب و 

خیرات  ) .دـنا هتفگ  روباشن  نـالاز  هکناـنچ  .یـسودرف.هام  درگ  رب  تخیر  یمه  هراتـس  هایـس  ناـسگرن  زو  تفگ  یمه  .یـسودرف.دایب 
نیا نامیدـن  زا  دوب  (2) یکم و  یقهیب .) خـیرات   ) .نادرم زا  ...راکتمدـخ  دـنچ  و  هعلقب ]  دـندیناسر [  اـجنآ  هـلمجب  ار  موـق  و  یقهیب .)

ره هک  ...دنتفگ  ار ]  نالـسرا  دمحا  ار [  وا  ناراکتمدخ  رگید  و  یقهیب .) خیرات   ) .یتفگ شوخ  هنارت  رعـش و  و  دمحمریما ]  هاشداپ [ 
دناد ناخ  یقهیب ...) خیرات   ) .دننک يدصق  ...هک  ددرگن  نکمم  ار  ناشیا  نانمـشد  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دور شیوخ  لغـش  ِسپ  سک 

زا میهاوخ  حلـص  قیفوت  یقهیب .) خیرات   ) .دـننادرگ هتـسویپ  ار  تافطالم  قافو و  ...دـنرب  رـسب  یتسود  رگیدـکی  اب  هک  ...ناگرزب  هک 
.دننیـشن ناشیا  ياهیاج  رب...ناشیا  نادنزرف  ...دنورب  ...نوچ  راگزور  كولم  یقهیب .) خیرات   ) .ار ناگدنب  دـهد  نآ  قیفوت  هک  ...دزیا 

و یقهیب .) خیرات   ) .دنـشاب داش  تفلا  نآ  زا  نادنزرف  ات  ناردپ ]  دـندرکب [  تهج  نآ  زا  اهفلکت  نیا  هک  تسا  رّرقم  یقهیب .) خـیرات  )
رت هتـشارفا  ار  یتسود  رد  هتـشارفا  ياهانب  ات  دیآ  هدرک  دهج  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هتـشاد  هاگن  دنا  هتفر  نآ  رب  ام  ناردـپ  هک  یقیرط 

تدایز نآ  زا  ار ، گرزب  ناهاشداپ  دشاب  هک  تسیابب  هچرهب  یقهیب .) خیرات   ) .دنوش هنامداش  ناتـسود  بناج  ود  ره  زا  ات  دیآ  هدرک 
؟ تشاد تناـیخ  لد  رد  دروـخب و  هک  نارگ  نادـنگوسب  تـخورف  ارچ  لـج  زع و  ار  يادـخ  و  یقهیب .) خـیرات   [. ) دوـمحم دوـب [  رت 

رامـش دیکأت  يارب  نآ  لیذ ، ءهلثما  رد  یقهیب || .) خیرات   ) .مرازیب ...يادـخ  زا  ...منک  غورد  ار  نادـنگوس  نیا  رگا  یقهیب .) خـیرات  )
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ره دـب  کین و  رهب  .یکدور.داژن  يرپ  نابل  ود  رب  میهد  هسوب  داش  میُوب  میـشک و  هداب  مینک و  يروگ  تسا :  دـیاز  اـی  تسا و  هدـمآ 
دنوادــخ مرــش و  دــنوادخ  نــیزگ  ناــمثع  دوــب  ناود  ره  زا  سپ  .روکـــشوبا.شنکدب  ناود  ره  نوردــنا  زارب  شنم  کــی  ناود 

یـضعب .يرهچونم ||  .تس  هدرک  نیچرپ  ورب  درز و  ناـخر  ود  هدرک  تسا  درد  هچ  هب  هتـسجخ  هک  ینیب  هن  ریگبـش  .یـسودرف.نید 
، نامغ نادـنگوس ، نانخـس ، ناهُدـْنَا ، نارتخا ، نیاربانب : ناویح ، تفج  ياضعا  تابن و  ناویح و  رد  تسا  عمج  تمـالع  نآ  دـنیوگ 

تسا نکمم  لیذ  راعشا  رد  .ناهام ||  ناباتفآ و  نارـس و  نابـش و  نازور و  ناراگزور و  رد  نینچمه  .تسا  سایق  فلاخم  نارهوگ 
زور یکی  ناس  نیئآ و  تسا  نینچ  ار  ناهج  دـشاب :  هدـش  قحلم  تنیز  يارب  نآ  طقف  ای  دنـشاب  عمج  نابـش  ناهدـنا ، نامغ ، تاملک 

.يرهچوـنم .تسا  نازر  گـنر  نهریپ  لـثمب  یئوـگ  تسا  نازر  خاـش  رب  هک  تسا  نازر  گرب  نآ  .یـسودرف.نامغ  رگید  ّيداـش و 
ودب یبیس  یئازف  ناهدنا  یهاک و  ناج  .یناقاخ  .مروخ  یم  وت  نانـس  مخز  هک  نکب  یمحر  مروخ  یم  وت  نامغ  هک  روخم  ملد  نوخ 

لد رب  هتـسشن  يرهم  ناراگزورب  يدعـس  .يدعـس  ؟ زارد نابـش  زا  دراد  ربخ  هچ  زاـن  ءهماـج  نورد  بلقتم  .یناـقاخ.يراگزور  هدرک 
.ارـس نخـس  .اونیب  .ادـخ  .انیب  .اـناد  دـننام : دـشاب  و »  » اـی ا »  » هملک رخآ  رد  هاـگره  .يدعـس.ناراگزورب ||  ـالا  درک  ناوت  یمن  نوریب 

.نایارـس نخـس  يارـس ، نخـس  .نایادـخ  يادـخ ، دـننام : دـننک  لیدـبت  نای »  » هب ار  عمج  تمـالع  نا » ، » نآ زج  وجـشناد و  .وگنخس 
نآ رادـیدب  نآاناد  اب  هراـبرگد  هاـش  دنتـشاد :  یمن  اور  ار  لیدـبت  نیا  ًاـبلاغ  امدـق  یلو  .ناـیامزآ  ياـمزآ ، .نایوگنخـس  يوگنخس ،

لدـب عمج  رد  ار  اـه  هدوسآ ، .هدـنیآ  .هدـنور  دـننام : دـشاب  اـه  هب  موتخم  هملک  نوچ  .هریغ ||  هریغ و  و  هماـنزورون .)  ) .دـش تخرد 
هملک هدوب و  ك »  » يولهپ نابز  رد  ه »   » ظافلا نیا  رد  هکنآ  يارب  ناگدوسآ ، .ناگدنیآ  .ناگدنور  دـنیوگ : دـننک و  یـسراف  فاگب 

زا رگید  یتروص  كاین  تسا و  نآ  نامه  عمج  تمالع  ناکاین  ءهملک  رد  .تسا ||  هدش  یم  ظفلت  نآ  دننام  كدوسآ و  كدنور و 
ناکاین نآ  اجک  تخت  جات و  اب  ناگرزب  نآ  اجک  .یقیقد.اک  اهدژا  زا  كاپ  هدرب  تکاین  تسا  میدق  وت  کلم  هک  یهاش  ایا  دشاب :  این 

ناهاشداپ همه  هدیـس  ناکاین  .یـسودرف و  اذـک .)  ) دـندب ناهاش  ناگرزب و  مخت  دـندب ز  ناـناولهپ  ناـتناکاین  .یـسودرف  ؟ تخبزوریپ
، دنک لاح  ای  یلعاف  فصو  رب  تلالد  دیآرد و  رضاح  رما  درفم  رخآ  رد  هاگ  نآ ، خیراوتلا || .) لمجم   ) .دندوب نایملید  ناتسربط و 
رس و رب  نانز  نانک  هلیو  تخت  زا  دمآ  دورف  هدنیارآ :  نایارآ ، هدنور و  ناور ، هدنشخرد و  ناشخرد ، هدنمارخ و  ینعی  نامارخ  دننام 

داـب .يرهچونم  .راـنلگ  هن  دـنام و  لـگ  هن  غاـب  نمچ و  ردـناک  تسا  نازگ  تشگنا  رـس  ریحتب  ناـقهد  .یـسودرف.نانکوزاب  تسد و 
درادرب غیم  رگم ز  داـب  اـت  تسا  نازیرنوخ  مشچ  هیـس ز  غیم  نآو  تسا  نازیوآ  گـنچب  هیـس  غیم  اـب  تسا  نازیخ  مد  هدـیپس  يرحس 

راپ و تسناکانبرط  زورون  نیلاسما  لاس  يرهچونم.ینیب  ناشورخ  ار  گنلک  ریگبش  ینیب  ناشوج  غرم  ياون  اهلد ز  .يرهچونم.گنچ 
جرفلاوبا .ار  ناون  خاـش  اـضق  داد  اون  گرب  زا  گرب  یب  یگرب و  یب  دوـب ز  ناوـن  خاـش  رگ  .يرهچونم.انگهودـنا  مدـید  یمه  راریپ 

درک تبـسن  هک  يرکیپ  نآ  زا  هَّللا  كرابت  .دعـسدوعسم.مینایرگ  ربا  دننام  شناد  رحبب  میدیـشروخ  رون  دـننام  تمکح  ناکب  .ینور 
درز هک  يزور  .یئانس.نالان  دب  مشچ  يزور ز  تشگ  نالابون  ورس  وچ  یسورعون  .دعسدوعسم  .نازو  دابب  شکت  نیتم و  هوکب  شنت 

.ناراب نوخ  تسا و  رادـیب  هک  یمولظم  هآز  نک  رذـح  .یتکیـسخا  ریثا  .ناشف  ناوغرا  دوش  ماسح  يرفولین  ریلد  ءهرهچ  زا  دـمد  لگ 
هلجد دش  هلسلس  رد  ار  نیادم  تسـسگب  ناویا  ءهلـسلس  ات  .یناقاخ.ناشفاربنع  تس  هدش  داب  نوچ  میـشابن  ناشفرز  ءهداب  یب  .یناقاخ 

.نادرگ کـلف  مکح  اـی  نادرگ  کـلف  مکح  ار  شو  کـلف  ناویا  تس  هدرک  نوگن  هک  یئوـگ  .یناـقاخ  .ناـچیپ  دـش  هلـسلس  نوـچ 
هکنانچ دـشاب  تّونب  تبـسن  تمالع  نآ  هاگ ، و  .يدـحوا.نارگد ||  نتـشذگ  زا  ریگ  دـنپ  نارگن  نآ  نیاب و  یـشاب  دـنچد  .یناـقاخ 

.وثرپ رسپ  ناوثرپ ، .کپاپ  رسپ  ناکپاپ ، .کشرا  رسپ  ناکشرا ، .رتشخترا  رسپ  نارتشخترا ، یبرع : رد  تنب  نبا و  یسراف و  رد  هرـسک 
رسپ نادنپسرهم ، دابق .)  ) تاوک رسپ  ناتاوک ، .دایز  رسپ  نادایز ، هللادیبع  .اراد  سپ  ياراد  نایاراد ، ياراد  .دابک  رسپ  نادابک ، ورسخ 
ءهواک نارگنهآ  ز  دیوگ : نراق  تبسن  رد  رگید  ياج  .یسودرف.ناکوآ  نوردنا  هپس  شیپ  هب  ناکواک  نراق  ناشرادهپـس  دنپـسرهم : 
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.ناهاگرحـس .ناهاگرید  .ناهاگتـشاچ  .رد ب :  .یـسودرف...نز ||  مزر  نراـق  وا  ماـن  اـجک  رـسپ  هدـید  مزر  یکی  شـشیپ  هب  رنهرپ 
دنیوـگ تـسا و  صیـصخت  فرح  هـنمزا  تاـقوا و  رخآ  رد  نآ  دـیوگ  مـجعملا  بحاـص  .ناـهاگمرگ و  .ناهاگحبــص  .ناـهاگماش 

ناهاگنابـشب نادادـمابب و  ناهاگرحـسب و  نوچ  و  دادـماب ، هب  هاگنابـشب و  هاگرحـسب و  ینعی  نادادـماب ، ناهاگنابـش و  ناهاگرحس و 
چیه هن  دیایب  هناخ  زک  ناهاگرحـس  هب  ناقهد  راصتخا : ) ینعم و  هب  لقن  مجعملا  زا   ) .دشابن جایتحا  نآ  هب  تسا و  تدایز  ءاب  دنیوگ 

هک ناهاگرحـس  .يرهچونم  .دیاش  هچ  تسا و  راکب  هچ  ار  زر  رتخد  ات  دـیاشگب  ار  زر  رد  دـیآ  زر  کیدزن  دـیاپب  چـیه  هن  دـمارایب و 
.ناراهبون .نامد  هدـیپس  .ناراهب  .نادادـماب  ِمسوم : .ِنامز  .ِتقو  .ِماگنه  .ِهاگ  .ظفاح.هناغچ ||  گنچ و  اب  هداب  متفرگ  هنابـش  رومخم 
نامزردنا مه  متـسر  هدژمب ز  .یـسودرف.هاش  تسـشنب  تخت  رب  مارآ  هب  هاگپ  نادادـماب  بش و  نآ  دوبب  هنا : )  ) هنآ دـننام  .نازور  مین 

متـسر دنار  هپـس  نامد  هدیپس  دمایب  هراوز  .یـسودرف.میتفاتشب  زیت  یهگآ  نادب  میتفای  ربخ  نابایب  رد  ام  هک  نامد  هدیپس  دـمایب  ینویه 
یگدنراب هب  ناراهب  ربا  وچ  .یـسودرف.تشذگرب  وا  رب  يدـنچ  هنوگ  نیا  رب  تشددـنورا  هب  وا  يدـب  ناراهب  .یـسودرف.نامزردنا  مه 

.يولوم .تسا  يد  رد  شگرم  داز و  ناراهب  رد  تسا  یک  زا  غاب  نیا  هک  دناد  یک  هّشپ  .یـسودرف.یگدنز  نادب  دـیوج  گرم  یمه 
.يدعـس.راهن لیل و  دنکن  توافت  هک  نادادـماب  .يدعـس.نارای  عادو  زور  دزیخ  هلان  گنـس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذـگب 

زور دزیخ  هلان  گنـس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب  .يدعـس.دنام  گرب  یب  مرجال  ناتـسمز  دناشفرب  ناراهب  ردنا  تخرد 
؟ .يور هتـسشان  هدیلوژپ و  فلز  يوک  دمآرب ز  تسم  نامدحبـص  برالا .) یهتنم   ) .نتفر نازور  مین  رد  ریوغت ؛ .يدعـس.نارای  عادو 

ضعب بیقع  رـضاح و  رما  درفم  تروص  زا  سپ  یتداع  نیئآ و  مسر و  يارجا  ای  يروس و  نشج و  اـی  نیئآ  هب  یلاـفتحا  تمـالع  || 
یتشآ .ار  گرب  شآ  ندروخ  نتخپ و  دـننک  ناـنز  زا  ناـنز  هک  یتوعد  نازپ ؛ گرب  شآ  بلط : روس و  گرم ، لـیبق  زا  ینعم  ءامـسا 

اهراوید و ندیـشوپ  نادـنب ؛ هنیآ  .لفحم  نیا  رد  یتشآ  لمع  زین  و  نت ، ود  نداد  یتشآ  يارب  ناـشیوخ  ناتـسود و  زا  یلفحم  ناـنک ؛
؛ ناراذگ مسا  .بدا  تیاعرب  يرامیب  ای  یسک  رادیدب  نتفر  ناسرپ ؛ لاوحا  .یگرزب  ای  یهاش  دورو  هاگ  هنیئآ ، هب  اهدبنگ  اه و  هزاوخ 
؛ نازپاپ تشپ  .ار  یجاودزا  سورع  ناسک  زا  نتفرگ  لوق  لفحم  نارب ؛) یلب و  زا   ) ناُرب هلب  .دازون  يراذـگ  ماـن  يارب  يروس  نشج و 
؛ ناور ماـمح  .ار  دازوـن  ندز  هلچ  بآ  يارب  ینـشج  نارب ؛ هلچ  .نآ  نتخپ  لـمع  يرفاـسم و  ياـپ  تشپ  شآ  ندروـخ  يارب  یتوـعد 

انح نتـسب  یلافتحا  نادـنبانح ؛ .ار  نایحیـسم  هنایلاس  يدـیع  نایوش ؛ جاخ  .يا  هچز  اـی  داـماد  اـی  سورع  نتفر  ماـمح  روس  توعد و 
ای ریما  یهاش ، تعلخ  ندیشوپ  ینـشج  ناشوپ ؛ تعلخ  .ار  یکدوک  ِناتِخ  يروس  نانک ؛ هنتخ  ناروس و  هنتخ  .ار  سورع  ياپ  تسد و 
.ار سورع  ياـه  هماـج  ندـیرب  یلاـفتحا  ناُرب ؛ تخر  .نزرداـم  اـی  نزردـپ  رادـیدب  داـماد  نتفر  مـسر  ناـسوب ؛ تـسد  .ار  یمکاـح 

همانهاش شیورد  هک  یبش  اـی  زور  ناـشک ؛ بارهـس  .نآ  ءهناـنز  داروا  ندـناوخ  مسارم و  يارجا  ونمـس و  نتخپ  لاـفتحا  نازپونمس ؛
موسر يارجا  دازون و  مشش  بش  روس  نادنب ؛ هشیش  .سورع  يدزمان  روس  ناروخ ؛ ینیریـش  .دناوخ  ار  بارهـس  نتـشک  ءهصق  ناوخ 

شیورد ار  متـسر  ياهراک  زا  ءزج  نیا  هک  یبش  نانک ؛ نیباقع  .وا  ءهناخ  رد  سورع  يراتـساوخ  ینامهم  ناـنیب ؛ سورع  .نآ  یفارخ 
؛ نازادنا خولک  .ار  يراصن  دوهی و  یبهذم  يدیع  ناروخریطف ؛ .سورع  نتـسب  نیباک  روس  نانکدـقع ؛ .دـنک  تیاکح  هناخ  هوهق  رد 

هویم .متخ  سلجم  .هیزعت  ناـگرَم ؛ .نآ  زج  یناوـلهپ و  رب  ندـناشفا  لـگ  نشج  نازیرلگ ؛ .نابعـش  خلـس  رد  يراوخبارـش  یناـمهم و 
زور جنپ  رد  ار  ناغم  ینشج  ناریگدرم ؛ .یحضا  ...دیع ؛)  ) ناشکدنفـسوگ .ناتـسمز  يارب  نآ  ءهریخذ  هویم و  نتخیوآ  نشج  نادنب ؛
نیا حازمب  نآ  زا  تسا و  هدرک  نابلط  اقآ  دـنیوگ  دـناوخ  ار  نانآ  يوش  نوچ  هک  هناـنز  تسا  یتراـبع  ندرک  ناـبلط  .دنفـسا و  رخآ 

تافـص ضعب  بیقع  رد  نآ  .دـشاب ||  لیبق  نیا  زا  زین  ناـغارچ  نون  فلا و  ًارهاـظ  .هقباـس  یب  تسا  نیون  یمـسر  نیا  هک  دـنهاوخ 
تنیز يارب  یفرح  ای  دیاز  ام  نامز  رد  تسا  هدرکیم  هدایز  یموهفم  ءهدافا  میدق  رد  رگا  دـیواج  هاگان و  تسم و  دابآ و  داش و  نوچ 

 : تسا ینعم  کی  هب  نادـیواج  دـیواج و  ناهاگان و  هاگان و  تسم و  ناتـسم و  دابآ و  نادابآ و  داش و  ناداـش و  هچ  دـیآ ، یم  رظنب 
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راـک دنتــسجب  هـتفهن  ناـهگان  ناـهگآراک  دـنتفرب  .یــسودرف.دندش  ناتــسدب  دبهپــس  داـی  دـندش ز  ناتــسم  دــندرب و  تـسد  یمب 
ندرک نتشیوخ  حوبصب  دیاب  نتفر  زر  يوس  .یسودرف.ناهگان  يوش  را  تفگش  دشابن  ناهج  هاش  ناتسبش  ردنا  هک  .یـسودرف.ناهج 

نم زا  ناهگان  دـمآ  رگ  .يرهچونم.ناـهاگان  دـشردنا  هللا  مسب  تفگ  ناهاشنهـش  ربک  اـب  رد  شداـشگب  .يرهچونم.بارخ  ناتـسم و 
داب شمان  وچ  وا  هاج  زع و  هشیمه  وا  هاج  زع و  نیا  وا  رب  هدـنخرف  داب و  نویامه  نیمار .) سیو و  ) .یئافج ره  غاد  يامنم  ارم  یئاطخ 

یتفگ .دعـسدوعسم  .ادیپان  رادید  زا  هم  بش  نآ  دوش  یهام  ره  هب  ناهاگان  دـید  هم  یبش  ار  وا  رجنخ  لایخ  .دعـسدوعسم  .نادـیواج 
هچ یبارخب  نادابآ  یبارخ  يدرکن  نوچ  .یناقاخ  .نادیواج  نتـسبآ  تسا  كاخ  مکـش  ناشیاز  رـسکی  ناروجات  نآ  دـنتفر  اجک  هک 
 : تسا لیبق  نیا  زا  زین  لیذ  ياه  تیب  هاگنابـش  نانزوگ و  ناـمد و  هدـیپس  نارازغرم و  ناراـهب و  رد  نآ  .يدـحوا و  ؟ ناداـش يوشیم 

دمآرب نانزوگ  مرچ  شوگ ز  يانهپ  هب  دـمآ  شرافوس  وچ  .یـسودرف.نامز  دمآرـس  ار  نیچ  ناگرزب  ناـمد  هدـیپس  دـمآرب  اـت  نینچ 
دیئوگب و دـیوش  وا  يوس  هگنابـش  هدژمب  .یـسودرف.تفت  دیباتـش  نارازغرم  نادـب  تفرب  اهنت  يودـنه  يوجناهج  .یـسودرف.شورخ 

 || .دعـسدوعسم .ایوب  مرخ و  دش  ناهج  ود  ره  وت  قلخ  عبط و  وچ  یناسین  ربا  داب و  دروآ  دمآ و  ناراهب  .یـسودرف.دیونشب  وا  راتفگ 
.نالآ ياج  نانالآ ؛ .رزخ  ياج  نارزخ ؛ .کتاپرا  ياج  ناگتاپرتَا ؛ .روت  ياج  ناروت ؛ .گرگ  ياج  ناـگرگ ؛ روشک : .نطوم  .ياـج 

دیآ مزال  لعف  ءهیدعت  يارب  هاگ  و  .نازپروگنا ||  .نازپ  توت  مسوم : .لصف  .نامز  .لیگ ||  مدرم  ياج  نالیگ ؛ .ملید  ياج  ناملید ؛
ندینایرگ و نتسیرگ ، .ندیناروخ  ندروخ ، .ندیناونـش  ندونـش ، .ندینانک  ندرک ، .ندینادنخ  ندیدنخ ، رد  هکنانچ  هیدعت ، رارکت  ای 

.تفایرد ناوت  قوذـب  اهنت  درک و  ناوتن  نآ  زا  ترابع  هک  نآ  زج  یئابیز و  نسح و  رد  صاخ  تیفیک  یگنوگچ و  ِا )  || ) .نآ لاثما 
دنیوگ هچنآ  .ظفاح  .تسیراگنز  طخ  لعل و  بل  هن  نآ  مان  هک  دزیخ  نآ  زا  نسح  هک  یناهن  تسا  يا  هفیطل  دیوگ :  رعاش  هک  نامه 

هکنآ يا  ( 3) .یئانـس.ینآ هاشداپ  وت  هک  ین  ین  تنایفوص  وچ  نآ  میوگ و  نآ  .یئانـس.هللا  نیع  کیلع  نآ ، نآ  یئوت  نآ  شنایفوص 
ار نآ  هچنآ  .یئانس.درادن  نآ  فسوی  يراد و  نآ  نسح  رد  هک  يرتشوخ  فسوی  زا  درادن  ناک  هک  نآ  دراد  نآ  اهرهگ  زا  تلامج 
زا .راطع.مالـسلاو  دمحم  رب  نآ  دش  متخ  مانب  دیوگ  نآ  یفوص  ار  وا  هچنآ  .راطع.نآ  دنیوج  مرهاوخ  لامج  زا  نآ  دـنیوگ  نایفوص 

مـسج دور  ناغاز  یپ  نوچ  ددرگ  غاز  .ظفاح  .دوب  انیب  رظن  ملع  رد  هک  تفگ  یـسک  نیاـک  لد  يا  یـسانش  نسح  را  بلط  نآ  ناـتب 
.هتـسویپ نآ  هب  هنتف  دـصود  تسه و  نآ  وت  رد  دـنناوخ  شنآ  هک  تسیتاکرح  نافرگـش  رد  .يولوم.دور  نآ  یب  وا  وچ  ناـج ، ددرگ 

ءهدنب دراد  ینایم  ّیئوم و  هک  تسین  نآ  دهاش  .وجاوخ.درادن  نآ  مدـیدب  نوچ  نکیلو  تسا  زورفلد  تیور  وچ  متفگ  رمق  .يدـحوا 
دهاـش هچرا  لـگ  .ظـفاح.مه  زین  نآ  دراد و  نیا  اـم  راـی  نسح  رتهب ز  نآ  دـنیوگ  یم  هکنیا  .ظـفاح.دراد  ینآ  هک  شاـب  نآ  تعلط 

(2  ) .يزیرب نم  نوخ  هک  ن ل : ( - 1 (. ) ناهرب  ) .بارش ناهرب || .)  ) .لقع .مامه.درادن ||  نآ  تبوخ  يور  شیپ  هب  نکیل  تسانعر 
ِنآ دـیاش  ( - 3  ) .يرهچونم .یکم  یلع  نوـچ  مراـهچ  نیرز  یّتـس  نوـچ  موـس  يزار  لزلز  نوـچ  مود  برطم  دـبعم  نوـچ  یکی  - 

.دشاب ءامع  وه و  ماقم  دارم  نایفوص ،

.نآ

هب درک  انب  يرهـش  سراپ  دح  رـس  رب  تسا : هدادیم  زا »  » ینعم میدق  رد  هملک  نیا  خیراوتلا  لمجم  بحاص  ءهتفگب  انب  هفاضا ) فرح  )
هک روپاشیدـنج  ناـسرب  تسا  رتهب  دـمیا  زا  هک  تسا ، ناـنچ  ینعم  دـنناوخ و  ناـغرا  نونکا  هک  تسا  نآ  درک و  ماـن  داوگدـمیا  نآ 
 : ظ ویا [  نآ  هن  يولهپ  نابزب  تسا  هیکاطنا  مان  ویدنا  .ناتـسزوخ  زا  تسا  روباشویدنج  روپاشویدنا  نآ  هب  خیراوتلا .) لمجم   ) .متفگ

یناهفصا ءهزمح  دننام  خیراوتلا  لمجم  بحاص  ياهقاقتـشا  هجو  یلو  خیراوتلا .) لمجم   ) .تسا رتهب  هیکاطنا  زا  ینعی  ویدنا ]  نآ  هب 
.تسا دییأتب  جاتحم  تسین و  یساسا  رب 
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.نآ

و یمعلب .) يربط  ءهمجرت   ) .رقـشا رذـنم  ِنآ  دوب  یبسا  دـنیوگ :  ِنآز  ِنآزا و  یهاگ  .کلم و  زا  .هب  قلعتم  .ِلام  یکلم ) ریمـض  [ ) [ِن
درخ و تسا  كرهـش  ود  ثک ، ناـعمید  ثک ، نوتاـخ  یمعلب .) يربـط  ءهمجرت   ) .دوـب کـشخ  ّیح ، ِنآزا  رگید  نادنفـسوگ  ءهمه 

کلم ِنآ  میدق  ردنا  هک  تسا  يرهـش  جناگرگ  ملاعلادودح .)  ) .تسا قالیا  هناغرف و  ِنآ  تسا و  دنقرمـس  دغـس و  هاگراب  نادابآ و 
.کیجنم.جاترو گرب  باتفآ و  ءهچیلک  اراگن  وت  ِنآو  هدـنب  لاثم  ملاعلادودـح .)  ) .تسادـج شیئاشداپ  نونکا  يدوب و  هاشمزراوخ 

ناـمرف زرم  نیا  رد  تست  ِنآ  ناور  جـنگ و  زیچ و  ارم  .یـسودرف.تسوا  ناـمرف  ریز  درخ  ناور و  تـسوا  ِنآ  ناـمز  نـیمز و  رهپس و 
ود ناروت  ناریا و  زا  .یـسودرف  .تست  ِنآ  جنر  دوس و  نوردنا  مورب  تست  ِنآ  جـنگ  روجنگ و  روتـسد و  هک  .یـسودرف.تست  نامرف 
دبب تزور  هـک  یهاوـخ  وـچ  درخ  ِنآ  شاـب و  نـت  رادــهگن  .یــسودرف  .تـست  ِنآ  رهــش  جــنگ و  رهوـگ و  ناــمه  تـست  ِنآ  رهب 
جنگ تسا و  هاپس  کلم و  هچره  ارم  .یـسودرف.ساپس  ِنآ  تسا و  ناج  نابهگن  سانـش  ار  درخ  شنیرفآ  تسخن  .یـسودرف.درذگن 

ار وا  وـچ  .یـسودرف.یکدوک  وا  ناریلد  زا  تسخن  یکی  دـص  اـم  ِنآز  شرکـشل  دـبن  .یـسودرف.جنخ  تسوز  ارت  تـست و  ِنآ  هـمه 
.تست ِنآ  تخب  يار و  يدـنمدرخ و  تست  ِنآ  تخت  هک  یتفگ  ماـم  ودـب  .یـسودرف.ماوت  نابـساپ  میئاـمرف  وچ  ماوت  ِنآ  نم  یتفرگ 

تْدیابن هناهب  نتفرب  تست  ِنآ  اهجنگ  ژد و  هاپـس و  .یـسودرف.ناشکندرگ  ناراوس و  ِنآ  هن  ناشن  نیا  دوب  ناهاش  نیئآ  هن  .یـسودرف 
هب وت  ِنآو  رئاز  لئاسب و  همه  ناسیئر  لام  یسودرف.زان  تخت  رب  هدرم  یگراچیب  هب  زارگ  ِنآ  وچمه  رـس  درم و  نت  .یـسودرف.تسج 

سب .یخرف.رابدـص  دـشابن  وت  ِنآـک  یکرت  زا  رتـهب  دوـب  وـت  ِنآز  دـشاب و  ارت  هک  دـب  يودـنه  .مصاـعوبا.گنچاچم  رهب  رگـشفک ز 
.دینـشب نم  ِنآز  دینـشن و  دساح  ثیدح  .یخرف  .ناهج  ناج  يا  نک  ربص  دوش  زین  وت  ِنآ  هبـش  وچ  دش  هیـس  هک  امیـس  وچ  شوگانب 

وت ِنآ  نم  یئوت  نم  راسگمغ  یئوت  نم  رای  عمـش و  يا  یئوت  نم  رادزار  .يرهچونم  .دننم  ِنآ  ناکرتخد  نیاک  مرادنپ  تفگ  .یخرف 
سطیق .يرهچونم و  .ناروناـج  نیا  دنـشاب  رمق  دیـشروخ و  ِنآ  نارـسپ  نیا  دـنرمن  نتـشکب  هک  نودـیا  رگا  .يرهچوـنم  .نم  ِنآ  وـت 

ناسک زیچ  اجک  تسناـبرهم  هچرگا  داـی  وز  نکم  میهفتلا .)  ) .غرم ِنآ  نوچ  شلاـبند  دراد و  تسد  ود  ياـیرد و  رد  تسا  يروناـج 
خیراـت  ) .ماـب زا  دـیآ  دورف  نم  رتـخد  رب  بش  ود  ره  اـی  بـش  ره  کـلم  ِنآزا  یگنهرـس  تـفگ  نـیمار .) سیو و   ) .تسناـسک ِنآز 

زور مین  هب  ناهج  ءهمه  ِيرواد ]  ینعی  ِنآ [  ناتـسیس .) خـیرات   ) .ردـپ ِنآ  تارف و  رـسپ  ءهمان  اب  دـمآ  ناتـسیسب  هار  رگید  ناتـسیس .)
.مالـسلا هیلع  ایرکز  ِنآزا  دیپس  دنتـشاد  یفوص  ناتـسیس .) خیرات   ) .یتسیاب زور  مین  هناگادـج  ار  ناتـسیس  نامولظم  یتشگ و  تسار 

ِنآ یـسوقلا و  میهاربا  نب  دمحم  يارـس  هک  داد  نامرف  ناتـسیس .) خیرات   ) .تشکب وا  ِنآزا  مدرم  رایـسب  برح  و  ناتـسیس .) خـیرات  )
نوچ یقهیب .) خـیرات   ) .یلع گرزب  بجاـح  فـسویریما و  ِنآزا  دـندروآ  اـه  هماـن  و  ناتـسیس .) خـیرات   ) .دـننک تراـغ  وا  صاوـخ 

دمحاوبا شرـسپ [  ِنآزا  كرت  یمالغ  یقهیب .) خیرات   ) .دیناوخب ار  ...رهاط  تفگ  دندرک  هضرع  ...يو  ِنآزا  یگرزب  نیدب  یلـصاح 
نینچمه ...ناربمغیپ  ِنآزا  دشاب و  هدرک  ریدـقت  ...دزیا  هک  تّدـم  نآ  ات  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ هدـیرخ  ات  دـندوب  هدروآ  ریما  يارب  [ 

و یقهیب .) خیرات   ) .دـشاب هفیلخ  داماد و  ار  ام  ات  دـیآ  هداتـسرف  تسا  يو  مان  هب  ام  ِنآزا  هک  يرهاوخ  و  یقهیب .) خـیرات   ) .تسا هتفر 
دوب هدیسر  یئامعم  و  یقهیب .) خیرات   ) .هتفرگورف دوب  شردپ  ِنآزا  هک  نیوزق  دوب و  هدرک  رس  رد  يداب  شون  هرهـش  نیگآرهگ  رـسپ 

يرتخد یقهیب .) خیرات   ) .دـننک راک  دـشاب  ام  ِنآزا  هک  یئاهلاثم  رب  ات  دـندوب  هدرک  يأر  عالطتـسا  و  یقهیب .) خـیرات   ) .كریما ِنآزا 
نینمؤملاریما ِنآزا  ...اهتخـسن و  رگید  رد  هکنانچ  مدرک  یتخـسن  نم  یقهیب .) خیرات   ) .دندرک حاکن  دقع  دـمحمریما  ناخردـق  ِنآزا 

قحتسم هک  یسک  ندید  ار  ناشیا  دیآ  راوشد  هک  كولم  ِنآزا  ًاصوصخ  تسا و  تیرشب  عبط  یقهیب .) خیرات   ) .دوب یناعم  نیا  زا  مه 
هب مان  اب  تخس  یتیالو  ددرگ  دارمب  اهراک  نوچ  ...دنک  تدعاسم  ام  اب  گنج  نیا  رد  ریما  رگا  یقهیب .) خیرات   ) .دشاب ناشیا  هاگیاج 
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دزن شیوخ  ِنآزا  یـسک  ...دیدب و  ار  وا  دـمحمریما  ...دـش  ادـیپ  يزّمجم  رود  زا  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ هدرک  وا  ِنآزا  نادـنزرف  مان 
تنوکـس تقو  نآ  رد  رگا  یقهیب .) خیرات   ) .دندزب ات  يریـصح ]  دومرف [  ...هدنب  ِنآزا  ار  يدمتعم  یقهیب .) خیرات   ) .داتـسرف بجاح 

ِنآزا ار  ...ناراد  هبترم  رایسب  یقهیب .) خیرات   ) .دنتشاد هاگن  هنعهللا  یـضر  یـضام  دنوادخ  ِنآزا  ینامرف  نآ  ردنا  دنتـسویپ  يراک  ار 
شخبب و .يدسا.ناسک  ِنآ  هچ  دشاب  وت  زیچ  هچ  ناسر  دوبن  وت  زیچب  تتـسد  وچ  یقهیب .) خیرات   ) .دندرک دزمان  یبجاحب  زین  هجاوخ 

تـس هتفگب  تِک  ناـنچ  شیوخ  ِنآ  ناـیز  ردـنا  راد  هگن  .يدـسا.تسین  وت  ِنآ  یْهنب  یهْدـَن و  نوچ  هک  تسیاـم  يراد  هچره  روخب 
يا هفئاط  ره  .ورـسخرصان  .مَوت  ِنآ  نم  هن  زین  ینم و  ِنآ  وت  هن  يادـخ  نید  زا  نم  ّیئوگ و  اـیند  زا  وت  نوچ  .ورـسخرصان.راوخرایسب 
چیه نتسناد  ناشیا  بیع  رنه و  نتخانش و  بسا  رد  نیشیپ  راگزورب  .مایخ.متسه  متـسه  هچنآ  ره  مدوخ  ِنآز  نم  دنراد  ینامگ  نمب 

ناشیا هاگردب  يدوب  وکین  بسا  مجع  برع و  رد  اجک  ره  دوب و  ناشیا  ِنآزا  ناهج  کلم  هکنآ  رهب  زا  يدنتسنادن  مجع  زا  هب  هورگ 
ام وت ، ِنآ  ناج  لد و  میاوت و  ِنآ  ام  .یئانس  ؟ مه نم  اب  سالپ  سک  همه  اب  تسا  نم  ِنآ  یئانس  یئوگ  دنچ  همانزورون .)  ) .يدندروآ
زار نامتک  رد  تغلابم  مجنپ  ...تخانش  ناوتب  تلصخ  تشه  هب  ار  درم  لقع  .یئانس و  .راد  يوسب  یهاوخ  رب و  ربنم  يوس  یهاوخ  ار 
داـی دـیآ  رگید  ناروتـس  زا  ینزوز .)  ) .تسا نم  ِنآ  دـنزرف  هک  ندرک  يوعد  قاحلتـسالا ؛ هنمد .) هلیلک و   ) .نارگید ِنآزا  شیوخ و 

.يرونا .راگزور  ِنآ  تفگب  وت ، یتسیک  ِنآ  تفگ  ار  تخب  هکره  دـش  وت  ِنآزا  راگزور  ات  .ینزوس.ریعـش  هاـک و  ِنآ  داـب و  رخ  ِمک 
خیرات ءهمجرت   ) .دندروآرب تسد  وا  ِنآزا  مالغ  دنچ  .یناقاخ.ناهافص  يایلوا  ِنآ  تسا  لثم  نیا  داّدح  تبوقع  سپ  راّصق و  ءهدرک 

.يولوم.تسا رـس  ِنآ  هَلُک  اپ ، ِنآز  شفک  تسا  روخردنا  داد  لدـع و  لدـع و  زور  .راطع.ماوت  ِنآز  مه  کین  رگ  مدـب  رگ  ینیمی .)
رارکت هملک  نیا  هک  دیامن  یم  نانچ  قوف  ءهلثما  ضعب  رد  .يولوم.وگ و  شاب  تناما  يدنچ  ام  شیپ  وخریش  يا  تسا  وت  ِنآ  ام  ناج 

هاک و مک  داب و  رخ  مک  ریعـش ؛ هاک و  ِنآ  داب و  رخ  ِمک  .ِلَثَم  تسا  لثم  نیا  ناهافـص ؛ يایلوا  ِنآ  تسا  لثم  نیا  تسا : شیپ  ءهملک 
دیشروخ و ِنآ  نارسپ -  نیا  دنرمن  نتـشکب  هک  نودیا  رگا  .ناسک  زیچ  هچ  دشاب  وت  زیچ  هچ  ناسک ؛ ِنآ  هچ  دشاب  وت  زیچ  هچ  .ریعش 

.هریغ هریغ و  دنشاب و  رمق  دیشروخ و  نارسپ  نارسپ  نیا  ناروناج ؛ نیا  دنشاب  رمق 

.نآ

.نآ کی  رد  تانآ : .نامز ج ، كدنا  .لبقتـسم  یـضام و  نایم  طسوتم  رـضاح ، تقو  .مَد  .ینآ  رد  هک  يا  هظحل  .ماگنه  .تقو  ِا ) (ع 
.نآ هب  نآ 

.نآ

هدـش نونجم  مشچ  ود  وچ  شنایَْرعِـش  هدـش  ناوَلَم :  .نادـقرف  .نایَْرعِـش  .نامأوت  .ناَوبَا  عفر : لاـح  رد  هینثت  تمـالع  .نا  دـنوسپ ) (ع 
هتخوماین يا  .يرهچونم.لصوم  هوک  زا  نایَْرعِـش  دمآرب  تشذگب  هدنرید  بش  زا  یـساپ  وچ  .يرهچونم.یلیل  دـخ  ود  وچ  شنادـقرف 

ناـماوت گرگ  اـب  هرب  وا  لدـع  هاـش ز  تیـالو  رد  تـسا  ياـمن  تـسار  غورد  .یئانـس.ناولم  زا  سپ  نـیز  زوـمآ  بدا  ناوـبا  بدا َز 
.يرونا.تسنامأوت مامت  لاس  اب  تقارف  زا  يزور  هک  يورنآز  .ینزوس.نتفگ 

.نآ

: تسا دیکأت  میظعت و  يارب  دنا  هتفگ  .تسار و  باستنا  ءهغلابم  تدـش و  دـیآرد  تبـسن  ءای  زا  شیپ  نوچ  یبرع  رد  .نا  دـنوسپ ) (ع 
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، ّیبر رید .) دنوادخ   ) یناریَد .یناقح  .ینامـسج  یمـسج ، .ینادسج  .یناتحت  .یناّرب  يّرب ، ةرمحلادـیدش .)  ) ینارحب يرحب ، .ینالقاب 
.ینابصع یبصع ، .یناربع  .یناملظ  .ینالوط  .ینادمص  .یناوهش  يومُرپ .)  ) یناْرعَـش .یناحور  یحور ، ندرگربتـس .)  ) ینابقر .ینّابر 

قوف ءهلثما  ضعب  رد  .ینالویه و  .یناودـنه  .ینارون  .یناسفن  شیردـنلب .)  ) ینایحل .یناـمحل  .یناـقوف  .ینـالقع  .ینالـضع  یلـضع ،
یــشکرد وا  زا  هگاـن  هـک  یئاـن  وـچمه  بـل  ود  ناـیم  نادــند  ود  ینارید :  یناربـع ، لـیبق  زا  دــنک ، تبــسن  قـلطم  ءهداــفا  ًارهاــظ 

ّیئوردـب و .یئانـس ز  .یناملظ  هاچ  ردـنا  هدـنامرد  نانمـشد  تسدـب  رکـشل  یناـمرفان  ینارون ز  هاـج  زا  بیرغ  .يرهچونم.یناودـنه 
ار یلک  سفن  يدوبن  لـک  لـقع  دـییأت  رگ  هک  .یئانـس  .ینامـسج  ياـهنخلگب  یناـحور  ياهنـشلگ  هتفر ز  یگراـبکی  همه  یئاردوخ 

تـشگ وکنآ  ره  .یئانـس.یناسفن  حور  ّیعبط و  حور  هدـیزودب  رگج  غاـمد و  رد  .یئانـس  .ینـالویه  شقن  مود  سفن  لـباق  یتـشگن 
.یئانس.ینابر قیفوت  یمد  دیان  وا  ریگ  نابیرگ  نالذخ  نماد  ریزب  هدرورپ 

.ٍنآ

.رابدرب .کیدزن ||  .مرگ ||  تخس  .ینآ  ءهدش  لالعا  ع ص ) [ ) ِْنن ]

 . ءانآ

.بش تاقوا  .بش  ياهتعاس  اه و  هنارک  لیللاءانآ ؛ .اهتقو -  ینجنبر .)  ) .اهماگنه .اهتعاس  .ْونِا  ینَا و  ینِا و  ِج  ِا ) (ع 

.تانآ

.نآ ِج  ِا ) (ع 

.رانآ

.دوش رانا  هب  عوجر  ِا ) )

.یلوطانآ

Anatolie ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .يرغصلا ۀیسآ  .ریغص  يایسآ  باتفآ ) ندمآرب  لطانآ ، ینانوی  زا  ( ) 1 () ِخا [ ) [ُط

.فانآ

.ُفنآ فونُا و  لثم  فنا ، ِج  ِا ) (ع 

.اقیطولانآ

لیلحت .سایق  ثحبم  لّوا ؛ ياقیطولانآ  .یلیلحت -  قیقحت  .اقیطولانَا  ندرک ) لح  نداشگ ، نیئول ، ون +  زا  اـنآ ، یناـنوی  زا  ( ) ِا برعم ، )
.وطسرا باتک  زا  ناهرب  ثحبم  یناث ؛ ياقیطولانآ  .وطسرا -  باتک  زا  سایق 
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.مانآ

.سنا نج و  .قلخ  .مانَا  ِا ) (ع 

.مانآ

زا ءوه و  نآ  یسرک  .مدرم  نت  عبرم و 5600000  رتمولیک  رازه  تعسوب 147  نیچودنه  ءهریزج  هبش  قرـشمب  یتکلمم  مان  ( 1 () ِخا )
.Annam ( - 1  ) .دشاب جنرب  مشیربا و  نآ  لوصحم  ناروت و  نآ  ّمهم  ياهرهش 

.نانآ

.غاـنج تس و  هیـشاغب  ناـنیا  رخاـفت  همه  دوب  شناد  دوجب و  ناـنآ  رخاـفت  همه  اـهنآ :  .ناـشوا  .ناـشیا  .ناـسک  نآ  .نآ  ِج  ریمـض ) )
هناسف دنتفگ  نورب  دندربن  کیرات  بش  نیز  هر  دندش  باحـصا  عمـش  لامک  عمج  رد  دـندش  بادآ  لضف و  طیحم  هکنانآ  .کیجنم 

لعل بارش  .يدعـس  .دنرظنبحاص  هک  داد  ناوت  فاصنا  قحلا  كاخ  یتشم  نیدب  دندرکن  هک  نانآ  رظن  .مایخ.دندش  باوخ  رد  ّيا و 
ءهشوگ هک  دوب  ایآ  دـننک  ایمیک  رظنب  ار  كاخ  هکنانآ  .ظفاح.نیب  ناـنیا  لاـمج  ناـنآ  بهذـم  فـالخ  نیب  ناـنیبج  هم  يور  شک و 

.ظفاح ؟ دننک امب  یمشچ 

.سانانآ

.Ananas ( - 1  ) .مان نامهب  يا  هویم  اب  یتخرد  مان  ( 1 () ِا يوسنارف ، )

.ًانآ

.مدکیب .هظحل  کی  رد  .روفلا  یف  .گنرد  نامه  ع ق ) [ ) ْنَن ]

.تنآ

(. ناهرب  ) .هَخ .هخ  هخ  .یهز  توص )  || ) .ار وت  نآ  ففخم  ریمض ) ریمض +  [ ) ْْتنآ [َن / 

.سادیسلاتنآ

مدرم روفنم  ورنیا  زا  و  .م ) .ق   387  ) تسب وا  ناریا  هاشنهاشب  ار  هطراپسا  نتشاذگاو  دهع  هک  ینودقم  رادرس  .سادیکلاتنآ  ( 1 () ِخا )
Antalkidas ینیتال ) يالما   .) Antalcidas ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   ,) .دیدرگ نانوی 

.نیریپ یتنآ 

( - 1  ) .يرب بت  نّکـسم و  نوـچ  تسا  لمعتـسم  بط  رد  و  دـنریگ ، گنـس  لاـغز  زا  هـک  تـسا  يا  هداـم  (1 () بکرم ِا  يوـسنارف ، )
.Antipyrine
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.نت سیت  نآ 

ریخ هقیرط  نیا  .نویبلک و  ءهقیرط  یناب  سـسؤم و  طارقـس و  ذـیملت  نتآ ،)  ) هنیطآ رد  دـلوتم  ینانوی  فوسلیف  مان  ( 1 () ِخا [ ) یت ِت ]
واب يزور  طارقس  .تسا  میکح  نیا  نادرگاش  زا  یبلک  فورعم  سناجوید  .درمـشیم  تاذل  ماقم و  انغ و  لامها  كرت و  رد  ار  یلعا 
Antisthene ( - 1 ( ) يوسنارف يالما  «. .) مناوخیم وت  ءهماج  ياهیگدیرد  لالخ  زا  ار  توخن  ربک و  نم  ِنت ، سیت  نآ  : » تفگ

.کیتنآ

تخـس نآ  دـننام  همـسجم و  ای  شرف  ای  باتک  ای  هماج  اـی  فرظ  ینعم ) نیمه  هب  سواوک ، یتنآ  ینیطـال  زا  ( ) 1 () ِا ص ، يوسنارف ، )
Antique ( - 1 ( ) یسیلگنا يوسنارف و   . ) .هیرک تشز و  تخس  .دب  تخس  یسراف ، لوادت  رد  .هنیرید || 

.رخ کیتنآ 

.تسا کیتنآ  ندیرخ  شتفرح  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َخ

.يرخ کیتنآ 

.رخ کیتنآ  لمع  بکرم ) صماح  [ ) [َخ

.شورف کیتنآ 

.دشورف کیتنآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [ُف

.یشورف کیتنآ 

.یشورف کیتنآ  ناکد  بکرم ) ِا   || ) .شورف کیتنآ  تفرح  ( بکرم صماح  [ ) [ُف

.لیتنآ

کچوک لیتنآ  ریازجلا  عمجم  گرزب و  لیتنآ  ریازجلا  عمجمب  نآ  و  یبونج ، یلامـش و  ياکیرما  نایم  يریازجلا  عمجم  مان  ( 1 () ِخا )
، ابوک گرزب  لـیتنآ  ءهدـمع  ریازج  .تسا  هوهق  مر و  بارـش  دـنق و  نآ  لوصحم  .نت  نآ 8400000  عومجم  ءهنکـس  .تسا  مسقنم 

يرت یـسول ، نس  نترام ، نس  کین ، یترام  پولوداگ ، دابراب ، کچوک  لیتنآ  مهم  ریازج  تسا و  یت  یئاه  و  اکیئاماج )  ) کـیئاماژ
.Antilles ( - 1  ) .دهد يور  رایسب  ریازج  نیا  رد  اه  هلزلز  اهیناشف و  شتآ  .تسا  هریغ  هت و  ین 

.شویتنآ

Antioche ( - 1 ( ) يوسنارف يالما   .) .دنهدیم هیکاطنا  هب  اپورا  مدرم  هک  تسا  یمان  .شُیتنآ  ( 1 () ِخا [ ) ْشُیت ]

.جنآ
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.دشاب جلآ  فحصم  تروص  نیا  منکیم  نامگ  .رورعز  ِا ) [ ) [َن

.اجنآ

وچ دمایب  ناود  ردام  کیدزن  هب  اجنآ  زا  برع :  نابز  رد  کلانه  انه و  َّمَث و  نوچ  رود  یئاجب  هراشا  ءامسا  زا  بکرم ) ق  بکرم ، ِا  )
جنگ جات و  شدب  اجنآ  مه  .یسودرف.هاپس  ناولهپ  شدش  هریذپ  هاش  هیامنارگ  نآ  دیسر  اجنآ  وچ  .یـسودرف.ناور  نشور  دیـشروخ 

ار يو  یلعوب  .یسودرف.هاپس  شیپ  دنرایب  اجنآ  هک  هاش  دومرفب  هماج  تخت  یکی  .یسودرف.هالک  اجنآ  مه  نیگن و  اجنآ  مه  هاپـس  و 
دزس يریش  هک  اجنآ  يریش  نکب  ثیح :  .لاح  نآ  .ماقم  نآ  هک ؛ اجنآ  یقهیب - .) خیرات   ) .دشاب دنبرهش  اجنآ  هکنانچ  دتسرف  نوت  هب 

.يرایرهش يدامع.دش  دهاوخن  رپزیت  یباغرم  ددرگ  رپدنک  باقع  هک  اجنآ  .یسودرف.دزس  يریلد  نارایرهش  زا  هک 

.قاجنآ

.ار قاجنآ  میروآ  دای  ام  وت  دـهع  رد  هک  سب  نیا  افج  نیا  درکیمن  رفاک  اتخ  ناناجفاج  رد  تقو :  نآ  یئاتغج ) یکرت  زا  ( ) بکرم ِا  )
(. يروعش زا   ) وجاوخ

.ناهج نآ 

.هلجاع یلوا ، ایند ، ناهج ، نیا  لباقم  .ارس  نآ  .تبقاع  .هرخآ  .لجآ  .هلجآ  .يرخا  .یبقع  .ترخآ  بکرم ) ِا  [ ) [َج

.چنآ

هدیرفآ چنآره  .یـسودرف.تساخ  ياپرب  هاگنآ  دیـشوپب و  تساوخب  وا  چنآ  بساماج  دروایب  هچنآ :  ففخم  طبر ) فرح  ریمـض +  )
دــنادب و نـیا  زجاــع  ره  ثَدـُْـحم  دوـب ؟ هـچ  دوـش  قـَـلَخ  وا  چــنآو  .یــسودرف.دیرفآ  تـفهن  زار  هداــشگ ز  دــیرفآ  تـفج  تـس 

یمه تسارت  شنیرفآ  یئاناوت و  .ورسخرصان  .شایـسآ  دنلب  زبس و  نیا  رد  تفر  چنآ  زا  دنوادخ  دوب  یک  لفاغ  .ورـسخرصان.ینادان 
.يدسا.شوکب ار  نآ  رآ و  ياجب  نامرفب  شوگب  تدیسر  ربمیپ  زا  چنآ  وت  تسازس  تنآ  وت  زک  نآ  يزاس 

.تچنآ

شوـگ نـم  میوـگب ز  تـچنآ  ره  راد  شوـه  رــسپ  يا  لاز  تـفگ  ودـب  ارت :  هـچنآ  فـفخم  ( ریمــض طـبر +  فرح  ریمــض +  [ ) [ِچ
.یسودرف.راد

.شچنآ

شچنآ ره  نت  رد  دوزفیب  تساوخب  شک  نانچنآ  دادزاب  ودـب  ار :  وا  هچنآ  .شا  هچنآ  ففخم  ( ریمـض طـبر +  فرح  ریمـض +  [ ) [ِچ
.ورسخرصان .یتسویپ  هب  دوخ  نآک  ار  هچره  یتسسگ  يدروآرب  دوخ  شچنآ  يدروآ  دورف  .یسودرف.تساکب 

.نانچنآ
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.هنوگنآ .روطنآ  .هنوگنادب  .یمسقب  .يروطب  .نانوچ  نآ  ففخم  ( بکرم ق  بکرم ، ص  [ ) [ُچ

.هچنآ

روخب ور  زا :  هک  زیچ  ره  .هک  ار  زیچ  نآ  .هک  اهزیچ  مامت  .هک  ار  هچره  .هچره  .هک  زیچ  ره  .هک  زیچ  نآ  طبر ) فرح  ریمض +  [ ) [ِچ
دب هچنآ  دیروآ  زروب  دنفسوگ  رخ و  واگ و  درک  ادج  .یکدور  .تخفلیب  هچنآ  زا  دادن  دروخن و  هکره  نامیشپ  تشگ  هک  هدب  مه  و 

رادـمان دـب  هچنآ  نوردـنا  جـنگب  .یـسودرف.تفهن  ردـنا  میرم  اب  زین  نامه  تفگ  تسیاـب  هچنآ  تفگب  ناشیدـب  .یـسودرف.دنمدوس 
هچنآ ور  تفگ  ودب  .یسودرف.وَگ  بارهمب  يدید  هچنآ  وگب  ور  درگرب و  تفگ  لی  ماس  ارو  .یـسودرف.رازه  ینیچ  تفبرز  دندیزگ 

.یـسودرف.ناروآدنگ ز نارادـمان و  نادـب  نارتهم  نآ  زا  دینـشب  هچنآ  تفگب  .یـسودرف.راکب  دـیآ  مَسَْرب  اـب  زین  شروخ  راـیب  يراد 
دید هچنآ  تفگب  کیاکی  دیسر  ناقاخ  شیپ  ات  تخات  یمه  .یسودرف.يامنهر  همه  دمآ  هچنآ  تفگب  يار  جنر  زا  ّيزاب و  جنرطش 

راـکم شیوَرْدـَن  هک  یهاوخ  هچنآ  .ناـیط.رونخ  شاـمق و  نوگ  هنوـگ  زا  هچنآو  روـنک  مخ و  هناـخب  مدوـب  هچنآ  .یـسودرف.دینش  و 
...زَر خاش  هنمد .) هلیلک و   ) .نک عوجر  دوخ  لقعب  نکیل  يدرک  نایب  هچنآ  مدینش  .ورسخرصان  .يوگم  شیونشن  هک  یهاوخ  هچنآو 
يأر اـهراک و  رد  وـت  داـهتجا  و  هنمد .) هلیلک و   ) .داد داـبب  تشاد  نهد  رد  هچنآ  هنمد .) هلیلک و   ) .دزیوآرد دـشاب  رتـکیدزن  هچنآ  رب 

تـشادن نآ  يرپ  هچنآ  نسح  دراد ز  وت  يور  هنمد .) هلیلک و   ) .ددرگ مولعم  زین  ار  تکلمم  فارـشا  ءاـملع و  دـیآ  ناـکما  رد  هچنآ 
تـسا داـب  اـهرکم  اـه و  هلیح  دازن  نآ  زج  بـش  تـسا  تـسبآ  هـچنآ  .یناـقاخ  .تشادـن  نامیلـس  هـک  نآ  کـلم  دراد ز  وـت  نـسح 

غرم باذع  جنر و  زا  دید  رخ  نآ  هچنآ  .يولوم.ورگ  بش  زور و  تساجنآ  وا  مشچ  وج  هچنآ  شدنتـشاک  مدـنگ  هچنآ  .يولوم.داب 
اهنت وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  .يدعس.دنمتسم  لد  دود  دنک  هچنآ  دنپس  اب  دنکن  نازوس  شتآ  .يولوم.بآ  لیـس  ردنا  دنیب  یکاخ 

؟ .يراد

.حنآ

، لیخب ًازاجم ، .دنک ||  نشور  هنیس  هکنآ  .دنک  حنحنَت  هکنآ  .هدنشک ||  سفن  یتخـسب  .نآ  زج  هسات و  زا  هدنرآرب  مد  ع ص ) [ ) [ِن
.حَّنُا .لخب ج ، زا  درآ  حنحنت  دنهاوخ  وا  زا  يزیچ  نوچ  هک  سکنآ  ینعی 

.هحنآ

.دَق هاتوک  نَز  ع ص ) [ ) [ِن َح

.سخاموردنآ

.تسودـب و بوسنم  قوراف  قایرت  ای  قایرت  و  .م .)  68-54  ) مور میظع  نُِرن ، کشزپرـس  مان  كایِرت .)  ) كاموردنآ ( 1 () ِخا [ ) [ُر ِخ
Theriaque de ( - 2 ( ) يوسنارف يالما   .) Theriaque d' Andromaque ( - 1  ) .تسنامه زین  ( 2) سوطیدورتم قایرت 

( يوسنارف يالما   .) Mithridate

.رگد نآ 
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.یکدور.تخادگب رگد  نآو  درسفیب  نیا  عبطب  کیل  دنرهوگ  کی  ود  ره  رخَالاو :  .يرگید  ( بکرم مهبم  ریمض  [ ) [ِد َگ

.ندنآ

.ندـناشوپ .ندناتـسیا  دزاـس : يدـعتم  ار  ردـصم  دـیآرد و  رـضاح  رما  درفم  زا  سپ  ندـینا ،)  ) ندـینآ هکناـنچ  .ندـنا  دـنوسپ ) [ ) [َد
.ندناریگ .ندناشک  .ندناود  .ندنازیخ  .ندناروخ  .ندنادنخ  .ندناهج 

.نودنآ

 || .ورسخرصان .نودنآ  یهاوخ  يارگ و  نودیا  یهاوخ  تس  هداشگ  ود  ره  ّْرـش  ریخ و  يز  وت  هار  اجنیا :  نودیا ، لباقم  .اجنآ  (ق )
لباقم .نانچ  .یخرف.نودنآ ||  هگ  مرـش  دـنک ز  نودـیا  هگ  يور  دتـسب  یئوگ  هک  دـهد  نانوچ  هتـساوخ  تهج :  نادـب  .يوسنادـب 

نآ .هاگنآ  .نوچ ||  هچ و  زا  ندوب  ریژآ  هگآ  نودیا  نینچ  نانچ ، نودنآ  لثم  تسا :  هتفگ  هموظنم  گنهرف  بحاص  .نینچ  نودیا ،
(. يریگناهج  ) .مد نآ  .نامز 

.رگید نآ 

هنایزات رگید  نآ  تسد  زا  دناشن و  يرتش  رب  ارم  وا  مدوب  هدـنام  نابایب  رد  یتقو  هک  کی :  نآ  .رگد  نآ  بکرم ) مهبم  ریمـض  [ ) [َگ
(. ناتسلگ  ) .ما هدروخ 

.ار نآ 

نآ .يدعس.دماینزاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ار  نآ  دنناربخ  یب  شبلط  رد  نایعّدم  نیا  ار :  سک  نآ  .ار  یـسک  هفاضا ) فرح  ریمـض +  )
شاجنیا مه  تسه  تسه  هک  ار  نآ  .يدعس  .تسوا  يارس  دیآ  بش  هک  اجک  ره  شیورد  تسوا  ياج  رهش  همه  تسین  ياج  هک  ار 

دوهعم زیچ  .تسا ||  هدز  شراگزور  هک  ینز  هچ  ار  نآ  فئاطل .)  ) یناکاز دیبع  .دنا  هداد  شادرفب  هدعو  تسین  هک  ار  نآ  دنا  هداد 
دنتفگ یم  هلمج  ار  نآ  تفگ  .يولوم  .نورح  سب  تسا و  ور  سپاو  وا  تفگ  نوچ  تفگ  مهاوخن ، نم  ار  نآ  تفگ  ار :  دوهشم  ای 
توص نیا  زور  قـحلا  نمحّرلادـبع ]  متفگ [  يور :  نادـب  .نآ  ببـسب  .نآ  يارب  .يوـلوم.شنتفگ ||  دـمآ  قوذ  مه  ارم  رم  شوـخ 

دنـشاب هدرک  هک  دوهع  دوقع و  ...راگزور  كولم  یقهیب .) خـیرات   ) .مورب مونـشب و  رگید  ءهتکن  نیا  اـت  ما  هداتـسیا  ار  نآ  اـّما  تسه 
(. یقهیب خیرات   ) .دننیشن ناشیا  ياهیاج  رب  ...ناشیا  نادنزرف  دنورب  ...نوچ  هک  ات  دننک  ار  نآ  همهنیا  ...دنرآ  ياجب 

.هنیزور نآ 

(. یخشرن ياراخب  خیرات   ) .تسا ناتسرهش  هک  دوب  ردقنامه  اراخب ]  رهش [  هنیزور  نآ  و  نامز :  نآ  بکرم ) ق  [ ) ِن يز َن /  ]

.نامز نآ 

رب يدنب  دنتسب  هب  .یسودرف.راگزور  ارم  دمآردنا  گنت  هک  رایرهش  نامز  نآ  تفگ  مهتـسگب  تقو :  نآ  رد  .هاگنآ  بکرم ) ق  [ ) [َز
.سپس .سپ  .دَعب  .یسودرف ||  .شیک  نید و  نامز  نآ  دوب  هک  ناسنادب  شیوخ  نیئآ 
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.سنآ

.هدنریگ سنا  .سونأم  .هدنریگوخ  .هتفرگوخ  ع ص ) [ ) [ِن

.سنآ

.رت سونأم  .رت  هدنریگوخ  فت ) ع ن  [ ) [َن

.تاسنآ

.هِسنآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِن

.هتسنآ

.دنیوگ زین  ککشم  یسراف  هب  دعُس و  برع  ار  نآ  هک  وبشوخ  تسا  یهایگ  خیب  ِا ) [ ) ِت ِن َت /  [َن / 

.ارس نآ 

يوزارت تشهب و  دـیلک  داهن  زا  نید  تسناور  هانپ  ایند :  يارـس ، نیا  لباقم  .ابقُع  .رگید  يارـس  .ترخآ  .يارـس  نآ  بکرم ) ِا  [ ) [َس
.يدسا.يارس نآ  ءهشوت  هبوت و  هر  يادخ  زا  ارو  يراگتسر  ِرد  داد 

.يرس نآ 

دص دنک  یشال  هک  وت  اب  راو  خاتـسگ  مشاب  يرـس :  نیا  لباقم  .یبیغ  .یهلا  .یئادخ  .یترخآ ||  .يوَرُخا  .یئابقع  یبسن ) ص  [ ) [َس
.ظفاح.مراودیّما يرس  نآ  فطلب  نکیل  تسم  ظفاح  وچ  مراد  يرس  .یئانس.يرس  نآ  رظن  کی  يرس  نیا  هنگ 

.وس نآ 

.يوس نیا  لباقم  .فرط  نآ  .يوس  نآ  بکرم ) ق  بکرم ، ِا  )

.يدور يوس  نآ 

، متوک کـنن ، لاـجکناخ ، تسا : تیحاـن  هدزاـی  ار  ناـنآ  .دننیـشن و  هوـک  دوردـیپس و  ناـیم  هک  نـالیگ  مدرم  زا  یهورگ  ِخا ) [ ) [ِي
(. ملاعلادودح  ) .یلب ناخ  بارتسا ، دور ، نهک  بالود ، میلوت ، تشر ، رهش ، ناملیپ  ناوارس ،

.هسنآ

هچوناب مناخرتخد ، ینعم  هب  زورما ، یبرع  لوادت  رد  .ِسناوَا ||  .سفنلا ج ، ۀبّیط  .ثیدـحوکین  ینز  .ِسنآ  ثینأت  ِا ) ع ص ، [ ) [ِن َس
.تسا راکب 
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.هاگنتشنآ

.دوش هاگنتشپآ  هاگنتشبآ و  هب  عوجر  .زربَم  .اّضوتم  .هناخالخ  سرفلا ، حاحص  طبضب  بکرم ) ِا  [ ) [ِن َت

.فنآ

.نونکا مه  .قباس  .تقو  لوا  .دنک ||  درد  وا  ینیب  هکنآ  .هتسهآ ||  .مار  .نیفنآ ||  .هدنراد ج ، گنن  ع ص ) [ ) [ِن

.فنآ

.ْفنَا ِج  ِا ) ع  [ ) [ُن

.فنآ

ص)  || ) .رت فکنتسم  .رت  یبا  .رت  عینم  .رت  خَش  هلک  .رترـسداب  .دشاب ||  رت  سر  شیپ  نآ  لصاح  هکنآ  دالب ؛ فنآ  فت ) ع ن  [ ) [َن
.ینیب گرزب 

.ًافنآ

.شیپ یکدنا  .ًافلاس  .ًاریخا  .زا  كرت  شیپ  .رابرگید  .نونکا  مه  ءامسالا .) بذهم   ) .نونکا .نَالا  ع ق ) [ ) ْنَف [ِن 

.هفنآ

.بابش ءهعیم  .ابِص  ءهعیم  .بابش  لّوا  .ابِص  لّوا  بابش ؛ ءهفنآ  ابِص ، ءهفنآ  ِا ) ع  [ ) [ِن َف

.نیفنآ

.ِفنآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِن

.هرقنآ

.دوش هیروگنا  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [ُق َر

.نوقنآ

.تسا سایرد  نآ  برعم  سرود و  نآ  زا  یعون  .نتنملادرو و  .هدنگلگ  .نوقیا  .نوقنَا  ِا ) )

.کنآ

.هرامع .قیقع  ءهنوگ  مه  دراد  کشم  يوب  مه  کنآ  زا  تسرف  مکات  ءهچب  نوخ  فحق  کی  هکنآ :  ففخم  طبر ) فرح  ریمـض +  )
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مانشد کنآ  یپ  تدنهدزاب ز  یهد  مانشد  همانسوباق .) زا   ) .یسر ماک  رد  ماک ، تساوخ  یناد  را  کنآ  زا  لد  يا  يز  لد  دارمب  وا  اب 
خر هدید و  یک  .دعسدوعسم.تسا  روثنم  راگن  رب  هتفیش  کنآ  یپ  زا  عبطب  شدرک  هدنب  .ورـسخرصان  .تسا  رادمرید  مرد  نوچ  لَثَم 

زا شیپ  تسه  ارت  هچنآ  روخ  ناتسود  اب  .یئانس  .تسین  يرز  میس و  رگا  شتـسه  رهگ  وچ  یظفل  کنآ  دنک  میـس  نوچ  رز و  نوچ 
.رباص بیدا  .دنروخ  ناتسود  اب  وت  نانمشد  وت  زا  دعب  کنآ 

.کنآ

کنآ تسا :  کیدزن  ءهراشا  يارب  هک  کنیا  لباقم  .ناـمز  اـی  ناـکم  زا  معا  رود ، هب  ءهراـشا  يارب  تسا  يا  هملک  ق ) توص ، [ ) [َن
کلم نیدءالع  کنآ  یهوخ  کلم  وت  رو  کنیا ، یهاوخ  دـند  رگ  .دعـسدوعسم.نداز  هگ  شدـنامن  مارآـک  رـسکی  وا  يور  رگنب ز 
نتـسج يار  ناطلـس  يار  فـالخ  .یماظن.دـنتخومآرد  وز  قرو  نیتسخن  دـنتخودنا  کـنآک  یـشناد  ره  وچ  .ینزوس.دـنمک  نیربنع 

.يدعس.نیورپ هام و  کنآ  تفگ  دیابب  نیا  تسا  بش  دیوگ  ار  زور  دوخ  رگا  نتسش  تسد  دشاب  شیوخ  نوخب 

.کنآ

.دیآرب مادنا  رب  هک  هلبآ  ِا ) [ ) [َن

.کنآ

.ضیبا صاصر  ای  یعلق  .دوسا ||  صاصر  ای  صاصر  .فُرُسا  .بُرُسا  .بْرُس  .بُرُس  ِا ) ع  [ ) [ُن

.اراکنآ

.دوش هیروگنا  هب  عوجر  ِخا ) )

.تکنآ

لد رب  دوـبن  نارگ  بقل  اریا  درک  بوـخ  درک  بقل  يور  خوـلک  تـکنآ  ارت :  هـکنآ  فـفخم  ( ریمـض طـبر +  فرح  ریمـض +  [ ) [ِك
.کیجنم.كاغف

.اجک نآ 

 || .دوش اجک  هب  عوجر  .یسودرف.دوب و  هتفر  اجک  نآ  درمشرب  وا  رب  دوز  دیمارخ  شوایس  دزنب  هچنآ :  طبر ) فرح  ریمـض +  [ ) [ُك
(. نروه لواپ  يدسا چ  زا   ) یناورسخ .دْرَخ  هب  تْدََربورف  هگان  زاب  خرچب  دیشکرب  تْرَس ]  ظ : تزیت [  اجک  نآ  هک :  سک  نآ 

.سک نآ 

وا تخب  رـس  تشگ  زوریپ  هک  سک  نآ  تفگ  نینچ  برع :  نَم »  » ینعم هب  صخـش ، نآ  .یمدآ  نآ  مـهبم ) ریمـض  تفـص +  [ ) [َك
سک نآ  فیرـش  .یـسودرف.داش و  تسه  وا  زک  یتیگب  سک  نآ  هن  داـبم  دوخ  هنب  زا  رایدنفـسا  هک  .یـسودرف...تشگ  زورفا  یتیگ 
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(. هنمد هلیلک و   ) .دننادرگ فّرشم  ار  يو  راگزور  ناورسخ  هک  دوب  دناوت 

.یسک نآ 

زا نیرفآ  ارت  .یسودرف.زارف  يدرب  تسد  هتساوخ  نادب  زاین  يدوب  هک  ار  یـسک  نآ  ریـشب  یمدآ :  نآ  مهبم ) ریمـض  تفـص +  [ ) [َك
يّژک تساراـیب و  ار  ناـبز  تـسار  راـتفگب  وـک  یـسک  نآ  گرزب  .یــسودرف.درخ  شْدرادـن  وـک  یــسک  نآ  گرزب  درگ  نودـیرف 

.یسودرف.تساوخن

.شکنآ

تلبـس دنک  فپ  شکنآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  یعمـش  نآ  ره  ار :  وا  هکنآ  .شَا  هکنآ  ففخم  ( ریمـض طبر +  فرح  ریمـض +  [ ) [ِك
(. یهبوا ءهفحت  زا   ) روکشوبا .دزوسب 

.وکنآ

هام روه و  شباـت  زا  دـب  رتنوزف  هاپـس  رامـش  یتفگ  هکنآ  یکی  وا :  هک  سک  نآ  .وا  هکنآ  ففخم  ریمـض ) طـبر +  فرح  ریمـض +  )
.یسودرف.زورف یتیگ  داش و  مه  وت  ینامن  زور  تشگرب  دوب  نینچ  وکنآ  رب  ایسآ  ءهّرپ  مد  ردنا  دش  ایگ  مخت  وچ  نالیپ  ناروتس و 

.هکنآ

کشن هکنآ  برع :  یّتلا  يذلا و  ياجب  .هک  سک  ره  .هک  یسک  .هک  سک  نآ  ینعم  هب  تالوصوم ، زا  طبر ) فرح  ریمـض +  [ ) [ِك
ره رد  دص و  مراد  هدکشتآ  شیوخ  رگج  ردنا  وت  قشع  زا  نم  هکنآ  يا  .یکدور.یهب  ران و  دیرفآ و  دیب  هکنآ  یهس  ورـس  دیرفآ و 

دـیروخ و .یقیقد  .هارگ  نمرهآ  رهم  هتـسجخ  شدوب  اجکنآو  تسب  راـک  داـهن و  رب  ناویدـب  ار  نودرگ  هکنآ  .یکدور  .يژ  يا  هژم 
.یسودرف.ریرز شمان  هکنآ  راوس  هدربن  ریلد  ریش  هّرن  نآ  سپ  دمایب  .یسودرف.زین  دیهاوخ  دیرادن  وک  یـسک  زیچ  دیراد  هکنآ  دیهد 

یبوخ هکنآ  يدسا .) گنهرف  زا   ) یما راصق  .افک  دیآ  شیپ  وچ  يداش  رد  درآ  شیپ  هکنآ  نیمز  ناریا  ورـسخ  دـمحم  دـمحاوبا  ریم 
.یتشرب هن  یسیرب  هن  نم  زا  رت  کیراب  اذک ]  ربنم [  زا  یـسیر  هتخات  هکنآ  يا  .يرـصنع  ؟ دوب هنوگچ  شیئارایب  نوچ  دوب  هنومن  وا  زا 

زین .ورـسخرصان و  .تسا  راوس  بسا  رب  وک  تسا  راوس  هن  نآ  تسوا  راوس  راوس  نخـس  رب  دوـب  هکنآ  یطخ .) گـنهرف ، زا   ) يدـسا
زور دـنک  یم  يزاـب  شیوخ  نوخب  درآ  گـنج  هکنآ  هنمد .) هلیلک و   ) .دـبایب تیعبتب  اـیند  ياـهدارم  دـنک  ترخآ  يارب  یعـس  هکنآ 
.هک زیچ  نآ  .هچنآ  .تسا  هدـمآ  حورلا  يوذریغ  زین  لوـقعلا و  يوذریغ  رد  و  .يدعـس ||  .يرکـشل  نوـخب  دزیرگب  هـکنآو  نادـیم ،
دب هکنآ  دندمآ  دنب  هب  هوک  تشد و  زا  شدروایب  هراچب  دیزگرب  نایم  زا  زوی  شوگ و  هیس  دیرگنب  همه  ار  نادد  هدنمر  هک :  ار  هچنآ 
ود راک  یتفگ ز  هکنآ  نونک  .یـسودرف...تفرگ  ناْشنتخومآ  درواـیب و  ...زاـسکین  دـب  هکنآ  ناـمه  ناـغرم  .یـسودرف.هورگ ز  نآز 
ارچ .یـسودرف...هام  روـه و  شباـت  زا  دـب  رت  نوزف  هاپـس  رامـش  یتـفگ  هـکنآ  یکی  .یـسودرف...بسشگرذآ  رادرکب  نازیرگ  بـسا 

(. یقهیب خیرات   ) ...دیوگ رعاش  هکنآ   [ یلوضف نمحرلادبع  هب  باطخ  یناوخن [ 

.هاگنآ

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 610 

http://www.ghaemiyeh.com


يور بش  ود  زور و  ود  ادـیامیپب  شدرگ  زور  یـس  وـچ  نآ :  زا  دـعب  .دـعب  .رخآ  رد  .هـگنآ  .سپـس  .سپ  .نآ  زا  سپ  بـکرم ) (ق 
وداج كریز  كرگرز  یکی  هاگنآو  .يرهچونم.درآرب  هداب  ینگتاس  یکی  هاگنآ  .یـسودرف...درز  گنر  اب  هاگنآ  دیآ  دیدپ  ادیامنن 

(. یقهیب خـیرات   ) .دـیآ هتفر  نینزغ  يوس  هاگنآ  ...خـلب  بناج  رب  درک  میهاوخ  تکرح  .يرهچونم...ود  ره  بل  هداهنزاب  مهب  ریژآ  هب 
ات تشبن  دـیابب  ...ناخردـق  هب  یقهیب .) خـیرات   ) .يو ماـن  هب  هاـگنآ  دـننک ، اـم  ماـن  هب  هبطخ  اهرهـشب و  دـنرب  اـم  ماـن  رباـنم  رب  تسخن 

هاگنآ یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هدرک  ...یلوسر  ندرک  لیـسگ  ریبدت  دسر  خـلبب  ...یلاع  باکر  نوچ  هاگنآ  ...دربب  لیجعتب  يرادـباکر 
خیرات هاگنآ  ...تشبن  مهاوخ  هبطخ  تسخن  یقهیب .) خـیرات   ) .ار ناـمدرم  دـنمدرخ  نم  تکلمم  رد  دـینک  بلط  دـیدرگزاب و  دومرف 

مداتـسا کیدزن  هاگنآ  يدرک  هضرع  سودبع  همه  يدمآ  كرک  لاوتوک  زا  هک  اه  همان  یقهیب .) خـیرات   ) .منارب وا  نویامه  راگزور 
ام مان  تسخن  ...رانید  مرد و  ءهکس  رب  یقهیب .) خیرات   ) .موشزاب نآ  رسب  هاگنآ  مدش  غراف  نیا  زا  نوچ  و  یقهیب .) خیرات   ) .يداتـسرف
(. یقهیب خیرات   ) .يدندروایب ار  دمحمریما  هاگنآ  يدناشنب  ردص  رب  يدروایب و  ار  دوعسمریما  یقهیب .) خیرات   ) .يو مان  هاگنآ  دنسیون 

تلزنم نادب  ار  لاح  فطل  نآ  هاگنآ  دـننادرگ و  هتـسویپ  ار  تافطالم  قافو و  ...دـنرب  رـسب  یتسود  رگیدـکی  اب  هک  راگزور  كولم 
هدنکفا ناطلـس  اب  لام  نآ  ثیدح  هاگنآ  رومعم  ءهنازخ  مانب  دنناتـسب  طخ  شرـسپ  يو و  زا  یقهیب .) خیرات   ) .دننک رادید  هک  دنناسر 

و یقهیب .) خیرات   ) .دنور یم  دنراذگ و  یم  دوخ  هاگنآ  ...دنروخیم  ...ار  رگیدکی  ...مدآ  نادنزرف  زا  یهورگ  یقهیب .) خیرات   ) .دـیآ
نتـسشن هاگنآ  موش  غراف  نیا  زا  نوچ  یقهیب .) خـیرات   ) .ردارب مان  هاگنآ  دنـسیون  ام  مان  تسخن  هماج  زارط  رانید و  مرد و  ءهکـس  رب 

یم هزیورد  فیرـش  رطاخ  هّجوت  تسا  روجنر  نالف  هک  دندرک  سامتلا  یقهیب .) خیرات   ) .مریگ شیپ  کلم  تخت  رب  خلبب  هاشداپ  نیا 
نآ .نامز  نآ  .تقو  نآ  يراخب || .) نیبلاطلا  سینا   ) .هتـسکش رطاخ  هجوت  هاـگنآ  دـیاب  یم  هتـسخ  تشگزاـب  لوا  دـندومرف  دـیامن 
هک ردیز  دتـس  نآ  دوب  رانید  وردناک  وگنبت  ناک  يوگب  ردـنا  تخرد  زا  هاگنادـب  وت  يوا  دـهاوخ  یهاوگ  ردـنا  تخرد  زو  ماگنه : 

نکل يدندرکب و  کین  يریبد  ناشیا  .يریطخ.دوب  قح  نم  دزن  هاگنآ  لطاب  هویلاک  تسم و  مین  مدش  نوچ  ( 1) .یکدور.دوب رایشهان 
هچره یقهیب .) خیرات   ) .دریگ نتشبن  هک  دوش  هاگآ  هاگنآ  درم  تسا و  رگید  تشبن  دیاب  كولم  تختب  كولم  تخت  زا  هک  طمن  نیا 

دنچ یبوچ  مشاب  هدرک  قحب  ار  مشخ  نآ  رگا  هک  مسرپ  نآ و  رب  منک  رظن  هک  هاگنآ  ...ات  دـننکن  ءاضما  ار  نآ  مهد  ناـمرف  مشخ  رد 
.تساپب ودب  نت  هک  زیچ  راهچ  زا  تسا  بکرم  هک  دـنادب  وا  هاگنآ  ...تخانـشب  ار  نتـشیوخ  وا  هک  سک  ره  یقهیب .) خـیرات   ) .دـننز

هک دتسرف  هاگنآ  دیآ  هداتسرف  حالس  ...و  مالغ  زا  تسا  هدمآ  هتـساوخ  هچنآ  مینک  هلی  داهن  نیا  رب  زورما  ار  يو  رگا  یقهیب .) خیرات  )
و هنمد .) هلیلک و   ) .دومن يور  بوخ  قافتا  نیا  ار  ناشیا  هک  هاگنآ  ات  یقهیب .) خیرات   ) .دیاین هدرک  ناسارخ  دـصق  هک  دـشاب  يدـهع 

داد لاثم  هاگنآ  و  هنمد .) هلیلک و   ) .هدومنارف لزه  تروص  رد  ار  نآ  هاگنآ  و  هنمد .) هلیلک و   ) .هآ هآ  تفگ  دـیزگب و  تشگنا  هاـگنآ 
ْتناوربا دزادنا  کلذ :  عم  .اذهعم و  .اذهعم و  هنمد || .) هلیلک و   ) .دـندرک نییعت  وا  تکرح  يارب  نومیم  یعلاط  دوعـسم و  يزور  ات 
...ندروخ دیابن  زیچ  نالف  دنیوگ  یم  هک  دـننابیبط  رایـسب  .يورـسخ  .شومخ  وشم  ناشورخ  هک  مدـیوگ  هاگنآو  شوغریت  هلاس  همه 

هناـخ زاـب  یبوخب  ار  يو  ...هک  يدوب  نآ  درخ   : هتـشذگ نآ  زا  .هوـالعب و  و  یقهیب || .) خـیرات   ) .دـنروخ رایـسب  نآ  زا  دوخ  هاـگنآ 
( - 1  ) .نوچ .هک  ینامز  .هک  یتقو  هک ؛ هاگنآ  یقهیب - .) خـیرات   ) .دوب رت  تشز  همه  زا  هللادـبعوب  ندرک  هدرزآ  هاـگنآ  يداتـسرف و 

.لفغم کیرش  كریز و  ناتساد  لفغملا ، ّبخلا و  هنمد ، هلیلک و 

.وینامارگنآ

.نمرهآ .نمیرها  .هَوَی  نیئَم  هَرْْگنَا  ِخا ) )
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.رتلگنآ

Angleterre ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .ایناتیرب ریازج  عومجم  .ناتسلگنا  .سیلگنا  ( 1 () ِخا [ ) [ِل ِت

.دنلگنآ

.رتلگنآ ِخا ) [ ) [َل

.نسکاسولگنآ

.اه نسکاس  .اه  توژ  .اه  لگنآ  .دنتفای  طلست  هیناطیرب  رب  .م  مشش  ءهئام  رد  هک  ینمرژ  للم  ماع  مان  ِخا ) [ ) اس ُس ِگ ُل  [ْگ / 

.یناک یلگنآ 

عانتما ناتسلگنا  ءهکلم  نیرتاک  قالط  ءهزاجا  زا  پاپ  هک  هاگنآ  دش  زاغآ  متشه  يرنه  نامز  زا  نآ  ناتسلگنا و  یمسر  بهذم  ِخا ) )
.دیزرو

.ندنگنآ

.نتشابنا .نتخاس  رپ  .ندنکآ  صم ) [ ) [َگ َد

.هنوگنآ

يوـس وراور  دــمایب  رادــمان  رکــشل  نآ  هنوگنادــب  ناــسنآ :  رب  .ناسنادــب  .هنوگنادــب  .هنوـگنآ  رب  مـسا ) تفــص +  [ ) ِن وـگ َن /  ]
.یسودرف.تفگش رسارس  رکشل  دنام  وزک  تفرگرب  ار  گنس  نآ  هنوگنادب  .یسودرف.رازراک 

.هگنآ

.مینک دای  نارفاک  یحاون  یقاب  هگنآ  مینک و  دای  همه  مالـسا  یحاون  نونکا  نآ :  زا  دعب  .دعب  .سپـس  .سپ  .هاگنآ  بکرم ) ق  [ ) ْهَگ ]
نآ دوش و  درگ  ياج  کیب  دزیخرب و  دور  جنپ  اه  همشچ  نآ  زا  رایسب و  تسا  اه  همشچ   [ نیبیـصن ردنا  يو [  ردنا  و  ملاعلادودح .) )

.لابب نوردنا  کلمب  لاس  رازه  هگنآو  يزب  نوردنا  زعب  لاس  رازه  اهاش  ملاعلادودح .)  ) .دـتفا تارف  ردـنا  هگنآ  دـنناوخ و  روباخ  ار 
اب تفرگ  دیابب  ایـسنغم  وزج  کی  .يرهچونم  .ناشْدَنَکف  ردنا  تشخرچ  یکیب  هگنآ  رابنا  دـهن  مه  رب  دریگورف و  تشپ  زو  .يرـصنع 
نآ .تقو  نآ  همانزورون || .)  ) .دروایب نهآ  مرن  نم  کی  هگنآ  ...دـیاسب  درخ  ار  هس  ره  هاگنآ  راگنز  وزج  کـی  دـُسب و  وزج  کـی 

.ینک راکاش  هرخـس و  همه  هک  یئوگ  تسار  فیعـض  تسـس و  ینک  هک  هگنآ  تعاط و  ینکن  ماگنه :  نآ  رد  .لاح  نآ  رد  .ناـمز 
داشگب هک  هگنادب  تفگ  هچ  میرم  ّیسیع  هک  ینیب  هن  .یـسودرف.نیمز  ناریاب  ناقاخ  داتـسرف  نیچ  ار ز  تردام  اجک  هگنادب  .یئاسک 

هویلاک تسم و  مین  مدش  نوچ  .یسودرف.گنس  راسهک و  هن  هگنآ  دنام  ژد  هن  گنلپ  نوچ  ْهُک  زارفا  رب  میآ  هک  .یسودرف  ؟ تفهن زار 
زا دوس  هچ  .يرـصنع.ینانوی  مسر  نیئآ و  رب  مه  یناگویب  یکی  هگنآ  تخاـس  يریطخ .)؟  ) يریـصح .دوب  قح  نم  دزنب  هگنآ  لـطاب 

نیکـسم نم  رب  ار  وت  هک  هگنآز  هک :  تقو  نآ  زا  هک ؛ هگنآز  .يدعـس.خاک -  رب  تخادنا  دنمک  یناوتن  هک  ندرک  هبوت  هگنآ  يدزد 
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تـسا هگنآ  شوخ  یم  يروخ  هک  هگنآ  ره  تقو :  ره  .ناـمز  ره  هگنآ ؛ ره  .يدعـس.تسا -  رتروهـشم  باـتفآ  زا  مراـثآ  تسا  رظن 
رد هگنامه ؛ .یـسودرف.تشدب -  ددرگ  داب  یمه  هداهن  تشذـگردنا  وت  زور  هک  هگنآ  ره  .یکدور.دـیمد  نمـسای  لگ و  هک  هصاخ 

دـمآ و شمـشخ  تعاسرد :  .روفلا  یف  .ًاروف  .یـسودرف.رادمان || -  ءهدـیدناهج  جـنگ  رازه ز  يدرب  رانید  هگنامه ز  تقو :  نامه 
هگنامه دمآ  ردـنا  بسا  زک  كابه  رب  ار  كرت  دز  زرگ  یکی  .یکدور.کیک  هدـید  زا  دـنکرب  ار  وک  تساوخ  کیو  تفگ  هگنامه 

(. يدسا گنهرف  زا   ) یسودرف .كاخب 

.یهگنآ

ناشدندیـشک .یقیقد.یناشفارُد  دزمروا  هاگ  رب  یتفا  مشخب  هک  یهگنآ  مارهب ، لاح :  نآ  رد  .تقو  نآ  .ناـمز  نآ  بکرم ) ق  [ ) [َگ
دریگ شهد  داد و  هــک  يور  ماـــس  یهگنآ  درک  لاز  يوــس  .یـــسودرف.راهنیز  یهگنآ  دنتـــساوخ  ناـــجب  راز  هتـــسب  هتـــسخ و 

دناوخب نآ :  زا  دعب  .دعب  .سپس  .سپ  .یـسودرف.زارفندرگ ||  دنزرف  کیدزن  هب  زاب  همان  خساپ  یهگنآ  تشبن  .یـسودرف.يوجمارآ 
نوماه دروآرب و  ایرد  تخاـس ز  بآ  ءهراـچ  دـش  هدرک  نیا  وچ  .روکـشوبا  (1) .ار دـنچ  ینت  ناـناگیاسمه  ار ز  دـند  رگرز  یهگنآ 

هک دـیاب  هزادـنا  رب  نکم  يدـنت  تفگ  یهگنآ  لازب  .یـسودرف.درک  هاـتوک  جـنر  یئک  ّرف  هب  درک  هار  ار  بآ  یهگنآ  يوجب  تخاون 
کت رد  ار  همه  نوعرف  موق  .یـسودرف.دنب  راک  ونـشب و  ار  هتفگ  نیا  رم  دنمـشوه  ياک  تفگ  یهگنآ  سوطب  .یـسودرف.نُخس  ینار 
رامیب بجاو  جـالع  لّواـک  تسا  یکین  لـعف  ءهمدـقم  يدـب  كرت  .يرهچونم  .دـنادرگ  نوگن  ناشْدَـنُک و  هقرغ  یهگنآ  دـنار  اـیرد 

؛ یهگناو .لیعامـسا -  لامک  .تسا  یحـضلاو  دـمحلا و  یهگنآو  ذوعا  لّواک  تسا  تداهـش  ظـفل  لّوا  لـطاب  یفن  دوخ  تساـمتحا 
...تناگیاسمه ...هلبا ز  یهگنآ  ناوخب  ن ل : ( - 1  ) .هتشذگ نیا  زا  .هوالعب 

.دننآ

.تسا باریز  نآ  گرزب  ءهیرق  و  هوکداوس ، یپولو  زا  يا  هّرُخ  مان  .باریز  دننآ و  ای  ِخا ) [ ) ْنَن ]

.ین ینابونآ 

یناتـساب راـثآ  نیرتمیدـق  زا  یکی  هک  هتفاـی  يا  هبیتـک  ناـگرمود  .باـهز  لپرـس  ءهیحاـن  رد  ییوـلول ، ناـهاشداپ  زا  یکی  ماـن  ِخا ) )
دریگ یم  رگید  ریسا  ود  عونلا  بر  ین  ین  زا  هداهن و  يریـسا  يور  رب  ياپ  هک  تسا  شوقنم  نآ  رب  ین  ینابونآ  تروص  تسایـسآ و 

تسا و هدوسرف  هدوس و  تمدق  ترثک  زا  نآ  ياه  هتشون  دنا و  هبیتک  نیا  ریز  رد  رگید  يارـسا  هدش و  راهم  ود  نآ  زا  یکی  ینیب  هک 
.تسین ندناوخ  لباق  یتسردب 

.سیبونآ

.Anonis. Ononis ( - 1  ) .سیونآ .تسا  سارشا  ینانویب  ( 1 () ِا ینانوی ، زا  [ ) [ُن

.امسرونآ

Aneurusma. Aneurysma ( - 1  ) .بلق ای  نییارـش  عاسّتا  يرامیب  عاسّتا ) امـسوُر ، نآ  ینانوی  زا  ( ) 1 () ِا ینانوی ، زا  [ ) [ُن ُر
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:Anevrisme  ) يوسنارف (.

.ایمونآ

Anemone ( - 1 ( ) ینیتال  .) .نامعنلا ۀقیقش  .یهوک  ءهلال  ( 1 () ِا ینانوی ، زا  [ ) [ُن

.سیونآ

.سیبونآ ِا ) ینانوی ، زا  [ ) يو [ُن 

.هنآ

.هیپور ِکی  هدزناش  .هنآ ||  ود  طاریق و  جنپ  نزوب  یساملا  طاریق : ِکی  هدزناش  ِا ) يدنه ، [ ) ِن [َن / 

.هنآ

.قئال .ءهنوگب  .روطب  .نوچ  .لثم  .دننام  لیذ : یناعم  زا  یکی  رب  دـنک  تلالد  دوش  قحلم  ءامـسا  رخآ  رد  نوچ  .هنا  دـنوسپ ) [ ) ِن [َن / 
مرش تیاغ  زا  یتسم و  زا  هک  دوب  نیردنا  هناتسم :  کی : ره  .تفصب  .تقو  رد  .لاح  رد  .هب  بوسنم  .لام  .هب  قلعتم  .راوازس  .روخرد 

.ظفاح.دندز هناتسم  ءهداب  نیـشن  هار  نم  اب  توکلم  فافع  رتس و  مرح  نانکاس  .یئانـس  .رـشح  دروآرد  هظحل  نآ  رد  هناتـسم  باوخ 
نارادمان و نادب  ناگنازرفب  خـساپ  داد  نینچ  هنادرم :  .درادـن ؟ هناخیم  هک  رهـش  نآ  دوش  ناریو  میدینـشن  یئاج  هناتـسم ز  ءهلان  کی 
رس زا  هناهاش  يوم  همه  هناهاش :  .دنرخیم ؟ هنادرم  هک  زود  هنانز  ور  ور  درخ  یمن  ام  زا  سک  میتخود و  هنادرم  .یـسودرف.ناگنادرم 

.هناهاش رغاس  اب  یتسم  ره  یقاس  نآز  یتسد  رب  هدز  یتسد  یتسم  یکی  هشوگ  ره  .یسودرف.دنژن  كاخ  تخت  رب  تخیر  یمه  دنکب 
ماد هنابـش :  .ظـفاح  .تست  ءهناقـشاع  گـنابلگ  همه  نمچ  رد  هک  داـب  شوـخ  ابـص  لـبلب  يا  لـگ  لـصوب  تلد  هناقـشاع :  .يوـلوم 
رـس زا  نکفا  نورب  يریپ  زور  نیا  رد  يارگ و  شنادـب  .ورـسخرصان.هنابش  رامخ  هگ  ّیتسم و  یهاگ  تسین  تربخ  وت و  رب  تسناهج 

هنابش رومخم  هک  ناهاگرحس  .ورسخرصان  ؟ هنابـش زا  يرایـشه  هن  زورماک  هن  ای  شوگ  بوخ  نخـس  يراد  .ورـسخرصان.هنابش  رامخ 
ار رـسپ  هناریپ :  .ظفاح.دیرآ  دای  هناصلخم  یگدنب  قوقح  دـیرآ  دای  هنابـش  فیرح  نارـشاعم ز  .ظفاح.هناغچ  گنچ و  اب  هداب  متفرگ 

نوچ ردپ  .یسودرف.نب  دنکفا  هناریپ  دنپ  یکی  نُخس  هریبن  زا  دینش  نوچ  این  .یسودرف.رومان  نآ  خیب  یپ و  هدیرب  رس  هناریپ  هب  متشکب 
تسد مرس  هناریپ  هب  رگ  یئاج  دشابن  تابارخ  يوک  زا  رتشوخ  .يدعـس.تشذگب  داد و  يدنپ  هناریپ  ارم  تشگ  یـضقنم  شرمع  رود 

هناّرد و هنازود :  هنارد و  .یـسودرف.رامشرب  وا  رب  یجنگ ، تصـش ، مرد  راب  ود  هنایهام  ره  زین  ناـمه  هناـیهام :  .ظـفاح.یئاوأم  دـهد 
نیب بیرفدـباع  ءهناوداج  مشچ  نآ  هناوداج :  .يرهچونم  .تسا  نانب  کلک و  رـسب  هنازود  هناّرد و  اذـک )  ) یباین کـلک  رـسب  هنازود 

ات هک  .ورسخرصان.هناغم  ناج  هنانمؤم  دسج  رد  مدیدن  وت  زجب  يروخ  یم  ینمؤم و  هناغم :  .ظفاح.دوریم  هلابندب  رحس  ناوراک  شک 
.منکیم هناردپ  تحیـصن  هک  ینادب  ات  نک  عوجر  درخ  اب  هناردـپ :  .يرونا.هناغم  بارـش  ینغم  عامـس  دیـشون  دیـشوین و  یهاوخ  زور 

درم راویـشه  رادیب و  هناسک :  .ورـسخرصان.هنانز  ياهرعـش  رب  تسد  نانز  نزرب  يوک و  هر  ردنا  نماد  ناشک  هنانز :  یقهیب .) خیرات  )
هن .ورسخرصان  .هناسک  يارـس  نیا  زا  وش  نورب  زیخ و  دنناسک  يارـس  نیردنا  یندمآ  .ورـسخرصان.هناسک  ءهناخ  نطو و  رب  لد  دَْهنَن 

تفر دوخ  شلاب  ردـص و  داد  ارت  هک  سکنآ  هنارکاچ :  .ورـسخرصان.هناسک  هناخب  یجنپـس  بیرغ و  هتـسشن  ار  نتـشیوخ  یمه  ینیب 
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ءهناگی هناگی :  .يولوم.تدیوگ  هناد  هچرگ ز  ناد  ماد  تدـیوگ  هناتـسود  هچرا  نمـشد  هناتـسود :  .ورـسخرصان.هنارکاچ  ياجنادـب 
رواد ناــهج  ماــغیپ  دــیناسر  اــمب  شناــبز  هــک  سکنآ  .ورــسخرصان.هناگی  هناــمز  ار  سکچیه  دــشن  نــکیلو  یتسدــش  هناــمز 
تفر دابب  ناج  رگ  وت  فلز  يوبب  هناناج :  .يرونا.هناگی  ردـص  بحاص  يا  وتب  تس  هداد  ماـغیپ  نیمـسای  يدارم  .ورـسخرصان.هناگی 
بلاط .يرونا.هنایفوص  ءهدروخ  یتخیرورف  هتـسشنان  يدمآ  قاثو  ردنا  وچ  هنایفوص :  .ظفاح.هناناج  يادف  یمارگ  ناج  رازه  دش  هچ 
نارخ هار  هنارخ :  .يرهچونم  .یکی  هناملع  بلاط  نیز  دراد  نهریپ  ...یکـش  تسین  نیا  رد  تسا و  ملع  بلاط  نوچ  کبک  هناـملع : 

رـس ای  مروآزاب و  هنازاـت  هک  نودـیا  رگ  هنازاـت :  هناـیزات ، .ورـسخرصان.هنارخ  هارب  درخ  اـب  ورم  هریخ  نتفر  ندروخ و  باوخ و  تسا 
دیآ ز هک  ات  نیبب  سپ  نآزو  .یسودرف.متشاذگب  راوخ  رگد  ناروتب  متـشادرب  هنازات  عرد و  نیا  نم  .یـسودرف.مروآ  زاگب  شـشوگب 
هک یبهذم  دوبن  هب  نیز  .یسودرف.رذگ  دشاب  هک  یئاج  زیوایب  رب  هاگردب  هنایزات  نیا  هک  .یـسودرف.هاگن  هنایزات  نیدب  نک  یمه  هار 

تهار تسین  ناتسار  ءهناخ  ناهج  هناتسار :  .ورسخرصان.هنایزات  کی  تسیزات  بسا  رگا  .ورسخرصان.هنایزات  نیباقع و  میب  زا  يریگ 
.ورـسخرصان.هنالواز دـنب و  نیا  رد  درک  وخ  دـش  انـشآ  هناگیب ت  ءهناخ  نوچ  هنـالواز :  .ورـسخرصان.هناتسار  ءهناـخ  يوس  نادرگب 

شیوخ ناـمه  ارو  دـناوخ  هناوید  راویـشه  هناوید :  .ورـسخرصان.هنالواز  یب  دـنب و  یب  وت  یئاـشن  نهآ  تسا  نارگ  هچرگ  وـت  رهـشب 
تیفاع لقع و  دنب  زا  یقشاع  .یسودرف.تشگ  هنازرف  قشع  دش  رود  درخ  تشگ  هناوید  هرابکی  لاز  لد  .یـسودرف.ارو  دناوخ  هناگیب 
هناوـید نم  ماـن  هب  لاـف  ءهعرق  دیـشک  تسناوـتن  تناـما  راـب  نامـسآ  .یئانـس  .يا  هناوـید  یتـسین  رو  یقـشاع  ینینچ  رگ  دوـب  نتـسج 

دنک هناریبد  تشگنا  ود  نوچ  هناریبد :  .يرهچونم.اـهبات  رب ، لـیجعتب  دز  یمه  حدـق  زا  زونه  ( 1) هناوج بارـش  هناوج :  .ظفاح.دندز 
رـسب همان  ناکیپ  نوچ  تسار  دنکف  ردنا  نتب  عقرم  هنادیَرب  نوچ  هنادیَرب :  .يرهچونم.هاگب  ریگ  بش  ردنا  نیدَُسب  تاودـب  راهب  تقو 

زا هقرخ  رد  هنادنر :  .ظفاح.دیرآ  دای  هناصلخم  یگدنب  قوقح  دیرآ  دای  هنابش  فیرح  نارـشاعم ز  هناصلخم :  .يرهچونم  .دنزب  ردنا 
.هناـبیرغ .هناـبیبط  .هناـشیورد  .هناتـسود  تسا : لـیبق  نیا  زا  .ظـفاح.میداهن و  هنادـنر  ءهویـش  نیا  زا  داـینب  دوب  ناوتن  قفاـنم  شیب  نیا 

.هنازور .هناسوه  .هنازیهرپ  .هنارایو  .هناتـشگنا  .هنارـصع  .هناحبـص  .هناگچب  .هنارـسپ  .هنارتخد  .هناکدوک  .هنافراع  .هناـملاع  .هناـمیکح 
.هناودره .هنامرجم  .هناخاتـسگ  .هنایفخم  .هنامرحم  .هنایماش  .هناودـنه  .هنارـس  .هناـعیب  .هنارعاـش  .هناـهاش  .هنادرگاـش  .هناـهام  .هنـالاس 

.دوب هدش  هتشون  عاقف »  » هملک نیا  لیذ  رد  يرهچونم  زا  نهک  يا  هخسن  رد  ( - 1  ) .نآ زج  هنالقاع و 

.هنآ

.راب ینارگ  زا  هدنلان  .هدنشک  سفن  یتخسب  ع ص ) [ ) ِْهن ]

.هنآ

.زینک .هدام ||  دنفسوگ  هیانکب ، ِا )  || ) .هعّجوتم .همَعاتُم  .هدننک  هلان  نز  ع ص ) [ ) ْنآ َن ]

.اهنآ

.يدعس.یمدوب اسراپ  تریسوکن و  یمدرک  یمتفگ  یم  هک  اهنآ  رگ  ناشوا :  .ناشیا  .نانآ  .نآ  ِج  ریمض ) )

.همهنآ
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ایا رایسب :  رادقم  نآ  .یسودرف.همر ||  نایم  زا  رس  دروآرب  همه  نآ  دابقیک  هش  دینشب  وچ  نآ :  مامت  بکرم ) ق  بکرم ، ِا  [ ) ِم [َه َم / 
.یبیبل ژاژ ؟ همهنآ  فال و  ّيوعد و  همهنآ  دش  اجک  ژاه  هتشگ و  دنژن  منابز  میب  ز 

.ینآ

.هجنگ طالخ و  نایم  هینیمرا ، هب  راوتسا  يژد  رهش و  مان  ِخا ) )

.ینآ

.رابدرب تیاغب  درم  ءامسالا || .) بذهم   ) .مرگ تیاغب  بآ  .نآ  (ع ص )

.ینآ

.ءاعنصب بوسنم  یناعنص ، نوچ  دیآ ، تبسن  ءای  ياجب  برع  تاملک  ضعب  رد  .ینا  دنوسپ ) ع  [ ) ین ي ]

.ینآ

.ًانآ .يروف  .روفلا  یف  ق ) یبسن ، (ص 

.ینآ

 : يولهپ ییَواک و  ییک و  يورـسخ و  ياـجب  یناولهپ ، .یناـیواک  .یناـیک  .یناورـسخ  ءاـی : نوچ  تسا  تبـسن  فرح  .ینا  دـنوسپ ) )
.یسودرف.شفرد یناورسخ  نامه  نویامه  شفرد  ینایواک  هتشارفارب  .یسودرف.نم  ّیناورـسخ  يوزاب  نیدب  نم  ّیناولهپ  رب  ياشخبب 

یناورـسخ نآ  دـمآ  راـبب  تخت  هاـش و  يا  مدروآ  تجاـت  نونک  .یـسودرف.ناخّرف  وا  نوخ  رب  دنتـسشن  ناوخ  دـنداهن  یناولهپ  یکی 
غاب نیا  زو  تسرپدبهپس  ناکدیر  نیا  زو  .یسودرف.ياپ  ود  یناورسخ  نآ  تدیجنرب  يارس  هدرپ  ناسنیدب ز  هدایپ  .یـسودرف.تخرد 

تیناوج نابز و  هداشگ  .یـسودرف.ياپ  دْراذگب  هوک  زا  دیـشوپب و  يابق  یناولهپ  یکی  ار  شنت  .یـسودرف  .تسـشن  یناورـسخ  نیا  و 
رپ ز بل  ود  .یسودرف.دورس  یناولهپ  یم و  ْندیـشک  دور  ياوآ  تسا و  مزب  هاگ  ارت  .یـسودرف.تسه  تیناولهپ  نتفگ  نخـس  تسه 

یناـیک نآ  كاـچ  درک  یمه  شرجنخ  نوـگبآ  رهز  زیت  نادــب  .یــسودرف.مرن  راـتفگ  رپ ز  ناـبز  یناـیک  مرــش  رپ ز  خر  ود  هدــنخ 
ءهراب نآ  رب  تسب  هب  ینایک  ناـیم  يدـنتب  .یـسودرف.تسجب  وجناـهج  زا  راـم  زوسناـهج  تسد  دـیزایب  یناـیک  روزب  .یـسودرف.شرب 

.يرهچونم.یناورسخ تمیش  تریس و  دوب  ندینش  رعاش  موظنم  ياهنخس  .یسودرف.تسشنرب  لدریش 

.لاب ینآ 

( - 1  ) .تسا فورعم  خـیرات  رد  مور  تلود  اب  وا  ياهگنج  و  .م .) .ق   182  - 247  ) .هنجاطرق روهشم  رادرـس  مان  .لاب  یناه  ( 1 () ِخا )
.Annibal. Hannibal

.تینآ
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زا یتیفیک  .ّتیئود  دننام  هدمآرد ، برع  ردصم  یلعج  تروص  هب  هک  یسراف  ِنآ »  » زا ماوع ، لوادت  رد  صِما ) یلعج ، صم  [ ) ین َي ]
.فطل .درک  ناوتن  يریبعت  نآ  زا  هک  نآ  زج  نسُح و 

.ندینآ

.ندینازیخ .ندیناروخ  .ندینانک  دنک : يدعتم  ار  ردصم  دیآرد و  رضاح  رما  درفم  زا  سپ  ندنا ،)  ) ندنآ هکنانچ  .ندینا  دنوسپ ) [ ) [َد
.ندینادنخ .ندیناتسیا  .ندیناریگ 

.سینآ

Anisum ( - 1 ( ) ینیتال )Anis يوسنارف , )  . ) .نوسینا نُز ) ینآ  ینانوی  زا  ( ) 1 () ِا ینانوی ، زا  )

.هتسینآ

.دوش هسینآ  هب  عوجر  ص ) [ ) ِت [َت / 

.هسینآ

هتسینآ ار  نآ  تسا و  هدمآ  زین  نآ  لاثما  هتـسب و  دادم  هتـسب و  نوخ  ینعم  هب  .دوش  زاب  يراوشدب  هک  هتـسب  زیچ  ره  ص ) [ ) ِس [َس / 
.تسا فحصم  ههبش  یب  هس  نیا  زا  تروص  ود  دنا و  هتشون  زین  هتشگرس  نزو  رب  هتسبنا  .هَملَد  ناهرب .)  ) .دنیوگ زین 

.نیلینآ

.Aniline ( - 1  ) .دنریگ گنس  لاغز  زا  هک  یگنر  ءهدام  ( 1 () ِا يوسنارف ، )

.نینآ

نابزب  ) هرهن .هچراغت  .راغت  .دوش  ادج  نآ  ءهرک  ات  دـننز  ینعی  دـننابنج  هدرک و  نآ  رد  غود  هک  کچوک  نیلافـس و  مخ  مین  .نینَا  ِا ) )
وبس و یطخ : ) يدسا ، گنهرف  زا   ) .دنریگ نآ  نغور  ات  دننابنج  یم  دننک و  يو  رد  تسام  هک  دوب  يرونخ  نآ  و  هنزریـش ، يرذآ .)

یمه تارغج و  مزیر  وا  رد  سپ  ردـپ  ناج  ارت  نینآ  رخآ  مرخب  .ناـّیط.نالاپ  میخ و  بور و  ياـج  ریـصح و  نیلوغ  نینآ و  رغاـس و 
رد هک  نونکا  مغود  .ناّیط  .منابنج  یمه  غود  نآ  زا  نغور  مشک  اـت  تخیر  مهاوخیم  وت  نینآ  رد  تسود  يا  مغود  .ناـّیط  .مناـبنج 

ًارهاظ و  ناهرب .)  ) .دوش ادج  غود  زا  هکسم  ات  دننز  مهرب  نادب  ار  تسام  هک  یبوچ  .ناّیط.وا ||  زا  نغور  مشکب  ات  منزب  دش  وت  نینآ 
.دنا هداتفا  هابتشاب  قوف  ءهلثما  ضعب  زا  دشاب و  لوعجم  مود  ینعم  نیا 

.هینآ

.اهنادبآ .فورظ  .ءانِا  ِج  ِا ) ع  [ ) [َي
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.هینآ

.مرگ تیاغب  .مرگ  تیاغب  يزیچ  .ینآ  ثینأت  ع ص ) [ ) [َي

.وآ

تـسا شوانـشآ  وا  فک  اب  دوج  هک  یتسد  یفیطل ؟ ای  یئانـس.وآ  ءهنایم  رد  هطوغ  دـنزب  واـکچ  غاـم  وچمه  هک  دـناوت  یک  بآ :  ِا ) )
دناوخ ناوت  مه  بآ  ار  وآ  هچ  دوب ، دناوتن  يوعد  نیا  دهاش  هورفش  فرش  تیب  .هورفش  فرش  .تسا  روانشآ  وا  می  رد  وآ  هک  یتسد 

.دنا هدرک  لقن  هنوگ  نیدب  اهگنهرف  نکل  دبای ، هار  نزو  ینعم و  رد  يرییغت  هکنآ  یب 

.اوآ

ام اب  ار  حدق  نآ  یقاس  يا  هد  اوآ  اوآ  شوخ  لبلب  يا  لمزا :  .ياوآ  حارص .)  ) .توص .هزاوآ  .ادن  .گناب  .زاوآ  (. 1) زاوآ ففخم  ِا ) )
نیا مهـس  بیهن و  اـب  تسیچ  گـناب  نیا  اـت  هک  اـتفگ  ار  هنمد  .یکدور  .اوآرازه  نونکا  ( 2) دنک رد  ناتـسب  هب  اوآرازه  .یکدور.هد 

ظ: غوردنب [  دنک  ورین  رتشیب  هچره  بآ  رتشیب  یمهـس  تسه و  ( 3 ()؟(  هن وت  راـک  رگد  اوآ  نیا  زج  ار  وا  تفگ  هنمد  تسیک  ياوآ 
اوآ هبادوس  تشد  نآ  زا  .یکدور.دنزگ  رازآ و  تْدشاب و  یگجنر  دنلب  گناب  زا  يراد  هتسسگ  لد  دنکفب  هدوب  تسس  غرد ]  دنب و 
رپس رب  دزب  .یسودرف.ياج  دمآردنا ز  رهپس  یتفگ  وت  يارد  يدنه  روپیـش و  ياوآ  زا  .یـسودرف.دیدب  شتآ  دمآ  مابب  ناویا  زا  دینش 
وچ .یـسودرف.سوک  ياوآ  قوب و  ءهلان  نامه  سوط  هاگرد  دـمآرب ز  هریبت  .یـسودرف.زرب  هوک  رد  شاوآ  دـیچیپ  هب  زرگ  دازهب  دوز 
لگ نوچ  دـش  هراـسخرب  دینـش  اوآ  هنوگنادـب  ورـسخ  وچ  .یـسودرف.يارد  يدـنه  ياوآ  قوـب و  مد  ياـنّرک  شردـنا  شوـگب  دـمآ 

گنچ زاوآ  هچ  يان و  زاوآ  هچ  .یـسودرف.تساخ  هاوخدب  ياوآ  روشک  ره  تسار ز  شیهاشداپ  دـش  لاس  هد  وچ  .یـسودرف.دیلبنش 
دمآرب .یـسودرف  ؟ سوک ياوآ  دیآ  شوگب  نامزه  هک  سوسف  يارـس  ردنا  لد  يدـنب  هچ  .یـسودرف.گنز  ياوآ  قوب و  ندیـشورخ 

.یـسودرف.نوسف نادرم  دـنزاس  هنوگنیدـب  نونک  یناوخ  زبس  رد  زبس  یمه  دور  ياوآ  تخاس  رت  هنوگرگد  دورـس  گـناب  هراـبرگد 
اوه دـش  نینهآ  نیمز  سوک  ياوآ  تساـخرب  هاـگرد  .یـسودرف.مرن ز  ياوآ  بوـخ و  نتفگ  نخـس  مرـش  دـنوادخ  يار و  دـنوادخ 

درک و هگن  دینش  اوآ  هراب  زا  وچ  دبهپـس  .یـسودرف.دوب  هچ  یناولهپ  نآک  تسنادب  دونـش  اوآ  وچ  ناکرت  رادهپـس  .یـسودرف.سونبآ 
اوآ وچ  بهار  هاگنامه  .یسودرف.مرن  ياوآ  بوخ و  نتفگ  نخـس  مرـش  زان و  زا  رپ  یناتب  نآ  اجک  .یـسودرف.دیدب  ار  خردیـشروخ 

هلمج همه  ابـص  داـب  كاـخ و  بآ و  شتآ و  کـلف  ياـبکوک  دیـشروخ و  هاـم و  .یـسودرف  .دـیدب  ار  وا  رید و  زا  دـمآ  دورف  دـینش 
دیشاب داش  .يرصنع.سوسف  لبلب  ياوآ  رب  يدرک  هک  سونفیذ  وا  مان  يا  هدیدناهج  .يرصنع.اوآ  میونشن  مینادن و  ام  دنَاوت  ناحِّبـسم 

اوآ هتــشارفرب  ناداـش و  ار  اـیند  تبحــص  هداد  يور  يا  .يرهچونم.دـمآ  ناوراـک  يارد  ياوآ  گـناب و  دـمآ  ناـگرهم  نـشج  هـک 
.دیارــسن بوـخ  شوـخ و  هـک  نودـیا  غاز  تـسا  راوـخ  نآ  زو  اوآرازه  مدرم  يوـس  دــش  یمارگ  شوـخ  گـنابب  .ورــسخرصان.ار 

شنتـشگ هار  اناد ز  دونـشب  ار  وا  لوق  .ورـسخرصان.مریز  ياوآ  هن  دیبن و  يوب  هن  دناوخن  دوخ  يوس  ار  نالهاج  رم  وچ  .ورـسخرصان 
.ورسخرصان.ناتسدرازه اه  سفق  گنت  رد  دَنامب  شوخ  ياوآ  نحل و ز  زا  .ورسخرصان  .یتساوآ  ام  وچ  ار  وا  رگ  تساوآ  شنتـشگ 

ادوس نشلگ  رـس ز  حبـص  ره  .یئانـس  .اوآ  نآ  تسا و  گنر  نیا  هک  ار  يراک  دنبرد  نایم  دیاشگن  چـیه  ار  نید  رقف  داب  هقف و  داب  ز 
نونغراـب گـنر و  هد  ناوغراــب  لــسگب  یپ  گــنر ، اوآ و  ءهچارــس  نـیا  زا  .یناــقاخ.مروآرب  اوآ  کــلف  رب  هآ ، روـص  زو  مروآرب 

.تیـص یناـقاخ || ؟ .اوآ  دونـشن  قح  زج  هک  ددرگ  ونـش  قح  ناسنادـب  دزیوآرد  دوخ  شوگ  تظفل ز  ؤلؤل  وـکنآ  ره  .یناـقاخ.اوآ 
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اهب یب  نادـب  يار :  .هدـیقع  .یـسودرف.مانکین ||  ونچ  هنامز  رد  دـبن  ماس  ياوآ  یتسدینـش  انامه  یگزاوآدـنلب :  .يرادربمان  .ترهش 
تسخن یـسک  مان  ات  ندیبلط :  .ءاعد  .توعد  .ندناوخ  ندرک ؛ اوآ  .یـسودرف.تسود -  نمـشد ز  ياوآ  دمآ  دیدپ  تسوپ  راوازـسان 

رادرک درک ز  تفگ و  اجک  نآ  ام  شیدـنادب  تشز :  راتفگ  درـس ؛ ياوآ  .ورـسخرصان -  ؟ اوآ شینک  نوچ  قلخ  عمجم  رد  يزوماـن 
، ناتسدرازه ینعم  هب  اوآرازه ؛ .یـسودرف.دنروخ -  رب  ناهج  زا  راگزور  سب  هن  دنرب  رفیک  میـشاب  هتفر  ام  وچ  درـس  ياوآ  بوخان و 
ظ: ( - 2  ) .تسا هیبش  ینیطال  ( Vox  ) سکو اـب  زاوآ  اوآ و  ءهملک  ( - 1  ) .تسا توـص  گـناب و  ینعم  هب  ياوآ  رازه و  زا  بکرم 

له هلأسف  ۀـبیه  ۀـبیر و  دـسالا  یلع  لخدا  دـق  توصلا  کلذ  نا  ۀـنمد  ملع  و  تسا : نیا  ترابع  عفقم  نبا  ءهمجرت  رد  ( - 3  ) .دشک
وا تسد  زا  کسامت  کلامت و  نانع  هک  دربب  ياج  زا  ار  ریـش  نانچ  وا  زاوآ  و  یهاشمارهب : رد  ...توصلااذـه و  عامـس  کلملا  بار 

...داشگب هنمد  رب  دوخ  زار  دشب و 

.خاوآ

.مرن ياوآ  ناـهرب || .)  ) .بیـصن .تمـسق  ِا )  || ) .يوـلوم.وا ءهناـمیپ  ناـمیپ و ز  خاوآ ز  ادرد :  .سوـسفا  .ياو  .هآ  .خوآ  توـص ) )
.دوش مرن  هب  عوجر  .سیسح و  .یفخ  توص  .سمه 

.ناداوآ

.نادابآ بکرم ) (ص 

.راوآ

.درک عفد  ار  نانآ  ْیناـملراش  ق .   . رد 168 ه دـندرب و  نتخات  اپورا  رب  نرق  هس  تدـم  هک  یئاتلآ  لارا و  مدرم  زا  یموق  ماـن  ( 1 () ِخا )
.Avars. Avares ( - 1)

.راوآ

.میراوآ هناخ  وت ز  ءهلغـشم  ام ز  هک  میوگ  نخـس  ات  زاغام  هلغـشم  جاجل و  ردبرد :  .هداتفارود  نآ  زج  نطو و  ای  نامناخ و  زا  (ص )
وت وت  كاخ  نم  يداب و  وت  .دعـسدوعسم  .راوآ  نامناخ  ترورـض ز  زجعب و  مدش  نانوعرف  دندتـسب  نم  درپس و ز  نمب  .ورـسخرصان 
هک حرـش ؟ مهد  نوچ  تسا  رادـلد  لد و  نم ز  رب  هچنآ  .یناقاخ  .هدـمآ  راوآ  نم  ربص  وت  كانـشتآ  يوخ  اب  وت  كاشاخ  نم  بآ و 
زا تنیرفآ  حبص  هتشگ ز  يا  .یتکیسخا  ریثا  .تسا  راوآ  نم  رب  زا  تسا  لد  رو  تسا  مورحم  وا  رد  زا  تسا  نت  رگ  تسا  رایسب  سب 

نوریب ندرک ؛ راوآ  .یناـقاخ.راوآ -  رمع  بایـسارفا  لـیخ  تسا  لـجا  متـسر  میب  زک  هآ  .يرایرهـش  يداـمع.راوآ  یئاوـنیب  بش  نم 
ءهفینحوـبا .راوآ  دـنک  ینمـشد  زا  هـن  رازغرم  ریــش ز  حـشرم  ار  هـچب  رم  دـهاوخ  درک  وـچ  نداد :  ـالج  .ندرک  یفن  .جارخا  .ندرک 

هک مج  کلامم  ثراو  نایک  جات  هوکـش  نیمار .) سیو و   ) .راوآ ندرک  هشیب  ار ز  نانزوگ  راسهک  ندروآرد ز  ار  ناگنلپ  .یفاکـسا 
رادـیب ار  هتفخ ت  نت  نـیا  نـک  راوآ  لد  ار ز  دـسح  رکم و  یطخ .) گـنهرف ، زا   ) يدـسا ( 1) .راوآ تـسا  هدرک  راوآ  شکلاـمم  زا 

؛ راوآ یب  .دعـسدوعسم -  .مـنکن  وـگ  نـکم  راوآ  نـت  ار ز  مـلد  سپ  یهت  رهم  زا  تـلد  يا  تـسلد  وـت  رهم  ياـج  .ورـسخرصان.نک 
یب .جرم  جره و  ِا )  || ) .ورـسخرصان ؟ راوآ یب  راـک  رازه  نیدـنچ  ندرک  تسیاـبب  هک  ار  يادـخ  مراـک  هچب  نـم  هدـعاق :  فـالخرب 
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راوآ رهـش  هک  رتـسگ  نخـس  هن  وس  کـی  مشخ  باوج  زا  یناـمب  نوچ  یئوج  گـنج  يریگ  مشخ  هنتف :  .داـسف  .یئوـشبلب  .یباـسح 
نینچ هاگان  تما  نیا  ناسخ  دب  لعف  زا  .ورسخرصان.تسا  راوآ  هب  راک  زورما  هچرگ  دوب  دهاوخ  لدعب  ادرف  راک  .ورسخرصان  .تسین 
اهراک نینچ  رب  تلد  دـچیپن  جـنر :  .رازآ  .دـتفیب ||  لعن  ندرک  خاروس  ماگنه  هک  نهآ  ءهزیر  .ورـسخرصان ||  (. 2) يراوآ تساخب 

رازه وا  زا  کی  ره  هدرک  راوآ  هدکتب  رازه  رماع :  دابآ و  لباقم  .هداتفارب  .ناریو  .بارخ  .یـسودرف.اهراوآ ||  رامیت و  جـنر و  نیدـب 
دنامن نشوجب  زج  اوه  هزین  دنامن ز  نشور  زور  هپس  درگ  ز  رابغ :  كاخ و  درگ و  .يزار ||  يریاضغ  .راکش  هدرک  رهقب  هدنرد  ریش 

هک میوگ  راوآ  خرچ  يورب  هدرتسگ  منیبب  ار  هّرجم  هک  هگره  .یسودرف.هام  دیشروخ و  یئانشور ز  دشب  هاپـس  درگ  نابـسا و  راوآ  زا 
ار شیوخ  راگن  امغی :  .لواپچ  .هراغا  .تراغ  .روآ ||  .نیقی  .يرایرهـش ||  يدامع.راسفا  دـنا  هدرک  نودرگ  رب  تردـق  بسا  رهب  ز 

.یخرف.درک راوآ  رتشوش  ناوراک  یئوگ  غاب  دـیردرب  ناتـستبت  ياه  هفان  یئوگ  داب  .یخرف.راوآ  مدرک  وا  ءهسوب  ءهنیزخ  متفرگرب  رد 
يور زو  شبنجب  کلم  هدمآ و  شورخب  رکـشل  رادرک  هچ  دوب و  طمن  هچ  رب  ناهج  هک  يدید  دومحم  تلود  زا  دش  رود  وا  ءهیاس  ات 

رم ناهیگ  .يرهچونم.راوآ ز  هدش  هدرب  رتخا  نوگن  وید  زو  زاب  مجب  تس  هدیسرب  مج  يرتشگنا  .یخرف.راوآ  همه  هنیزخ  هتشگ  رگد 
هب تفلز  بکوم  کـنآ  زا  تسا  کـشم  ءهفاـن  رپ  هر  كاـخ  نیمار .) سیو و   ) .راوآ هب  يدرب  لد  وـت  شک  اریزا  راـچانب  دـهاوخ  ارت 

ار نآ  هّماع  .نآ و  زج  هتخت و  ریت و  چـگ و  رجآ و  گنـس و  كاـخ و  زا  يا  هناـخ  نداـتفا  زا  دزیرورف  هچنآ  .یناقاخ.هدـمآ ||  راوآ 
هن تبحـص  هن  تبغرب  ایند  لها  اب  دنمدرخ  هجراوا :  .هرامَا  .هرامـش  .باسح  .هراوآ  .هرامآ  .رامآ  .ندـنام ||  راوآ  ریز  دـنیوگ : راوه 

ثراو ناـیک  جاـت  هوکـش  یباـسح :  یب  .یغولـش  .جرم  جره و  .روـج  ناـهرب .)  ) .متـس .رازآ  .ورـسخرصان ||  .دراد  راوآ  هن  راـک و 
وت کلم  لدع  رد  تسین  مولظم  وت  لدع  کلم  رد  تسین  گنهرف .) زا   ) يدـسا .راوآ  تسا  هدرک  راوآ  شکلامم  زا  هک  مج  کلامم 

دوخب قاحـساوبا » رهد  هاش   » هب مج » کلامم  ثراو   » ءهلمج رییغت  اب  یلامج  رایعم  بحاـص  ار  تیب  نیا  ( - 1  ) .ینور جرفلاوبا  .راوآ 
.تسا ناریاب  نایقوجلس  ءهبلغب  هراشا  ( - 2  ) .تسا هداد  تبسن 

.هجراوآ

: تسا هراوا  بّرعم  هجِراوَا  فحـصم  هملک  نیا  مـنکیم  ناـمگ  مـجع .) راـهب   ) .هیموـی باـسح  درف  هماـنزور و  .هـچراوآ  ِا ) [ ) ِج [َج / 
بّرعم نیواودـلا ، باحـصا  بتک  نم  هجراوالا  جَرَو .) يداـبآزوریف :  ) .هوحن جارخلا و  یف  نیواودـلا  باحـصا  بتک  نم  هجراوـالا ؛

ةّدِـع یه  تاـجارخالا و  ةدـیرج  یلا  لـقنی  مث  ناـسنا ، ّلـک  یلع  اـم  هیف  تبثی  يذـلا  جذـیجنالا ، اـهیلا  لـقنی  ّهنـال  لـقانلا ، يا  هراوآ 
.دوش هجراوا  هراوَا و  هب  عوجر  جَرا .) يدابآزوریف :  ) .تاجراوا

.یگراوآ

رد درادـن و  موـلعم  نـطو  نـیعم و  ياـج  هـکنآ  ِلاـح  .ناـمناخ  زا  یگداـتفارود  .یلزنم  یب  یناـمناخ و  یب  .ـالج  صماـح ) [ ) ِر [َر / 
یئوگ ز دـنچ  تس  هداتفا  هناهب  جـح  نتفر  دـهاوخ  یمه  یگراوآ  رای  دور :  یئاجب  یئاج  زا  تشیعم  یتخـس  اـب  ءارق  اـی  اـهارحص و 

 || .يدعـس.یگراچیب هب  لد  هنب  هنرگو  یگراوآ  هب  ِْهن  ناهج  ردـنا  رـس  .يولهد  نسح  .تس  هداتفا  هناخ  مصخ  اب  راـک  هبعک  ءهناـخ 
.یناشیرپ .ینادرگرس 

.ریگراوآ
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.بساحم .ریگ  هرامآ  .ریگرامآ  .ریگ  هراوآ  بکرم ) فن  )

.هراوآ

راوـخ و مـغ  راز و  هـمه  ناـگراچیب  تـخب و  هدـش  مـگ  اـیا  بـیرغ :  .ردـِبرَد  .نادرگرــس  .هداـتفارود  نـطو  زا  .راوآ  ص ) [ ) ِر [َر / 
زا ما  هراوآ  هناخ  زک  تفگ  ودب  .یسودرف...تسا  مک  هرهب  شیداش  زور  زا  هک  تسا  متـسر  ناشندب  ءهراوآ  هک  .یـسودرف.ناگراوآ 

نونجم ام و  .هورفـش  فرـش  .رمـس  وچ  ناهج  رد  هراوآ  تمـصخ  لثم  وچمه  هدنور  تتیـص  مان و  .يدـسا.ما  هراویب  درم  یکی  ناریا 
.دلب زا  یفنم  .هدش  جارخا  .دعبُم  .هدرک  نوریب  نطو  زا  .میا || ؟ هراوآ  زونه  ام  دیسر و  اه  بلطمب  وا  نونج  تشد  رد  میدوب  رفسمه 

نامناخ زا  وت  یلوسر  لآ  راتسود  رو  نیمار .) سیو و   ) .دندرک هراچیب  رتخد و  یب  ارم  دندرک  هراوآ  نام  ناخ  زا  ارت  نطو :  زا  ّولجم 
يارب زور  ره  دش  هراچیب  دندرک  هراوآ  ار  وا  داتـسرف و  دبهفـِصا  ناتـسهک  هب  مشح  اب  ار  دیز  نبدـمحم  .ورـسخرصان.هراوآ  تدـننک 

دـش هراوآ  هنوگنادب  ناهج  ردنا  سک  شدادـن  یناشن  ناشنو :  مان  یب  .هدـیدرگ  مگ  ناتـسربط || .) خـیرات   ) .داتـسرفیم دـصاق  نامَا 
ره تسا  رـضخ  ار  بلط  ءهراوآ  .یـسودرف.تشد  هوک و  رد  هلمج  رـس  میْهنب  هک  تشگ  هراوآ  دیـشمج  وچ  دیابب  .یـسودرف.ناهگان 
هک سکنآ  هیامرپ  هک  تسخن  زا  يوَگ  دز  ناتـساد  یکی  هتخیرگ :  .بئاص ||  .تسیئادـخان  جوم  ره  ار  ناگتـسکش  یتشک  یهاـیگ 

بـش ناگدنزیرگ  ّمُد  هب  .یـسودرف  .هب  هتـشگرب  هراوآ  گنج  زا  ای ]  ینعی  رگ [  هب  هتـشک  تدـیآ  شیپ  هاوخدـب  وچ  تسجن  نمـشد 
دنتفگ ملاید  رام :  رات و  .هدنار  .هدنازیرگ  .نازیرگ  .قرفتم  .ناشیرپ  .هدنکارپ  .يدسا.يوجم ||  ششیب  هراوآ  دش  نمشد  وچ  يوپم 
هدایپ نوچ  عضوم  نیا  رد  هک  میرادرب  ار  ناـشیا  مینز  نراـق  دبهفـصا  ناـگدایپ  رب  لوا  اـت  هد  يروتـسد  ار  اـم  تسوکین  هاـگیاج  نیا 

خیراـت  ... ) هتفاـی و یگریچ  هدرک و  هراوآ  ار  هداـیپ  دـندمایب و  داد  تصخر  دـیز  نـسح  .درادـن  تسدـب  چـیه  راوـس  دوـش  هتـسکش 
نسح هلودلاءالع  دبهفصا  و  ناتسربط .) خیرات   ) .دینادرگ هراوآ  درب و  ناشیا  رسب  نتخات  هاگان  تفای  ربخ  ریگمشو  نوچ  ناتـسربط .)

تیالو هزرهب  ینکیم  وت  تسیچ  نیا  دنتفگ  و  دابآ :  لباقم  بارخ ، ناتـسربط || .) خیرات   ) .درک هراوآ  تسکـشب و  مشح  هلمج  اب  ار 
.متس .ملظ  ِا ) (. || ) ناتسربط خیرات   ) .یتفرگ شیپ  نایـصع  دراد  وت  اب  ناطلـس  هک  قح  نادنچ  اب  يدرک و  هراوآ  بارخ و  نتـشیوخ 

( - 1 (.) ناهرب  ) .دتفیب لعن  زا  نآ  دننام  رتسا و  بسا و  لعن  ندرک  خاروس  ماگنه  هک  هزیر  نهآ  ناهرب || .)  ) .نیقی .قیقحت  .رازآ || 
نوچ هک  هاگآ  سیو  راک  دـش ز  هیاد  وچ  رـسَا :  .ْیبَس  .ندرب  تبرغب  ندرب ؛ هراوآ  تادا - .) زا  دـیؤم  لقنب   ) .شرع كـالفا ؛ ءهراوآ 

ز ندش :  عیاض  .ندش  مگ  .ندش  رود  ندش ؛ هراوآ  نیمار - .) سیو و   ) ...شناگدید رد  دش  کیرات  ناهج  هاشنهش  ار  وا  درب  هراوآ 
درگ رپ ز  رـس  دردرپ و  درک  ملد  درک  بساتـشگ  هکنیا  تفگ  دینیبب  دنارب  ناشیا  شیپ  ینتفگ  همه  دـناوخب  ار  ناگدـیدناهج  رکـشل 

 - .یسودرف.راد هویم  دش  هراوآ  نم  غاب  رابب ز  دمآ  هک  متفگ  هک  هگنادب  لامه  یب  رورـس  ناهج  ردنا  دش  لای  دروآرب  ات  شمدرورپب 
هک ورـسخیک ]  هاش [  زوریپ  تفگ  نایناریاب  ندنام :  تخت  جات و  زا  .ندنام  رود  تنطلـس  زا  هاگ ؛ تخت و  زا  ندیدرگ )  ) ندش هراوآ 

نطو نامناخ و  زا  .یسودرف.تسیکی || -  یناگدنز  اب  گرم  ارو  تسیکدنا  ماک  مان و  وا  رب  یتیگ  هاگ ز  ددرگ ز  هراوآ  وچ  نمشد 
.تسا هدش  هدروآ  زین  راوآ  لیذ  رد  ینعم  نیا  ( - 1 ! ) وش مگ  وش ؛! هراوآ  .نداهن -  ناهج  رد  رس  .ندنام  رود 

.هراوآ

تـس هدنامن  رید  سب  دنـسیون :  نآ  رد  یناوید  ءهدنکارپ  ياهباسح  هک  راوآ  .هرامآ  .رامآ  .هجراوا  .باسح  رتفد  .باسح  ِا ) [ ) ِر [َر / 
.يزعم.رتفد هراوآ و  وت  ناویدب  دنرآ  ار  ناکلم  کلم  هک 
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.ندرک هراوآ 

.نداد ءالج  .ندرک  دیعبت  .جارخا  .ندرک  نوریب  ( بکرم صم  [ ) ِر َك َد [َر / 

.ریگ هراوآ 

.بساحم .هریگ  هراوآ  بکرم ) فن  [ ) ِر [َر / 

.يراوآ

.هوک نتخیرورف  ندش و  درخ  زا  هدوت  ياهگنس  اهکاخ و  ِا )  || ) .یگراوآ صماح ) )

.نیراوآ

.ناوریس لحاسب  هعالک  هوک  کیدزن  ناریا ، یبرغ  ّدح  رد  یّلحم  مان  ِخا ) )

.زاوآ

ار وا  زاوآ  دینشب  وچ  .یسودرف.گنلپ  مرچ  ریش و  لد  دّردب  گنج  زور  یمه  شسوک  زاوآ  زا  گناب :  حارص .)  ) .توص .اوآ  ( 1 () ِا )
.یـسودرف.دیدپان دـش  وید  وا  زاوآ  زا  دیـسر  متـسر  وچ  دـب  ناوداـج  روخ  .یـسودرف  .گرتس  ریـش  وچ  یگنج  بسا  نآ  رب  گربـت 

زایرـس لاـپوک  مخز  ناـمه  نـم  زاوآ  يوـکرک  دینـشب  وـچ  .یـسودرف.يوا  زار  یمه  كدوـک  تسنادـن  يوا  زاوآ  دینـشب  هدنتـسرپ 
رس دیآ  ردنا  كاخ  هب  لیحر  لبط  زاوآ  دزیخرب  وچ  .یسودرف.گنلپ  دسرتن  هبور  زاوآ  گنجب ز  نم  اب  دیشاب  رای  رگا  .یـسودرف.نم 
زا هاگپ  دادـماب  بش و  نآ  تفخب  .یـسودرف.دوپ  رات و  یب  زاوآ  زا  تشگ  اوه  دورـس  گـناب  قوب و  ندـیلان  .یـسودرف.لیپ ز  ریش و 

زاوآ مروش  نایم  يرادرب  وچ  .یسودرف.دیمرآورف  خساپ  راتفگ و  دینش ز  رهاوخ  زاوآ  وچ  ردارب  .یسودرف.هاش  داشگب  مشچ  وا  زاوآ 
خیرات  ) .دـنراد نم  زاوآ  هب  شوگ  دننیـشنب و  زیلهدـب  اـت  متفگ  ار  شیوخ  موق  نم  نیمار .) سیو و   ) .زاـب دـهد  خـساپ  ار  وت  زاوآ  رم 

ّرک یقهیب .) خیرات   ) .درک مامت  ثیدح  ات  تفگن  چیه  دـید  ار  يدرم  درک  هاگن  هدیـشوپ  هناگیب  دیونـشب  دـمحاوبا  زاوآ  ریما  یقهیب .)
دب نیا  رب  هدـش  هنتف  وـت  تسا  زآ  موـش  تخب  يوـلگ  زاوآ  .ورـسخرصان.باوص  ار  اـطخ  مشچ  دـنک  روـک  قـح  زاوآ  زا  لـطاب  دوـش 

بیکرت توق و  هک  مرب  یم  ناـمگ  .یئانـس.زاوآ  فیعـض  يوـق  دـشاب  هکنآز  زار  یئوـگب  رگا  يوـگ  يوـق  اـب  .ورـسخرصان.يزاوآ 
هکناـنچ وت  هنمد .) هلیلک و   ) .تسا هدوب  یتـبیر  ار  کـلم  زاوآ  نیا  زج  تفگ  هنمد  هنمد .) هلیلک و   ) .دـشاب زاوآ  روخارف  نآ  بحاـص 

 [ ریش زگره [  هنمد .) هلیلک و   ) .دیسریم کلم  شوگب  وا  زاوآ  هک  مدید  يواگ  هنمد .) هلیلک و   ) .يآ نخس  رد  نم  اب  دنونشب  ارت  زاوآ 
تسا زاوآ  نآ  ببس  تفگ  هنمد .) هلیلک و   ) .يدمآ هابور  شوگب  كانمهس  زاوآ  هنمد .) هلیلک و   ) .هدونشن وا  زاوآ  دوب و  هدیدن  واگ 
ناـطب هک  تساـخرب  زاوآ  هنمد .) هلیلک و   ) .يوـق زاوآ  فیعـض  لد  تفآ  تسا و  فلـصت  لـقع  تفآ  هنمد .) هلیلک و   ) .يونـشیم هـک 

ناقـشاع همان .) نابزرم  زا  (؟ .يا هدینـشن  هابور  زاوآ  هک  يا  هدـید  اجک  ناریـش  لاگنچ  وت  هنمد .) هلیلک و   ) .دـنرب یم  ار  تشپ  گنس 
میرتهک ام  دنتفگ  زاوآ  هب  هرعن :  .خژ  .دنلب  گناب  .دنلب  ياوآ  .دایرف  .شورخ  .يدعس.زاوآ ||  ناگتشک  دیاینرب ز  دنقوشعم  ناگتشک 

هب متسر  دیدنخب  .یسودرف.رای  دینادم  نادزی  كاپ  زج  هک  رایرهش  نامز  نآ  تفگ  زاوآ  هب  .یـسودرف.میرذگن  وت  نامرف  يار و ز  ز 
.یسودرف.میا هدنب  ار  هاش  ناهج  ردنا  دوخ  میا  هدنز  ات  دنتفگ  زاوآ  هب  .یـسودرف  (. 2) تفج هیامنارگ  شیپ  هب  نیشنب  هک  تفگ  زاوآ 
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هدنتـسرپ ناـبرهم و  لدـب  میا  هدـنب  اـم  دـنتفگ  زاوآ  هـب  .یـسودرف.راگزور  هـب  نارادـمان  يا  هـک  رایرهـش  ناـمز  نآ  تـفگ  زاوآ  هـب 
کین هاش  يا  هک  تساخ  زاوآ  هدید  زا  نیا و  تفگب  .یسودرف.زارد  دنامن  ینامداش  مغ و  زارفرس  ياک  دنتفگ  زاوآ  هب  .یسودرف.میا 

دب تمـشچ  دانیبم  رایرهـش  ياک  دنتفگ  زاوآ  هب  .یـسودرف.هاپس  نایم  ناشفرد  یـشفرد  هار  دـمآرب ز  هریت  درگ  یکی  تسارداد  رتخا 
زاوآ هب  تسدـب  یغیت  عمـش  ِرب  شوایـس  .یـسودرف  ! دَْرب هاش  يا  هک  یتفگ  زاوآ  هب  دربن  ردـنا  هاش  ِمک  يدـید  وچ  .یـسودرف.راگزور 
ناج دش  هشیدنارپ  .یـسودرف  ؟ تفهن ردنا  تسیچ  ار  قودنـص  هک  تفگ  زاوآ  هب  نت  کی  درک  هگن  .یـسودرف.تسشن  دیاشن  یتفگ 

.یـسودرف.هاپس هدـیزگ  يا  تفگ  زاوآ  هب  هاگدروآ  هریت  نادـب  دـمایب  .یـسودرف.يوگب  یئاجک  زا  تفگ  زاوآ  هب  يوا  زا  تخدـنیس 
زا يدوب  متصخر  رگ  هک  رادمان  نآ  سپ  اتفگ  زاوآ  هب  .یسودرف.تشاد  زاوآ  هدنّرغ  ربا  نوچ  هک  تشادزاب  دوخ  يوس  ار  هرهب  موس 

دوب هچ  رایرهش  نامز  نآ  تفگ  زاوآ  هب  .یسودرف.رایدنفسا  خرف  رومان  يا  هک  راسگرگ  نامز  نآ  تفگ  زاوآ  هب  .یـسودرف.رایرهش 
ناهج هاش  ناتـسدریز  يا  هک  يدـمآ  شوجب  اـهلد  زاوآ  زک  يدـمآ  شورخ  سپ  نآ  زا  ناویا  زا  .یـسودرف.راک  نادرم  ناریلد و  يا 

كرت و رب  لاپوک  زاوآ  .یـسودرف.دوسب ز  دـیابب  تباکر  نانع و  دوز  دـنتفگ  زاوآ  هب  ناـناوج  .یـسودرف.ناهندب  لد و  هریت  دیـشابم 
یمه هکنآ  يا  .یسودرف.هالک  نهآز  دنداهنرب  رـسب  هاش  زاوآ  رکـشل  همهنآ  دینـش  .یـسودرف.دورد  ار  نیمز  نودرگ  داد  یمه  دوخ 

همه بش  دب  زاوآ  کی  تشاد  نذؤم  کی  دب :  کین و  زا  معا  توص ، .ندناوخ  .ورـسخرصان.یناسر ||  نامـسآ  رب  زاوآ  نم  تنعلب 
مدروآ هیدـه  وا  زاوآ  زا  دوب  نیا  متحار  ...دز  گناب  ناتـسرفاک  ناـیم  رد  دوخ  زاوآ  قشاـع  نذؤم  نآو  ...دوخ  قلح  يدـیردیم  بش 

نآز دـش  گـنت  شلد  یتفگـش  شوگب  دـمآ  زاوآ  مه  نیا  راـب  هس  شورـس :  .بیغ  يادـن  .فـته  .يوـلوم ||  ؟ وـک درم  نآ  رکـشب 
يدینـش زاوآک  دـیوگ  یمه  هک  سکنآ  .یـسودرف.ناشدومنب  زاوآ  هک  مه  ناـنچ  ناـشدومرفب  وا  نوچ  دـندرکب  .یـسودرف  .شورخ 

زاوآ دراد  یلع  لوق ، زا  ینعم  ملتُشا :  .ناهرب  یب  .ینعم  یب  يوعد  .مان ||  .ورسخرصان ||  .شلاحم  شوینم  لهاج و  نآ  زا  شیدنم 
.ورـسخرصان ریجخن ؟ یـشابن  ّيریگن و  ریـش  یپ  نوچ  يادخ  ریـش  زا  یمریم  ارچ  زاوآ  هب  وت  ریفوت  دنادب  ریـصقت  زک  دیاب  درم  وا  زج 

.تیاکح .هزاوآ  .یهاگآ  .ربخ  .یئانس.نغز ||  زا  ( 3) داز ءههیش  دناد  داتسا  ضیار  درگ  زاب  يوعد  زاوآ و  زا  شاب و  ینعم  قدص و 
مان و دونشن  نامه  يوا  زار  یسک  دنادن  ات  نادب  ...یهت  يدرک  دوز  ناج  ار ز  شنت  یهگآ  هاش  مرادن ز  یتفگ  وچ  ثیدح :  .تیاور 

مان بایسارفا ]  زا  وا [  زا  یتیگب  .یسودرف.شیوخ  زاوآ  رکشل  زا  مراد  ناهن  شیوخ  زار  یکی  نداشگ  مهاوخب  .یـسودرف.يوا  زاوآ 
(4) گـنت مرک  ِرب  شهاپـس  یتـفر  وچ  گـنجب  يدیـشک  وک  اـشداپ  نآ  ره  .یـسودرف.تسین  زار  وت  دـشاب ز  زار  نم  تسین ز  زاوآ  و 

سک ره  زا  هدرک  ناهن  شیوخ  زار  نزریپ  اب  تفگ  یمه  .یـسودرف.يدنشب  ناتـساد  نیا  زاوآ  وچ  يدمآک  شرکـشل  يدش  هتـسکش 
زاوآ زو  دندش  نایرگ  مور  همه  رسارس  .یسودرف.نیا  زار  درخرپ  زجب  دنادن  نیا  زاوآ  تسه  يا  هنوگ  ره  .یسودرف ز  .شیوخ  زاوآ 
زاوآ مان و  دب و  کین و  يوا ز  زار  همه  یتفرگ  شسرپب  رکِذ :  .يروآ  مان  .ترهش  .تیـص  .هزاوآ  .یـسودرف.دندش ||  نایرب  روپاش 

رد وا  زاوآ  مان و  دوش  ناهج  ددرگ  زاوآرپ  سپ  نآزو  .یـسودرف.شرکشل  زا  هاش و  زا  نیئآ و  شروشک ز  زا  دادیب و  داد و ز  يوا ز 
تـسیکی ار  ام  جونق  مور و  نونک  هتخورفارب  نارطم  ياپیلچ  هتخوس  دش  سیـسق  رانز  وچ  ءالتعا :  .قنور  .هوکـش  .یـسودرف.ناهن || 

.ینغت .ءانِغ  .نسح  توص  .هزاوآ  طاوطو .) ( ) ینجنبر  ) .همغن .هدیقع ||  .يار  .لوق  .یـسودرف.تسیکدنا ||  حیـسم  شیک  زاوآ  وچ 
زاوآ هب  يدورـس  .یـسودرف.تسرد  دبوم  دناوخرب  زاوآ  هب  تُسا  دـنز و  ءهمان  هاگ ]  رب  وا [  رب  هداهن  زاهد :  .نحل  .گنهآ  .ندـناوخ 
زاوآ مـه  ار  ین  گـنچ و  فد و  درک  زاـس  لزغ  نـیا  ءهدنیارــس  .یــسودرف.دیرفآ  داد  وـت  یناوـخ  ْشنوـنکا  هـک  دیــشکرب  شوـخ 
نیا کیل  رورغرپ  دش  دوخ  زاوآز  یسک  ره  .یسودرف.نارگشمار  زاوآ  ّيداش و  نارک ز  ات  نارک  زا  تشگ  غاب  نیمز  .یسودرف.درک 

گنچ زاوآ  دوب  یک  .راطع  ؟ منک هچ  رک  شوگ  تسا و  روک  مشچ  تسا  زاوآ  لامج و  ملاع  همه  .راطع.روبز  بحاص  رب  تسا  متخ 
.حور توق  نآ  تسا و  سفن  ّظـح  نیا  هک  شوخ  زاوآ  تسا  بوخ  يور  زا  ِْهب  .يولوم  ؟ مصا ّسح و  یب  شوگ  ياربزا  مب  ریز و  زا 
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ناهش تسد  رد  تسا  یشوماخ  .يرهچونم ز  .غرم  زاوآ  دوب  اجنآ  دوب  یغاب  اجک  ره  نآ :  زج  ریده و  .عجس  ناتـسلگ || .)  ) يدعس
.يدعـس.شزاوآ دوب  زیگنا  برط  قشاع  غرم  دلان  یم  شوخ  هک  تسا  يدرد  ار  ام  برطم  .راطع.زاوآ  دـنام ز  سفق  رد  لبلب  هک  زاب 

نیا زا  دیمون  رگا  نیمار .) سیو و  ) .مدرگ زاوآ  ناهج  رد  یتشزب  مدرگزاب  نم  رگ  هک  یتفگ  یهگ  هرهُش :  .رهتشم  .روهشم  .رَمَس  || 
رد ات  لهب  مدرگزاب  نونکا  مه  یتفگ  یهگ  ماندب :  .يدب  هب  روهـشم  نیمار || .) سیو و  ) .مدرگ زاوآ  ناهج  رد  یتشزب  مدرگزاب  رد 

یلع .دمآ  زاوآ  تهج  شش  زا  مدرک و  اعد  نم  ارت  لصو  ربخ  مدینش  تخب  زا  شود  نیمآ :  نیمار || .) سیو و  ) .مدرگ زاوآ  ناهج 
(. - یقهیب خیرات   ) .ناغرم رگید  نتفرگ و  لصاوح  رهب  زا  دندوب  هتخاس  اهزاوآ  دوب  هدومرف  يو  هچپیت :  .هچپیت  پیت و  .یناسارخ || 

تشد نابسا ز  زاوآ  يان و  وغ  .یسودرف.هام  هدرک  مگ  هار  کلف  رب  یمه  هاپس  ّوغ  نابسا و  زاوآ  زا  ههیش :  .هنش  .لیهَـص  بسا ؛ زاوآ 
؛ ندروآرب زاوآ   - .یسودرف.هار هوک  رب  تسج  یمه  نابایب  هاپـس  گناب  نابـسا و  زاوآ  .یـسودرف.تشذگرب ز  اوه  زا  یمه  یتفگ  وت 

يا هفرص  دیهان  یئارسلزغ  ناتـسلگ .)  ) .دروآرد اوه  زا  غرم  هک  دروآرب  يزاوآ  و  لالها :  راهد .)  ) .رهج ندناوخ  .توص  ندیـشکرب 
 : ندـناوخ یلاع  توص  اب  ندیـشکرب ؛ زاوآ  .ندز -  هحیـص  .ندروآرب  گناب  .ظفاح.زاوآ || -  دروآرب  ظفاح  هک  ماـقم  نآ  رد  دربن 

؛ نداد زاوآ  .یّنغت -  ندـناوخ ؛ زاوآ  .ظفاح -  زاوآ ؟ دـشکرب  هک  وگـشوخ  لبلب  تساجک  زاب  دـشخب  حور  حار و  لـگ  مدـقمب  اـبص 
شنادــب هزرگ  خــساپ  داد  زاوآ  نوردــنا  ماد  زا  وـهآ  ندروآرب :  اوآ  .توـعد  .نیذأـت  .ندــناوخارف  .ندــناوخ  .ندرک  ادــن  .ءادــن 

يا هک  داد  زاوآ  سوواک و  تشگ  نیمغ  .یـسودرف.دابب  یگرزب  جاـت  تخت و  دـش  هک  داد  زاوآ  هسیو  هیـس  بلق  .یکدور.دادزاـب ز 
زاوآ خرف  رکـشل  نادب  .یـسودرف  داش ؟ تخب  زا  تسیک  هگیاج  نیا  هک  داد  زاوآ  دمآ  ریَد  کیدزن  هب  .یـسودرف.داژن  خرف  نارادـمان 

داد زاوآ  هدرپ  زا  رتهم  نز  .یسودرف.مان  تفگرب  هن  داد و  زاوآ  هن  ماس  هاگردب  نازارگ  دمایب  .یسودرف.داژنورسخ  هاش  نتلیپ  وگ  داد 
ریما زور [  کی  .یـسودرف.داد  زاـس  ارو  نودرگ  هک  شدـید  وچ  داد  زاوآ  هاـگنآ  زرمارف  .یـسودرف.داش  ّيداـب و  زوریپ  هاـش  يا  هک 

ار هللادبعوب  یقهیب .) خیرات   ) ...تفگ دیـسر  يو  کیدزن  هب  نوچ  داد  زاوآ  دـناوخب و  ارم  ءهدـج  ماب  زا  يونزغ ]  دومحم  نبدوعـسم 
(. یقهیب خیرات   ) .متفر هبامرگب  دنتخورفارب و  عمش  ات  ناراکتمدخب  مداد  زاوآ  یقهیب .) خیرات   ) .دندرک یلاخ  تشگزاب و  ات  داد  زاوآ 

رـصنوب متفگ  تسیچ ؟ هک  داد  زاوآ  ریما  یقهیب .) خـیرات   ) .يآزاـب وـت  ددرگزاـب  هجاوـخ  نوـچ  تـفگ  داد و  زاوآ  مرـصنوب  هـک  ارم 
(. یقهیب خیرات   ) .دمآرد ...يدنتفگ  یشامق  ار  يو  هک  یمالغ  داد  زاوآ  ار  نامالغ  ریما  یقهیب .) خیرات   ) .مدومنب هعقر  هداد و  یماغیپ 
رب هک  دـنداد  زاوآ  ناـطب  هـنمد .) هـلیلک و   ) .داد زاوآ  ماـجح  یقهیب .) خـیرات   ) .يدـندمآرد نارگید  دـیهد  راـب  هـک  يداد  زاوآ  رگا 

نیمز دشوپب  یئاج  وچ  نداد :  عالطا  .ناذا  .ندرک  مالعا  .ندرک  يدانم  .ندرک  نالعا  هنمد || - .) هلیلک و   ) .دشاب تحیصن  ناتسود 
 : سرج گناب  يارد ؛ زاوآ  .یـسودرف.هد -  زاوآ  منامرف  روشکب ز  هدزاب  نآ  ناوات  جنگ  زا  وت  خش  هب  نادنمتـشک  ءهزبس  ورب  خـلم  ار 

زاوآ .هعقعق -  .لیلـص  نآ ؛  - مخز زاوآ  اـه و  حالـس  رگید  ریـشمش و  زاوآ   - .هورفـش فرـش  يارد ؟ زاوآ  وچ  دواد  ءهمغن  دوـب  یک 
زاوآ .یــسودرف.درم -  نادرم  نارادــمان و  يا  هــک  درک  زاوآ  شْرکــشل  نادرگب  تیوــصت :  .ءادــن  .ندــناوخ  .نداد  زاوآ  ندرک ؛
نیذآ مور ]  رد  دنتسبب [  ِمانب :  ِزاوآرب ؛ .ندُرم -  ًازاجم ، .ندش || -  روهشم  نتـشگ ؛ زاوآ  .دیرغت -  .دّرغت  .مینرت  .ریرحت  ندینادرگ ؛

مه زاوآ ؛ کی  هب  .یـسودرف.نارک -  ات  نارک  زا  مور  رهـش  همه  نارگـشمار  زاوآ  مه  دمآرب  هاشزیورپ  يوریـش  زاوآرب  هار  هاریب و  هب 
دنتفگ ار  وا  زاوآ  کی  هب  دمآ  بجع  ار  وا  هدش  عمج  اج  کیب  دـید  عابـس  رویط و  شوحو و  نابزمه :  .توص  کی  اب  یگمه  .زاوآ 

یـسراپ یمور و  دش  زاوآود  ندرک :  ادیپ  هملک  فالتخا  ندش ؛ زاوآود  ناتـسیس - .) خـیرات   ) ...هک یمدآ  نخـسب  حیـصف  ياهنابزب 
یکی یمور  تفگ  نینچ  ...تفهن  دـیابن  ناریا  زج  ار  وا  هک  تفگ  دوب  یـسراپ  وا  هک  سکنآ  ره  یـسب  کی  دـش  توبات  ناـْشنخس ز 

دمآ ربرب  يوـس  ار  هپـس  رگدـکی  اـب  دنتـشگ  زاوآ  مه  هدـیقع :  مه  زاوآ ؛ مه  .یـسودرف.يار -  تسین  ارو  نتفهن  ردـیا  هک  ياـمنهر 
دبا لزا و  قلخ  زاغآ  تتّیدحا ز  رب  يا  .یسودرف.تسین  زاوآ  مه  ام  اب  ریپ  نیا  هک  تسین  زار  نیا  ناریپ و  تسا  نینچ  .یسودرف.رذگ 
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زا ورـسخیک ]  رادهپـس [  تشگ  زاوآ  مه  متـسر  هار  اب  وچ  نتفرگ :  شیپ  هار  .نداتفا  هارب  هار ؛ اب  ندـش  زاوآ  مه  .یبتکم.زاوآ -  مه 
.دشابن یلصا  تقیقح و  ار  کین  ياهترهش  يا  هراپ  تسا ؛ شوخ  رود  زا  ندینش  لهد  زاوآ  لاثما : .یسودرف -  .تشگزاب  هگیاج  نآ 

هّرک داز ؛ ( - 3  ) .تسوا ءهتشک  بسا  دوصقم  تفج  زا  و  سوبکـشا ، هب  ( - 2  ) .تسا لصا  کی  زا  ینیتال   Vox اب هملک  نیا  ( - 1)
.گنس هوک  ن ل : ( - 4  ) .بسا

.وجزاوآ

.يزاوآ فـال و  درم  هن  يدـهز  قح و  درم  وـت  هک  تجح  يا  رذـگب  ناـیوجزاوآو  ناگدـنفال  نیا  زا  بلط :  ترهـش  بکرم ) فـن  )
.ورسخرصان

.هدنهدزاوآ

(. راهد  ) .فتاه ( بکرم فن  [ ) ِد [َد َه َد / 

.هزاوآ

رد يزور  هک  ندیدرگ  لفاغ ز  وشم  .یماج.یهت  ّمخ  زا  زج  زاوآ  دیان  یهن  هزاوآرب  دنچ  مخ  وچ  لد  توص :  .زاوآ  .اوآ  ِا ) [ ) ِز [َز / 
تیاغب تسیهاش  هک  یئاجره  هزاوآ  نیدب  عالطا :  .یهاگآ  .ربخ  .بئاص ||  .نوریب  ایـسآ  گنـس  دیآ ز  یم  هزاوآ  نیمه  دشاب  مدـق 

بیع يدـمآ  هگان  وچ  هک  متفگ  هزادـنا  یب  فطلب  نم  رب  دـمآ  هزاوآ  ربخ و  یب  مراـی  هگاـن  .دعـسدوعسم.تسا  رارق  یب  بیکـشان و 
رب هنوگنیا  رب  وَچ :  يرـشخمز .)  ) .واچ .رکذ  .قلطم  ترهـش  تیـص و  .ییحی ||  نبدمحم  .هزات  يور  کشخ و  نان  رت و  مشچ  نکم 

هلیلک و  ) .دینادرگ دلخم  مایا و  دادتما  رب  ...نویامه  دـهع  ءهزاوآ  مان و  .یـسودرف.تفه و  دوب  رـسپ  ار  وا  هک  اریزا  تفر  هزاوآ  مان و 
تدـم نآ  رد  مه  و  ناتـسربط .) خـیرات   ) .دوب هزاوآ  لاس  نآ  رد  .یناقاخ.يراب  گنت  هب  ار  وت  هاـگرد  ملاـعب  دـش  خارف  هزاوآ  هنمد .)
تـسار زو  هزاوآ  دـنکفا  پچ  دـش  تساوخ  ناتـسلبازب  نمهب  وچ  ناتـسربط .) خـیرات   ) .تفاـی ناـمرف  ...هاـشمزراوخ  هک  داـتفا  هزاوآ 

تیـص و .کین  ترهـش  .يدعـس ||  .ناگرزاب  لوسر و  بیرغ و  دنرب ، سک  هس  ناهج  طیـسب  رد  هزاوآ  يدب  یکینب و  .يدعـس.دش 
مان و نادب  متاح  هک  .يدعس.دنهرمه  شا  هزاوآ  ّینعم و  هک  دنهد  یهاوگ  رگ  دزس  ار  وا  رم  مان :  .يروآ  مان  .کین  مان  .لیمج  رکذ 

وــشح نورد  وـگ  نـک  هـلح  نورب  شاـف  مـیلقا  رد  یهاوـخ  هزاوآ  رو  .يدعــس.تسادخ  ياربزا  دـهج  یعــس و  ارت  تساوـخ  هزاوآ 
همه تسترود  رد  هک  ینابرهمان  ز  یماندب :  .دب  ترهـش  .یبتکم.هزاورد ||  نورب ز  دیان  لصا  هزاوآ  يارب  دـیاب  لضف  .يدعـس.شاب 
توص .دورس  .اون  .ءانغ  .يدعس ||  ؟ دنونشب دب  مسر  ءهزاوآ  وچ  دنور  نادنمـشوه  رگد  اجنآ  یک  .يدعـس.تست  روج  ءهزاوآ  ملاع 

 : نتـشگ تربع  ءهیام  .نتـشگ  روهـشم  ندـش ؛ هزاوآ   - .هینغم .ینغم  ناوخ ؛ هزاوآ   - .زاوآ .نحل  .گنهآ  .همغن  .همزمز ||  .نسح || 
دیامرف دـیوگ و  نخـس  نینچ  کلم  رگا  نامرفب و  هداتـسیا  ما  هدـنب  نوچ  ارت  میوج و  يرترب  کلم  رب  نم  هک  دابم  زگره  تفگ  ناـف 
.نتشگ رَمَس  .ندش  روهشم  .نتفای  ترهش  .نتشگ  زاوآ  نتشگ ؛ هزاوآ  (. - خیراوتلا لمجم   ) .موش هزاوآ  ناهج  رد  ات  مزوسب  نتشیوخ 

.تشوگ .هینادرگ  اینادرگ .)؟(  .زورون  .هیام  .زانهش  .کملَس  هزاوآ ؛ شش   - .ندرم .نتشذگرد  ًازاجم ، - || 

.هزاوآ
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نآ رد  هنیبوچ  مارهب  زا  نتفای  تسکش  زا  سپ  تفهن و  نآ  رد  شیوخ  جنگ  هاش  هواس  رسپ  هدومرپ  هک  ناتـسکرتب  يژد  مان  ِخا ) [ ) [َز
يوس یکی  اجنآ  زا  دش  هزات  شلد  رد  ردپ  نیک  وچ  ماکداش  نمیا و  يدـب  ژد  نآ  زا  مان  هزاوآ  هدومرپ  تشاد  يژد  تسج :  نصحت 

.یسودرف.دش هزاوآ 

.ناوخ هزاوآ 

هنیق .هملاـع  .هبرطم  .هینغم  .رگاـینخ ||  .لاوق  .هدـنناوخ  .ینغُم  .تسا  زاوآ  ندـناوخ  شلغـش  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) اـخ اوـخ /  ِز  [َز / 
(. دشاب نز  هدنناوخ  نوچ  )

.یناوخ هزاوآ 

.يرگاینخ .یلاّوق  .یگدنناوخ  .ینغت  .ناوخ  هزاوآ  لغش  لمع و  بکرم ) صماح  [ ) اخ اوخ /  ِز  [َز / 

.ژد هزاوآ 

.دوش رخآ ) ِلخدَم   ) هزاوآ هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َز ِد

.لاوآ

و زگ ، رازه  ضرع 17 رازه و  لوطب 5 .دـنیوگ  زین  نیرحب  ار  نآ  و  سراـف ، جـیلخ  رد  نیرحب  ریازجلا  عمجم  ءهریزج  نیرتگرزب  ِخا ) )
زا وگیم  ایرد و  فک  تشپ و  گنس  ءهساک  كال و  امرخ و  دیراورم و  .دشاب  نت  نآ 115  ءهنکس  ( 1) .تسا هبانیم  نآ  ردنب  زکرم و 

تسا یتمیقیذ  تفن  ندعم  رهـش  نیا  یگنـسرفود  رد  .دراد  ناوارف  تابکرم  ولاتفـش و  ولآدرز و  ریجنا و  رانا و  تسا و  نآ  تارداص 
.تسا مان  نیا  برعم  ًارهاظ  همعنم  همانم و  ( - 1  ) .دیآ یم  رامشب  ایند  تفن  نداعم  نیرت  ینغ  زا  یکی  هک 

.ماوآ

.نول .گنر  .ماف  .ماو ||  ِا ) )

.هاوآ

! خوآ هَوآ ! توص ) )

.ياوآ

.هاوآ توص ) )

.جوآ

هناـخ و تـسپ  اـجنآ  رد  و  نارهط ، يزگ  رد 2625  غـالب  ناطلـس  یچلوـی و  ناـیم  نادـمه ، نـیوزق و  هارب  یلحم  ماـن  .هوآ  ِخا ) [ ) [َو
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.تسه هناخفارگلت 

.خوآ

نم لاح  رب  هچ  دـنوش  ناـیرب  هک  خوآ  لد  دردـب  ادرد :  .هاوآ  .اترـسحای  .هَوآ  .خآ  .هآ  .خاوآ  .سوسفا  .غیرد  .اـغیرد  ِا ) توص ، [ ) [َو
زا شیپ  شخر  قشع  مدز ز  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .تفیرف ار  اـم  ردـپ  هکنآ  ارم  تفیرفب  خوآ ! تفگ  ( 1) .یسودرف.دنوش نایرگ  راز 

نوچ تشاد  هتفت  ملد  هک  یئتـشهب  تشهب  وچ  یـضراع  هدیـشوپ  خزود  دودـب  خوآ  رازه  منزیم  شطخ  راـخ  نوـنک ز  اوـن  رازه  نیا 
داشگب افج  تسد  ناـهج  .یناـقاخ  .مروآرد  ندرگب  تسد  سیلج  نوچ  اـت  غیت  تساـجک  خوآ  دـهدیم  غیت  دـیدهت  .ینزوس  .خزود 
ءهتـشک ام  .يولوم.یتسیز  نوزفا  هکنآ  تمرج  تفگ  یتسین  یتسه  دـعب  خوآ  تفگ  .یناقاخ.تس  هدـنامن  یئوزاب  روز  ار  اـفو  خوآ 

رای ربص و  لد و  نم  زا  تشگرب  راگزور  وچ  هک  خوآ  .يدعـس.میتشکن  سفن  ارچ  هک  تمایقب  اـم  زا  دـیآرب  هک  خوآ  سب  میـسفن و 
لد مغ  زج  وت  زا  مخوآک  ملاـن  اـجک  هک و  شیپ  وت  زا  تمـسق :  بیـصن و  ِا ) (. || ) ینزوز  ) .هّواـت ندرک ؛ خوآ  .يدعـس.تشگرب - 

.تسین یسودرف  زا  نآ  شیپ  سپ و  رگید  تیب  دنچ  تیب و  نیا  .ظ  ( - 1 (. ) يریگناهج گنهرف  زا   ) یمق دیهش  تسین ؟

.خوآ

.نادیهشروم هوک  هناله و  یهام  هوک  کیدزن  باغرم ، نیدال و  نایم  ناریا ، یبرغ  دحرسب  تسا  یهوک  مان  ِخا ) [ ) [ُو

.نتخوآ

.یسودرف.هانگ دیوجن  سک  رگد  ات  نادب  هاش  ناتسبش  رد  ناشتخوآرب  نتخیوآ :  صم ) [ ) [ِو َت

.دوآ

.ّجَوعُم .ینحنم  .جک  ع ص ) [ ) [َو

.روآ

مرـش .روآدوس  یتلماعم  .روآ  نایز  یئادوس  .روآ  نید  .روآرب  ای  روآراب  یتخرد  روآرب : .روآراـب  هدـنروآ : ففخم  مخرم ) فن  [ ) [َو
روآراب ناتخرد  راکب  دیآ  هکنادنچ  تسه  هر  هب  .یقیقد.يارکاپ  روآ  نید  مان  نیدـب  يادـخ  مان  هب  اتفگ  رادـناهج  روآ :  گنن  .روآ 

سک نخـس  نیا  ناروآ  نید  .یـسودرف.مرترب ز  ناـهج  ناروآ  نید  مربـمغیپ ز  یناـم ]  تفگ [ يرگتروـص  هـب  .یـسودرف.راد  هیاـس 
ناروآ نید  دش ز  هتـشگ  شرـس  نادزی  نید  زا  وچ  دش  هتـشک  دوخ  هدـنبیرف  حیـسم  .یـسودرف.تفهن  رد  یتشاد  یگناوید  وت  تفگن 

درآ تناـج  ردـپ  مشخ  هـک  ناـیزات  روآ  نـید  تـفگ  نـینچ  .یـسودرف.يور  تسنادـن  ار  دوـخ  راـک  وا  هـک  يوـجم  سک  نآ  نـید 
دندـناوخ شروآداـب  جـنگ  رگد  روآدور :  .روآ  طـخ  يدـهاش  .روآداـب  جـنگ  هدروآ : ففخم  مخرم ) فم  ن   || ) .یـسودرف.نایز

رفتاغ مدمآک ز  يد  .یسودرف.میدناوخ  شروآداب  ماجنارـس  میدنار  نخـس  شمان  ناوارف ز  .یـسودرف.دندنامرد  دندرکب و  شرامش 
.روآ تخب  دنوادخ : .بحاص  .کلام  .اراد  .هدنراد  دنوسپ )  || ) .ینزوس .هرطیمق  رد  رکش  وچ  يروآ  طخ  نیریـش  شیپ  هب  ارم  دمآ 

نت زا  تساوخ  یمه  شروآدنرپ  غیت  تخادنیب  نیمک :  دنوادخ  روآ ؛ نیمک  .روآورُس  یشیم  ءانْرَق ؛ ٌةاش  روآورُس : .رواناج  .روآدنرپ 
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دنامن نادب  زا  نمـشد و  زا  رپ  یناهج  .یـسودرف.ناودنه  ءهماج  روآدنرپ و  ناود  یبسا  كارتفب و  يدنمک  .یـسودرف.شرس  ندـیرب 
 || .یـسودرف .تشذـگ  اجنآ  روآ  تخب  تخبدـب و  هک  تشد  نوماه و  دوب و  نوردـنا  ریزب  .یـسودرف  (. اذـک  ) ناروآ جاـت  جاـت  وتب 

.لدرپ روـالد ؛ .مشخرایـسب  روآ ؛ مـشخ  ینجنبر .)  ) .روآراـخ ناـتخرد  ةاـضعلا ؛ راـخرپ : روآراـخ ؛ .کترایـسب  رواـکت ؛ ُرپ : .رایــسب 
.یـسودرف.ناروآ نیک  ّیگنج و  ناراوس  ناروآ  نید  ناسانـش و  هراتـس  نیکرپ :  روآ ؛ نیک  .باتـشرپ  روآ ؛ باتـش  .روزرپ  روآروز ؛

هتـسبب رواـکت  بسا  رب  ناودرا  ِسپ  دـمآ  هنیـس  نـالی  .یـسودرف.يونغب  ناروآ  نـیک  گـنج و ز  يوـش ز  ناروـتب  دوـخ  يزادرپـب و 
شخر نآ  يرآرد  نار  ریزب  زین  وت  .یسودرف  .گنج  تساخ  شروآروز  ریش  اب  وچ  گنلپ  رب  نیا  رب  دز  ناتساد  یکی  .یسودرف.نایم 

نالک روآ ؛ خیب  .روآ  ناوختسا  یبسا  قهازلا ؛ ناوختـسا : تشرد  روآ ؛ ناوختـسا  تشرد : .نالک  .گرزب  .یناقاخ.دنمرنه ||  رواکت 
.رگج گرزب  روآرگج ؛ .روآ  نت  یتخرد  .روانت  يدرم  نت : گرزب  .هنت  گرزب  روانت ؛ ینجنبر .)  ) .روآ خیب  هوک  خـسار ؛ لبج  خـیب :
مکـش .روآ  شیر  يدرم  یناـیحل : .هملب  .شیر  گرزب  روآ ؛ شیر  ینجنبر .)  ) .روآ هبند  یـشیم  هناـیلا ؛ هبند : گرزب  روآ ؛ هبند  .ریلد 

ّیهب .یـسودرف.دنلب  الاب  تفـس و  نت و  هنهرب  دـنمروز  رکـشل  یکی  روانت  روهـشم :  .مان  گرزب  روآ ؛ مان  .نیطب  .مکـش  گرزب  روآ ؛
.یسودرف.ناهج ناروآ  مان  ناگرزب و  ناهم  کی  کی  دندوتـس  ار  وا  رم  .یـسودرف.تسشن  ِهاگیاج  رب  هتفخ  مژد  تسدب  هتفرگ  روانت 

ناروت و ناـگرزب  نارگ  یهاپـس  دـیایب  يراـیب  هاوخمزر :  روآ ؛ مزر  .يوجگنج  روآ ؛ گـنج  هدـنهاوخ : .هاوـخ  .هدـنیوج  .يوـج  || 
بـسا دننام : .نوچ  .یـسودرف ||  ؟ تسیک رای  ار  گنج  ناروآ  مزر  تسیک ز  رالاس  دـنمادک و  نادرگ  هک  .یـسودرف.ناروآ  گنج 
بکرم عومجم  روآ  نابز  رد  و  .یسودرف.دناشنرب ||  شروآداب  نوگلگب  دناوخب  رکشل  ار ز  نامجرت  یکی  داب :  نوچ  بسا  روآداب ؛

ندوب حوتفم  ای  مومضم  یسراف و  ای  یبرع  رد  ناسیون  گنهرف  ياه  هتفگ  نوچ  روآدنُگ  ءهملک  .تسا ||  رونخس  حیـصف و  ینعم  هب 
لـصا دـنُگ  یهاگ  دـنا و  هتفرگ  ادـنک  ار  هملک  لوا  ءزج  یهاـگ  هچ  تسین ، رهاـظ  نآ  بکرم  عومجم  ینعم  تسا  برطـضم  فاـک 

هداد رالاسهپـس  دئاق و  ینعم  ار  روآدنگ  دنا و  هدرک  ینعم  فوسلیف  میکح و  ار  روآدنک  ور  نیا  زا  دنا و  هتـسناد  برع  دـنُج  ءهملک 
نیا رد  دنهدیم و  فوسلیف  میکح و  ینعم  ناسیون  گنهرف  ار  ادنک  دوخ  هچ  دـیامن  یمن  تسرد  روآدـنک  يارب  فوسلیف  ینعم  .دـنا 

ای عسَوَت  نآ  رد  ریلد  عاجش و  یناعم  دشاب  دنُج  ینعم  هب  دنگ  زا  بکرم  روآدنُگ  هملک  رگا  .درادن و  یلوقعم  ینعم  روآدنک  تروص 
وا مه  .برعلا و  بتک  ضعب  نع  غتیرف  هلقن  یـسراف ، دیدشلا  سرـشلا  مّضلاب ؛ دـنکلا  دـیوگ : دراوملا  برقا  بحاص  .تسیا  هحماسم 

تسا و هدمآ  زین  هضیب  هیـصخ و  ینعم  هب  دـنُگ  .برعلا و  بتک  ضعب  نع  غتیرف  اهلقن  ۀیـسراف  روسجلا  عاجّـشلا ، رِکادـنکلا ؛ دـیوگ :
هگن دـننک :  هدارا  ار  وا  ندوب  محتقم  درم و  ماحتقا  نآ  زا  هک  تسا  یلثم  ریبعت  تسا ، راد  هیاخ  يدرم  نـالف  هماـع ، لوادـت  رد  زورما 

ناریــش و هّرن  هـمه  دنرکــشل  ارم  ارحــص  گـیر  هـمه  .یــسودرف.نارواش  ءهـگنز  نوـچ  مارهب و  وـچ  ناروآدــنک  ناراوـس و  نـک 
.یسودرف.دنروآدنک

.روآ

دشاب هک  ار  یـسک  قیقحترب :  یطخ .) يدسا ، گنهرف   ) .قیقحتب .حیحـص  سرفلا .) حاحـص   ) .تسار .یتسارب  .عطقلاب  .ًانیقی  ق ) [ ) [َو
ددرگ هراـپ  هراـپ  ( 1) شمهــس دراـمگرب ز  نودرگب  هدــید  رگا  .یکدور.روآ  هـب  یتـیگ  ود  رد  ور  خرــس  دوـش  ردــیح  رهم  لدــب 

یم هک  اناد  نامدرم  زا  مدینش  نینچ  .یخرف.روآ  هاگیاج ، دوب  نیرب  نامـسآ  رب  ار  تب  نیا  هک  هن ، دنتفگ  رگید  هورگ  .بیعـشوب.روآ 
وچ روآ  تددرگ  ملـسم  ات  رقف  قاـیرت  روخب  یقـشع  ءهیح  میلـس  رگ  نیقی :  .ناـمیا  ِا )  || ) .دعـسدوعسم.روآ رهوگ ، ساـملا  دبنـسب 
؟  .يروآ يرادن  لد  رد  رگا  نیکـسم ، يا  کش  یب  دنروآ  تشیپ  هب  ادرف  دـب  کین و  يدرک  هچره  .ناهبزور  خیـش  .نتـشاد  ناملس 

نامسآ ینعم  روآ  ءهملکب  اهگنهرف  رد  و  .تسا ||  قوف  يوعد  دیؤم  نیقی ، هب  ینعی  روآ ، هب  ففخم  رواب  ءهملک  و  يریگناهج .) زا  )
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، تسین اعدم  نیا  يارب  يرگید  دهاش  هکنیا  زا  هتشذگ  .دنا  هدروآ  لاثم  ار  بیعـشوب  روبزم  تیب  دنا و  هداد  نامـسآ  قلطم  ای  متفه و 
دهاش ار  لـیذ  تیب  هدرمـش و  هملک  نیا  یناـعم  زا  یکی  ار  تشز  زین  .دـهدیم و  ًاـعطق  ًاـنیقی و  ینعم  ناـمه  ًارهاـظ  تیب  نآ  رد  هملک 

ص)  || ) .يرصنع (. 2) تسا روآ  تشز و  رنه  لهج  وچمه  زورماک  تسا  رواب  دـهع  نیا  رد  هلمج  لـقع  کـیدزن  دـنا :  هدـینارذگ 
روآ تـشز  ن ل : ( - 2  ) .شمیب ز  ن ل : ( - 1 (. ) نآ دننام  هتـسپ و  زول و  زوج و  زغم   ) هدزرویب .هدیدرگزیت  .هدـشدنت  .هتـشگب  معط 

.تسا

.ناروآ

.ندروآ لاح  رد  ق ) فن ، [ ) [َو

.ندیناروآ

.ار ندروآ  ندش  ببس  صم ) [ ) [َو َد

.اتروآ

.دوش یتروآ  هب  عوجر  ِا ) ینانوی ، زا  [ ) [ُو

.یتروآ

خرس نوخ  رگید ، ياهنایرش  ءهلیسوب  بلق  رَْسیَا  نطب  زا  هک  ینایرش  .ربد  .یطُرا  .نیئارشلا  ما  .یطرُوآ  .تروئآ  ( 1 () ِا ینانوی ، زا  [ ) [ُو
(1 ( ) يوسنارف  . ) .دنیوگ نیتو  ار  يردص  یتروآ  و  يردص ، یتروآ  ینطب و  یتروآ  تسا  تمسق  ود  رب  نآ  .دناسر و  ءاضعا  ءهمهب 

Aorte - 

.هجروآ

.دوش هجراوآ  هب  عوجر  ناهرب .)  ) .دشاب هدنکارپ  ياهباسح  رتفد  هک  تسا  هجراوآ  ینعم  هب  ِا ) [ ) ِج [َو َج / 

.هچروآ

.دوش هجراوآ  هب  عوجر  ناهرب .)  ) .دشاب هدنکارپ  ياهباسح  رتفد  هک  تسا  هجراوآ  ینعم  هب  ِا ) [ ) ِچ [َو َچ / 

.دروآ

.دروان .دربن  یهبوا .) بابحالا  ۀفحت   ) .گنج رد  هلمح  .تزرابمب  ندرک  گنج  یطخ .) يدسا ، گنهرف   ) .گنجب ندیـشوک  ِا ) [ ) [َو
نارتخا رب  كاخ  یمه  دـنتخیوآرب  ود  ره  دروآ  هب  اجیه :  .اغر  .لادـج  .شاخرف  .شاـخرپ  .مزر  .راـکیپ  .تزراـبم  .گـنج  .رازراـک 

زار لد  دـنک ز  اراخ  گنـس  اب  دروآ  وچ  تسا  شتآ  زا  رپ  لد  ار  دـالوپ  هک  تسا  شکرـس  رگا  تفگـشن  زرمارف  .یـسودرف.دنتخیر 
تفگش ردنا  دنام  وا  زا  دروآ  هب  تسدب  یئاهدژا  ریز ، هوک  یکی  تسم  لیپ  نت  نآ  دید  وچ  ردنکس  .یسودرف.دنک  اراکشآ  شیوخ 
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سکنآ ره  .یسودرف.درک  دروآ  گنهآ  لد  دردب  درز  درک  ناگراسخر  دیشوجب و  .یسودرف  .تفرگرب  نت  ناج و  زا  لد  دش  یمغ 
.یـسودرف.نارواگنج ز مه ز  رنه  یب  زا  مه  نآ  رب  يدرک  همان  ار  هاشنهـش  يدمآ  تسردنتان  دروآ  هب  يدـمآ  تسـس  گنج  رد  هک 

يا هک  متسر  تفگ  ودب  .یسودرف.درکن  اراخ  هوک  اب  دروآ  سک  .یسودرف.درگ  هدندرگ  نودرگب  ات  دسر  دربن  رد  وا  دروآ  دروان و 
يوجناهج دبای  جات  رگا  .یـسودرف.ناشدروآ  نم  زرگ  زور  نیدب  ناشدروآ  زا  شیپ  یتشآ  دبن  رازراک  هگرد  یتشآ  يوجم  رایرهش 

يور شگنخ  لعن  .یـسودرف.رهز ز  هچ  دـشاب  كایرت  هرهب  وز  هچ  رهد  دـیاب ز  تفریم  ماکان  هب  دربن  نوخ  دروآ و  كاخ  رگ  درم و 
منک یمزر  دروآ  هب  نادیم :  .دوش ||  هاگدروآ  هب  عوجر  .ینور  جرفلاوبا  .میش  یهام  تشپ  وچمه  دوش  هزیشپ  زا  رپ  دروآ  هگ  نیمز 

دروآ هک  درم  داتفه  دیزگب  سوطاین  :)؟(  نتفرگ دروآ   - .دوش هاگدروآ  هب  عوجر  .یسودرف.هاگدروآ و  ربا  زا  دراب  نوخ  هک  هاپـس  اب 
دروآ وچ  وید  هچ  ریش و  هچ  لیپ و  هچ  شمزر  هب  .یسودرف.راذگ  هزین  ناراوس  هدیزگ  رازه  یتفرب  ششفرد  ریز  هک  دربن  زور  دنریگ 
كاخ نآ  زا  دوب  هدـنز  رگا  دوب و  هتـشک  رگا  دوب  هدـنکفا  هکره  ناـیناریا  زا  نادـیم :  دروآ ؛ ِكاـخ  .یـسودرف.ویرغ -  درآرب  دریگ 

زاوآ دروآ  ياجب  خسن  ضعب  رد  تسین و  نشور  دروآ  ینعم  لیذ  تیب  رد  .یسودرف.دنتشاذگب و  راوخ  نانمشد  نت  دنتـشادرب  دروآ 
رد وا  دروآ  مه  دربـن :  مه  دروآ ؛ مه  .یـسودرف.تفهن -  دـیاشن  نادرم  دروآ  هک  تفگ  هدیـش  ناـمجرت  روماـن  نادـب  تسا :  هدـمآ 

.یسودرف.تسین لین  وا  پسا  یپ  درگ  وچ  تسین  لیپ  ناهج 

.دروآ

هدروآ ففخم  دروآردام ، دروآ و  هر  دروآ و  هار  دروآ و  مزب  دروآداب و  دروآ و  بآ  نوچ  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فم  ن  [َو ( ]
ندرکن ای  ندرک  دروآور   - .یناقاخ .تسا  دروآردام  تسین  یـضَرَع  وت  ياوه  ین  ین  دوش  مک  وت  ياوه  راگزورب  تسا :  هدـیروآ  و 

.نتفگن ای  نتفگ  وا  هب  وا ، ياطخب  ار  شیوخ  ملع  ؛) هماع لوادت  رد  )

.دروآ

.راربِرپ .ومع  .مع  .ردپ  ردارب  ِا ) [ ) [ِو

.يوجدروآ

.يدسا .يوج  دروان ، ياج  رد  تساخ  نوخ  يوجدروآ ز  درگ  رپ  تشگ  ناهج  زرابم :  .يوجگنج  بکرم ) فن  [ ) [َو

.هاوخدروآ

هب وا  اـب  هک  نک  هگن  .یـسودرف.هاوخدروآ  كرت  ِرب  یتـسرف  هاـگدروآ  هب  ار  یکی  اـم  زا  هک  يوجگنج :  ( بکرم فن  [ ) اـخ اوخ /  [َو 
.یسودرف.هاوخدروآ سپ  نآز  ندش  یناوت  هاگدروآ 

.هاگدروآ

نیکب گنج :  ءهصرع  .هاگمزر  .گنج  نادـیم  .نادـیم  .هاگدروان  .هگدروان  .هگدروآ  .هاـگ  گـنج  .هکرعم  .كرعم  بکرم ) ِا  [ ) [َو
.یسودرف.هاگدروآ زا  دندیشک  وس  کیب  هاپس  بلق  ود ز  ره  دنتفرب  .یسودرف.هایس  درگ  دیشروخب  مرآرب  هاگدروآ  تشد  زا  نتـسج 
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هاـگدروآ و مزر و ز  درک ز  هشیدـنا  تسـشنب و  شوـنازب  .یـسودرف.هاپس  تشپ  دـمآرب ز  یـشورخ  هاـگدروآ  هب  وا  اـب  تـشگ  یمه 
وچ ار  نارود  درک  شومارف  سرت  کلف ز  .یـسودرف  .هاگدروآ  يور  نآ  يور و  نیا  زا  هاپـس  نایم  رد  دـب  غاـب  یکی  .یـسودرف.دربن 

بکرم هاگدروآ  رد  دروآ  هک  دوش  یم  دافتسم  نینچ  ًارهاظ  لیذ  ءهلثما  زا  (. || 1) دعس دوعسم  .درک  نالوج  هاگدروآ  رد  هاش  بسا 
تحسف و تعسو و  هاگدروآ  تسا و  نآ  دننام  یمدآ و  بسا و  نالوج  ینعم  هب  دروآ  هکلب  تسین  گنج  دروان و  ینعم  هب  دروآ  زا 

رادرکب یگنج  ود  گرزب  یهاـگدروآ  دـنداهن  هریغ :  یمدآ و  ءهقباـسم  اـی  بسا  نـالوج  نادـیم  هاـگنالوج و  ینعمب  هدوـب  یناـکم 
زا دـندربب  درک  درگ  همه  اهرـس  ناریـسا و  .یـسودرف  .ناوگ  هورگ  اـب  نوردـنا  بلقب  ناولهپ  هپـس ، دـش  هگدروآ  هب  گرگ  هدـنغرا 
ربا زا  یتشاگرب و  بسا  نامز  ره  یمه  تفرگ  یهار  هنوگ  ره  تسار  پچ و  تفرگ  یهاگدروآ  ردنا  غابب  .یسودرف  .دربن  هاگدروآ 

جوا رب  نادیم  نیمز  درک  ناگوچ  يوگ و  نومیم و  بکرم  طاشن  درک  نادیم  يار  دومحم  يزاغ  ریما  .یـسودرف.یتشاذگب  هرعن  هیس 
نالوج هاگدروآرب  هاـش  بسا  وچ  ار  نارود  درک  شومارف  سرت  کـلف ز  درک  نادـیم  طاـشن  يار و  یتیگ  هاـش  وچ  دروآ  رخف  خرچ 

هگدروآ دروآ و  هب  عوجر  .دعـسدوعسم و  .درک  ناـهنپ  يور  دیـشروخ  يراـت  درگب  دیـشروخ  رب  هاـش  يوگ  دـسر  هکنآ  میب  درک ز 
كاخ زا  رپ  ناْشناهد  هاپس  هاش و  پسا  زا  دمآ  دورف  .یسودرف  .هاگدروآ  هب  هدیرب  اهرس  هچ  هابت  هتـشگ  لیپ  یپ  ریز  هچ  ( - 1  ) .دوش

يا ویگ  تفگ  ناریپ ]  هب  ودـب [  .یـسودرف  .هاگدروآ  ياهفـص  تسب  نینچ  هاوخ  هنیک  رکـشل  نیا  يارآ  فص  .یـسودرف  .هاـگدروآ 
دمایب .یـسودرف  .هایـس  درگ  هاش  زا  مزیگنارب  هاگدروآ  تشد  ورـسخ و  نم و  .یـسودرف  هاگدروآ ؟ هب  یتشگ  تسـس  ارچ  هاپـس  ریلد 

.یسودرف .هام  دیـشروخ و  رادید  دیـشوپب  هاگدروآ  دش  ناتـسین  هزین  .یـسودرف ز  .هالک  رب  رـسب  نهآ  هداهن ز  هاگدروآ  تشد  نادب 
دیاب تفر  دوخ  وچ  هاپـس  دیاب  هچ  دبوم  تفگ  ودب  .یـسودرف  .هام  درابب ز  نوخ  یمه  یتفگ  هک  هاگدروآ  كاخ  نوخ  دـش ز  نینچ 
نراق هک  هانپرکشل  زوت  نیک  ساسامش  .یسودرف  .هاگدروآ  ربا  زا  دراب  نوخ  هک  هاپس  اب  منک  یمزر  دروآ  هب  .یسودرف  هاگدروآ ؟ هب 
تشد زا  دمآ  غرم  هب  .یسودرف  هاگدروآ ! هب  دیآ  رتخد  نینچ  هاپس  ناریا  زا  تفگ  شدمآ  تفگش  .یسودرف  .هاگدروآ  هب  شتـشکب 
گنت یکی  .یـسودرف  .ارت  هاگدروآ  ردـنا  گـنجب  ارت  هـالک  دـنیب  هک  یهاپـس  .یـسودرف  .هاپـس  وس  ره  شدـندمآ ز  زارف  هاـگدروآ 
.هامب مرآرب  ناروتـس  لعن  هب  هاگدروآ  كاـخ  نیا  نم  هنرگو  .یـسودرف  .تفگـش  ردـنا  رکـشل  دـب  هدـنام  ودـب  تفرگ  یهاـگدروآ 

لعل نوخ  هایـس ز  پسا  لای  شف و  شتفرگ  .یـسودرف  .هام  هب  يرآردـنا  نوخ  جوم  یمه  هاگدروآ  كاخ  زا  هک  ینآ  وت  .یـسودرف 
یمور نادنچ ز  دنتشکب  .یسودرف  .هاپس  يدنس  ّيدنه و  هدنکارپ  هاگدروآ  كاخ  همه  دش  لگ  هک  .یـسودرف  .هاگدروآ  كاخ  دش 

شتسرپ ياج  .یسودرف ز  .هاگدروآ  كاخ  زج  دندیدن  هاپس  ناریا  رادید  دیشوپب  .یـسودرف  .هاگدروآ  كاخ  همه  دش  لگ  هک  هاپس 
ادرف وت  .یسودرف  .هاپس  رسکی  دروآردنا  گنجب  هاگدروآ  هب  دش  هگیاج  نآ  زو  .یسودرف  .هالک  ینایک  نآ  داهنرب  دشب  هاگدروآ  هب 
.هاـش دزن  مرب  تدـنب  هب  مدـنبب  هاـگدروآ  هب  ییاـن  هتـشک  رگو  .یـسودرف  .هایـس  تمـشچ  شیپ  دوش  یتـیگ  هک  هاـگدروآ  هب  ینیب  هب 

دـمآرب ز هداهد  هاپـس  تشپ  دـمایب ز  هراوز  .یـسودرف  .هاـبت  ناپـسا  نادرگ و  هتـشگ  یمغ  هاـگدروآ  زا  دنتـشگ  هدـنکارپ  .یـسودرف 
ءهدنناشف هاگدروآ  داب  ءهدنیازف  .یـسودرف  .هام  دیـشروخ و  يور  دش  کیرات  هک  هاگدروآ  دمآرب ز  یـشورخ  .یـسودرف  .هاگدروآ 

هزین زا  دـش  ناتـسین  .یـسودرف  .هاپـس  رب  دـش  گنت  ناهج  یتفگ  هک  هاگدروآ  هتـشک  سب  دـش ز  نانچ  .یـسودرف  .هایـس  ربا  نوخ ز 
شیپ هک  .یسودرف  .هاگدروآ  ربا  زا  دراب  نوخ  هک  هاپس  یب  منک  یمزر  دنیآ  رگ  .یسودرف  .هام  هن  ادیپ  دیـشروخ  هن  هزین  هاگدروآ ز 

.هاپس مدرک  تسپ  نیمز  رب  یسب  هاگدروآ  مدید  یـسب  يریپ  هب  .یـسودرف  .هام  روه و  دهد  يرای  هک  نودیا  رگ  هاگدروآ  هب  دیآ  نم 
نوخ يایرد  وچ  هاش  ناریلد  سپ  نآ  زا  دندیدب  .یسودرف  .هاگدروآ  دنام  یهت  نادرگ  هاپس ز  ناروت  ناریپ و  تشگ  یمغ  .یسودرف 
ردـنا دیـسر  ناـموه  وـچ  .یـسودرف  .هاوخدرواـن  كرت  نآ  شیپ  مور  هاـگدروآ  هب  نم  نوـچ  ریگبـشب  .یـسودرف  .هاـگدروآ  هتـشگ 
دییایم .یسودرف  .هاگدروآ  مزر  ششوک و  نامه  هاپس  راک  هدیشوپ  تسین  وت  .یسودرف ز  .هار  تشد  رب  چیا  دیدن  هتـشک  هاگدروآ ز 
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.هاگدروآ شیپ  سپ و  هیورود  هار  دیراد  هک  دـیابن  هداشگ  .یـسودرف  اذـک .)  ) هاگمزر يوس  نتـسج  دـیزاسم  هاگدروآ  هب  نت  کی 
.یسودرف ...هاپس  هاگدروآ  هریت  نآ  زا  هاگمزر  زا  دندیدب  نادرگ  وچ  .یسودرف 

.هگدروآ

لیپ نوچ  دیچیپب  ار  نانع  شوایـس ]  تسد [  هب  هزین  تفر  هگدروآ  هب  گنج :  نادـیم  .نادـیم  .هاگمزر  .هاگدروآ  بکرم ) ِا  [ ) ْهَگ [َو 
هگدروآ هب  تسدب  هزین  تفرگب  نیا و  تفگب  .یسودرف.ناوگ  هورگ  اب  نوردنا  بلقب  ناولهپ  هپس ، دش  هگدروآ  هب  .یسودرف  .تسم 

یخرف لـیذ  تـیب  رد  ( || 1) .یـسودرف .منم  یگنرد  رب  هگدروآ  هب  منم  یگنج  تفگ  نتلیپ  وـگ  .یـسودرف.تسم  لـیپ  نوـچ  تـفر 
.یخرف.لازغ و روگ و  هگدروآ  دش  ریش  نکسم  ورذت  کبک و  هگمارآ  دش  غاز  ندعم  دهدیم :  هاگنتـشگ  هاگارچ و  ینعم  هگدروآ 
هتـشک و سب  .یـسودرف ز  .ریلد  درگ  درم و  دـشاب و  یکی  ریـش  لـیپ و  ارم  رب ، هگدروآ  هب  ( - 1  ) .دوش هاـگدروآ  دروآ و  هب  عوجر 

رات هگدروآ  تشگ  بش  وچ  گنت  تشد  نآ  رب  ناریلد  تشگ  .یسودرف ز  .گنت  ياج  همه  ار  هگدروآ  دش  گنج  تشد  رب  هتـسخ 
میوش وـس  کـیب  ردـیا  زا  تفگ  ودـب  .یـسودرف  .نیمز  دزرلب  رب  هگدروآ  هب  نیک  زور  وا  ناـکرت  گـنج  زا  مه  .یـسودرف  .گـنت  و 

هزین تفرگب  دیشورخ و  .یسودرف  .درگ  وت  زا  هگدروآ  هب  درآرب  دربن  وا  اب  تسج  ارت  دیابن  .یـسودرف  .میوش  وهآ  یب  رب ، هگدروآرب 
هب .یـسودرف  .فص  شیپ  زا  تفر  هگدروآ  هب  فکب  ار  فک  بارهـس  دیلامب  .یـسودرف  .تسم  لیپ  نوچ  تفر  هگدروآ  هب  تسدـب 
رـس زا  هگدروآ  رب  منک  ناشوج  وت  زا  ار  كاـخ  نونک  .یـسودرف  .تفگـش  رداـم  تفگ  زا  دـنام  یمه  تفرگ  هزین  تفر و  هگدروآ 

ات هک  تسیب  راویـشه  دمایب  رکـشل  .یـسودرف ز  .دوب  زاغآ  نتـشگ  هگدروآ  هب  دوب  زاساب  تخـس  ام  راک  همه  .یـسودرف  .منک  ناشفا 
اب هدنب  نینچ  ات  نادب  .یـسودرف  .دربن  رب  هگدروآ  هب  یئوجن  درم  نارادـمان  اب  وت  سپ  نآ  زک  .یـسودرف  .تسیچ  راک  هگدروآ  ردـنا 
زیت هگدروآ  هب  .یسودرف  .ناوج  خّرف  شیپ  رب  دوب  یمه  ناورهن  يوس  دش  هگدروآ  .یسودرف ز  .رازراک  هگدروآ  هب  دیوجن  رایرهش 

.یسودرف .شوت  زرمارف  اب  یمه  شدوبن  شونرهم  دش 

.ندروآ

زا هک  يزیچ  ز  ندرب :  لباقم  .نایِتا  .هءاجا  .ءاتیا  .یـسک  يوسب  ندرب  ندرب ) بلـس +  ینعم  هب  ای  يوس  ینعم  هب  آ ، زا : ( ) صم [ ) [َو َد
ود هتــسب  دـیرآ  نـم  شیپ  هـب  تـسم  لـیپ  نآ  تـشپ  زا  شدــیریگب  .یــسودرف.درپس  مرهگ  هـب  رــسکی  درواـیب و  دربـب  یماـب  خــلب 

، ثیدـح تیاکح ، لقن  تیاور ، ( || 1) .یـسودرف.رآ نم  دزن  زیخ و  ار  هبادور  هک  رادـمان  سپ  دومرف  تخُدنیـسب  .یـسودرف.تسد 
وگب .یسودرف.مروآ  ناوج  زغن و  ياهنخس  مروآ  ناوخ  تفه  سپس  نیز  نونک  نتـشون :  .نتفگ  .ندرک  هصق  داریا ، نایب ، دای ، رکذ ،
نادد ناــبز  رب  نخــس  دروآ  نادر  يار  هـک  نادنخــس  .یــسودرف.دروخ  رب  وز  هدنــشوین  شوــگ  هـک  درخ  زا  راــیب  يراد  هـچ  اــت 

یتیاکح باب  نیا  رد  یقهیب .) خیرات   ) .تسین هدئاف  یب  هک  تیاکح  نیا  ندروآ  هب  دنکن  بیع  هک  مناد  دناوخ  هکره  .يرصنع.دروآ 
.شیوخ ياجب  مرایب  نیا  زا  سپ  دوبن و  هزادنا  ار  يو  ياهّدج  اهلزه و  یقهیب .) خیرات   ) .مروایب هیشاغ  تهج  زا  هتـشذگ  روباشنب  هک 

ار ترـسپ  ارت و  ات  دوب  هدومرف  ناطلـس  دنوادخ  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هدش  فقاو  نادب  ات  ار  لاح  نیا  راچان  مروایب  یقهیب .) خـیرات  )
(. یقهیب خـیرات   ) .تفر راک  هچ  هنوگ  هنوگ  زا  هک  مرایب  دوخ  ياـجب  و  یقهیب .) خـیرات   ) .مدروآ تقر  وت  رب  نم  دـننزب  نیباـقع  رازه 

مروایب يو  لاح  مان و  هک  ...ینایت  حـلاصوب  ندرک  نایب  رکذ و  یقهیب .) خـیرات   ) .تفر هچ  اهنیا  زا  یکی  ره  رب  هک  نیا  زا  سپ  مروایب 
هکنانچ یقهیب .) خیرات   ) .ما هدرک  هک  يدومحم  تاماقم  رد  ما  هدروایب  ...هماندنگوس  تخـسن  یقهیب .) خیرات   ) ...ناشیا زا  دوب  یکی 
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.تفای نامرف  هک  هاـگنآ  اـت  تفر  هچ  یلع  باـبرد  هک  نیا ، زا  سپ  مراـیب  و  یقهیب .) خـیرات   ) .شیوخ ياـج  رب  نآ  یگنوگچ  مراـیب 
نیا باـب  رد  تفر  هچنآ  مراـیب  نیا  زا  سپ  و  یقهیب .) خـیرات   ) .مرواـیب ...اـفلخ  راـبخا  رد  ما  هدـناوخ  یتیاـکح  نم  یقهیب .) خـیرات  )

(. یقهیب خیرات   ) .دشک زارد  تخس  نخـس  هک  ما  هدرواین  تسا  فورعم  تخـس  هصق  نآ  یقهیب .) خیرات   ) .شیوخ ياجب  هتـشادزاب ،
رادیب ...ناگتفخ  ات  مروآ  یم  نآ  ياربزا  نانخـس  نینچ  یقهیب .) خیرات   ) .ما هدروایب  نیا  زا  شیپ  خـیرات  رد  هک  يو  زا  تفر  اهیدـعت 

(. یقهیب خیرات   ) .مروایب هکنانچ  شدندنکفیب  رخآ  ات  دندیکژ  یم  دمآ و  یم  درد  نآ  زا  کین  ار  نایردپ  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنوش
خیرات  ) .گرزب هاـشداپ  نیا  ثیدـح  زا  نآ  رد  باـب  ود  ما  هدرواـیب  هتـشذگ  خـیرات  رد  یقهیب .) خـیرات   ) .دـیآ هدروآ  نیا  زا  سپ  و 

درک تخـسن  ود  مداتـسا  یقهیب .) خیرات   ) .ار همان  ما  هدروایب  خـیرات  نیا  رد  اهتخـسن و  رگید  رد  هکنانچ  مدرک  یتخـسن  نم  یقهیب .)
ياجب مرایب  داتفا  ار  وا  هک  يا  هصق  یقهیب .) خـیرات   ) .مدروایب لاح  نیا  ياج  دـنچ  هکنانچ  تسا  هدـشب  اهتخـسن  ...ار و  هماـن  ود  نیا 

هفیلخ نومأم  ریزو  لضف  هک  دـنا  هدروآ  نینچ  یقهیب .) خـیرات   ) .بقل هس  نیا  زا  مدروایب  دوب  ضرغ  هچنآ  یقهیب .) خـیرات   ) .شیوخ
خلب رد  ...دوعـسمریما  هک  مدروایب  مجنپ  دلجم  رد  یقهیب .) خیرات   ) .ما هدروایب  ینیمی  خـیرات  رد  ثیدـح  نیا  یقهیب .) خـیرات   ) .درمب

(. یقهیب خیرات   ) .خـیرات نیا  رد  ما  هدروایب  همه  شردـپ  راگزور  رد  دوب  هداتفا  ار  يو  هک  بیاجع  رداون و  و  یقهیب .) خـیرات   ) .دـمآ
نخـس مشخب  تْدـیوگ  لکـشم  یکی  شیـسرپب  رو  یقهیب .) خـیرات   ) .شیوخ هاـگیاجب  عبـشم  تخـس  دـیآ  هدروآ  ماـما  نیا  لاوـحا 

ریـش شرز  نادورادب  نوچ  ار  درخ  كدوک  هک  دـنا  هدروآ  نانچ  رز ]  صاوخ [  رد  .ورـسخرصان و  .زاب  يدروآ  هک  تسا  نایـضفار 
خیرات  ) .دوب راکوکین  يدرم   [ هللادبع نبدسا  هک [  دـنا  هدروآ  همانزورون .)  ) .دـیآ نیریـش  مدرم  لد  رب  دـیآ و  نخـس  هتـسارآ  دـنهد 

يا هشیب  رد  یهابور  هک  دـنا  هدروآ  هنمد .) هلیلک و   ) .دـندوب یهام  هس  ...رود  هار  زا  يریگبآ  رد  هک  دـنا  هدروآ  یخـشرن .) ياراـخب 
متـسر و دـنا  هدروآ  اـه  هماـن  هش  رد  هکنیا  .يولوم.دـنروآ  ربـمیپ  زا  ار  ربـخ  نیا  دـنرگیدکی  ءهنییآ  ناـنمؤم  هنمد .) هلیلک و   ) .تـفر

نآ هک  دـنا  هدروآ  ناتـسلگ .)  ) يدعـس .راگدای  ایند  تسا  قلخ  یـسب  زک  کـلم  نادـنوادخ  نیا  دـننادب  اـت  ( 2) رایدنفسا ردنکـسا و 
.نامیکح بیع  تسا و  نامیدـن  رنه  ندرک  رایـسب  تفارظ  هک  دـنا  هدروآ  و  ناتـسلگ .)  ) ...دوب وا  رظن  ( 3) حوملم هک  ار  هداز  هاـشداپ 

زا یکی  هک  دنا  هدروآ  ناتسلگ .)  ) .دوبن کمن  دندرک و  بابک  يدیص  هاگراکـش  رد  ار  لداع  ناوریـشون  هک  دنا  هدروآ  ناتـسلگ .) )
ءارزو زا  یکی  هک  دنا  هدروآ  ناتسلگ .)  ) ...دوب هتشبن  ورـسخیک  جات  رب  هک  دنا  هدروآ  ناتـسلگ .)  ) .تشذگب وا  رـس  رب  ناگدید  متس 
ندرک .نداد  يراخب || .) نیبلاطلا  سینا   ) .دروخیم دوهعمریغ  ماعط  یشیورد  هک  دنرآ  یم  ناتسلگ .)  ) .يدروآ تمحر  ناتـسدریزب 

وک یسک  ره  ات  هک  .یسودرف  (. 4) ایناک دـشاب و  یهلبا  زا  مه  این  اب  دروآ  گنج  هک  هریبن  ار :  گـنج  برح و  دربن و  مزر و  هکناـنچ 
گنج میدـنبب و  اهنایم  .یـسودرف.وا  ماک  ناهج  رد  دوش  هدـنور  وا  ماـن  نورد  هماـنب  دـسیون  دروآ  درگ  ریز  ینمـشد  رـس  دروآ  دربن 

يوجـشاخرپ درم  هدهیب  يا  هک  سوبکـشا ]  هب  يودب [  خساپ  داد  نینچ  نتمهت  .یـسودرف.میروآ  گنچب  روشک  هک  دیاب  وچ  میروآ 
گنلپ گنچ  ریـش و  لد  دروآ  گنج  وت  اب  هگدروآ  هب  .یـسودرف.دروآ  گنـس  ریز  ناشکرـس  رـس  دروآ  گـنج  هک  يدـیدن  هداـیپ 

ار ز شرـس  يروآ  دربن  وا  اـب  وت  رگ  نونک  .یـسودرف.مشکرس  شتآ  مروآ  گـنج  وچ  مشرآ  روماـن  ءهمخت  زا  نم  .یـسودرف.دروآ 
نوچ تسه  رگ  هک  .یسودرف.دروآ  گنچ  هب  نارایرهـش  رـس  دروآ  گنج  شیپ  شدیآ  گنج  وچ  .یـسودرف.يروآ  درگب  نودرگ 

شمــشچ شیپ  مـنک  ار  ناـهج  هاپــس  اــب  مروآ  مزر  هـک  نودــیا  رگ  .یــسودرف.مروآ  درگ  ریز  شرــس  نودرگ  مروآ ز  دربـن  هـم 
نیا هک  روت  نارادمان  اب  بایـسارفا ]  تفـشآرب [  .یـسودرف.مروآ  گنن  ریز  وا  مان  همه  مروآ  گنج  زورما  متـسر  ابا  .یـسودرف.هایس 

بـساشرگ تفگ  ودب  .یـسودرف.دیروآ  گنت  شیدنادب  رب  ناهج  دـیروآ  گنج  هرابکی  دیـشوکب و  روس  مزب  ای  تسا  گنج  تشد 
نتمهت اب  وا  رگ  .یـسودرف.يرواد  نیا  زا  دیآ  هدنخ  ارم  يروآ  گنج  ّیئآ و  وت  مشیپ  هک  دربن  تشدـب  مدـنخن  هنوگچ  درموید  ياک 

وا رب  هار  دیایب ز  هراوز  ات  نادب  ار :  ربخ  ای  مایپ  ای  خساپ  هکنانچ  نتفگ ، .نداد  .یسودرف.دروآ ||  درگ  ریز  نتـشیوخ  رـس  دروآ  دربن 
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تـسیچ تلاقم  سرد و  سب  تسا و  غیت  را  تجح  زیت  غیت  شباوج  يرآ  تدهاوخ  تجح  هکره  .یـسودرف.هاپس  نآز  دروآ  یهگآ 
دنب هـب  ار  ناوداـج  رـس  مروآ  دـنمک  لاود  رد  مـخ  وـچ  نآ :  زج  ینـسر و  رد  مـخ  نکـش و  هکناـنچ  نداد ، .ورـسخرصان ||  سپ ؟

وچ نادزی  هک  دـیابن  .یـسودرف  .يوب  گـنر و  زا  رپ  یتشهب  دـش  ناـهج  يور  دروآ  ردـنا  راـهب  اـت  دـُبب  ندرک :  .یـسودرف.مروآ || 
.یسودرف.كاپ ز نادزی  هار  دروآ  دیدپ  كاخ  دنالسگب ز  ناوداج  یپ  .یسودرف.شیوخ  راک  زا  درآ  مرـش  وت  ناور  شیپ  تْدَناوخ 

هـشیدنا ماگنه  هن  تسا  ندروخ  یم  ّيداـش و  هاـگ  نونک  .یـسودرف.میرذگب  دوخ  میراپـس و  نمـشدب  میروآ  زارف  يزیچ  تسد  ره 
ناهج مروآ  گنچب  شک  نآ  دیّما  رب  .یسودرف.دای  درک  ردپ  دنپ  هکنآ  کنخ  داد  میرآ و  یکین  ات  میشوکب  .یسودرف.تسا  ندروآ 
شیپ موش  ناسنادب  .یسودرف.دای  دروان  مرش  زا  هک  انامه  داد  هسوب  کی  تفرگب و  گنت  شرس  .یسودرف.مروآ  گنت  رات و  وا  شیپ 

ياــهدژا دوـب  هـک  یتــفگ  وـت  ناوـلهپ  رب  وـیگ ]  دروآ [  هـلمح  یکی  .یــسودرف.هام  روـه و  وا  رب  درآ  شیاــشخب  هـک  هاپــس  اــب  وا 
وا زا  نم  تفگ  ار  همان  نیا  مرآ  مظنب  .یـسودرف.دنروآ  گـنت  شیدـنادب  رب  ناـهج  دـنروآ  گـنج  دـنباین  نوچ  اون  .یـسودرف.نامد 
مرگ ریـش  نان  ماگنهب  .یـسودرف.میروآ  داد  يوس  همه  ار  ناور  میروآ  داـی  سواـک  راـتفگ  وچ  .یـسودرف.نمجنا  لد  دـش  ناـمداش 

کین .یـسودرف.هام  دیـشروخ و  دروآ  شیاشخب  هک  هاپـس  نایم  ردنا  دب  یـشورخ  .یـسودرف.يروآ  مرن  مرچ  نیا  ریـش  نادـب  يروآ 
هاش شیپ  ناشود  ره  رس  مروآ  هار  گنهآ  وچ  نونکا  مه  یقهیب .) خیرات   ) .يدرک تدعاسم  هجاوخب  بارـشب  يدماین و  هک  يدروآ 

.دروآ درگ  مدرم  ناـهج  ءهمه  زا  و  نیمار .) سیو و   ) .مریگب نـماد  ارت  یتـیگ  نآ  رد  مریمب  نـم  يراـین  تـمحر  رگا  .يدـسا.مروآ 
(. ناتسلگ  ) .ناکین رب  تسا  متـس  نادب  رب  ندروآ  محر  ناتـسلگ .)  ) .دنراد هگن  تسخ  هب  دنرآ و  مهارف  تقـشمب  یلام  همانزورون .) )

.عضو .دـیلوت  .دالیا  .ندـییاز  .نداز  يراخب || .) نیبلاطلا  سینا   ) .مرآ لـسغ  مریگ و  بآ  منکـش و  ار  خـی  نآ  هب  هک  متفاـین  يزیچ 
دروآ كدوک  یکی  هاش  رـصیق ز  تخد  نآ  لاس  مشـش  .یـسودرف.ناهم  نایم  رد  وا  رادـیدب  ناـهج  رد  ارو  درآ  دـنزرف  هک  نداـهن : 

نیگمغ نانچمه  هراس  ناتسیس .) خیرات   ) .دش داش  دش  دیدپ  وا  نیبج  ردنا  رون  نآ  دروایب و  ار  شونا  اضیب  نوچ  .یسودرف.هام  دننام 
اب ...نیکتیاب  نیمار .) سیو و  ) .مرآ تشیپ  هدیدب  مراد  رگو  مرادن  رتخد  نم  هک  وت  ناجب  ناتسیس .) خیرات   ) .دروایب ار  قاحسا  ات  دوب 
هچ يا و  هنوگچ  شمدیـسرپ  یقهیب .) خـیرات   ) .يدـندروآ یم  هچب  اهدـبنگ  رد  ...دوب  هدروآ  ...سوواـط  نت  یـس  دـص و  نتـشیوخ 

ّزع و يادخ  رگا  تفگ  دوبن  دنزرف  رمع  همه  ار  شیورد  ناتـسلگ .)  ) .مدرکن یکدوک  رگد  مدروایب  یکدوک  ات  تفگ  تسا ؟ تلاح 
يرآ وت  یتخـس  جنر و  همه  رگداد  رواد  ياک  تفگ  نینچ  ندرب :  ناتـسلگ || .)  ) .دروآ رـسپ  ًاقافتا  ...دـهد  هنیرن  يدـنزرف  ارم  لج 

اناد درم  دروآ  راکب  نوبز  ار  امـش  دـبای  هک  دـیابن  .یـسودرف.میروآ  هاگیاپ  وا  کیدزن  هب  میروآ  هام  دزن  ار  هاش  رگم  .یـسودرف.رسب 
ردنا باوخب  رـسپ  هدید  جنر  اب  سیگنرف  .یـسودرف.دیروآ  راهب  امرـس  دـیدید  وچ  دـیروآ  راکب  یبوخ  دیـشوکب و  .یـسودرف.نوسف 
ناهج رد  ارت  رهش  دابآ  هب  یشابن  ات  رگن  تفهن  ردنا  رـس  يرایب  ات  رگن  تفگ  راهنز و  داد  ناجب  ار  یکی  .یـسودرف.رس  دندوب  هدروآ 

نیازخ و رکشل و  نآ  زور  رگید  و  یقهیب .) خیرات   ) ...بناج رب  دروآ  نتخات  تُسب  زا  دومحمریما  .یـسودرف  .رهب  تسا  تشد  هوک و 
.نتفرگ .ندناتـس  .ندتـسا  .ندتـس  یقهیب || .) خـیرات   ) .دربزاب مزراوخب  ات  دروآ  راکب  لیحلا  فیاـطل  تشادرب و  ار  يارـس  ناـمالغ 
خیرات  ) .درک رکـش  ار  یلاـعت  يادـخ  نودـیرفا  دروآزاـب  جریا  شردـپ  نوخ  نوچ  و  ندرک :  راـث  ذـخا  .نتفرگ  سپ  .ندرک  یفـالت 

.درک اهبرح  تفرب و  ورسخیک  اب  هک  زاب  ات  دروآزاب  شخوایس  نوخ  دش و  ناتسکرتب  متـسر  مه  زاب  سواکیک ، راگزور  ات  ناتـسیس .)
.دروآزاب ناشیا  نوخ  ات  داتسرف  اجنآ  ار  رصنلا  تخب  تشکب  ار  مالسلاامهیلع  اّیرکز  ار و  ییحی  لیئارسا  ینب  نوچ  ناتسیس .) خیرات  )

ار زربیرف  سوط ]  دبهپـس [  ندناسر :  .ندـیناسر  ناتـسیس || .) خـیرات   ) .میدروایب ناشیا  زا  شیوخ  فاصنا  ام  و  ناتـسیس .) خـیرات  )
هنوگ نآ  رب  .یـسودرف.دنزگ  درآ  نمـشد  رب  هک  دـشوکب  دـنمک  غیت و  هب  نامک و  ریت و  هب  دربن  تشدـب  دـیآ  وچ  يزیچب  درم  تفگ 
مورب لباب  دنون ز  روتس  رب  ات  دومرفب  دنب  دروآ و  ردنا  رهمب  همان  وچ  .یسودرف.نامز  ناشیدب  درآ  رس  ورسخ  هک  نامگ  نادرگ  دندرب 
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دروآ زورب  نوـچ  ار  بـش  هـک  روـمخم  تـسم و  كاـنباوخ  دــناد  هـچ  .یــسودرف.یهشنهاش  ّرف  نآ  دــش  هریت  هـک  یهگآ  دــنروآ 
َربَا هایـس  مزاس  وت  رب  ناهج  نودیمه  .یـسودرف.كاخب  يرآردنا  نانمـشد  رـس  كاپ  هنیک  زا  وت  لد  ینک  رگ  نونک  .يدعـس.روجنر 

تسودب دراین  نمشد  لوق  یسک  ناتسلگ .)  ) .هدروآ رسب  لمح  تّدم  دوب  هلماح  یشیورد  ءهریقف  .یسودرف.هالک  نیا  ارت  مرآ  كاخ 
تـسین يار  نیاک  دروآ  خـساپ  نینچ  ار :  باوج  خـساپ و  هکنانچ  نتفگ ، .نداد  .يدعـس.تسوا ||  رای  ینمـشد  رد  هک  سکنآ  زج 

دروآ خساپ  نینچ  .یـسودرف.هار  هدنیامن  نادـبوم  يا  هک  هاش  دروآ  خـساپ  نینچ  ناشیدـب  .یـسودرف.تسین  ياج  ارم  ردـنا  وت  ناخب 
نم زا  هک  دوز  دروآ  خساپ  رومان  ِیک  .یـسودرف...زاب  دروآ  خساپ  نینچ  نودیرف  .یـسودرف.نز  يار  لدکین  دـبوم  اب  هک  نز  هنازرف 

ندینـش دـیابب  ار  نخـس  .یـسودرف.تسشن  دـیاب  هّرک  رب  هار  نآ  زک  تسرپ  نادزی  دروآ  خـساپ  نینچ  .یـسودرف.دونش  دـیابب  یتفگش 
یـشیب گـنج  هتخاـسان  هک  سوـطب ]  يودـب [  ناـموه  دروآ  خـساپ  نـینچ  .یـسودرف.تسرد  يرآ  خـساپ  يوـش  اـناد  وـچ  تـسخن 

یب هک  رایدنفـسا  شدروآ  خساپ  نینچ  .یـسودرف.هابت  لد  یمه  ددرگ  هشیدنا  زک  هاش  دروآ  خساپ  نینچ  ار  ناهم  .یـسودرف.يوجم 
دروآ خـساپ  نینچ  .یـسودرف.راوس  نیا  تسا  نم  ناخب  هتـسشن  رادـمان  ياک  دروآ  خـساپ  نینچ  .یـسودرف.راگزور  سک  داـنیبم  وت 

.یسودرف.نک روس  شخـساپ  دروآ  مزر  وچ  نک  رود  درخ  لد  زک  تفگ  ودب  .یـسودرف.زاسم  يدرخ  راکیپ  وت  نم  زا  هک  زاب  مارهب 
ای ار  زاوآ  هکنانچ  ندرک ، دنلب  .نتشادرب  .ندیـشکرب  ناتـسلگ || .)  ) .يدرواین نم  لاؤس  باوج  یتفگن و  نم  لاح  قفاوم  نیا  تفگ 

شورخ دیروآ  نایم  ردنا  دیـشوکب و  .یـسودرف.شیوخ  زاوآ  هدرک  ناهن  مرآرب  شیوخ  زار  همه  میوگب  وزرآ ]  مبای [  وچ  ار :  هرعن 
يا هدیروش  ناتسلگ .)  ) .دروآرد اوه  زا  غرم  هک  دروآرب  يزاوآ  دمآ و  ردب  برع  یح  زا  هایس  یکدوک  .یسودرف.دیروآ  نایژ  ربزه 

هک نانچمه  دننیب ، هک  دـنناوتن  ار  دـنمرنه  رم  نارنهیب  ناتـسلگ .)  ) .تفرگ نابایب  هار  دروآرب و  يا  هرعن  دوب  ام  هارمه  رفـس  نآ  رد  هک 
رب زا  وش  رترب  تفگ  نداد :  هویم  رمث ، رب ، راب ، ناتسلگ || .)  ) .دنراین ندمآ  شیپ  دنرآرب و  هلغشم  دننیب  ار  دیص  گس  يرازاب  ناگس 

تسش دروآ  گنهن  ایرد  وت ز  تسد  رب  هتشک  موش  نم  رگا  نتفرگ :  .ندرک  دیص  .یئانـس.دیب ||  دران  راب  هریخ  بطر  هک  دیـشروخ 
.ندیشک .تخب ||  ندش  دعاسم  تخب ؛ ندروآ   - .یسودرف.دروآ ماد  هب  ار  نایژ  ربژه  درخ  يار و  شوه و  اب  ابیکش و  .یـسودرف.وت 

روتس درم و  تشگ  رت  هدوسآ  وچ  هاش  کیدزن  هب  رکشل  دروایب  هاپـس  اب  ناولهپ  کبـس  دمایب  ار :  هاپـس  رکـشل و  دیـشحت  .ندیـشکرب 
نامرف هک  نودیا  رگ  .یسودرف.هار  يوس  نتشیوخ  اب  دروایب  هاپس  لباک  دندوب و  ود  ره  نارس  .یسودرف.روزرهش  يوس  رکـشل  دروایب 

هام ود  هن  .یسودرف.مروآ  هابت  ورسخ  شیپ  ناهج  مروآ  هاپس  نیچام  نیچ و ز  .یسودرف.راوس ز  نادیمب  ناریا  زا  مرایب  رایرهـش  دهد 
.ندرک ریزگان  .ندرک  ممـصم  .ندرک  راداو  .نتـشاداو  .نتـشاد  .یـسودرف.راک ||  ناریـش  میرایب  دوخ  اـم  هک  راـهچ  ین  دـیاب و  یم 
راچان هک  دندوب  هدروآ  نآ  رب  ار  ریما  بش  رد  ناتـسیس .) خیرات   ) .مدزب رد  ات  مدروآ  نادـب  نتـشیوخ  ات  مدرک  دـهج  ندرک :  روبجم 

يرآ یقهیب .) خیرات   ) .تفرگ دیاب  ورف  ار  يو  هک  دندوب  هدروآ  نآ  رب  ار  ریما  نکل  یقهیب .) خیرات   ) .تفرگ دـیاب  ورف  ار  شات  نوتلآ 
(. || خـیراوتلا لمجم   ) .دروآ راک  نیدـب  ارم  توق  عمط  يدـسا .) گنهرف  زا  (؟  .مزیوآرد ْتنیربنع  فلز  زو  مزیخرب  تک  نادـب  ارم 

هب .یسودرف.شرس  نیرز  هدروآردنا  رباب  شرب  زا  شفرد  رکیپ  لیپ  یکی  ندیـشکرب :  .ندرک  دنلب  .نتـشادرب  .نتخارفارب  .نتـشارفارب 
.دـندروآرب رـس  یگنـس  سپ  زا  ودـنه  ود  هک  تلاـح  نیا  رد  اـم  .یـسودرف.وا  ياـنهپ  هوـک  اـت  هوـک  نیمز  وا  يـالاب  هدروآ  ردـنا  ربا 

هگنآ ناتـسلگ .)  ) .تفگ دروآرب و  رـس  رایـسب  لمأت  زا  سپ  دربورف و  رکفت  بیجب  رـس  دینـشب  ام  تجح  ...نوچ  یـضاق  ناتـسلگ .) )
تلاـح رد  درک و  رذـگ  يو  رد  يدـباع  ناتـسلگ .)  ) ...تفگ دروآرب و  رـس  تّدوم  جاوما  مطـالت  ناـیم  زا  بوبحم  ساـنیتسا  تّوقب 
.رآرب يراز  تسد  ناگراچیب  وچ  راکب  يرادن  تردـق  تسد  رگو  ناتـسلگ .)  ) .دروآرب رـس  یتسم  باوخ  زا  ناوج  رظن ، وا  حبقتـسم 

نت مرکـشل  اب  وچ  نداد :  .یـسودرف.یسب ||  یتشک  دنرآ  ردنا  بآ  هب  یـسک  ره  نارتهم  ات  دومرفب  نتخادنا :  .ندـنکفا  .يدـعس || 
شنادــب ندرب  جــنر  دوــخ  هـک  تـساور  ار  تـنت  يرآ  ردــنا  جــنرب  .یــسودرف.مروآ  جــنگ  ماــن و  نـیچ  مور و ز  مروآ ز  جــنرب 
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اهغیت امـش  .یـسودرف  .يوج  بآ  یب  کشخ و  هدش  ناتخرد  يور  دروآ  یناریوب  هِد  همه  نتـشاذگ :  .نداهن  .یـسودرف.تسازس || 
.یسودرف.يور هنیک  زا  هدروآ  ردنا  يورب  يوا  ردنا  ناور  یتشک  وچ  ناراوس  .یسودرف.دیروآ  ماج  ریـشمش  نیئآ  رب  دیروآ  ماین  رد 

یگراچیب هب  درک  هک  دـب  نیدـب  درآ  شزوپ  یمه  ار :  یتجاح  ای  ار ، يرذـع  هکناـنچ  نتـساوخ ، .نتفگ  .ندرتسگ  .ندرک  ضرع  || 
زور کـی  هکره  دروآ  زاـین  .يدـسا.یمه  مرآ  شزوپ  اـه  هدرک  نیدـب  یمه  مراد  مرـش  وت  رادـید  .یـسودرف.دربن ز  دـهاوخ  تسج 
تفگ نینچ  نتخاس :  لومعم  .ندرک  موسرم  .نداهن  .نداهن  نیئآ  .ندرک  عیرـشت  .ینزوس.يزاین ||  یب  رد  رمع  همه  دـنامب  شـشیپ 
.دروآ نیئآ  نداهن  مزب  و  ندروخ ، بارـش  دـش  مولعم  ار  ناریمـش  هاش  .یـسودرف.هاش  دوب  وک  دروآ  ثرمویک  هـالک  تخت و  نیئآـک 
هکنانچ  ) نتفرگ .ندرک  دـیدپ  همانزورون || .)  ) .دروآ يربگ  نید  دـمآ و  نوریب  تشدرز  ار :  ینید  هکنانچ  نایتا ، همانزورون || .) )
يرورپ رتهب  دـنچره  ار  زوی  ندرک :  ادـیپ  .نداهن  نایم  رد  .ندرک  رهاـظ  .ندرک  راکـشآ  .ندومن  .ندرک  راـهظا  .ندرک  زاربا  مشخ .)

.یکدور.شیپ هدـغلآ  ار  شوگرخ  نآ  دـمآ  شیوخ  ياج  زا  تسج  دروآ و  مشخ  ریـش  .یکدور.يرب  رفیک  دروآ  مشخ  یکی  نوچ 
ناجیب ریـش  وا  تسد  رب  هک  ...تخرد  یناورـسخ  نآ  راب  منم  .یـسودرف.دروآ  نید  داد و  رد  هنخر  همه  دروآ  نیک  هاـش  لد  وز  رگا 
ياجب .یـسودرف.يرواد  نیز  هدرزآ  ددرگ  ترـس  يروآ  رهم  ریـشمش  شیپ  رگ  وت  .یـسودرف.دوش  ناچیپ  لیپ  دروآ  مشخ  وچ  دوش 

يوش نامرد  نابهگن  شزوپب  يوش  نامیشپ  مه  يروآ  مشخ  وچ  .یـسودرف.هار  نیئآ و  تسین  يروآ  مشخ  وچ  هانگ  یب  رب  راک  هنگ 
داـتفه دـنکرب و  هدرپارـس  خـیتس  نانـس  تشپ  دروآ  مخ  .یـسودرف.اسراپ  ارو ، دـناوخ  هیاـم  کبـس  اـشداپ  دروآ  مشخ  هک  هگنآ  ره 

مشخ وچ  يوش  ناسآ  نت  یشاب  دنسرخ  وچ  .یسودرف.نهک  درم  دروآ  ون  راک  هک  نخس  نیز  دش  هاگآ  ورسخیک  وچ  .یسودرف.خیم 
يار هنوگ  ره  دنهن و ز  .یـسودرف.دب  راتفگ  روایب ز  يراد  هچ  دب  رادرک  ورـسخ ز  تفگ  ودب  .یـسودرف  .يوش  ناساره  نآز  يروآ 

مخ يریپ  .یسودرف.نکم ز  نامرف  يار  دروآ  ژک  وچ  نُخس  ونـشب  هدیدناهج  ریپ  .یـسودرف.دنروآ ز  ياجب  يزاب  زغن  نیا  هک  دنروآ 
رب وز  هدنــشوین  شوـگ  هـک  درخ  زا  راـیب  يراد  هـچ  اـت  وـگب  .یــسودرف.تساکب  یئانــشور  ناــسگرن  زا  مـه  تـسار  يــالاب  دروآ 

غرم دروآ  روز  هچ  گنچب  يدنه  غیت  رب و  رد  هرز  .یـسودرف.رنه  درآ  رتمک  را  دوبن  اور  رـسپ  ردنا  دیاب  ردپ  ناشن  .یـسودرف.دروخ 
وت شناد  دروآ  اجک  .یسودرف.رن  ریـش  دروآ  مشخ  وچ  دز  یمه  سوط ]  رگدکی [  رب  ْشنادند  مشخ  سب  .یـسودرف ز  ؟ گنهن شیپ 

دنتفگ زاوآ  هب  ناناوج  ریگبآ  رد  دـید  ناوج  درم  ود  ریـشدرا  دورف  دـیآ  تساوخ  یمه  .یـسودرف  ؟ اـهدژا مد  رد  نینچ  یئآ  وچ  اـهب 
نایـصع دش  تُسب  هب  نوچ  وا  .یـسودرف.اهب  دراین  ندروخ  بآ  نونک  اهدژا  مد  ماک و  یتسر ز  هک  دوسب  دـیابب  تباکر  نانع و  دوز 

رایب .ورسخرصان  میِرم ؟ میروخ و  ناشیا  وچمه  رگا  روتس  رب  رـسپ  يا  میروآ  لضف  هچ  ناتـسیس .) خیرات   ) .دمحا نبریثک  ردنا  دروآ 
ناربماـغیپ توق  نآ :  لـثم  ناـیتا  ار ؛ يزیچ  دـننام  ندروآ   - .يدعـس.روگب دـمآ  دوخ  ياـپب  نمـشد  هک  روز  ّيدرم و  يراد ز  هچنآ 

نم رگا  ار :  ینید  هکنانچ  نتفریذـپ ، یقهیب || .) خـیرات   ) .دـنیآ زجاع  نآ  دـننام  ندروآ  زا  قلخ  هک  یئاـهزیچ  ینعی  دـمآ  تازجعم 
رس رد  يداب  داتفا  هک  تارتف  نیا  رد  ...ار  نیکت  یلع  ندینادرگ :  .یـسودرف.ما ||  هدروآ  نمیرها  شیک  رگو  ما  هدرک  نارگ  یهانگ 

(5) نوگدیب دنرپ  نوچ  ار :  هماج  هکنانچ  ندیـشک ، .ندیـشوپ  یقهیب || .) خیرات   ) .ندروآزاب دوب  هک  هزادنا  دح و  نادب  تسا  هدرک 
دای بساشرگ  مزر  رگا  نتفرگ :  .ندرمـش  .نتـشادنپ  .یخرف ||  .راسهوک  درآ  رـس  ردـنا  گنر  تفه  ناینرپ  رازغرم  دـشوپ  يور  رب 
 || .يولوم.وا زوپ  دزوسب  دریم  یک  عمـش  وفپ  درآ  ادخ  عمـش  رب  هکنآ  خفن :  .ندیمد  .يدسا.يروآ ||  دابب  متـسر  مزر  همه  يروآ 

.یتـفگ عیدـب  هتکن  نیا  يدروآ و  عیدـب  هفیطل  نیا  تفگ  .یـسودرف.همر  شیپـب  یئوگب  اـت  نادـب  همهنیا  خـساپ  نونک  مراـیب  نتفگ : 
هاـگیاپ وا  کـیدزن  هب  میروآ  هاـم  دزن  ار  هاـش  رگم  ندـش :  دـجاو  .ندرک  لیـصحت  .ندرک  لـصاحب  .ندرک  تسدـب  ناتـسلگ || .) )

يدرز .مشچ  ندروآ  بآ  .مکـش  ندروآ  بآ  ای  ندروآ ، داب  ندـش : التبم  نادـب  ار ؛ یبیع  اـی  ار  یـضرم  ندروآ   - .یـسودرف.میروآ
هب نامه  ندرک :  عم  .ندرک  هارمه  .یـسودرف.دروآ ||  جنر  هب  ناتـسدریز  نت  دروآ  جـنگ  زآ  اشداپ  رگا  ندروآ :  مزال  بت  .ندروآ 
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هک سکعلاب :  یمظنب و  ار  يرثن  هکنانچ  نداد ، لاقتنا  .ندرک  لقن  .یسودرف.میروآ ||  دای  مان  نوردنا ، ماکب  میروآ  داد  هنیک  اب  هک 
 : نآ زج  ریـشمشب و  هکناـنچ  نتـشاذگرد ، .ندـینارذگ  .یـسودرف.مروآ ||  شیوـخ  راـتفگب  رتـفد  مروآ ز  شیپ  تسد  ار  هماـن  نیا 

.لین يایرد  وچ  نوخ  زا  هدرک  نیمز  لیپ  هتفـشآ  وچ  نراـق  يوجناـهج  ناـمز  نآ  هپـس  هدـیروآ  غیتب  ناـمد  داـب  وچ  ناـکرت  رادـهپس 
جریا تشک  روت  رگد  نیکب  ار  مج  تس  هتـشک  كاحـض  هک  ندنار :  رفیک  .ندرک  تافاکم  .ندرک  یفالت  .نداد  ازـس  .یـسودرف || 
دیلوت .نتـشگ  ثروم  بجوم ، .ندـش  ببـس  .یـسودرف.هاگمزر ||  رد  دروآ  هچ  ناشیا  رب  هاـش  ود  تسد  اـت ز  رگن  نادزیب  نیدـکاپ 
ندروخ ماخ  رـسپ  يا  ماخ  روخم  نآ  تسا  ماخ  عْمَط  .یـسودرف.زاین  میب و  مشخ و  دروآ  زآ  هک  زآ  وت  درگب  ددرگن  اـت  رگن  ندرک : 

؛ درآ یم  فرح  فرح  .دـشک  عازن  لادـجب و  هاگ  رایـسب ، حازم  گنج ؛ هچیزاب  دروآ  ناراب  داب  لاثما : .يولوم.رـشب -  رد  درآ  تلع 
هافر و لومت و  یتسم ؛ درآ  یم  یتسه  .دنک  توادع  دیلوت  توادع  درآ ؛ ینمـشد  ینمـشد  .دوش  ببـس  ار  دـب  يراتفگ  دـب  يراتفگ 

(. || ناتـسلگ  ) .دراین يوج  نایرهوج  رازاب  رد  هبـش  و  نداد :  هدـیاف  .ندروآ  عفن  .نداد  دوس  .دوش ||  ربک  ینترب و  ثروم  بصخ ،
روف یپ  زا  وا  هک  ار :  نیک  هکنانچ  ندیشک ، .نتسُج  .يدسا.ياپ ||  ناشیمَدروآ ز  یئاهنتب  ياجب  یتسبب  يریپ  هن  رگ  ارم  ندروآرد : 
تفگ ودـب  نتمهت  رطاخب :  ار  يا  هشیدـنا  هکنانچ  ندـینارذگ ، .نداد  روطخ  .یـسودرف.دروآ ||  نیمز  رب  نامـسآ  نیکب  دروآ  نیک 
نوگن ریزب  ناکرت  يدـنچ ز  هراب  نآزو  ندرک :  تمـسق  يزور ، بیـصن ، .یـسودرف.دای ||  میرآ  خـساپ  ات  میـشابب  داـش  هتفه  کـی 
شدرک هچ  رایرهش  مدیامرف  هچ  ات  نادب  .یسودرف.ناهگان  شرس  دیآ  ردنا  مادب  ناهج  یتخبروش  ودب  درآ  هک  ریش  رادرکب  دمآردنا 

تس هدش  ناریو  هچره  رگد  ناریا  زا  ندروآرب :  .نتخاس  .ندرک  ترامع  تمرم ، میمرت ، ریمعت ، .یسودرف.راگدرورپ ||  راک  نیا  زا 
هک تسا  نآ  هیراج  ءهقدص  .یسودرف.شیوخ  رادرک  تافاکم  ینیبب  شیوخ  رانیدب  يرآرب  رسارس  تس  هدش  ناریـش  ناگنلپ و  مانک 

(. || يدنوار رودصلا  ۀـحار   ) .دـنروآ اهزیرهک  اهراس و  همـشچ  اهیناخ و  دـجاسم و  دـننک و  اهفقو  دـنزاس و  اه  هسردـم  ناهاشداپ 
(. || ناتــسلگ  ) .تـفگ دروآ و  شیورد  بناـجب  نـم  زا  باــتع  يور  سپ  يزیچ :  ربارب  ار  يزیچ  هکناــنچ  نـتفرگ  .ندرک  هجوـتم 

 : ندرک ادـیپ  ناتـسلگ || .)  ) .دراـیب يرگید  اـت  شوماـخ  وـت  درازاـیب  یلد  یناد  هک  يربـخ  ار :  یهاـگآ  ربـخ و  هکناـنچ  ندراذـگ ،
(. || ناتـسلگ  ) .هدروآ قشع  تسا و  هتفرگ  تسود  ار  وا  سک  هک  میا  هدینـشن  تسا  باـتفآ  هک  یبوخ  نیدـب  دـنتفگ  ار  یلدـبحاص 

هک يزیچب  یمه  دیارگرب  نخـس  تناج  هک  یمه  دیآ  هچ  نم  زک  تفگ  ارم  یـسکب :  ار  یـسک  تجاح  هکنانچ  نتخادـنا ، .ندـنکفا 
 [ ار روت  ملـس و  ناشْرو [  هنیک  لد  ندرک :  بلج  .ندرک  لیامتم  لیام ، .یـسودرف.سکب ||  مراین  تزاین  مشوکب  سرتسد  ارم  دـشاب 

تبـسن .یـسودرف.وا ||  نامیپ  هب  درآ  سک  ره  لد  وا  نامرف  زرم  نادب  دنار  هک  .یـسودرف.مروآ  نیک  هکنآز  رتراوازـس  مروآ  نیدب 
رب وـت  رب  دروآ  بـیع  هـک  يوـجم  هنوــگچیه  ناــسک  بـیع  وــت  ار :  یــصقن  بـیع و  هکناــنچ  نتــسب ، .نتــشاد  بوــسنم  .ندرک 

رگو دوس  هچ  نم  زا  يراد  ناهن  ار  وا  وت  دوبن  سک  ناهج  رد  وا  زا  دونـشخ  وچ  ندرک :  لیدبت  .ندرک  لدـب  .یـسودرف.يوجبیع || 
 || .یسودرف.نم نیئآ  رآ  شیوخ  نیئآ  هب  نم  نیک  شتآ  نیا  لد  رد  شکب  رـس  راکیپ  نادرگزاب ز  ارم  رگداد  يا  يدونـشخ  وت  وز 
درگ ندروآ ؛ مهارف   - .ضیبـقت ندروآ ؛ مه  اـب   - .دوـش هدروآ  هب  عوـجر  .تست  ءهدروآ  همهنیا  ابـص  داـب  يو  عادـبا :  .داـجیا  .قـلخ 
جنگ همه  کنیا  مدروایب  ( - 1  ) .دوش ندیروآ  ندرآ و  هب  عوجر  .تسا و  مظتنم  ردصم  نیا  تاقتـشم  فرـص  .ندرک  عمج  .ندرک 

نامک و ریت و  .یسودرف ز  .هتسارآ  روجنگ ، دروایب  هتساوخ  ات  تفگ  ناشراوازس  .یسودرف  .موب  جنگ و  زا  رتهب  ناور  نشور  هک  مور 
دمایب .یسودرف  .واگ  مرچ  هد  میرآ  لاس  رهب  واس  ژاب و ز  یهاوخ ز  هچنآ  میهد  .یـسودرف  .غیرد  درادن  وزرب  درایب ز  غیت  زرگ و ز  ز 

.یـسودرف .راسگرگ  دوخ  کیدزن  دروایب  رایدنفـسا  دمآ  ياجب  متـشه  هب  .یـسودرف  .رـسبرس  دب  هدروآ  هک  یمایپ  ردپ  مایپ  شدادـب 
ياـهناوخ دـنرایب و  هتـساوخ  همه  کـیاکی  اـتفگب  .یـسودرف  .دوـب  هدرزآ  رکـشل  وز  هکنآ  تشکب  دوـب  هدروآ  هچنآ  درپـس  ار  نارس 

هالک ابق و  هدربن  ارم  هایس  اتفگ  دیرایب  .یسودرف  .رآ  نم  دزن  دوز و  ناوخب  ار  وا  رم  رایدنفـسا  دزن  ور  تفگ  ودب  .یـسودرف  .هتـسارآ 
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رد داهنب  دروایب و  تخبزوریپ  يار  ءهمان  نآ  سپ  .یسودرف  .هوک  زربلا  ار ز  وا  مدروآ  وچ  هورگ  نایم  مدرگب  وا  اب  هک  .یسودرف  .ارم 
متسر جنگ  رد  هچره  نیا  زا  .یسودرف  .دش  هدروخ  یندروخ  نوچ  دروآ  یم  دش  هدروآ  هزادنا  یب  اهشروخ  .یـسودرف  .تخت  شیپ 

يروشک ره  .یسودرف ز  .دنارب  شوایس  اب  اهماک  همه  دناوخب  ار  نارگشمار  دروآ و  یم  .یسودرف  .دوز  دروآ  داتسرف و  یتیگ  دوبن ز 
شهاپس .یسودرف  .یپ  دنکفاردنا  گرزب  ماجب  یمدروایب  دمایب  متسر  وچ  .یـسودرف  .درک  درگ  ار  همان  نیا  دروایب و  دروخلاس  دبوم 

.یسودرف .امَرآ  هپس  ناریا  کیدزن  هب  امَرادرب  زربیرف  مه  نم  هک  .یسودرف  .یسب  دش  ناشدنویپ  دروآ و  نز  یسک  ره  نایگنز  زا  مه 
.هار مین  رد  مهو  وز  دناماو  هک  هاگدروآ  هب  دمآ  تفر و  نانچ  .یـسودرف  .دـیروآ  هاش  نادـیمب  ناریا  دـیروآ ز  هارب  يرامع  رد  همه 

ياقآ یّطخ )  ) يدسا گنهرف  طبضب  ( - 4  ) .روظنم .حومطم  .حولمم  ن ل : ( - 3  ) .رایدنفسا نت  هنیئور  متسر و  ن ل : ( - 2  ) .یماظن
مه  » لصا دیاش  و  تسا ، طلغ  ًارهاظ  دراد  یـسودرف  یلومعم  خسن  هک  ایمیک » دـشاب و  یهلبا  زا  مه   » و یناوجخن ، ياقآ  دـمحم  جاح 

.نوگلین ن ل : ( - 5  ) .تسا هدوب  ایئاناک » تسا و  یهلبا  زا 

.یندروآ

درواــیب وــس  ره  یندــنکآ ز  مـه ز  یندیــشوپ  ز  ندروآ :  دــیاب  هــچنآ  .ندروآ ||  ِردزا  .ندروآ  روــخرد  ِا ) تقاــیل ، ص  [ ) [َو َد
وس ره  دنیوپب  یندروخ  سپس  نآز  دوب  ناشایگ  .یسودرف.یندروآ  زیچ  ره  میرایب  یندروخ  اب  دابآ  رـس  زا  مینک  .یـسودرف.یندروآ 

یندروـخرد تخاـس  يا  هراـچ  یکی  .یـسودرف.یندروآ  تسه  نآـک  زیچ  ره  یندرتـسگ ز  ّیندیـشوپ و ز  .یـسودرف.یندروآ ز  هـب 
هار دــبن  یئاــج  یندروــخ ز  هــمه  ناشیدـــب  یهاــم  ز  تارداــص :  لــباقم  تادراو ، .یـــسودرف.یندروآ ||  هنوــگ  ره  درواــیب 
رس زا  مینک  تس  هدش  ناریو  دنچ  ات  مینیبب  تس  هُدب  ناریلد  هار  هک  اهرذگ  لمح :  .شکـشیپ  .ناغمرا  .هیده  .یـسودرف.یندروآ || 

.یفتاه.زیچ رایسب  درب  هگ  هضرع  نآ  رد  زین  هناهاش  ياهیندروآ  .یسودرف.یندروآ ز  شمیرآ  میئایب و  یندروخ  اب  دابآ ،

.درب دروآ و 

.ندرب ندروآ و  یپایپ  لمع  بکرم ) صِما  یفطع ، بیکرت  [ ) [َو ُد ُب

.هدروآ

.يرمق جارس  .تست  ءهدروآ  همهنیا  ابص  داب  يو  هدرک :  عادبا  .هدرک  لصاحب  فم ) ن  [ ) ِد [َو َد / 

.ندیدروآ

.ندرک هلداجم  برح و  .دربن  .نداد  مزر  ناهرب .)  ) .يروآ گنج  .ندرک  هلمح  صم ) [ ) يد َد [َو 

.سئرروآ

(. Averroes (-es). Averrhoes (-es ( - 1  ) .اپورا مدرم  دزن  دشر ، نبا  فَّرُحم  ( 1 () ِخا [ ) ْرِو ُر ِء ]

.یطروآ
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.دوش یتروآ  هب  عوجر  ِا ) ینانوی ، زا  [ ) [ُو

.كروآ

.دنور دنیآ و  اوه  رد  هتسشن  نآ  رب  هک  هدرک  راوتسا  یئالاب  رب  نآ  يوس  ود  تسا  یبانط  نآ  .كروَا و  .بات  ِا ) [ ) [َو َر

.نجنروآ

تـسد .نجنرب  تسد  .نجنربآ  تسد  نجنروآ ؛ تسد  .لاخلخ -  .همدـخ  .نجنربآاپ  نجنروآ ؛ ياپ  .نجنرب -  .نجنربآ  ِا ) [ ) [َو َر َج
.هرابج .راوِس  .دنب 

.دنروآ

.دوش دنورا  دنروَا و  هب  عوجر  .گنرآ  .هلیح  بیرف و  رکم و  .دنورا  .دنروا  ِا ) [ ) [َر

.دنروآ

(. ناهرب  ) .لین دور  .دادغب ||  ءهلجد  ِخا ) [ ) [َر

.هدنروآ

.دروآ هکنآ  فن ) [ ) ِد [َو َر َد / 

.ندرک دوروآ 

.دوش ندرک  دیروآ  هب  عوجر  .ندرک  هدور  .ندرک  دور  .ندرک  دوُرا  .ندرک  دیرا  .ندرک  دیروآ  ( بکرم صم  [ ) [َك َد

.هروآ

.هراهظ .هَربَا  ِا ) [ ) ِر [َر / 

.هروآ

.بآ ربعم  .بآ  هاگرذگ  .ههاربآ  بکرم ) ِا  [ ) ْهَر ]

.يروآ

.روکشوبا.يرواد هنیک و  سکب  درادن  يروآ  دوب  رشحمب  وک  یـسک  هدیورگ :  .نیقی  بحاص  .دقتعم  .نمؤم  .نقوم  یبسن ) ص  [ ) [َو
يرت هگآ  دوخ  وت  نم  ناهن  زک  يروآ  دـنناد ، راومه  ناـمدرم  عطقلاـب :  .فـالخ  یب  ق ) (. || ) سرفلا حاحـص   ) .تسرد نیقی و  || 

هـشیدنا هنوگ  ره  نتخاـس ز  يا  هراـچ  یکی  سپ  نآزو  يروآ  تفر ، هاـش  رب  دـیابب  يرگیلاوـخب  ار  اـم  تفگ  یکی  .یکدور  (. اذـک )
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.یسودرف.نورب ندیروآ  ناوت  ار  یکی  نوخ  دنزیر  هک  ار  نت  ود  نیز  رگم  نتخادنا 

.يروآ

، يروآ لد  يروآ ، طخ  يروآراخ ، يروآ ، ناج  يروانت ، يروآ ، خیب  يروآ ، تخب  يروآراب ، يروآ ، ناوختـسا  رد  صماح ) [ ) [َو
يروآدنگ و يروآ ، نیک  يروآ ، باتش  يروآدوس ، يروآورـس ، يروآروز ، يروآ ، نابز  يروآ ، شیر  يروآ ، نید  يروآ ، هبند 

دومرف ورس  یکی  .یـسودرف.يرورس  یـسک  يدرکن  ناریاب  يروآ  نیکب  یتسبب  ار  نایم  دشاب :  ندیروآ  ندروآ و  ینعم  هب  نآ  رئاظن 
.یسودرف.تسبب نیشیپ  هار  يروآ  نیدب  تسدب  نتشک 

.ندرک دیروآ 

.هتـشک غرم  رَپ  ندـنکرب  مامت  .ندرک  هدور  .ندرک  دور  .ندرک  دـیُرا  .ندرک  دوروآ  تفُر ) بآ +  زا : دـیاش  () بکرم صم  [ ) [َك َد
.ندرک زاب  ناوت  ناسآ  ار  نآ  مشپ  ای  رپ  ات  هتشک  یناویح  نداهن  ناشوج  بآ  رد  || 

.ندیروآ

دب هک  اجنآ  ره  دبهپـس  .یـسودرف.نارگ  ياـهریجنز  دـنب و  لـغ و  نارگنهآ  دـندیروآ  شیپ  هب  ندرب :  لـباقم  ندروآ ، صم ) [ ) [َو َد
دیروآ ز بسا  دص  نامعن  زیت  دشب  .یـسودرف  .دید  هک  یباوخ  هتـسخرگج  نآ  تفگب  دیروآ  شیوخ  کیدزن  هب  روشک  ...يدبوم ز 

زور وچ  وا  دـیروآ  راثن  .یـسودرف.رایرهش  رب  هدـیروآ  راثن  رازه  یـس  یکی  ره  اـب  راـنید  .یـسودرف.دیزگرب ز  ناروآ  گـنج  نابـسا 
فسوی و  ) یسمش .زیچ  هنوگ  ره  دندیروآ  یسب  زیزع  يوس  دنداهن  رس  ناهج  .یـسودرف.تسج  هیام  نوردنا  یـسب  رهوگ  تسخن ز 

نآ رد  ار ]  فسوی  ار [  نآ  رم  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .رینپ  کشک و  لاچیر و  نغور ز  ریقح ز  يزیچ  میدـیروآ  نینچ  اخیلز .)
تدـیروآ هـچ  رهب  زا  یتـیگ  راـگدرک  هـک  شیدـنب  اـخیلز .) فـسوی و   ) یــسمش .دـیروآ  هاـش  روتــسد  تـخت  رب  دـیروآ  هاگــشیپ 

شوایـس .یـسودرف  .شوه  رآزاب  شورْخم و  شیب  نیزک  شورـس  هتـسجخ  شدیروآ  دورد  غالبا :  .ندـیناسر  .ورـسخرصان.ردیا || 
.یسودرف.رب ز رهش و  نآ  دیراگن  نانوچ  هک  ربخ  شدیروآ  شورـس  دوخ  رگم  زغم  كاپ  مدرم  ءهدیدنـسپ  زغن  تخاس  هگیاج  یکی 
هک اهنت  هن  دیروآ  مالس  نادزی  فسوی ز  هب  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .ررش  نوچ  مدش  نم  ناتـساد  نیدب  ربخ  هدیروآ  عاص  ّيدزد 

فسوی و  ) یـسمش .يامنهر  قلاخ  نیرفآ  ناهج  يادـخ  زا  دـیروآ  مالـس  ار  وا  رم  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .دـیروآ  ماـیپ  نیا  اـب 
سپ نیا  زا  و  یهاشب :  ندیزگ  اخیلز || .) فسوی و   ) یسمش .دورد  دیروآ و  مالـس  نادزی  دومن ز  فسویب  ار  نتـشیوخ  نت  اخیلز .)

هب هکنانچ  ندـینارذگ ، خـیراوتلا || .) لمجم   ) .دوب باطخ  رمع  ...تفـالخ  راـگزور  تسـشنب  نوچ  .دـندیروآ  ار  رایرهـش  درجدزی 
يایرد وچ  نوخ  زا  هدرک  نیمز  لیپ  هتفشآ  نوچ  نَراق  يوجناهج  نامز  نآ  هپس  هدیروآ  غیتب  نامد  داب  وچ  ناکرت  رادهپس  ریـشمش : 
تسین دیشمج  ّرف  زا  رترب  يرف  تسین  دیواج  تسا و  جنپس  یتیگ  هک  ار :  یلجا  تدم و  هکنانچ  ندیناسر ، .ندرب  .یـسودرف ||  .لین 
شدرک تسین  همه  دیروآ  درگ  زورون  هک  یهاپس  ندرک :  .یسودرف.دیروآ ||  يادخدک  وا  زج  ار  ناهج  دیروآ  ياپب  شدنلب  رهپس 
هنوگچ رتشیپ  نیا  زا  لاس  یس  رادناهج  .یسودرف.یهت  تسد  هب  دیاب  تفریم  هک  یهب  دبای  هک  ندیروآ  درگ  .یقیقد.ماجش ز  هگان  ز 

 ] هاش تفگ  نینچ  هسیو  ناریپ  هب  .یـسودرف.راگدای  وا  زا  دـنام  وا  جـنر  همه  راـگزور  وا  رب  دـمآ  رـس  تفرب و  رهگ  يدـیروآ  دـیدپ 
ره تردام  وت و  .یـسودرف.یلددب  رگ  دمآ و  يریپ  ببـس  یلهاک  زا  وت  يدیروآ  گنرد  هاپـس  وس  ره  روایب ز  متفگ  هک  بایـسارفا ] 
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نادب .يدسا.گنچ  دهْدَن ز  ّرُد  هتفایان  هب  گنس  دنمدرخ  هدیروآ  تسدب  .یسودرف.ویر  هب  يار و  هب  مدیروآ  نورب  وید  گنچ  زا  ود 
يدیروآ دیدپ  رهم  هام و  رواد  ياک  تفگ  نینچ  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .نم  راداد  تس  هدـیروآ  ریخب  نم  راک  رخآک  ردـپ  يا 

راکب اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .ناتـساب  ءهتفگ  هناسفا و  زا  ناتـساد  یـسب  مدیروآ  مظنب  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .رهپـس  نیمز و 
شیپ وـچ  شیپ  شیراـن  وـچ  ار  ناـخ  تسوـهآ  کـی  نداـهن :  .يدعـس.دنتشاذگب ||  دـندیروآ و  درگ  هن  دنتـشادرب  هک  اـهنآ  دـمآ 

ود هام  اب  دنتـسشن  .یـسودرف.يور  دـندیروآ  نهج  کیدزن  هب  يوا  شیپ  ناربنامرف  دـنتفرب  .روکـشوبا  .شیب  شوهآ  دـص  يدـیروآ 
ره تشک  بل  همه  نوگراگنز  تشگ  تشد  دیروآرب ز  رس  ومس  ات  ندیشک :  .يدسا.يورب ||  هدیروآ  يور  زور  بش و  يوجرهم 

توقای و وچ  رهگ  هنوگ  دـنچ  شدـمآ  گنچب  .یکدور.تشاچ  کماعط  ومـس  زا  دـنرب  اـت  تشادرب  اذـک ]  ناـج [  يدراـک ز  یکی 
نورب شک  نادب  تفگب  ناگرزب  نیرفآ  یسب  .یسودرف.دیلک  ار  اهدنب  هتـسارآ  دش  دیروآ  نورب  نوسفاب  اراخ  رز ز  میـس و  هداجیب و 
تعلخ همه  .یسودرف.دیزگرب  وا  نامرف  هک  دش  نانچ  سیلبا ]  دیروآ [  مادب  كاحض ]  يزات [  درم  رـس  .یـسودرف.تفهن  زا  دیروآ 

.یسودرف.دیب وچ  نازرل  دندیروآ  نورب  دیشّمج  ءهناخ  زا  هزیکاپ  ود  .یـسودرف.دید  هک  سک  ره  درک  نیرفآ  وا  رب  دیروآ  شیپ  هاش 
يدیروآ ریش  ریجخنب  دنلب  دش  وا  تشذگب  دنچ  کی  وچ  .یـسودرف.دنمدوس  دب  هچنآ  دیروآ  زروب  دنفـسوگ  رخ و  واگ و  درک  ادج 

شنهج هک  هتساوخ  نآ  مهتسگ  دروایب  .یـسودرف.دیروآ  نوخ  يایردب  نوماه  دیروآ ز  نورب  رکـشل  سوک و  دزب  .یـسودرف.دنب  هب 
ءهساک نآ  وچ  .یسودرف...نایناریاب  هلمج  دیـشخبب  دیرگنب  همه  ار  نآ  رم  ورـسخ  وچ  دیروآ  ناهج  هاش  کیدزن  هب  هتـسارآ  داتـسرف 

ادیپ .ندرک  دیدپ  اخیلز || .) فسوی و   ) یسمش .دوز  دندیروآ  راب  ریز  رتش  .یسودرف.دیرگنب  ودب  دبوم  درک  هگن  دیروآ  شیپ  رهز 
بش و دیروآ  هار  هک  تحار  يوج  نآ  زا  .یکدور  (. 1) دیروآ مشخ  نامدرم  ّخز  گناب و  دـیدب  یئاغوغ  هوبنا  فَشَک  نوچ  ندرک : 

دمآ هگنآ  ارم  .یـسودرف.دیروآ  گنلپ  هار  مسر و  همه  دیروآ  گنج  دیزارفرب و  دس  ود  .یـسودرف  .دـیروآ  هام  دیـشروخ و  زور و 
لد .يدسا.تخرد  دّرد  هک  امرـس  داب  زا  سپ  تخـس  داب  اب  دندیروآ  گرگت  .یـسودرف.نم  دـنزرفب  مدـیروآ  رهم  هک  نت  زاب  فکب 
هک دیوگب  ار :  یماغیپ  هکنانچ  ندوب ، لماح  اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .دیروآ  ياجب  یئادخدک  هر  دیروآ  يار  نیئآ و  فسوی 

.یسودرف.ناور نشورب  مدیروآ  مایپ  ناولهپ  زا  هک  متسر  تفگ  ودب  .یسودرف.مایپ  نیدنچ  تس  هدیروآ  هاشب  مان  هدیـش  یلد  نشور 
اهلد رد  هنتف  لاهن  اخیلز .) فسوی و   ) یسمش .دیرفآ  نیمز  دومن و  هراتس  دیرفآ  خرچ  هک  يراگدرک  نادب  ندرک :  قلخ.ندیرفآ  || 

ندینش شراتفگ  وت  یتسیابن  ندیرتسگ :  .ندرتسگ  .ندرک  ضرع  ورسخرصان || .) هب  بوسنم   ) .ندیروآ قیالخ  زاغآ  رد  یتشک  وت 
يدهاش يرـصان .) يارآ  نمجنا  ( ) ناهرب  ) .ندومن يروآ  گنج  .ندرک  هلمح  نیمار || .) سیو و   ) .ندیروآ مشیپ  هب  يدینـشب  وچ 

ودـب هشنهــش  هاپــس  دـیروآ  ياـجب  ناـمرف  هـک  سکنآ  ره  ندرک :  ارجا  .ندرازگ  ندـیروآ ؛ ياـجب   - .دـشن هدــید  ینعم  نـیا  يارب 
دیامن ار  نآ  رم  ياجب  ندیروآ  تسرد  نکیلو  دنا  هدـنیوج  تسار  هر  سک  همه  دـنا  هدـنیوپ  تسار  رگا  ژک  رگا  .یـسودرف.دیرگنن 

هانپ نید  فسوی  سپ  دومرفب  .يدـسا.شوکب  ندـیروآ  ياجب  نیبب و  شوگب  تدیـسر  ربمیپ  زا  چـنآ  وت  .يدـسا.يادخ  دـهاوخ  هک 
یـسمش .دـیرتسگ  اهرکـش  یـسب  ینامز  دـیروآ  ياجب  شتـسرپ  یتخل  وچ  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .هاش  نامرف  دـندیروآ  ياـجب 

؛ ندیروآ ریزب )  ) ریز (. - اخیلز فسوی و   ) یـسمش .دوب  هدومرف  هچنآ  دیروآ  اجب  دومن  یمرگ  رایـسب  درم و  دـشب  اخیلز .) فسوی و  )
هک ریش  وچ  هگان  نوخیبش  نآ  تاجک  ندرک :  روهقم  .ندرک  بولغم  .ندنکفا  نیمز  رب  .ندز  نیمز  رب  .ندرک  تسپ  .نتـسویپ  نیمزب 

بسارهل شدوب [  دنزرف  ود  .یسودرف.ریزب  يدیروآ  نایژ  لیپ  هک  ریش  بارهـس  درگ  رومان  رگد  .یـسودرف  ؟ ریزب يدیروآ  نایژ  ریش 
مْردارب هدربن  .یسودرف.ریش  هّرن  رس  يدیروآ  ریز  هک  ریرز  رگید  بساتشگ  مان  یکی  هالک  تخت و  ّیهاش و  راوازس  هام  ود  ناسب  ار ] 

هش .یـسودرف.دیروآ  شیوخ  ریز  ینتـسر  همه  دیدپ  دمآ  هدنبنج  وچ  سپ  نآزو  .یـسودرف.ریزب  يدیروآ  نایژ  ریـش  هک  ریرز  خرف 
يدـیروآ غیت  هب  ار  ناـهج  ریـش  هّرن  ياـک  دـالوا  تفگ  ودـب  .یـسودرف.ریزب  يدـیروآ  لـیپ  تشپ  اـجک  ریـش  ناـسرب  دوـب  ناـگچرغ 
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ناسب ود  ره  رالاس  ود  ...دربن  تشد  يایرد  دیشوجب  درز  يابید  دیـشروخ  درتسگ  وچ  ندرک :  درگ  ندیروآ ؛ زارف   - .یـسودرف.ریزب
 ] دناوخرب همان  نآ  وچ  .یسودرف.هاگمارآ  دندیرب و  يداش  هاپس ز  رمیب  دندیروآ  زارف  .یسودرف.گنجب  رکـشل  دندیروآ  زارف  گنلپ 

.یسودرف.هار دنتسب  دندیروآ و  زارف  هاپس  شیپ  هب  نالیپ  راوید ، وچ  .یسودرف.هاگمزر  یپ  زا  دیروآ  زارف  هاپـس  رـصیق ، زارگ ]  ءهمان 
نوچ مهب  تخـس  نیک  زا  سپ  ار  ام  هک  يدیدب  .یخرف.راوشد  شندـیروآ  زارف  تسه  هچ  رگا  رز  رئازب  دـهد  ناسآ  نتـساوخ  تقوب 

زغم زا  متـسدیروآ  زارف  ( 2) كاـنزغن ءهماـن  نم  هک  شیوگب  ندرواـیب :  اـخیلز || - .) فسوی و   ) یـسمش .تخب  تس  هدـیروآ  زارف 
نیمز سوط ]  دیروآ [  دورف  رکشل  زرم  نادب  نتخاس :  فقوتم  یئاج  رد  .ندرک  هدایپ  ندیروآ ؛ دورف   - .يرصنع ای  روکـشوبا  .كاپ 

هب ورـسخ  وچ  .یـسودرف.دیروآ  دورف  رکـشل  هک  یئاجب  دیـسر  نادْـمَه  رهـش  ات  هنوگنیدـب  .یـسودرف.دیدپان  اه  همیخ  نآ  زا  تشگ 
راک زا  شیدنارب  یهاشداپ :  زا  ندرک  علخ  تخت ؛ زا  ندیروآ  دورف   - .یسودرف.دیروآ دورف  رکشل  ْشنوریب  هب  دیـسر  ناشیا  کیدزن 

تعمس املف  ( - 1  ) .یـسودرف.تخب رابکیب  ناساس  مخت  زا  دش  تخت  يدـیروآ ز  دورف  ار  وا  وچ  هابت  راک  راوازـسان  نآ  زا  هاشزیورپ 
روک ات  عارـصم :  تفگ ، تشگ  تقاطیب  رخآ  دوب  شوماخ  یتعاس  تشپ  گنـس  عفقملا .) نبا  ءهلیلک   ) .مکنیعا هللا  أـقف  تلاـق  کـلذ 

.كاپ ( - 2 (. ) یهاشمارهب ءهلیلک   ) .دید دناوتن  هکنآ  ره  دوش 

.زیروآ

.زیربآ بکرم ) ِا  )

.نشوآ

، تسا طلغ  دـنا  هدروآ  هملک  نیا  رگید  فدارم  ار  یتوکاک  ناسیون  گـنهرف  ضعب  هکنیا  .رتعَـس و  .نشوَی  .نشوَا  .نشیوآ  ِا ) [ ) [َش
.تسا يرگید  هایگ  یتوکاک  هچ 

.ناکوآ

.یسودرف.ناکوآ نوردنا  هپس  شیپ  هب  ناگواک  نراق  ناشرادهپس  نودیرف :  هاپس  زا  يرادرس  مان  ِخا ) )

.لوات لوآ و 

.یگدیزگ ياج  زا  رپ  .یگتخوس  زا  رپ  .تحارج  زا  رپ  عابتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) ات َو [َو ُل 

.هلوآ

.هِلبآ ِا ) [ ) ِل [ِو َل / 

.نوآ

هناد زا  مدرم  همه  نآ :  ندرک  گـنوآ  هب  هوـیم ؛ ندرک  نوآ   - .اورد .هتخیوآ  .نازیوآ  .قـلعم  .نوـگن  .گـنوآ  فـفخم  ِا ) ص ، [ ) [َو
ینعم نیا  يارب  ار  لیذ  ءهعطق  يریگناهج  بحاص  ( - 1 (. ) 1 () اخیلز فسوی و   ) یسمش .دننک  نوآ  باشود و  روگنا  دننک ز  نمرخ 
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مشچ ود  هاچ  رس  رب  هژینم  نوچ  ایرث  نوآ  هاچ  نایم  رد  نژیب  وچ  کیرات  گنت و  نژیب  هاچ  نوچ  یبش  يرهچونم :  زا  دروآ  یم  لاثم 
.دوب دناوتیمن  نوآ »  » لاثم ورنیا  زا  و  تسا ، حیحص  نم » وا   » طلغ و تیب  رد  نوآ »  » ههبش یب  .نژیب و  مشچ  نوچ  ودب  نم 

.نوآ

ناـمهب تسا  هدـش  برغم  لـخاد  قیرط  نآ  زا  هک  یبرع  نباـب  ّوُدـْبَم  اـه  هینک  ورنیا  زا  هدوب و  نبا »  » سلدـنا برع  ءهجهل  رد  ِا ) [ ) [ِو
.هجاب نبا  ياجب  ساپ  نوآ  تسیقاب : تروص 

.ساپ نوآ 

.Avempace ( - 1  ) .اپورا مدرم  دزن  هجاب ، نبا  مان  فحصم  .ساْپمِوآ  ( 1 () ِخا [ ) ْمِو ]

.دنوآ

.بآ رونخ  .بارـش  ءهزوک  .بارـش  فرظ  .بآ  ءهزوک  .نادراـب ||  .ءاـعو  .رونخ  .فرظ  .ءاـنا  روـنخ ) دـنو ، بآ +  وآ ، زا : ( ) ِا [ ) [َو
نازر نوخ  زا  هظحل  کی  شرغاـس  اداـبم  يدـسا .) گـنهرف  زا   ) یفاکـسا ءهفینحوبا  .يوش  دـنوآ  ره  ءهنوگب  بآ  نوچ  مجعملا : ) )

(. هنمد هلیلک و   ) .تسا فیعـض  يدـنوآ  نوچ  یمدآ  تینب  هک  .یکبول  دـیمع  .شدـنوآ  یلین  نیز  قفـش  نوخ  دور  ات  ار  کلف  یلاخ 
.هیطاب .هلبلب  .هیحارص  .یحارص  .طب  .فحق  بارش ؛ دنوآ  (. - اهگنهرف زا  ( ؟ .یک جات  زا  رتهب  دوب  ام  رب  یم  دنوآ  هک  یلافـس  ره  دوش 

.ناجلوص ناهرب || .)  ) .دـنا هتفگ  مه  ثلاث  رـسکب  ینعم  نیاب  .تسخن و  لوا و  .جنرطـش ||  ( || 1) .دنـسم تخت و  .هبارق ||  .وجان 
.دشاب گنروا  فحصم  .ظ  ( - 1)

.دنوآ

.Vaisseau ( - 1 (. ) ناتسگنهرف  ) .دنیوگ ( 1) وسِو هسنارفب  هک  ءاعو ، ِا ) [ ) [َو

.دنوآ

رتسب رب  گنوآ :  ( || 1) .یسودرف.رگن مغیت  هب  یهاوخ  دنوآ  رگ  رز  لاز  ناولهپ  اب  تفگ  نینچ  تجح :  ناهرب .)  ) .هنّیب .لیلد  ِا ) [ ) [َو
رب روگنا  ءهشوخ  نوچ  راسنوگن  وت  دوسح  تشگ  نانع  راد  زو  هتسکش  دنک  ازق  رات  زا  دوش  نت  شک  راز  نانچ  وت  يودع  تفخ  مغ 
نآ ياه  فدارم  هنّیب و  ینعم  هب  ار  دـنوآ  هدروآ و  ار  تیب  نیا  همانهاش  تاـغل  رد  يدادـغب  رداقلادـبع  ( - 1  ) .ینزوس.هتسکش دنوآ 

هـشیر هدـشن و  هدـید  یئاج  رد  ینعم  نیاـب  دـنوآ  ءهملک  زین  و  تسین ، لوادـتم  یطخ  یپاـچ و  ياـه  هماـنهاش  رد  تیب  .تسا  هتفرگ 
.دنا هتفاین  نآ  يارب  یلصا  زین  ناسانش 

.دنوآ

رد و  دشاب ، لیبق  نیا  زا  دنوانتـس  دنواتـس و  دنوآ و  نیز  رد  دنو  دیاش  .کلام و  .بحاص  .اراد  .دنموا  .دنم  .دنَو  .دنوا  دـنوسپ ) [ ) [َو
رب نآ  ینعم  دـنولا  دـنوارف و  دـنوامد و  دـنواهن و  لـثم  هنکما  ءامـسا  ضعب  زین  و  دـنوآرز ، دـنواژپ و  دـنواسپ و  دـنوادخ و  تاـملک 
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.تسا لوهجم  هدنراگن 

.يدنوآ

.یئاعو یبسن ) ص  (. || ) ناهرب  ) .دننک نآ  رد  بارش  هک  یفرظ  ِا ) [ ) [َو

.گنوآ

هویم ندشن  هدنگ  ندنام و  هزات  يارب  راک  نیا  و  یطخ ،) يدسا ، گنهرف   ) دنزیوآ دندنب و  هویم  رگید  روگنا و  هک  يا  هتـشر  ِا ) [ ) [َو
وت هک  زر  رتخد  .یکدور.مگنوآ  رب  هدیرمژپ  بیس  نوچ  نونکاو  نم ]  مدوب [  هلال  گرب  نوچ  دنب :  .دنوآ  .قالعم  .ناتسمز  هب  تسا 

.نازیوآ .ناگنوآ  .اوْرَد  .قلعم  .هتخیوآ  ص )  || ) .يرونا .تسا  بنک  رد  شرـس  گنوآ  رد  هک  دـش  یتدـم  يدـید  شکات  مراـط  رب 
دوب نانچ  دزیوآرد  نامسآز  نآ  زا  رگ  کیرازه  گنـساپ  نیمز  دوش  وزارت  رهپـس  رگا  درک  ناوتن  دیدپ  شنارگ  ملح  رایع  ناگنلد : 

.یخرف .گنوآ  نالیپ  رس  زا  نارگ  داب  نوگنرـس  دنرب  جناگرگ  ءهزاورد  يوس  ار  وا  هگنآو  .یخرف  .گنوآ  دننک  یهُک  یهاک  هک ز 
گنهن و خزود  تیصعم  ریجنزب  میخزود  گنوآ  .ورـسخرصان.گنوآ  نورد ، ودب  هتـشگ  قلخ  يور  ود  سایق  زا  تسا  يدرم  تخب 

زیچ ره  .یجاـجز.درم ||  گـنوآ  تساـجنآ  ردـنا  زوـنه  درک  گـنوآ  هاـچ  نآ  رد  شنوـگن  .ینزوـس  .گـنهن  ءهمقل  یکی  وـچ  اـم 
وت لالج  لقن  رهب  قاور ز  دنلب  نیا  رب  نیورپ  ءهشوخ  هک  یئوت  گنوآ :  ءهناودنه  بیـس ، هزبرخ ، روگنا ، اورد : قلعم و  هتخیوآرد و 

گنرینرپ ءهچارس  نیا  رد  هصقلا  گنوآ  دزاس  رادب  ام  نت  وا  ای  گنس  هب  میبوکب  ار  مصخ  رس  ام  ای  .یبایراف  ریهظ  .گنوآ  دنا  هتـسب 
يارحص دوش  گنوآ  ترجه  رادب  وچ  یناج  نتشگ :  هتخیوآ  ندش ؛ گنوآ  .رظن -  هاش  .گنن  هب  هدنز  دص  هک  هب  مان  هب  هدرم  کی 

نزور هک ز  مرک  یهز  رد  هار ز  تفاین  دیسر و  وت  ءهفیظو  نتخیوآ :  .نتـسب  گنوآ  ندرک ؛ گنوآ  .دوش - ؟ گنت  نم  لد  رب  ناهج 
نوماریپ عقاو و  لـقث  ءهوق  رثا  تحت  هک  نیزو  یمـسج  ِا ) ! || ) گـنوآ روگنا  سرخ و  ءهناـخ  لاـثما : .يوـلوم -  .گـنوآ  شَیدرکب 

وزارت و نیهاـش  بکرم  ماـسقا  زا  .بکرم و  اـی  یغیمآ  هداـس و  اـی  طیـسب و  تـسا  هنوـگ  ود  رب  نآ  و  دـشاب ، ناـبنج  تباـث  يا  هـطقن 
.تسا تعاس  کصاقر 

.ناگنوآ

هملک يارب  اهگنهرف  رد  ار  لیذ  تیب  .دـشاب  نازیوآ  نآ  حیـصف  .هتخیوآ و  .قلعم  .اورد  .گـنوآ  ماوع ، لوادـت  رد  بکرم ) ص  [ ) [َو
ناگنوآ .یفاوخ -  نیدلا  لالج  .نیتسوپ  رتسا  يولهپ  زا  شناگنوآ  هتـشگ  نیتسآ  بکرم  ّيدنت  زا  شوزاب  اب  هتفر  دـنروآ :  یم  لاثم 

.نتخیوآ ندرک ؛ ناگنوآ  .ندش -  نازیوآ  ندش ؛

.سونوآ

.سونبآ ِا ) )

.هنوآ

.درفم یب  تسا  یعمج  ینعم  نیدب  و  اهتشپ ، گنس  .اهتقو ||  .ناوا  ِج  ِا ) ع  [ ) [ِو َن
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.ووآ

.يرهش مان  ِخا ) [ ) ْوَو ]

.هوآ

.یسودرف.ناگود ناکی و  شلیخ  دنتفرب  نانکمس  ءهوآ  دب  ویگ  ِسپ  ورسخیک :  هاپس  نارس  زا  یکی  مان  .نانکمس  ءهوآ  ِخا ) [ ) [َو

.هوآ

تیاکح هدـنیوگ  هودـنا  فسا و  ای  درد  زا  هک  تسا  يا  هملک  .اترـسحاو  .سوسفا  .غیرد  .اـغیرد  .هاوآ  .خوآ  .خآ  .هآ  توص ) [ ) ْهَو ]
ضرم هک  یکی  زا  دینـشب  هک  ینونجم  وچمه  .يولوم.تفر  قزر  هوآ  هک  رغال  دوشیم  تفز  واگ  نآ  دوش  یم  بش  نوچ  زاـب  دـنک : 

درک رت  تخـس  ناج  دنب  هوآ  دنتفگ  ایبنا  .يولوم  ؟ موش نوچ  تدایع ، زا  منامب  رو  مور  نوچ  هناهب  یب  هوآ  تفگ  یکدنا  یلیلب  دـمآ 
.تسا لمعتسم  زین  بجعت  ندومن  يارب  و  .هیوأت ||  ندرک ؛ هوآ  .يولوم.ناتدنب -  ناهیفس  يا 

.هوآ

ءهدـنروآرب ای  ادـن  ادـص و  ینعم  اهگنهرف  ضعب  رد  .شاد ||  .هوازپ  .دـنزپ  نآ  لاثما  کهآ و  تشخ و  نآ  رد  هک  هروک  ِا ) [ ) ِو [َو / 
.دنزود ای  دنشک  اهزیچ  رانک  رب  ناگدنزود  ناشاقن و  هک  يا  هریجنز  .دنا ||  هداد  هملکب  ادن  ادص و 

.هوآ

رایـسب ءهمیدـق  راثآ  هدوب و  يرهـش  میدـق  رد  نآ  دـنیوگ و  زین  جوآ  هبآ و  هک  هواس  زا  هلـصاف  زگ  رازه  رد 24  یلحم  ماـن  ِخا ) [ ) [َو
جاجح هار  تسرد و  ياوه  نادابآ و  هوبنا و  لاـبج ، زا  تسیکرهـش  هوآ  دـیوگ : ملاعلادودـح  بحاـص  .دوشیم و  هدـید  نآ  نوماریپ 

علاط مدل  اوتسا  طخ  زا  ضرع  هن و  هق  تادلاخ  ریازج  زا  شلوط  تسا ، مراهچ  میلقا  زا  هوآ  تسا : هدمآ  بولقلا  ۀهزن  رد  .ناسارخ و 
رهـش نآ  رد  دـنناوخ و  یم  هرب  نیهامب  هک  اهامواگ  ءهناخدور  زا  شبآ  لدـتعم  شاوه  .ماگ  رازه  هد  برق  شوراب  رود  هلبنـس  شانب 

رد هک  خـی  بآ  ردـقنآ  دـهدیمزاب  بآ  خـی  نانچمه  ناتـسبات  رد  دروخیمورف  اـت  ترک  دـنچب  دـندنب  یم  هاـچ  رد  بآ  خـی  ناتـسمز 
ریجنا شیاه  هویم  زا  دوب ، وکین  رایـسب  اجنآ  رد  هبنپ  هلغ و  .اه و  هاچ  رگید  لثم  هداـس  بآ  نآ  زا  دـعب  دـهدزاب  دوب  هدروخ  ناتـسمز 

هد تسا و  ررقم  اغمت  هب  اجنآ  یناوید  قوقح  دنراد و  وکین  قافتا  مه  اب  و  دنیرـشعانثا ...  ءهعیـش  هرهچدیفـس و  اجنآ  مدرم  دوب  وکین 
(. بولقلا ۀهزن   ) .تسا رانید  رازه 

.يوآ

.ریگیوأم (ع ص )

.يوآ

.دنتشکب ار  وا  لیئارسا  ینب  هک  نایدم  ناهاشداپ  زا  یکی  مان  ِخا ) )
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.جیوآ

.جیوآدرم ناهرب :)  ) .زیوآ مخرم ) فن  )

.یگتخیوآ

.هتخیوآ تلاح  تفص و  تیفیک و  صماح ) [ ) ِت [َت / 

.نتخیوآ

اورد .ندـش  اورد  .لاـسرتسا  .ندـش  گـنوآ  .ندرک  گـنوآ  .ندـش  قلعتم  .قـیلعت  .هب  ندـش  نازیوآ  .زا  ندرک  نازیوآ  صم ) [ ) [َت
هک .یـسودرف.تسدب  دریگب  شرادزاب  نونک  تس  هتخیوآرد  یخاشب  لرغط  هک  ندرک :  ناگنلد  .ندرک  اوردنا  .ندش  اوردنا  .ندرک 

جاـع رب  زا  وا  تخیواـیب  جاـع  تخت  رب  زا  تسـشن  شوایـس  .یـسودرف.یتخیوآ  ندرگ  رد  هوک  یمه  یتـخیر  يورـسخ  ناـنچ  نوخ 
رب زا  دنتخیوایب  جاع  تخت  شردنا  ریز  دنداهن  .یسودرف.راسکرگ  درب  ینامگ  ات  نادب  رایدنفسا  تخیوآ  ردنا  نیز  .یـسودرف.جات ز 

يدنتخیوایب جاع  تخت  رب  رادناهج  یتفر  وچ  .یسودرف.هرسکی  لد  هشیدنا  ردنا  تسبب  هرب  نار  هزین  رب  تخیوایب  .یسودرف.جات  جاع 
نم ز وچ  رگم  یبآ  .فاـفخ.مزیوآرد  وا  زا  هدرک  لمـسب  غرم  وچ  شیوخ  مغ  زا  رپ  لد  مریگب  ْتناـکفلز  ود  .یـسودرف.جات  ریجنزب 

.مزیوایب ْتنیربنع  فلز  زو  مزیخرب  تِک  نادـب  ارم  يرآ  .یمارهب  .نتـشیوخ  تخیواـیب  كوچ  وچمه  خاـش  زو  تشگ  درز  قشع  مغ 
خاش كوچ ز  .یبیبل.راب  زا  هتخیوایب  داـب  زا  رپ  تسیکیخ  یئوگ  هتخیواـیب  ْشندرگ  ز  ( 1) شخج نآ  يدـسا .) گنهرف  زا   ) يرورس

ردـنا نب  ار ز  وا  کـیاپ  کـی  یهبوا .) ءهفحت  زا   ) يرهچوـنم (. 2) هتخیر ناهد  بآ  رحـس  ات  نانک  گـناب  هتخیوآ  نتـشیوخ  تخرد 
.هتخیوآرد وا  زا  اه  هشوخ  نآ  هدـش و  تخرد  دـید  ار ]  زَر  ار [  وا  لاهن  .يرهچونم  .راـسنوگن  ياـپ  رگدـب  ار  وا  هتخیوآو  هتـسکشب 
.تخیوآرد وا  زا  سرواگ  لاثم  هب  هشوخ  هشوخ  تشگ و  نهپ  اهگلب  دش و  رایسب  زَر ]  شاهخاش [  دمآرب  یتدم  نوچ  همانزورون .) )

(. - هنمد هلیلک و   ) .تخیوآ یهاچ  رد  نتـشیوخ  ترورـضب  تخیرگب و  تسم  رتش  شیپ  زا  هک  دشاب  درم  نآ  نوچمه  همانزورون .) )
.لادسا .لدس  .نتخادـنا  نیئاپ  .ندـنکفا  .نتـشاذگورف  .نتـشهورف  .ۀـقَّلعم ||  اهلجِِرب  ٍةاش  ُّلک  دـنزیوآ ؛ دوخ  ياپب  ار  يزب  ره  لاثما :

زارد نهپ و  يوج  يرداچ  یکی  یقهیب .) خـیرات   ) .دـنتخیوآ اهـشیخ  ...ار و  هلولیق  باوخ  دـندروآرب  هناخ  ءاخرا :  .لاـسرا  .لیدـست 
لیامح .نسر ||  ولد و  نتـشهورف  ؛ ماب زا  نسر  نتخیوآ  هاچب ، ولد  نتخیوآ  یهبوا - .) ءهفحت  زا   ) یقرزا .زاگ  يالاب  رداـچ ز  زیواـیب 

رادب .یخرف ||  .وت  گنل  مین  اغـش و  دزیوآ  ندرگ  رد  کلف  وت  گنن  مان و  زور  مصخ و  رازراک  زورب  حاشتا :  .حشوت  .دـلقت  .ندرک 
.یـسودرف.شنت یمارگ  نآ  دـنتخیوایب  شندرگ  رب  هاـگان  دـندنکف  ندز :  رادـب  .ندرک  راد  رب  .ندرک  بولــصم  .بلــص  .ندیــشک 

دیاشن يا  هدرزایب  نم  لد  ناوارف  يا  هدرک  یسب  دب  یمرش و  یب  هک  دنارزاب  ودب  اهنخس  هتـشذگ  دناوخ  شیپ  ار  هبادوس  تفـشآرب و 
باـترب زیوآ و  ردـنا  رادـب  يوـکب  ار  نیاـک  هدوـمرف  میخژدـب  .یـسودرف.نیا  شاداـپ  تسین  نتخیوآ  زج  نیمز  ردـنا  وـت  یـشاب  هـک 

دنتـشکب و شاـطع ، ار ، ناـشیا  رتهم  .یـسودرف.هانگ و  دـیوجن  سک  رگد  اـت  نادـب  هاـش  ناتـسبش  رد  ناـشتخیوآرب  .یـسودرف.يور 
وا رب  حیـسم  هک  تسا  درم  نآ  روگ  دـنناوخ ، حیـسملاربق  ار  نآ  نایاسرت  هک  تسه  يروگ  نآ  رد  و  خـیراوتلا .) لمجم   ) .دـنتخیوایب

ار ماوق  هجاوخ  يدنوار .) رودصلا  ۀحار   ) .دنزیوایب ای  دنـشکب  (3 ؛) اوبّلـصی وا  اولتقی  نا  خیراوتلا .) لمجم   ) .شدنتخیوایب دمآ و  ادیپ 
فلاخم ناشاهاپ  تسد و  ای  دـنزیوایب  ای  دنـشکب  ناشک  تسا  نآ  ...ناشیا  يازج  يدـنوار .) رودـصلا  ۀـحار   ) .تخیوایب رتشیل  رد  رب 

لامک .دـنتخیوآ  شهگنآ  دـنداد  بآ  رد  يا  هطوغ  رُد  وت  شوگاـنب  زا  دـیدزد  فطل  ّیکزاـن و  يدـنوار .) رودـصلا  ۀـحار   ) .دـنربب
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مزر و نیا  زا  زیهرپب  .یـسودرف.نتخیر  ردپ  رهب  نوخ ز  نامه  نتخیوآ  زور  نآ  دمآ  زارف  راکیپ :  .مزر  .برح  .گنج  .يدـنجخ || 
ات رگن  .یـسودرف.نتخیوآ  يورین  میرادـن  نتخیر  نوخ  تسا و  نیک  يار  شرگ  .یـسودرف.نتخیر  نوـخ  هریخرب  دادـیب  هب  نتخیوآ 

.یـسودرف.نتخیوآ جارات و  ياج  رهب  نتخیر  نوخ  تست و  زا  تراغ  نونک  .یـسودرف.نتخیوآ  زا  دیـسرتن  اـت  رگن  نتخیرگب  دـینیبن 
جاراــت و ياــج  رهب  نـتخیر  نوـخ  تـسا  لــالح  ار  امــش  .یــسودرف.نتخیوآ  جــنر  زا  دــیاسایب  نـتخیر  نوـخ  هار  نوـنک  دــنیبب 

دنهاوخ هک  نک  نوزف  نتخیوآ  يار  اهتقو  نیدـب  .يدـسا.نتخیرگب  دوز  زا  زج  منیبن  نتخیوآ  زور  یمه  ناتْرنه  .یـسودرف.نتخیوآ 
مزر .ندرک  گنج  .دعسدوعسم ||  .رایتخا  غیت  شتآ  رب  ار  هداز  بآ  درک  نتخیوآ  نتـسج و  نایم  دش  ّریخم  نوچ  .يدسا.نتخیرگب 

نتخیر نوخ  دربن و ز  جنر  دـید ز  هدرمژپ  هنوگ  همه  ار  هپـس  دـیرگنب  هپـس  يورب  سپ  نآ  زو  ندـمآرد :  گنجب  .ندرک  دربن  .نداد 
دید اهدژا  نت  روز  وچ  .یسودرف.یتخیرگب  هدنب  نآ  زا  ماجنارس  یتخیوآ  ّيدرب و  جنر  یسب  .یـسودرف.نتخیوآ  نمـشد  اب  ياج  رهب 
یم دـصناپ  يراوـس  اـب  یناـکوچ و ...  نیکتگب  تشگزاـب و  هنمیم  رکـشل  .یـسودرف.شخب و  جاـت  اـب  تخیوآرب  ناـسنآ  زک  شخر 
هریت درگ  یکی  دنتخیوآردنا  وس  ود  زا  هاپـس  ندیزاغآ :  گنجب  .نتخادرپ  گنجب  .ندمآرد  گنجب  یقهیب || .) خـیرات   ) .دـنتخیوآ
همه دنتخیوآ  ردنا  گنجب  رکشل  ود  .یسودرف.دنتخیمآرد  ناشْمهب  یتفگ  هک  دنتخیوآرب  ناسنادب  یگنج  ود  .یـسودرف.دنتخیگنارب 

یـسک دناتـس  رگ  تنهاریپ  هک  تفهن  زار  داـشگب  هک  هگنادـب  تفگ  هچ  میرم  ّیـسیع  هک  ینیبن  .یـسودرف.دنتخیمآرد  رگیدـب  کـی 
هرابب بسانت :  .ندش  تشُم  تشُه و  هقی ، تسد و  نابیرگ ، تسد و  زیوالگ ، رب ؛ اب ، نتخیوآ  .یـسودرف.یسب -  يدنت  هب  وا  اب  زیوایم 

.نآ ردـنا  تشگ  هریخ  شرکـشل  یمه  ناردـنزام  هاـش  اـب  تخیوآرب  .یـسودرف.رومان  وگ  نم  اـب  تخیوآرد  رپـب  یغرم  وـچ  دـمآرب 
هریت درگ  یکی  دــنتخیوآ  ردــنا  مـهب  هداـیپ  .یــسودرف.مژد  ریــش  زارفارــس و  لــیپ  وـچ  مـهب  وا  اــب  تـخیوآرب  هدــیرب  .یــسودرف 
گنچ خیراوتلا || .) لمجم   ) .دش هدیرب  هبطخ  دنتخیوآ و  ردنا  يو  هب  دیـسر  هفیلخ  رکذ  ياجب  بیطخ  نوچ  .یـسودرف.دنتخیگنارب 

ندز گنچ  ناتـسلگ || .)  ) .یفو دعو  اذا  میرکلا  هک  تخیوآ  منماد  رد  تخیرب و  لگ  نماد  متفگب  نخـس  نیا  نم  هک  یلاح  ندز : 
 || .یـسودرف.يوا دزیوآ  ردنا  راگدرورپب  يوا  دزیخرب  گنچ  اب  روز و  اب  وچ  يدیـص :  رد  نآ  دـننام  گنلپ و  گرگ و  هکنانچ  رب ،

یـسک لد  نتخیوآ  .یـسودرف.گنچ -  تخیوآ  ردـنا  ودـب  هدـیپس  گنر  کشم  رداـچ  نآ  دـش  نشور  وچ  نَدَز :  .تبـشت  .ندزرد 
زا ات  لاثما : .یـسودرف...رایرهش -  لد  يو  رد  تخیوایب  راوخ  تشگ  وک  هبادوس  تسناد  وچ  ندرک :  ادـیپ  رطاخ  قلعت  ودـب  یـسکب ؛

کین لد  ماـکب  دـمآرب  هاـش  دومرف  هک  يراـک  تفگ  رگد  ینک :  اـطع  هچ  نمب  تمدـخ  نیا  لـباقم  رد  اـت  يزیوآ ؛ هچ  نم  راوشوگ 
، ذَـخاؤم بَقاعم ، .ندـش  لوئـسم  ذوخأم ، .یـسودرف.یهر ||  راوشوگ  زا  يزیوآ  هچ  یهد  ناـمرف  هچ  اـت  نونک  سپ  نیا  زو  ...هاوخ 

نیدـب هتخیر  دـش  هنیک  نیا  زک  نوخ  نآ  ره  .یـسودرف.يوا  دزیواـیب  اـم  هرفاداـبب  يوا  دزیرگب  داد  زا  هک  سکنآ  ره  ندـش :  ّيزْجَم 
هک ینوخ  مزر  نیا  رب  .یـسودرف.هتخیوآ  یتیگ  نادب  یـشاب  وت  هتخیر  نیکب  دیآ  هک  نوخ  ره  هک  .یـسودرف.هتخیوآ  دـشاب  وا  یتیگ 

مزیواــیب و شیوـخ  دــب  هـب  رگید  مورب  یئاــج  وـچ  هـک  مسرتـن  نوـچ  .یــسودرف  .هـتخیوآ  یتــیگ  نادــب  یــشاب  وـت  هـتخیر  دــش 
يدب اب  هکره  ار  لقع  .يزعم  .تسا  ربنچب  مه  شرـس  زارد  نسر  هچرگ  وت  رهم  دزیرگ ز  هک  یـسک  نآ  دزیوآ  .ورـسخرصان.منامرد 

زا دزیرگب  هک  يادـخ  ردـغ  هب  سکنآ  دزیوایب  نتـشگ :  راچد  .ندـش  راتفرگ  .یئانـس.تخیوآ ||  وا  تسج و  لقع  مرجـال  تخیمآ 
 || .ورـسخرصان .شلاکن  گنن و  رد  دزیوایب  دوز  سب  شابوا  زا  دراد  ناـهج  دـصق  اـم  هک ز  سکره  .ورـسخرصان.ریدغ  زور  دـهع 
هابور ماد  رب  تخیوآرب  رید  میدـنامب  ناـسنیرب  ردـیا  هک  .یـسودرف.متخیواینرب  ـالب  مادـب  متخیرگب  گرب  یب  راـک  دـش  وچ  نداـتفا : 

الب مادـب  يوا  تخیرگب  مور  رکـشل  نآ  زا  .یـسودرف.ناهج  ردـنا  تخیر  وا  هک  اـهنوخب  ناـهگان  زا  دزیوآ  نم  مادـب  .یـسودرف.ریش 
اج .نتـشاذگ  راک  .ندرک  بصن  .یـسودرف.دنتخیواینرد ||  الب  مادـب  دـنتخیرگب  گنج  زا  دـب  رتهم  ود  .یـسودرف.يوا  تخیواینرد 

.هتخیوآ يو  رب  هراپ  ودـب  نهآ  زا  يرد  و  خـیراوتلا .) لمجم   ) .ماخ میـس  زا  شـش  نیرز و  راهچ  هتخیوآ  نآ  رب  رد  هد  و  نتـشاذگ : 
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اجنآ رب  دروایب و  طـساو  زا  اـهرد  نآ  و  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .هتخیوآ نآ  رب  رد  راـهچ  تسا  راوید  شنوماریپ  و  خـیراوتلا .) لـمجم  )
تخیوآ و هرصبلا  باب  رب  ار  رد  نآ  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .هتخیوآرد يو  رب  هراپ  ودب  نینهآ  يرد  و  خیراوتلا .) لمجم   ) .تخیوآرد

نوخ هریخ  دوب  ـالاو  هن  ءاذـیا :  .اـب  نداـتفارد  خـیراوتلا || .) لـمجم   ) .تخیوآ هفوکلا  باـب  رب  دـندروایب و  رـصم  زا  رگید  رد  یکی 
دنراد زارفارـس  ناهم  نتخیوآ  مدرم  هنگ  یب  اب  وچ  نتخیر  نوخ  جاراـت و  هک  یناد  وت  .یـسودرف.نتخیوآ  هدـنب  اـب  هاـش  زا  هن  نتخیر 

.کبـش .یـسودرف.نتخیوآ ||  رتهم  اب  هریخ  رب  هن  نتخیر  نوخ  نیئآ  تسین  ارم  .یـسودرف.مور  رهـش  اـب  هچ  ناریا  رهـش  اـب  هچ  موش 
هتخیوآ هب  عوجر  .یـسودرف.دنتخیمآرد و  ناشْمهب  یتفگ  وت  دنتخیوآ  هزین  رد  هزین  نانچ  بابـشنا :  .جسن  .ندـنکفا  مه  رد  .کیبشت 
.بوشن .باشتنا  .ندیبسچ  .ندیسود  .یـسودرف.تخس ||  ( 4) تخیوایب شدنمک  ّمخب  تخرد  رب  ار  دالوا  دـیچیپب  نتـسب :  .دوش || 

تـس هنید  هک  ینادن  یم  نوچ  نیا  رد  يزیوآ  هچ  .فافخ.نماد  هب  دزیوآردنا  هژود  وچ  شفلز  ود  دزیوآ  ردنا  اهلدب  قیلعت :  .بشنت 
(. ناتسربط خیرات   ) .دزیوآ ناوختسا  رد  هک  گس  نوچ  نتفررو :  .نتشگ  لوغشم  .ندش  مرگرس  .ورسخرصان.هنیهک ||  ای  هنیدم  نیا 
نآ رد  يدوب  يا  هتکن  اجک  ره  منکب  خیرات  نیا  هک  متساوخیم  نم  و  ندرک :  صحف  .اصقتـسا  .قیقحت  .قمعت  .ندرک  ازـسب  ثحب  || 

نتخیر دوب  نوخ  ینک  رگ  نوزف  نتخیوآ  زا  راب  کی  هام  کیب  عاضب :  .عاقو  .اب  ندیمارآ  .ندـیمارآ  یقهیب || .) خـیرات   ) .یمتخیوآ
ینعم هب  ًارهاظ  یـسودرف  لیذ  تیب  رد  هام ، اـب  روه  نتخیوآرب  .یـسودرف.ار ||  دـنمدرخ  ناوج  دـیابب  ار  دـنزرف  رهب  زا  هیاـم  نیا  مه 

.نتفرگرد ناهرب || .)  ) .ندیچیپ .یـسودرف.هاپس ||  درگ  ریت و  ندیراب  هام ز  روه  اب  تخیوآرب  یتفگ  وت  تسا :  فوسک  ای  فوسخ 
.گندـم نادـیلک ز  وچ  واگ و ، سُک  زا  هفُک  نوچ  غورد  ّيوعد و  نماد  زا  هتخیوآ  همه  ندـش :  لسوتم  .ندرک  لسوت  ناهرب || .) )

ای زیوآ  نآ  مود  ردصم  .ندومن و  شیوخ  يدنـسرخان  دوخ  يور  حمالم  اب  .نتخیوآ  ار  شرُـس  نتخیوآ ؛ جـنل  بل و  .رهدـلا -  عیرق 
(. یقهیب رداصملا  جاـت   ) .دـنام نادـب  هچنآ  نتفرگ و  نتـسج و  رد  نتخیواـیب  رگیدـکی  اـب  جـالتعا ؛ .زیواـیب  .متخیوآ  دـشاب : شزیوآ 
Goitre. ( - 1  ) .نتخیوآرد يزیچ  رد  قالتعا ؛ يدسا .) گنهرف   ) .نتخیوآ مدرم  رد  .ندیسودرب  .ندیلـشب  .نتخیوآرد  ندیـشوز ؛

دالوا ز  دیاشگیم :  متسر  ار  وید  دالوا  ینامز  زا  دعب  ( - 4 . ) نآرق 5/33 ( - 3  ) .هتخیمآ هیلاغ  لاب  ود  رب  هیس  غام  ...چوک  ن ل : ( - (2
.یسودرف .دنلب  تخرد  ریز  دنتسشن  دنمک  ّمخ  داشگب 

.ینتخیوآ

.دشاب بجاو  ریزگان و  نآ  نتخیوآ  هک  .نتخیوآ  ِردزا  .نتخیوآ  روخرد  تقایل ) ص  [ ) [َت

.هتخیوآ

زا هتشگ  گنشهفلگ  بآ  نوگن :  .هتـشاذگورف  .هتـشهورف  .قلعم  .اوردنا  .اورد  .هدش  گنوآ  .هدش  نازیوآ  ( فن فم /  ن  [ ) ِت [َت / 
راـک خرچ  نآ  زا  هـتخیر  يدـب  نـیرز  هـقلح  یکی  .يوـالارف  .هـتخیوآ  نوـگن  نیمیـس  ءهشیـش  نوـچ  ناـنچمه  تفگـش  يا  ندرـسف 
دوخ لعفب  هتشیرف  ود  ره  نآک  .یسودرف.رهگ  هدناشنرد  يا  هرهم  رهب  رز  ریجنز  خرـس  وز  هتـشهورف  نیادم ]  ناویا  رد  هتخیوآردنا [ 
(. || هنمد هلیلک و   ) .دـش هتخیوآ  بوچ  فاکـش  رد  وا  نییثنا  دوب  هدـیرب  هک  بناـج  نآ  زا  .ورـسخرصان.لباب  رد  دـنا  هدـنام  هتخیوآ 

.هدزرادب .رهدـلا ||  عیرق  .گندـم  نادـیلک ز  وچ  واگ و  سُک  زا  ( 2) هفُک وچ  ( 1  ) غورد ّيوـعد و  نماد  زا  هتخیوآ  همه  ثبـشتم : 
راورخ هاجنپ  رادقم  ...دندیشک و  تخرد  رب  ار  ملید  ناگرزب  ندز و  دومرفب  اهراد  رایـسب  ...دومحم   : هبولـصم .بولـصم  .هدرکرادرب 

(. خیراوتلا لمجم   ) .نتخوس دومرفب  ناگتخیوآ  ياهتخرد  ریز  دندروآ و  نوریب  ناشیا  ياهارس  زا  هفـسالف  ناینطاب و  ضفاور و  رتفد 
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عوجر .ورسخرصان و  .شرات  درخ  دوپ  رد  هتخیوآ  تسین  شکاخ  رنه  بآ  اب  هتخیمآ  تسین  جستنم :  .کبـشم  .کبـشنم  .ّبشنم  || 
ره .یسودرف.هتخیوآ  یتیگ  نادب  یـشاب  وت  هتخیر  دش  هک  ینوخ  مزر  نیا  رب  ّيزْجَم :  .بَقاعم  .لوؤسم  .ذوخأم  .دوش ||  نتخیوآ  هب 

تسیوا و راـکهنگ  هتخیر  نیا  رب  دـیآ  هک  نوـخ  نآ  ره  .یـسودرف.هتخیوآ  یتـیگ  نادـب  یـشاب  وـت  هتخیر  نیکب  دـیآ  هک  نوـخ  نآ 
دنیبن .یسودرف.گنت  ریز  اهیاپ  هتخیوآ  رس  گنس  وچ  شتـسب  دروآ و  ردنا  نیزب  اوردنا :  .قلعم  .اورد  .نوگن  .یـسودرف.هتخیوآ || 

رب لد  نوخ  وزو  هتخیوآ  هنوگنادب  دنوامدب ]  كاحض  وا [  دنامب  .یـسودرف.تخرد  خاش  رـس ز  هتخیوآ  رگ  تخت  روگ  ءهتخت  رگم 
تسوپ و یپ و  هتخیوآ  تسد  اب  روهالک  تخرد  گرب  وچ  نخان  تخیرورف  تخس  روهالک  گنچ  درـشفیب  .یـسودرف.هتخیر  نیمز 

.هفُک نوچ  ن ل : ( - 2  ) .غورد ناتهب و  ن ل : ( - 1  ) .یسودرف.هتخیرورف نخان 

.مشچ هتخیوآ 

.قِرْطُم .دراد  یخرتسم  یمشچ  ًۀقلخ  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) ِچ ِت َچ /  [َت / 

.شود هتخیوآ 

.لَدحَا ( بکرم ص  [ ) ِت [َت / 

.شوگ هتخیوآ 

.شوگ للش  شوگ ؛ هتخیوآ  یگس  .شوگواگ -  .لطخَا  .لَدحَا  ( بکرم ص   [ ) ِت [َت / 

.بل هتخیوآ 

.ءالْدَه .لَدْهَا  ( بکرم ص  [ ) ِت َل [َت / 

.فان هتخیوآ 

.ءارَْجب .رَْجبَا  بکرم ) ص  [ ) ِت [َت / 

.زیوآ

ودـب تسا :  هدـنزیوآ  ففخم  زیوـالگ  و  زیوآ ، لد  و  هناـهب ، هلیـسو و  ینعم  هب  زیوآ ، تسد  نوـچ  هبّکرم  تاـملک  رد  مخرم ) فـن  )
.يدعس.متسم وت  زیوالد  يوب  زا  هک  يریبع  ای  یکشم  هک  متفگ 

.زیوآ

روشنم .رانا ||  لگ  نوچ  یلگ  عانعن و  گربب  هیبش  زبس و  تخس  یگرب  رتمک و  زگ و  مین  لوطب  کیراب  یقاس  اب  لگ  یمسق  مان  ِا ) )
ساملا و نوچ  همیرک  راجحا  زا  هچنآ  .ار ||  تنیز  تسا  هتخیوآ  اهغارچلچ  اه و  هلال  اهراج و  رب  هک  نآ  دـننام  رولب و  زا  نآ  زج  و 

نار درـشفیب  دروخ :  دز و  .مصخ  اب  نتخیوآرد  .دربن  .تزرابم  .راکیپ  .گنج  .دنزیوآ ||  هراوشوگ  ءهقلح  رب  هک  نآ  دـننام  درمز و 
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.یـسودرف.ار زیوآ  تسارایب  ناج  نت و  ار  زیدبـش  ياـج  زا  تخیگنارب  .یـسودرف.درک  زیوآ  گـنهآ  تفـشآرب و  درک  زیت  ار  شخر 
گنج زا  هک  سپ  نآ  زا  درک  زیوآ  گنهآ  تشگ و  نیمغ  .یسودرف.دوب  زیهرپ  يور  هگ  مزر و  یهگ  دوب  زیوآ  رکـشل  اب  زور  لهچ 
گنهآ دـش  هر  رگد  یقهیب .) خـیرات  زا  ( ؟  .دـنک زیهرپ  رقف  ریت  هک ز  ِْهب  نآ  دـنک  زیوآ  هکره  گنلپ  ریـش و  اب  .یـسودرف.درک  زیهرپ 

زیرگ و .دعسدوعسم.داب -  راکیپ  تنمشد  اب  ار  تخب  داب  زیوآ  تدساح  اب  ار  خرچ  .يدسا.درک  زیت  ار  بسا  درگ  دروآرب  درک  زیوآ 
.هلوـگنم .دوـش ||  زیرگ » زیوآ و   » هب عوـجر  .دـندوب و  داتـسا  سب  زیوآ  زیرگ و  رد  نایناکـشا   : زیرگ گـنج و  .زیرگ  زیوآ و  زیوآ ؛

.شَف .شَپ  .هباّرش 

.نازیوآ

 || .قـیلعت .نتخیوآ  ندرک ؛ نازیوآ  .ناـگنلد -  .ناـگنوآ  .اورد  .نوآ  .گـنوآ  .قـلعم  .هتخیوآ  .یگتخیوآ ||  لاـح  رد  ق ) فـن ، )
.لوغـشم یقهیب || .) خیرات   ) .هد ات  دنتفریم  نازیوآ  دندش و  تمیزه  دندیمررد و  نایروغ   : نانک زیوآ  زیرگ و  .نانک  زیرگ  گنج و 

.يرهچونم.تسنازیوآ گنجب  هیس  غیم  اب  تسنازیخ  مد  هدیپس  يرحس  داب  هقیب :  تسد  .نازاغآ ||  .راکب  تسد 

.شزیوآ

گنج و هگ  راکب  دیاین  نونکا  نتفگ  نخس  .یسودرف.دنزگ  دیآ  شزیوآ  مزر و ز  دنلب ز  هاش  ار ز  وک  تسنادب  گنج :  صِما ) [ ) [ِز
ناشدنچرا یتیگ  نادب  .یـسودرف.تشذگردنا  شزیوآ  هزادنا  زو  تشگب  دبنگ  روخ ز  ات  هنوگ  نیا  رب  .یـسودرف.رازراک  شزیوآ و 

.یـسودرف.رازراک شزیوآ و  ياج  دبن  راس  هاچ  کیب  دشورف  شیاپ  ود  .یـسودرف.تسین  گرم  شزیوآ و  هک  هب  نامه  تسین  گرب 
دوب یشزیوآ  دندش و  لوغشم  گنجب  رکشل  ود  ره  .یـسودرف.تشذگردنا  شزیوآ  هزادنا  زا  تشگب  نادرگ  خرچ  رب  دیـشروخ  وچ 

ثودح اب  ار  مدق  یگتسب :  .یگتسویپ  .قلعت  .هقالع  .هقلع  یقهیب || .) خیرات   ) .درادن دای  نینچ  رمع  تدم  رد  تفگ  هاشمزراوخ  هک 
هذخاؤم ای  ندرک ، راد  رب  نتخیوآ ، هملک  تسا  لمتحم  لیذ  تیب  رد  .راطع.تسین ||  یشزیمآ  تسا  شزیوآ  رگ  تسین و  یـشزیوآ 

یهاگ هک  ناوریـشونا ]  هاشب [  يزور  تشادرب  هک  دب  نانچ  هاوخ  کین  يدبوم  ناهگآراک  ز  دـشاب :  نداد  ازـس  ای  ندرک  سرپزاب  و 
.یسودرف...تسا شزوپ  اب  دنچرگا  راکهنگ  تسا  شزیوآ  هرابرگد  ار  نآ  مه  یمه  یناوخن  سکنآ  مان  دب ، هب  یمه  ینارذگب  هنگ 

.نگزیوآ

یف یماـسلا  ( ) ینجنبر  ) .ِثبَـش .دـنک  ثبـشت  زیچ  رهب  هکنآ  .دزیوآرد  زیچ  رهب  هکنآ  .دزیوآرد  سک  رهب  هکنآ  بـکرم ) ص  [ ) [ِگ
(. ادگ نوچ   ) مربم .ثبشتم ||  یماسالا .) یف  یماسلا   ) .ِقلَع یماسالا .)

.هدنزیوآ

.نگزیوآ .ِثبَش  .ِقلَع  فن ) [ ) ِد [َز َد / 

.زیرگ زیوآ و 

نیز ّرَف :  ّرَک و  .زیرگ  گـنج و  .نتـسشن  بقع  لاـح  رد  ندرک  گـنج  لـمع  .زیوآ  زیرگ و  بکرم ) صِما  یفطع ، بیکرت  [ ) [ُز ُگ
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.يروباشین یضر  .زیخرب  لد  يا  تدننَکرب  هک  شیپ  نآز  زیرگ  زیوآ و  يارس  یتیراع 

.هزیوآ

هدـید مدرم  وت  یهن  هدـید  رد  ياپ  شوگ  هکنآ ز  شوخ  یهت  هدـید  رپ و  شوگ  ارم  وت  زا  يا  هطرق :  .هراوشوگ  .راوشوگ  ِا ) [ ) ِز [َز / 
ءهزیوآ رت  توقای  درک  كاپ  رهوگ  زا  يو  ياهیبشخن  .لیعامـسا  لاـمک  .یهب  هدـید  رد  هک  هدـیدب آ  شوگ  زا  شوگ  ءهزیوآ  هن  يا 

رگید ساـملا و  ینعم  هب  هـملک  نـیا  رتـشیب  .یفتاه.ناهـشنهاش و  شوـگ  ءهزیوآ  دـش  ناـهج  ْرـسارس  رد  نـم  مـظن  ِرُد  .یماـج.كات 
ار نآ  ار ؛ يا  هتفگ  ندرک  شوـگ  ءهزیوآ  .دـنناشن -  نآ  ناد  نیگن  رد  اـی  دـنزیوآ  هراوـشوگ  ءهـقلحب  هـک  تـسا  نـیمث  ياـهرهوگ 

.ندرک راک  نادب  هرامه  .نتفرگ  تربع  دنپ و  نآ  زا  .ندرکن  شومارف 

.هزیوآ

Appendice ( - 1 ( ) يوسنارف (. . ) ناتسگنهرف (. ) 1) سیدناپآ ِا ) [ ) ِز [َز / 

.دنب هزیوآ 

ِا  || ) .یفتاه.دنب هزیوآ  صالخا  يور  زا  دـش  دـنپ  ّیلَال  زا  ویدـخ  شوگ  وچ  هتـسب :  هزیوآ  .هدـندنب  هزیوآ  ( بکرم فن  [ ) ِز َب [َز / 
(. ناتسگنهرف  ) .دنک لصتم  تفجب  ار  هناد  نینج )  ) نایور هک  يدنب  بکرم )

.ناگژیوآ

.ناقوشعم .ناربلد  ًازاجم ، .صاوخ ||  .ناگژیو  .هژیوآ  ِج  ِا ) [ ) ِژ [َژ / 

.هژیوآ

.يروگنا بارش  .هزیکاپ ||  .هزیوآ  .قوشعم ||  .ربلد  ًازاجم ، .تَْحب ||  .صلاخ  .صاخ  .هژیو  ِا ) ص ، [ ) ِژ [َژ / 

.نوربس يوآ 

.Avicebron. Avencebrol ( - 1  ) .نایئاپورا دزن  لوربج ، نبا  فّرحم  ( 1 () ِخا [ ) ْنُر [ِس 

.نسیوآ

( یسیلگنا يالما   .) Avicenne ( 1 ( ) يوسنارف يالما  )Avicenna .اپورا ,  مدرم  دزن  انیس  نبا  فَّرحم  ( 1 () ِخا [ ) [ِس

.نشیوآ

هچ نادهاش :  فلز  ( 1) .یهوک ءهندوپ  .یئارحص  ءهنیدوپ  .يّرب  ءهندوپ  .نشوی  .نشوا  .هشوا  .شیوآ  .هشیوآ  .رتعس  .رتعـص  ِا ) [ ) [َش
ایورک لبنس و  زج  ارحص  رد  نزوگ  درچن  نونکا  .ورسخرصان  .نشیوآ  هّرت و  نان  یب  دشابن  شوخ  كاریز  درخ  نید و  یب  ایند  ینک 
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.تسا طلغ  دننکیم  همجرت  یتوا  کیلکک  یتوکاکب و  ار  نآ  ناسیون  گنهرف  ضعب  هکنیا  و  ( - 1  ) .ورسخرصان.نشیوآ و 

.هنشیوآ

.نشیوآ ِا ) [ ) ِن [َش َن / 

.هشیوآ

رگج وا  زا  دـبای  توق  هدـعم  يارب  زا  دوب  وکین  مغلب  وت  نت  زا  درب  نوریب  لاقثم  مین  وچ  يروخ  هشیوآ  رتعـس :  .نشیوآ  ِا ) [ ) ِش [َش / 
.بیبط یفسوی.مک  دنک  ار  زرپس  شیوشت  هنیس  درد  تدنک ز  غراف  مه 

.هآ

.ادرد .هَا  .خآ  .ياو  .خوآ  .هَوآ  .دنرآرب  هنیـس  زا  هودـنا  فهلت و  فسا و  ملا و  جـنر و  درد و  ندومن  يارب  هک  تسیزاوآ  ِا ) توص ، )
، مدرم هآ  تفگ  مارهب  وچ  .یکدور.غیمآ  نامغ  وا  ّيداش  همه  موش  ءهنامز  دب ، روج  نیا  زا  هآ  درـس :  مد  .درـس  داب  .داب  .سوسفا || 

راک نیا  زا  .یسودرف.درک  هاتوک  هشیدنا  دب  کین و  درک ز  هآ  یکی  سپ  نآ  زا  دیچیپب  .یـسودرف.هاش  کیدزن  هب  نایوپ  دنتفرب  هار  ز 
.یسودرف.درک هاتوک  درد  وا  رب  نتمهت  درک  هآ  وا  مخز  سپ  زا  داغـش  .یـسودرف.ار  هآ  دیـشکرب  نامز  ره  یمه  ار  هاش  دش  گنت  لد 

رگج زا  درـس  هآ  یکی  دـیدب  نآ  بایـسارفا  درک  هـگن  .یـسودرف.هآ  هاـش  زا  ردـنا ، مـخزب  دـش  اـهر  هاـش  هاـگیهت  رب  دز  هنـشد  یکی 
متام ینزرب  رهب  دوب  هآ  هلان و  ندیشورخ و  .یسودرف.درمکین  نآ  دش  نودیرف  شیپ  هب  درز  يور  اب  هآ و  هلان و  ابا  .یسودرف.دیشکرب 

دیـسر ناروت  کیدزن  هب  متـسر  وچ  .یـسودرف.دیشکرب  رگج  زا  درـس  هآ  یکی  دیـشکردنا  مد  نزوز ، دینـشب  وچ  .یـسودرف.دوب  هاش 
هار ار  درد  نآ  رم  .یسودرف.دیشکرب  رگد  هآ  زاب  لد  دیدب ز  ناشیا  راسخر  وچ  شوایس  .یـسودرف.دیشکرب  رگج  زا  هآ  دش  نامیـشپ 
بل مروآرب  ادمعب  هک  نیربنع  هآ  سب  زاین  زا  مرابورف  هک  نیرّکش  کشا  سب  .یـسودرف.دیشکرب  رگج  زا  درـس  هآ  یـسب  دیدن  هراچ 
یمن يربـنچ  کـلف  یناـقاخ  هآ  هک  دـشابن  بش  .یناـقاخ.مروآرب  افـصم  کـشا  وـضو ز  ار  خر  کـنانچ  مـنک  ربـنعم  هآز  طوـنح  ار 
داهن لگ  رب  هک  هآ  نتفگ  دیابن  ارم  رـسحت  ات ز  .راطع.رثا  دشاب  ار  درد  بحاص  هآ  رگ  هحون  دـص  یمتام  رد  دوب  رگ  .یناقاخ.دـنکش 
ياج نیز  نک و  یهآ  .يدحوا.دنک  هایـس  نامـسآ  تفه  يور  دـنک  هآ  هک  بش  مین  نزریپ  .یـسراف  نابزرم  نیدـلا  عیفر  .هشفنب  رای 

رذگم خر  هدیـشوپ  شمتفگ  یهبوا .) بابحالا  ۀفحت   ) یفوص یقیقح  .رازیا  سپرب  ردب ، درگرب و  نک و  خک  خـک  زیگنارب  درگ  هجب 
طاسب رد  هآ  .تسا -  كرتشم  برع  سراف و  نایم  هملک  نیا  .یبتاک و  .دـننک  ناـهنپ  ار  عمـش  دـشاب  داـب  اـجره  تفگ  یبتاـک  هآ  هب 

یب ریقف و  تخس  ار ؛) یسک  ندوبن   ) نتـشادن رگج  رد  هآ  .ندوب -  یئاراد  لام و  دقاف  .ندوب  سلفم  مامتلاب  .نتـشادن  چیه  نتـشادن ؛
.سفن .مد  .لیعامسا ||  لامک  .رکش  ناوخ  نونکا ز  دنز  التما  غورآ  رگج  رد  هآ  دبن  هک  ار  هتشگریپ  نآ  ندوب :  زیچ 

.هآ

.تسه اجنادب  رایسب  یندعم  ياهبآ  و  دنوامد ، ءهیحانب  يا  هیرق  مان  ِخا ) )

.هآ
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نیا رد  .دـنک و  عـجوت  هثاغتـسا و  ملأـت و  ترـسح و  زا  تیاـکح  دـیآرد و  تاـملک  ضعب  رخآ  رد  هک  تـسا  یفرح  .ها  دـنوسپ ) (ع 
َۀَِّلقاو .هاترسحاو  .هاتحیضفاو  .هاتعنشاو  .هاتعیرـشاو  .هامالـسااو  .هادمحماو  .هاتزمحاو  .هانیداو  دنرآرد : او »  » زین هملک  لوا  رد  تروص 

ار فلا  تاملک  نیا  رد  و  دابعلا ، یلع  ات ) ) ةرسحای ای : او ، ياجب  هکنانچ  اترسحاو ، دیآ : زین  ا )  ) آ یهاگ ، هآ  ياجب  .هالیواو و  .هاربص 
.دنرامش فقو  تمالع  ار  اه  دنیوگ و  هبدن  فلا 

.راهآ

مکحم ّخش و  ات  دنراغآ  نادب  ار  نآ  زج  ذـغاک و  هماج و  هک  نآ  دـننام  یمطخ و  باعل  ای  غمـص و  ای  اریتک  ای  هتـساشن  زا  يزیچ  ِا ) )
لعف .باعل و  .راغآ  .ریخب  .هنات  .رهآ  .َتب  .هدولاپ  .هماـج  شآ  .شآ  .شروخ  .تَپ  .اـبروش  .يوش  .وش  .دریگ  هرهم  لقیـص و  اـی  دوش 
راوس نتفرگ :  راهآ  ندـش و  راهآ  مزال  رد  .يدـعتم و  رد  دـشاب  ندز  راهآ  ندرک و  راهآ  نداد و  راهآ  ندـیراهآ و  ندراهآ و  نآ 

ار ناور  داد  رانید  داشگب و  جـنگ  رد  .يرـصنع  ای  هرامع  .راهآ  ار  هماـج  هداد  نوخب  هلمج  هداـیپ  هوک  رـس  رب  ریـش  وچ  نابـسا  رب  دوب 
هدایپ یتشکب  ات  ایب  .یسودرف.موش  هدادراهآ  يوخ  نوخب و  موش  هدایپ  ددرگ  تسس  شخر ]  وا [  وچ  .یـسودرف.داد  راهآ  لد  نوخب 

ریز رب  موب و  همه  .یـسودرف.نوخب  هدادراهآ  ياهنانـس  نوگـساملا  غیت  ندیـشخرد  .یـسودرف.میوش  هدادراهآ  يوخ  نوخب و  میوش 
زا ار  گنـس  هداد  راهآ  ار  گـنرین  لد  هدرک  شوخ  ار  گـنچ  هدرک  ساـملا  .یـسودرف.نوخب  هدادراـهآ  ساـبرک  وچ  نوردـنا  لـعن 

سپ نیا  زا  .ورسخرصان  .راهآ  هب  هماج  دوش ، بوخ  نخسب  رتفد  بوخان  رتفد  تنخس  وکین  هب  بوخ  دش  .یعمال  .مدب  ناریش  نتشک 
هچب دـشابن  هماج  نوچ  ملع  وا  رب  راهآ  تعاط و  لثم  تس  هماج  .ورـسخرصان.رقوم  یناج  دـبلاک  رد  ارم  یمـسج  راهآ  زا  دـش  نوچ 
مامح دروآ  یکاپ  ار  صخش  .ورسخرصان.دراد  راهآ  لد  نوخب  شرکم  منیتسآ ز  وا  رهم  زک  سرپ  ارم  .ورـسخرصان  راهآ ؟ دیآ  راک 

فلتخم ياهگنرب  اهلگ  دوشرب و  نآ  قاس  زگ  کی  ات  کیراب و  قاس  اب  تسا  یلگ  مان  .يراق ||  ماـظن.راهآ  دـهد  یگزاـت  ار  هماـج 
ینعم هملک  نیاب  اهگنهرف  رد  (. || 1) درادن رطع  يوب و  نآ  گرب  لگ و  تسا و  هدننکش  خش و  بّغزم و  رادزرپ و  نآ  گرب  دهد ،

نیا .يدسا.دوب و  راهآ  دالوپ  شدومع ز  دوب  رالاس  هکره  نیمک  زا  داهن  دنا :  هدروآ  دـهاش  ار  لیذ  تیب  هداد و  زین  رادرهوج  دالوف 
ءهملک مرب  یم  نامگ  تسا و  هدـشن  هتفاـی  نآ  يارب  يدـهاش  دـنا و  هداد  نادـب  ماـعط  ینعم  زین  و  .تسین ||  اـسر  يوعد  يارب  لاـثم 

دنا هتفگ  راهآ  يارب  ماعط  ینعم  دـییأت  رد  .تسا و  هدـش  سابتلا  نیا  أشنم  تسا  راـهآ  تپ و  يوش و  تاـفدارتم  زا  یکی  هک  شروخ 
.Zinnia ( - 1  ) .ملعا هللاو  .تسا  ماعط  ینعم  هب  راهآ  یفن و  فرح  »ي  ان  » زا بکرم  راهان  هک 

.راهآ

هّرد نآ  رد  يا  هیرق  مان  نارهط و  رابدور  ءهیحان  رد  يا  هرد  مان  .نارهت ||  تلایا  رد  رابدور  کناتـسرهش و  نایم  يا  هندرگ  مان  ِخا ) )
ناـشوا رد  هک  دورجاـج  ياـه  ههار  بآ  زا  یکی  ماـن  .تسناوارف ||  چـگ  گنـس  نداـعم  هرد  نیا  رد  و  ناـشوا ، ءهـیرق  کـیدزن  رد 

.ددنویپ دورجاجب 

.رادراهآ

.رادراهآ راولچ  .رادراهآ  ذغاک  هدرکراهآ : .هدزراهآ  بکرم ) فن  )

.ندراهآ
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.ندرک راهآ  .ندز  راهآ  صم ) [ ) [َد

.ندز راهآ 

.ندراهآ بکرم ) صم  [ ) [َز َد

.ندرک راهآ 

.ندراهآ ( بکرم صم  [ ) [َك َد

.هرهمراهآ

ندرک و هرهمراهآ  نآ  لعف  .راد و  هرهمراهآ  ذغاک  ندرک : یلقیـص  نشور و  هرهم  اب  سپـس  ندز و  راهآ  لمع  بکرم ) ِا  [ ) ِر [ُم َر / 
.زیزرت .تسا  ندز  هرهمراهآ 

.ندیراهآ

.ندز راهآ  .ندراهآ  صم ) [ ) [َد

.ندیزاهآ

: دـیوگ عطاـق  ناـهرب  بحاـص  .دـنا  هدروآ  ندـیجنهآ  نتخیهآ و  نتخهآ و  نتخآ و  ینعم  هب  ار  هملک  نـیا  اـهگنهرف  رد  صم ) [ ) [َد
ینالوط ياهترامع  و  نآ ، لاثما  بسا و  گنت  هاوخ  هدیشک و  ریشمش  هاوخ  دشاب و  هدیشک  دق  هاوخ  دشاب  هدیـشک  ینعم  هب  هدیزاهآ 

....لدیال نادجولا  مدع  متفاین و  نآ  زا  یقتشم  زین  ردصم و  نیا  يارب  دهاش  نم  نکیل  .یهتنا  دنیوگ -  زین  ار 

.هدیزاهآ

.دوش ندیزاهآ  هب  عوجر  فن ) فم /  ن  [ ) ِد [َد / 

.لاهآ

.لهَا ِج  ِا ) (ع 

.ناهآ

.معن .يرآ  نانز ، لافطا و  لوادت  رد  توص ) )

.ياهآ

.تسا ریذحت  تمالع  هاگ  ادن و  فرح  هّماع ، لوادت  رد  توص ) )
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.هباینبهآ

.بُءاثت .هرد  ناهد  .اسآ  .هزایمخ  ِا ) [ ) ِب َْنب َب /  [َه 

.هبهآ

.هتساریپان ياهتسوپ  .باِها  ِج  ِا ) ع  [ ) [ِه َب

.نتهآ

.نتخهآ نتخآ و  زا  یتروص  صم ) [ ) [َت

.هتهآ

.هتخِهآ فم ) ن  [ ) ِت [َت / 

.نتخهآ

.ندیـشک نوریب  .ندروآرب  .ندروآ  نوریب  .ندرک  نوریب  .ندیـشکرب  .ندیـشک  .ندـیجنهآ  .ندـیجنل  .نتخآ  .نتخیهآ  صم ) [ ) [ِه َت
غیت هب  يدادن  شناما  نتخات  يدب  نودیرف  رب  شرگ  .یسودرف.فاک  داتفا  لد  رد  ار  فاق  ِهُک  فالغ  زا  اهغیت  نتخهآ  ز  ّلَس :  .ریهشت 

میکح بیبط  اب  وت  میکح و  تست  بیبط  .یـسودرف.ریلد  درُگ  تخهآرب  شکرت  ریتس ز  هد  وا  ناـکیپ  هک  یگندـخ  .یـسودرف.نتخآ 
سیو و  ) .نوخرپ ود  ره  نآ  ریت  دوب و  هناشن  نوریب  تخهآ  هگمخز  زا  ریت  وچ  .ورـسخرصان  .یهزب  نامک  هتخهآ و  ترجنخ  هشیمه 
دیچیپب و هرز  زا  لیف  موطرخ  تخهآرب  .يدسا.تفرگ  ششوگ  هشوگنامک  ود  ره  هک  تفگـش  ناسنآ  زا  تخهآرد  مراهچ  نیمار .)
، ندیـشک ندروآرب و  .يدعـس.مین ||  ود  دز  رمق  ناـیم  زجعمب  مـیب  ریـشمش  تـخهآرب  شمزع  وـچ  .يدـسا.هرگ  دزرب  هتـشر  نوـچ 
علخ و ندیـشک و  ندرک و  نوریب  نیمار || .) سیو و  ) .رادرب ماـن  هوک  هک  يراوید  هن  راوید  هتخهآ  شنماریپ  اـفو  ار :  راوید  هکناـنچ 

يرهمدب سابل  نونک  دنچ  کی  نیمار .) سیو و   ) .بآ لگ و  نآ  نایم  شدرتسگب  باجنس  ْشنیمیس  رب  زا  تخهآرب  ار :  هماج  خلس 
 : لای شافتنا  ندرک و  قارب  .شوگ  ندرک  زیت  .ندرک  ّخش  .ندرک  خیتس  .ندرک  تسار  .ورـسخرصان.نتخهآ ||  دیابب  یمه  ْتلد  زا 

لجا دشکردنا  رـس  هنیـسب  فَشَک  نوچمه  .یئانـس.مکشدرگ  شوگ و  هتخهآ  ندرگزارد و  نایم  هدـیچ  نیرـس و  هبرف  مئاوَق و  يوَق 
|| ؟ .دـیامن یم  ناـکیپ  ود  يریت  رگم  دـیوگ  هدـید  دراد  هتخهآ  شوگ  وچ  .لیعامـسا  لاـمک  .ار  لاـی  تخهآرب  وت  ءهزین  هک  اـجنآ 

کیرحت .يدـسا ||  .نسر  ناـجیب  اذـک ]  قرب [  رب  هتخهآ  وچ  نکـش  رب  نکـش  ناراـم  هار  وا  رب  ندیـشک :  .دادـتما  .ندرک  دودـمم 
يریش هتخهآ  وچ  وت  تخت  وت و  هالک  هاپـس و  وت  تخب  وت و  رهچب  منیب  وچ  تموصخ :  گنج و  هب  نتخیگنارب  .ندرک  جییهت  .ندرک 

، راهام  ) نانع نتخهآ  .نداد -  رـس  .قـالطا  .ندرک  هتـسسگ  قلطم ، اـهر ، .یـسودرف.نایناساس ||  راـک  رـسب  مرآرب  ناـیژ  ددرگ  هک 
.هنال هتخهآ و  راسف  یئانرب  هب  مدـید  ارت  تقاطیب  تسـس و  یتشگ  هک  تلیح  یمه  یئوج  نونک  نآ :  ندرک  اهر  .نآ  قالطا  راسفا ؛)

هتخهآ ناـیاپداب  نآ  رب  راکــش  زورب  ناریــش  رادرکب  هار  دــنتفرگرب  ناــگداز  ناوـگ  هاپــس  ناروـت  بـلق  يوـس  اــجنآ  زا  .یئاــسک 
؛ تسوپ نتخهآ  .یـسودرف.نیک -  زرگ  رـسواگ  نآ  متخهآرب  نیمز  نم  اـب  دروآردـنا  گـنت  وچ  نتخارفارب :  .یـسودرف ||  (. 1) راه
 : نآ دننام  روتس و  رب  ار  گنت  هکنانچ  ندرک ، راوتسا  .ندیشکرب  .خالسنا ||  .تسوپ  ندش  هدیـشکرد  .ْخلَـس || -  .نآ  ندیـشکرد 
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.هداشگ نانع  راه ؛ هتخهآ  ( - 1  ) .يدسا.گنت گنت  ار  شخرلگ  تخهآرب  گنچ  گنج  یپ  زا  درک  زیت  یکی 

.هتخهآ

 : هتشارفا .هتخارفا  .رَّهشُم  .لولسم  .هدروآرب  .هدرک  نوریب  .هدیشک  .هدیشکرب  .هدیجنل  .هدیجنهآ  .هتخآ  .هتخیهآ  فم ) ن  [ ) ِت [ِه َت / 
هدـیراگن ماـج  بل  رب  ار  یماـج  هگنآ ]  فر [  بـل  زا  تـفرگرب  ار  یماـک  ار ، يدارم  ار و  یـضرغ  ار  یماـگ  زر  يوـس  دزرب  ناـبزر 

ضیرحت .هدـیلوژفارب  .هتخیگنارب  .يرهچونم.ار ||  یمادـم  ّیماج و  شتـسد  رگد  رب  ار  یماـسح  هتخهآ  شتـسد  رد  هداد  ار  یمـالغ 
یپ هـب  ناـساس  تـخت  رــس  مَُرتِْـسب  ناـشمان  هـمه  رتـفد  ناـیژ ز  ددرگ  هـک  يریــش  هـتخهآ  وـچ  ناـیناساس  راـک  نیدـب  مزاـیب  هدـش : 

.دوش نتخهآ  هب  عوجر  .یسودرف.مرپسب و 

.رهآ

.نآ ياه  ینعم  مامت  رد  راهآ ، ِا ) [ ) [َه

.رهآ

زا دزیخیمرب و  ربنکشا  لابج  زا  تسا  بوسنم  اجنادب  هک  يدور  زا  شبآ  تسا و  درس  شیاوه  تسا و  کچوک  يرهـش  مان  ِخا ) [ ) [َه
تسا و ررقم  اغمت  هب  شیناوید  قوقح  دـنبهذم و  یعفاش  شمدرم  دوب و  هویم  كدـنا  هّلغ و  شلـصاح  .دراد  بآ  زین  تاونق  نویع و 

.تسا تبث  رتفد  يو  رب  رانید  رازه  هدزناپ  تیـالو  نآ  زا  .دراد و  هجوتم  راـنید  رازه  جـنپ  برق  دوب و  هد  هراـپ  تسیب  بیرق  شتیـالو 
.دنشاب یعیش  نآ  مدرم  و  تسا ، روهشم  رَهَا  مان  هب  زورما  رهش  نیا  مه  دور و  نیا  و  بولقلا .) ۀهزن  )

.نمارهآ

.نمرهآ .نمیرها  .نمیرهآ  ِخا ) [ ) [َم

.رادرهآ

.رادراهآ بکرم ) فن  [ ) [َه

.ندرهآ

.ندراهآ صم ) [ ) [َه َد

.هدرکرهآ

.هدزراهآ .هدزرهآ  ( بکرم فم  ن  [ ) ِد [َه َك َد / 

.نمرهآ
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شدوب اجکنآو  تسب  راـک  داـهنرب و  ناوید  هب  ار  نودرگ  هکنآ  تملظ :  .رـش  لـعاف  .نادزی  لـباقم  .وید  .نمیرها  .نَمرهَا  ِخا ) [ ) [ِه َم
دیابن مناور  .کیجنم.نمرهآ  کیک  رود  زا  دنکرب  مشچب  دیآ  دیدپ  رگا  تشگناب  هکرعم  زورب  .یقیقد  .يارگ  نمرهآ  رهم ، هتسجخ 

.یسودرف.تسا نمشد  وا  هک  رگنم  زآ  يوس  تسا  نمرهآ  يار  اب  هن  لد  ترگ  .یـسودرف.ینمرهآ  شیک  دشیدنا و  دب  ینم  درآ  هک 
 [ كاحضب ودب [  ...نتشیوخ  زا  سیلبا ]  تسارآرب [  یناوج  .یسودرف.لای  دنکایب  ات  دز  يار  یمه  لاگـسدب  نمرهآ  ردنا  کشر  هب 
زا زج  شروخ  اهینتـشک  زا  دـب  رتمک  هک  شرورپ  ناـمز  نآ  دوبن  ناوارف  ...مرگیلاوخ  كاـپ  روماـن  یکی  مروخرد  ار  هاـش  رگا  تفگ 

موب رب و  نمهب ]  ژد ... [  نیا  رگ  .یـسودرف.درک  ياج  روناج  نتـشک  لدب  درک  يار  شنکدب  نمرهآ  سپ  ...زیچ  دندروخن  اهینتـسر 
لد يدنب  هچ  .یسودرف.كاخب  مرآ  ردنا  ربا  ار ز  شرس  كاپ  نادزی  نامرفب  ّرف و  هب  تسا  نمشد  لدب  ار  نیرفآ  ناهج  تسا  نمرهآ 

.یـسودرف.گنر يوب و  زا  رپ  یـسورع  ینامز  گنجب  دـیآ  نمرهآ  وچ  یناـمز  جـنر  ار ز  یهب  دـنادن  زگره  هک  جنپـس  يارـس  ردـنا 
تـسارایب نودیرف ]  داشگرب [  ینمرهآ  دنب  همه  .یـسودرف.تسنمرهآ  هن  تسنهآ و  زا  هن  تسا  نت  کی  نیاک  تفگ  نینچ  ناورزخ 

تـسا نمرهآ  یتـفگ  رـسبرس  ناـهج  شوگ  دـیّردب  ار  ناـیژ  ربزه  شورخرپ  اوه  شوج و  رپ ز  نیمز  .یـسودرف.دادب  رـسارس  یتـیگ 
نیمز ...دـیمدرب  یمه  شتآ  وچمه  نیمز  سوط ]  دیـسر [  نمهب  نصح  یکیدزن  وـچ  .یـسودرف.تسا  نمـشد  نیتـسآ  زا  رب  نمادـب 
تجح ار  يوناـم  نوگ  هریت  يوم  يور و  نشورب  اـت  دـیاپن  سب  .یـسودرف.تسشکرس  نمرهآ  ماد  اوه  تسا  شتآ  زا  یتفگ  رـسبرس 
تیرفع رب  دروآ  نیمک  هگان  رگم  .يدسا.تسا  نتسبآ  شاخرپب  هزیتس  تسا  نمرهآ  راک  يروآزیتس  .يرصنع  .دنک  نادزی  نمرهآ و 
یـشابن رگ  نادزی  درم  درگم  مه  یکاـخ  درگ  يدرگن  رگ  يداـب  درگ  .يزعم  .نمرهآ  خـیرم  رب  درک  نوخیبـش  بـش  رد  رگم  هراـیس 
.نمرْهآ لخب  تسا و  ذوعا  لق  شَفَک  شَفَک  زا  لخب  تس  هتشگ  هدنزیرگ  یمالسا :  ناطیش  .سیلبا  .یئانس ||  .شابم  نمرهآ  تفج 

هب يزیرب  جـنر  ماجرف  تسا و  جـنر  زاغآ  هک  جنپـس  يارـس  نیز  یمه  یئوج  هچ  رفاک :  .نید  یب  .نیددـب  ِا ) ص ،  || ) .دعـسدوعسم
نمرهآ هکره  دورگن  نمب  تسا  نت  رد  ناـج  شوـه و  نم  ار ز  امـش  .یـسودرف.ینمرهآ  رگ  یتـسرپ  نید  رگا  ینهآ  همه  را  كاـخ 

.یسودرف.نمرهآ غرم  رادرکب  يدنکب  نت  ار ز  ترس  ات  یمدومرفب  نابزور :  .میخژد  .دالج  .بضغریم  .یسودرف.تسا || 

.ینمرهآ

دـصقب دنرآ  بوخ  ياه  هملک  ياجب  هک  تاملک  نآ  زین  تشز و  تاملک  ینمرهآ ؛ تاملک  .نمرهآ -  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [ِه َم
.نتفخ ای  نتـسشن  ياجب  ندـیگرمت ، .نداز  ياـجب  ندـیکرت ، .نتفگ  ینعم  هب  ندـییال  ندـیئارد و  دـننام  تناـها ، فیفخت و  ءاذـیا و 

، ندز رع  .ندرم  ياجب  نداـتفا ، روگبروگ  .رایـسب  ندـیئاز  ياـجب  ندرک ، هتوک  .نتفخ  ياـجب  نتـشاذگ ، ار  شگرم  ءهپک  ندـیپک و 
، وش مگ  .هدـب  ياجب  نکب ، ناج  .ندروخ  ياجب  ندرک ، رامرهز  ای  تفوک  .نتفر  ياـجب  ندرک ، مگ  ار  شروگ  .ندرک  هیرگ  ياـجب 

.ییآ رید  ارچ  ای  يدمآ  رید  ارچ  ياجب  دیایب ، تگرم  ربخ  .وش  تکاس  يوگم و  ياجب  وش ، هفخ  .ورب  ياجب 

.هرهمرهآ

.هرهمراهآ بکرم ) ِا  [ ) ِر [َه ُم َر / 

.نرهآ

(. ناهرب  ) .نمرهآ ِخا ) [ ) [َر
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.هریبدرامهرهآ

(. یمزراوخ مولعلا  حیتافم   ) .تالبطصا باتک  .يرامشرخآ  يریبد  ( بکرم ِا  [ ) ِر [ُه َه َد َر / 

.ندیرهآ

.ندرهآ .ندز  راهآ  صم ) [ ) [َه َد

.نمیرهآ

.نمرها ِخا ) [ ) [َم

.همیرهآ

(. ناهرب  ) .نمرهآ ِخا ) [ ) [َم

.یگتسهآ

لد دش  کبس  یگتـسب  نآ  هدوس  دش  رید  یمه  دّآِتا :  .یتسـس  .يدنک  .رایک  .یبنجرید  .يراک  هتـسهآ  .ءوطب  صماح ) [ ) ِت [ِه َت / 
یگتسهآ نیدب  يراک  هتسهآ  سب  هک  شتفگ  یکی  هنیگبآ  شراب  دربیم  يرخ  هنیهم  داتـسا  تفریم  رگم  .یـسودرف.یگتسهآز  هتـسب 

(. راهد  ) .نوه .نوا  .تانا  .ینأت  .گنرد  .راـطع.مراد ||  چـیه  دـتفیب  رخ  نیا  رگا  مراد  چـیپرپ  لد  تفگ  مراد ، هچ  يراد  هچ  رخ  رب 
.درک لیجعت  دومرف  یگتـسهآ  نوره  نب  دمحم  هچره  دشزاب و  رکـشل  نآ  شیپ  درک و  يزیت  روهت و  هلجع : باتـش و  يزیت و  لباقم 

یگتـسهآ تسیگرزب  نوتـس  تنوشخ :  قرخ و  لباقم  .لهم  .هلهاسم  .یمرن  .یمارآ  .تارادم  .تمیالم  .قفر  ناتـسربط || .) خیرات  )
لد زا  هشیدنا  مج  .یسودرف.ریز  ریـش  یگتـسهآ  هب  درآ  هک  ریلد  درم  نیئآ  مسر و  دوب  .یـسودرف.یگتسیاش  داد و  شـشخب و  نامه 

.یـسودرف.تفرگ ندروـخ  يار  یگتـسهآ  هب  تفرگ  ندرک  داـی  سپ  راداد  درک ز  شوـن  ناـن  شیپ  زا  یم  ماـج  هـس  درک  شوـمارف 
شراک تعاس  کیب  هک  یناد  طقاس  وا  توق  زا  ددرگ  اجک  رامیب  .یسودرف.یگتسیاشب  مه  یگتسهآ  هب  یگتسویپ  موب  رب و  هتـسجخ 

هب ار  نآ  دـیاوف  هکلب  .يرهچونم  .يراتـسرپ  هنوگ  دـص  ندرک  لمع  هنوگ  دـص  یئارادـم  اـجنآ و  دـیاب  ییگتـسهآ  يراـک ...  دوشن 
نامزب رـصیق [  ءهدرپ  سپ  يزنطن : ) بیدا   ) .نوه .هنیکـس  يرـشخمز .)  ) .تنازر هنمد || .) هلیلک و   ) .دـهد ياـج  عبط  رد  یگتـسهآ 

زمره .یـسودرف.یگتسیاشب ز  مرـشب و  يار و  هب  یگتـسهآ  رادید و  الابب و  رادمان  ناهج  ردـنا  دـب  رتخد  هس  راگزور  نآ  بسارهل ] 
تسا رسفا  نادرخب  شناد  رب  هک  تسا  رتوکین  هچ  ام  زک  تفگ  رگد  .یـسودرف.یگتسیاش  مرـش و  يدنمدرخ و  یگتـسهآ  منیب  یمه 

هن یگتسیابب  مه  یگتـسهآ  هب  یگتـسیاش  ّیگرزب و  جنگب و  .یـسودرف.یگتسیاش  ّيدار و  ّیمیرک و  یگتـسهآ  هک  خساپ  داد  نینچ 
يزیچ رادــیب و  درک  هـگن  یگتــسیاش  مرــش و  يدــنمدرخ و  یگتــسهآ  ّیگرزب و  زج  وا  زا  .یــسودرف...نامز  رد  وا  دــننامب  ینیب 

ّیگتسهآرپ و ریپ  .ورسخرصان.يا  هتـسهآ  درم و  نگمرـش  رگا  یگتـسهآ  مرـش و  نم  یبایب ز  يرابدرب :  .ملح  .یـسودرف...دیدن || 
.يدعس.یمدرزایب شمصخ  راتفگب  یمدرک  یگتسهآ  هن  را  لقعب  .ورسخرصان  .یلیحرپ  قرز و  رکم و  رپ  همه  وت  دَُوب  ملح 

.هتسهآ
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.هتسهآ ینامدرم  تشکرایسب و  یئاج  رایسب ، ياهبآ  اب  هداهن و  هوک  رب  هب  تسیکرهش  رهوا ، رورـش :  یب  .مارآ  ق ) ص ، [ ) ِت [ِه َت / 
دندرخب ز کباچ و  هتـسهآ و  سب  .یخرف.هارفاداب  هاگ  هتـسهآ  ددرگ و  روبـص  نشاداپ  تقوب  یمرگ  دریگ و  باتـش  ملاعلادودح .) )

دمآرب هتسهآ  هتسهآ  بارش  مخ  زا  درک  لقن  رغاسب  مرن :  مرن  هتسهآ ؛ هتسهآ  اخیلز - .) فسوی و   ) یـسمش .دندمآ  راب  دیّماب  ناعنک 
هگ هتفشآ و  یهگ  هدغرآ  هگ  هدمرآ و  یهگ  هتفـشآ :  لباقم  .غامدرـس  .قفراب  .مرن  .بئاص ||  .هتـسهآ  هتـسهآ  باتفآ  هوک  سپ  زا 

تسرپ ز نادزی  هاش  دـش  هشیدـنارپ  .یـسودرف.رت  هتـسهآ  هک  سکنآ  تفگ  نینچ  رت  هتـسیاش  هک  ار  ام  تفگ  ودـب  .یکدور.هتـسهآ 
.دشابن رهج  هک  يزاوآ  اب  .یسودرف.دش ||  هتسهآ  هتفشآ  درم  لد  دش  هتسویپ  يوجناهج  رهم  وچ  تسبب  نادرگ  تسد  نتخیر  نوخ 

نونک دـنت :  زیت و  لباقم  .نیتم  .نیکر  .طاتحم  .مزاح  .رقوم  .راقواب  .گنـس  نارگ  .نیزر  .هنینأـمطاب  .هنیکـساب  .مارآ  .مرن ||  .شاوی 
هب دـبوم  تفگ  نینچ  هشیپ :  گنرد  .رابدرب  .میلح  .یـسودرف ||  .شه  هتـسهآ  تسا و  تسرد  لد  ارم  شکب  یهاوخ  ياـمرف و  دـنب 
وا ناشکندرگ  .یـسودرف.يارکاپ ز  هتـسهآ و  زج  يدابم  ياجب  دـنام  وت  جات  هک  یهاوخ  وچ  زیرم  ناـهانگیب  رـس  نوخ  هک  زیت  مارهب 

میامن یئاهزیچ  بشب  .یسودرف.دایب  دراد  رادرب  مان  یسب  داژناب  هتسهآ و  راویشه و  تسا  نم  لاگسدب  ءهدنب  نوچ  هن  تسا  نم  لامه 
هاش وت  .یخرف.يراقواب  هتسهآ و  تسا و  ناوج  یئور  هزات  هدازآ و  تسا و  میرک  .یـسودرف.باتشرپ  منک  ار  ناگتـسهآ  هک  باوخب 

(. نیمار سیو و  ) .یـشاب هتـسناد  وکن  راک  همه  یـشاب  هتـسهآ  وت  هک  دـیاب  نانچ  یئاورناـمرف  نتـشیوخ  ماـکب  یئاـشداپ  رایرهـش و  و 
تماص تکاس و  .درک ||  رادیب  هتسهآ  ار  نز  يزاوآ : یب  هلاقمراهچ || .)  ) .هتـسهآ دنمدرخ و  تاکرح و  شوخ  ءاضعا و  بسانتم 

.ء یطب  .باتش  یب  .شاوی  اخیلز || .) فسوی و   ) یسمش .تسا  شه  یب  هر و  یب  تهج  نیز  ملد  تسا  شماخ  هتسهآ و  مه  ادوهی  : 
هک تسین  نآ  ور  هر  .هیقف  دامع  هجاوخ  .نیمز  رب  دنتشذگ  روم  رت ز  هتـسهآک  راوس  نید  ناگرزب  دندش  نآ  زا  ریـش  رب  ینأتاب :  .دنک 

يدوب غارچ  لوا  مک :  مک  .شاوی  شاوی  .هتفر  هتفر  .یمرنب  .دور || ؟ هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسا  نآ  ور  هر  دور  هتسهآ  هگ  دنت و  هگ 
.يدحوا.ینادیم وچ  یسر  یئاجب  مه  ینار  یمه  رخ  هتسهآ  هچرگ  .يدعس.يداتفوا  نمرخ  رد  متفرگ  ارف  ناسآ  یتشگ  عمش  هتسهآ 

مارآ يوگ ! مارآ  هتسهآ ! توص )  || ) .مایخ.تس هدوب  يراگن  مشچ  کمدرم  نآک  یهن  هتسهآ  كاخ  هب  مدق  راهنز  ْقفِرب :  .مرن  || 
! ًالْهَم ور !

.يوخ هتسهآ 

ن ل: ( - 1  ) .يوـالارف.ماگزیت مه  تسا و  يوخ  هتـسهآ  مه  ( 1) کـتزیت مه  تسا و  دـنغفوهآ  مه  مارآ :  ( بـکرم ص  [ ) ِت [ِه َت / 
.کتزوی

.ییوخ هتسهآ 

.يوخ هتسهآ  لاح  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ِه َت / 

.يار هتسهآ 

.نیزر يار  اب  .اناد ||  .مزحاب ||  .طاتحم  ( بکرم ص  [ ) ِت [ِه َت / 

.ییار هتسهآ 
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.يار تنازر  .يار  هتسهآ  تفص  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ِه َت / 

.ور هتسهآ 

.وردنت لباقم  ( بکرم فن  [ ) وُر ِت َر /  [ِه َت / 

.راک هتسهآ 

سب هک  شتفگ  یکی  هنیگبآ  شراـب  دربـیم  يرخ  هنیهم  داتـسا  تفریم  رگم  رک :  .ْبنُجرید  .دـنک  .ء  یطب  بـکرم ) ص  [ ) ِت [ِه َت / 
.ینأتم .راـطع.مراد ||  چـیه  دـتفیب  رخ  نیا  رگا  مراد  چـیپرپ  لد  تفگ  مراد ، هچ  يراد  هچ  رخ  رب  یگتـسهآ  نیدـب  يراـک  هتـسهآ 

.مرن .یگنرد 

.يراک هتسهآ 

.یمارآ .یمرن  .ینأت  .يدنک ||  .ءوطب  .راک  هتسهآ  تفص  یگنوگچ و  بکرم ) صماح  [ ) ِت [ِه َت / 

.کهآ

.هرون .هژَا  .سلک  .دـنزیمآ  جوراس  هتفـش و  طالم و  رد  انب  ندرک  مکحم  يارب  هک  صوصخم  یگنـس  ءهدـش  هدـیزیر  هتخپ و  ِا ) [ ) [َه
دنک ار  زربلا  گنـس  .یبیبل.تر  همه  رآ  نورب  يادـنارب و  تور  رب  دـنیاسب  خـینرز  کهآ و  ات  نک  نامرف  کها :  .جوراص  .نیـصبج 

(. رثآملا جاـت  زا   ) .کـهآ بآ  زک  تفاـی  تیـصاخ  ناـمه  شغیت  ناـفوط  تاـقالم  زا  نیمز  .یناـقاخ.شغیت  رورپ  بآ  شتآ  کـهآ 
کهآ .شمج -  .درزانح  .هرون  کـهآ  .یبجاو  .هرون  .يدعـس.ریما ||  شیپ  هنیـس  رب  تسد  زا  هب  ریمخ  ندرک  هتفت  کـهآ  تسدـب 

؛ ندرک کهآ  .سلکم -  .دشاب  هدشن  نآ  توق  يزیت و  هک  هدـنز ؛ کهآ  .کچوک -  ياهگنـس  زا  بوخ  سنج  زا  کهآ  هچماداب ؛
.هدنز کهآ  سلکُم و  لباقم  هتشُک ؛ کهآ   - .دننک کهآ  ار  درم  دنزگب  نوچ  اهرام  ضعب  ندرک : هدیزیر  مهزا  یـشالتم و  تخس 
تخـس کهآ ؛ لثم  .دَـمرق -  کهآ ؛ گنـس  .تسا -  هدـشب  تبوطر  من و  ترواجم  ای  ناـمز  رورمب  نآ  تّدـح  تّوق و  هک  یکهآ 

.هدیزیر مهزا  تخس  .یشالتم 

.زپ کهآ 

.سِّلکم .سّالَک  .ضاّرح  .تسا  کهآ  نتخپ  شا  هفرح  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َه َپ

.يزپ کهآ 

.زپ کهآ  ءهروک  بکرم ) ِا   || ) .زپ کهآ  ءهفرح  بکرم ) صماح  [ ) [َه َپ

.وراچ کهآ 

.وراس .جوراس  کهآ  .دنیادنا  نآ  دننام  مامح و  ءهنازخ  ضوح و  نادب  هک  یئول  رتسکاخب و  طولخم  کهآ  بکرم ) ِا  [ ) [َه
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.جوراس کهآ 

.وراچ کهآ  .وراس  بکرم ) ِا  [ ) [َه

.ندیشک هآ 

لد راک  نیا  زا  نآ :  دننام  يا و  هطبغ  ای  یترسح  غیرد و  ای  یهودنا  یمغ و  رثا  رب  هنیـس  زا  هآ  ندروآرب  ( بکرم صم  [ ) ِك َد [َك / 
.هّوأت .هّها  .ههآ  .ندوب  نآ  دنموزرآ  تخس  يزیچ ؛ يارب  ندیشک  هآ  .یسودرف.ار -  هآ  دیشکرب  نامز  ره  یمه  ار  هاش  دش  گنت 

.هرون کهآ 

تلیح هرون  کـهآ  هب  ار ]  ابـس  سیقلب  ياـهوم  ار [  نیا  دـنتفگ  درزاـنح :  .یبـجاو  .هروـن  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) ِر [َه ِك َر / 
(. یمعلب يربط  ءهمجرت   ) .داتسرف سیقلب  هب  هرون  کهآ  نامیلس  هاگنآ  ...مینک 

.رداشون کهآ 

(. ینجنبر رمع  نبدومحم   ) .هرون بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [َه ِك ُد

.یکهآ

زا دمن  یمسق  یکهآ ؛ دمن  ( - 1 (.) ناتسگنهرف  ) .یسلک .شورف ||  کهآ  .یسلک ||  .کهآ  زا  .کهآ  هب  بوسنم  یبسن ) ص  [ ) [َه
Calcaire ( - 1 ( ) يوسنارف  . ) .تسپ سنج 

.كریب یکهآ 

.زگ عافترا 2742  هب  ناتسچولب ، ِناوارس  ءهیحانب  یهوک  مان  ِخا ) [ ) [َه َر

.لهآ

بدـالا ۀـمدقم   ) .هدـننکدابآ .ناـسکاب ||  .مدرمرپ  .مدرمب  ناداـبآ  .ناداـبآ  .هنکـساب  .مدرماـب  .دـشاب ||  نز  ار  وا  هکنآ  ع ص ) [ ) [ِه
(. يرشخمز

.تالهآ

.هلهآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِه

.هلهآ

(. يرشخمز  ) .نادابآ يارس  هلهآ ؛ راد  .لهآ -  ثینأت  ع ص ) [ ) [ِه َل
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.دنمهآ

هک يزیچب  يوگتفگ  یـسک  اـب  یـسک  یتسج  وچ  یناـج :  .یـصاع  .راـکهانگ  .رـصقم  .دـنموهآ  ففخم  دـیاش  بکرم ) ص  [ ) [ُه َم
َربَا يداهن  رب  هب  تخرد  نآز  رت  گرب  یکی  بات  رگخا ز  هدیـسفت  وچ  يدربب  باتـش  ردـنا  ینادنـس  دالوپ  يوا ز  رد  يدوب  دـنگوس 

ینعم هب  يدـسا  گـنهرف  رد  .يدـسا.دنزگ و  يدرکن  يدوـب  تـسار  رگ  دـنمهآ و  يدـب  رگ  یتـخوس  شَفَک  ربز  نادنـس  تـسد و 
يدب هقعاص ، شخردآ  دنا :  هدرک  لقن  ار  لیذ  تیب  اهگنهرف  رگید  ضعب  زین  هموظنم  گنهرف  بحاص  زا  و  هدـمآ ، بیرفب  وگغورد 

.دوش دنموهآ  هب  عوجر  .تسین و  باوص  ًارهاظ  دنا  هدرک  طبض  ءاه  نوکسب  هکنیا  .بیرفب و  وگغورد  نآ  دنمهآ  بیسآ 

.نهآ

تازلف ءهمه  زا  شیب  نآ  و  دوشیم ، هتفای  ماسجا  ریاس  اب  طولخم  ًابلاغ  صلاخ و  تردنب  هک  یناک  يرهوگ  نیـسآ ) يولهپ  زا  ( ) ِا [ ) [َه
ریداپ هن  دـیدح :  .دراد  دوجو  زین  یندـعم  ياهبآ  تاتابن و  رد  یتح  ياج  ره  رد  تسا و  راکب  عیانـص  ماـمت  رد  یمدآ و  هیلا  جاـتحم 

نهآ و رگ  رخآ  موش  هدوسرف  مگنـش  وا  دنز  یک  ات  مراخ  وا  دنک  یک  ات  .یکدور.ارد  نهآز  هن  تشخ و  راوید  هن  نوتـس  هن  ارت  دیاب 
هتشارف وا  ردنا  يرد  سونبآ  زا  .روکشوبا.گنرذآ  یب  گنس  زا  نهآ  تسرن  گنس  دیّرب  هک  نک  هگن  نهآ  هب  .روکشوبا  .مگنس  رگ 

خیرم هب  تعانص  نآ  رد  نآ  زا  ایمیک و  تعانص  داسجا  زا  یکی  نهآ ، .یخلب  دیؤملاوبا  .رامسم  شب و  همه  نیمیس  نهآ ، ياجب  دوب 
.ربـت نوچ  هن  نکیلو  تسا  نهآ  مه  نزوس  غارچ  نوچ  هن  نکیلو  تسا  شتآ  مه  رگخا  یمزراوخ .) مولعلا  حـیتافم   ) .دـننک تیاـنک 
لعن تساراخ  ءهنایم  زا  همه  هک  تسا  رگدکی  سنج  نهآ ز  همه  تساناد  وک  تسا  رت  یمارگ  وا  نکیل  ام  میمدآ  زا  همه  .يدجسع 

داز هراخ  نهآ ز  بآ  نهآ  تشگ  وز  دمآ و  نهآ  شتآ ز  .دعسدوعسم.تسانیهور  هچنآ  دش  ناهاش  غیت  نهآ  میر  هچنآ  دش  نابسا 
ات نید  نمـشد  اب  تخـس :  دـنا ، هدروآ  یم  نیچ  زا  هک  تسا  هدوب  ینهآ  ًارهاظ  ینیچ ؛ نهآ  .یناقاخ -  .تسـس  تشگ  هراخ  وا  زا  و 

مدرک يرد  سپ  ریـشمش :  .نهآ ||  مرن  لباقم  .انیهور  .دالوپ  رن ؛ نهآ  .یخرف.يور -  دوب و  ینیچ  نهآ  وا  ءهعلق  رو  مدرگنزاب  منزن 
، نید دـشابن  نوچ  ار  غیت  مه  ملق  مه  نید  یب  دزن  ناد  رنه  یب  .يرهچونم.يراک  دـنکن  يدـنه  نهآ  ودـب  هک  يرازفارد  گنـس و  زا 

شدب ياهنخس  .یماظن.مَزَر  نهاکس  رد  اه  هماج  یسب  مزگ  نهآ  هب  شناج  هک  ار  یـسک  .ورـسخرصان  .نمث  ار  نهآ  کلک و  دشابن 
نهآ قرغ  .هریغ  نینار و  دوخ و  نشوج و  عرد و  زا  نینهآ  حالـس  قـلطم  .یماظن.دـندرک ||  میب  نهآ  هب  هدـعو ، رزب  دـندرک  میلعت 
دابق ياپ  دنتسبب  نهآ  هب  ریجنز :  .يزعم ||  .شیوخ  ناینرپ  نوچ  نت  رب  شوپم  نهآ  ناینرپ  رات  نوچ  یهاوخن  نم  صخش  رو  ندوب : 

ز یقهیب .) خیرات   ) .دندیناشوپ يو  رد  تشرد  تخس  یفوص  دنتـسبب و  ار  يو  نارگ  نهآ  هب  .یـسودرف.دای و  دندرکن  شداژن  ّرف و  ز 
هدرـسفا نهآ  نتفوک :  درـس  نهآ  نتفوک ؛ هدرـسفا  نهآ  لاثما : .یماظن.شتخاس -  یتعلخ  رز  جوسنم  شتخادـنا ز  نهآ  رـس  اـپ و ز 
يدـمآک رد  نیا  زا  ندرک :  هدوهیب  ثبع و  وغل و  يراک  نتفوک ؛ درـس  نهآ  .يدعـس.دنک  یم  ینامـسآ  ياضق  اب  دـهج  هک  دـبوکیم 

ز نتساوخ :  نتسج  يرود  يزیچ  زا  تخس  نتخیرگ ؛ نهآ  زا  وید  نیمار .) سیو و   ) .درـس نهآ  نیا  بوکم  هدوهیب  هب  درگرب  دیمون 
.یقرزا .رافغتسا  ظفل  لوحال و  نهآ و  زا  وید  هک  لخب  دزیرگ  نانچ  تنابز  عبط و  تسد 

.نهآ

.دوجوم یمیدق و  ِلام  ع ص ) [ ) [ِه
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.نهآ

.بقن .نوهآ  ِا ) [ ) [ُه

.دمیا نهآ 

(. یماسالا یف  یماسلا   ) .هّکس .جامآ  .هنِس  [َا ْي َم ]

.رب نهآ 

.ُرب نوهآ  .نز  بقن  .باقن  .هُرب  نُهآ  بکرم ) فن  [ ) [ُه ُب

.هیاپ نهآ 

 || .ار ندرک  نایرب  دـننادرگ  نآ  رب  بابک  ياهخیـس  دـنهن و  شتآ  رب  هک  هراوید  راهچ  زا  بّکرم  نیزلف  یتلآ  بکرم ) ِا  [ ) ِي [َه َي / 
.دوش هباینبهآ  هب  عوجر  .دنا  هداد  هزایمخ  هرد و  نهد  ینعم  نادب  اهگنهرف  ضعب 

.شوپ نهآ 

.نهآ ءهکنت  هب  نآ  ندیشوپ  یناوریش ؛ ندرک  شوپ  نهآ  .نهآ -  هب  ءهدیشوپ  .هدیشوپ  نهآ  ( بکرم فم  ن  [ ) [َه

.دالوپ نهآ 

.فینَا ثینَا ، نهآ ، مرن  لباقم  .ذارج  .رکَذ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [َه ِن

.بات نهآ 

بط رد  دـنربورف و  ای  دـننکفا  نآ  رد  هتفت  نهآ  هک  یبآ  باـت ؛ نهآ  بآ  .دـشاب -  هدـش  مرگ  هتفت  نهآ  اـب  هک  بکرم ) فم  ن  [ ) [َه
.تسا راکب 

.رت نهآ 

.زبس نهآ  .رادرهوج  نهآ  ( بکرم ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [َه ِن َت

.نت نهآ 

.یسودرف.تسا نمرهآ  هن  تسا و  نت  نهآ  هن  تسا  نت  کی  نیاک  تفگ  ودب  ناورزخ  دراد :  نهآ  زا  نت  هک  بکرم ) ص  [ ) [َه َت

.جنهآ
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تشوگ جنهآ و  نفک  جنهآ و  ملاع  جنهآراکـس و  جنهآ و  مد  جنهآ و  ناج  جنهآ و  بآ  نوچ  هبکرم  تاملک  رد  مخرم ) فن  [ ) [َه
ار جنر  رم  نامدرم  هدیرفآ  تسا :  هدنـشکرب  هدننک و  نوریب  هدننکرب و  هدنروآرب و  ینعی  هدـنجنهآ  ینعم  هب  جـنهآ ، هدـعم  جـنهآ و 

نادب جنهآ  ناج  ماسح  ردنا  وت  دار  تسدب  .نارطق  .وت  جنهآ  ناج  ریـشمش  نآرب  اداب  نیرفآ  .یکدور.ار  جنهآ  ناج  جنر  هدرک  هشیپ 
ربا هـنیک  رد  جــنهآ و  مد  تساــهدژا  رن  گــنج  رد  كرت  نآ  هــک  .لیعامــسا  لاــمک  .گــنهن  رحب  ناــیم  رد  دوــب  هــک  تــفص 
موب رب  هک  تسالب  ار  ام  هک  لگنش  تفگ  ودب  .یسودرف.اهدژا  رن  جنهآ  مد  نآ  نیبب  اهب  یب  مدرم  ياک  تفگ  ودب  .یسودرف.تسالب 

كاخ نآ  رد  درون  یتیگ  جنهآ  ملاع  هش  .یسودرف.درکشب  ار  جنهآ  مد  گنهن  درذگب  یمه  ایرد  ّیکـشخب و  تساهدژا  یکی  رب  ام 
نفک شابنلا ؛ .جنهآراکـس  بّالُکلا ؛ .دـنک ؟ تجنهآ  هدـعم  خـیمراچ  دـنک  تجنلوق  داب  سبح  رگ ز  .یماظن.دروخبآ  درک  هام  کی 

.دصق .هدارا  .مزع  .گنهآ  ِا ) (. || ) راهد  ) .جنهآ تشوگ  لاشنملا ؛ .جنهآ 

.هماج نهآ 

دـندنویپ و رگیدـکی  اـب  ار  نآ  زج  قودنـص و  ياـه  هتخت  هک  رتشیب  تشگنا و  ود  ياـنهپب  کـنت و  دـشاب  ینهآ  بکرم ) ِا  [ ) ِم [َه َم / 
.هبض .ماگ  .شپ  .شب  .شف  .دنزودب  رامسمب 

.ناجنهآ

.ندیجنهآ لاح  رد  ق ) فن ، [ ) [َه

.ناج نهآ 

.شک یتخس  .ناج  تخس  بکرم ) ص  [ ) [َه

.تفج نهآ 

نوـچ هتـسب و  يواـگب  هتـسویپ و  یبوـچ  نب  رب  تسا  ینهآ  نآ  و  ار ، تـشک  نـیمز  ندرک  رایـش  يارب  یهاگتـسد  بـکرم ) ِا  [ ) [َه ُج
نهآ .واگ  نهآ  .رایش  نهآ  .نادف  .راپس  .دمیا  .رمیا  .نهآواگ  .دفاکش  ار  نیمز  ازاردب  دوشورف و  نیمز  هب  نهآ  دنارب  واگ  زرواشک 

.هنس .جامآ  .شیخ  نهآ  .جامآ 

.هدنجنهآ

.بذاج .هدننکرب ||  .هدنشک ||  نوریب  .هدنشکرب  فن ) [ ) ِد [َه َج َد / 

.هجنهآ

يذلا نسرلا  وه  یماسالا .) یف  یماسلا  ( ) 1) .دننک راوتسا  هناخ  فقس  رب  دندنب و  راک  رخآ  رد  ناهالوج  هک  ینامسیر  ِا ) [ ) ِج [َه َج / 
زا مدایرفب  نم  هک  میوگب  بحاص  فیرـشت  ز  تالکـشم : ) زا  يروعـش ، گنهرف   ) .اهریغ رخـصلا و  یف  حـسملا  ۀـلاح  لزغلا  هب  رجی 
ام سیردا  ماـجرفب  راـک  هجنهآ  لـیربج  زاـغآ  شندـعم ز  نـیرب  دـلخ  دادـغبب  روـح  دـق  رب  ریگرب  هـلح  دوـخ  وـت  شنزخم  بحاـص 
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.دیامنیم بسانتم  ( Cabestan « ) ناتسباک  » ءهمجرت يارب  هجنهآ  ءهملک  ( - 1  ) .هربحم .شکانهپ  .یتکیسخا ||  ریثا.شنزوک 

.ندیجنهآ

شیر زا  میتس  ( 3) مجنهایب دوخ  وت  شیپ  ( 2) مرآ رتشن  ( 1) ادرف تفگ  ندیجنل :  .ندیـشک  .ندروآ  ردـب  .ندرک  نوریب  صم ) [ ) [َه َد
میاد نیا  دناشفا  کشرس  هگ  هگ  نآ  هکنوچ  .ورسخرصان.شراخب  هریت  زغم  زا  مجنهایب  نارای  دنراهچ  دیوگ  هچ  میوگب  .یکدور.وت 
اوهب را  تفگـش  هن  دّرپ  وت  تسد  زک  زاب  ندنکرب :  .ندنک  .هورفـش ||  فرـش  .ناور  میاد  نیا  دجنهآ  راخب  نآ  هگ  هگ  هکنوچ  رهگ 

 || .ورسخرصان .نیک  خیب  لد  زا  دجنهآ  نورب  نیاک  یسک  ره  اب  نک  هشیپ  نتفگ  بوخ  .یخرف  .لاب  دجنهایب  غرمیس  لاگنچ ز  ودب 
.نتخآ .یـسودرف.نایم ||  زا  دـنب  ياشگب  جـنهایب و  نایب  ربب  تسد و  زا  نکفب  نامک  نت :  زا  ار  هماج  هکناـنچ  ندیـشکرب ، .ندرکرب 

غیت نوچ  ردق  دوشب  رز  زا  يریگ  فکب  ماج  نوچ  ریهشت :  .ندیشک  .نآ  دننام  ریشمش و  هکنانچ  ندیشکرب ، .ّلَس  .نتخیهآ  .نتخهآ 
.یخرف .يرفظ  عورف  لـصا و  یهپـس  يور  تشپ و  عرد  یـشوپورف  ریـشمش و  یجنهآرب  نوچ  .یخرف  .نیه  دورب  نوـخ  زا  یجنهآرب 

ریـس رگ  هک  ندرک :  بذج  .یئانـس ||  .يَرب  نازادنا  كوان  يرحب  ْشناجنهآرجنخ  وا  مکح  ذافن  ردنا  تسه  هکنآ  ناطلـس  تسیک 
سیو و  ) .نهآ سیطانغم  گنـس  ناـسب  ( 4) نت زا  دـجنهآرب  رهمرپ  لد  .يدـسا.ياج  نهآ ز  دـجنهاین  یلامب  ياـبر  نهآ  گنـس  رب 

کیب کی  ار  وا  درک  دناوخب و  داتسرف  سک  وریو  شیپ  هگنآ  سپ  خیـسب :  ار  تشوگ  هکنانچ  ندیـشکرد ، ندیجنهآرد ؛ نیمار - .)
ندیـشوپ و ندیـشون و  ینعم  اهگنهرف  رد  و  نیمار .) سیو و   ) .جنهآرد شگنهرف  گنهاشفـشب  جنهرفب  ار  رهاوخ  هک  شدومرفب  دای 

ینعم زین  تسا و  نتخیهآ  فحصم  نآ  و  دنا ، هتـشون  زین  نتخیمآ  نآ  ینعم  رد  .دنا و  هداد  هملکب  زین  ندنکفا  نتخادنا و  ندرتسگ و 
( - 3  ) .مرآ شین  ن ل : ( - 2  ) .ار وا  مشْکب  ادرف  تـفگ  ( - 1  ) .تسا هدـمآ  جـنهآ  ءهملک  يارب  اهگنهرف  رد  لالخ  ربنچ و  سیرف و 

.تسا یسایق  حیحصت  نیا  و  تسا ، نهآ » ز   » اه هخسن  رد  ( - 4  ) .مجنهایباوخ

.هدیجنهآ

.بوذجم .هدنکرب ||  .بولسم  .هتخهآ ||  .هتخیهآ  .هتخآ  .رهشم  .لولسم  .هدیشکرب  .هدرک  نوریب  فم ) ن  [ ) ِد [َه َد / 

.ياخ نهآ 

(. ناهرب  ) .دشاب روزرپ  خشرس  بسا  زا  هیانک  بکرم ) فن  [ ) [َه

.غاد نهآ 

.ایواک .ّیَک  .يدرد  ءهراچ  اوادـم و  ای  تمالع  ناشن و  يارب  هتفت  نهآ  اب  ار  روناج  نت  تسوپ  زا  یئزج  نتخوس  لمع  بکرم ) ِا  [ ) [َه
نهآ ار ؛ یبآ  ندرک  غاد  نهآ  .بات -  نهآ  .بآ  رد  هتفت  نهآ  ندربورف  لمع  .هنیغاد ||  .تسا  راکب  ندرک  غاد  يارب  هک  ینهآ  || 

.نآ ندرک  بات 

.لد نهآ 

تجاح و شهرز  ین  تسا  نت  نیئور  لد و  نهآ  هک  درم  لدریش :  .عاجش  .لدگنس ||  .یساق  .یسق  .لد  نینهآ  بکرم ) ص  [ ) [َه ِد

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 665 

http://www.ghaemiyeh.com


.ورسخریما .تسا  نشوج  ین 

.یلد نهآ 

ار هکنآو  يدنبلد  چیهب  لد  مهدن  يدنچ  منک  یلد  نهآ  متفگ  دح :  زا  شیب  یئابیکـش  .تَواسق ||  .توسق  بکرم ) صماح  [ ) [َه ِد
.يدعس.يدنپ دونشن  شوگ  شزگره  تفر  وت  ناهد  رب  هدید 

.ابر نهآ 

.سیطنغم .سیطانغم  .شک  نهآ  .دـنک  بذـج  دـشک و  دوخب  ار  دالوف  نهآ و  عبطب  هک  تسا  یگنـس  بکرم ) ِا  بکرم ، فن  [ ) [َه ُر
ای نهآ  نداد  رارق  زا  هک  یعونصم  و  تسا ، یسیطانغم  نهآدیسکا  هک  یعیبط  تسا ، هنوگ  ود  رب  نآ  .یسیطانغم و  رجح  .سیطاینغم 

نیا ياراد  ًاتقوم  صلاخ  نهآ  دـنکیم و  ادـیپ  یمئاد  یـسیطانغم  تیـصاخ  دالوف  .دـیآ  تسد  هب  کیرتکلا  ناـیرج  ضرعم  رد  دـالوف 
رد .تسا و  راکب  یبط  تاجلاعم  زین  امن و  بطق  نتخاس  يارب  یبونج و  یلامش و  تسا ، بطق  ود  ياراد  ابر  نهآ  .ددرگیم  تیصاخ 

لطاب نآ  بذج  تیـصاخ  دنیالآ ، هدام  دنفـسوگ  نوخ  راد و  هزور  يویخ  ریـس و  بآ  هب  ار  ابر  نهآ  نوچ  هک  دنیوگ  همیدـق  بتک 
.يدسا.ياج نهآ ز  دجنهاین  یلامب  يابر  نهآ  گنس  رب  ریس  رگ  هک  ددرگ : 

.زاس نهآ 

.نهآ ءهکنت  زا  دزاس  نآ  لاثما  لقنم و  نینهآ و  ياهمامح  زادنا و  كاخ  ربنا و  يراخب و  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َه

.يزاس نهآ 

.زاس نهآ  ناکد  .زاس ||  نهآ  ءهفرح  بکرم ) صماح  [ ) [َه

.ياس نهآ 

.ناهوس بکرم ) ِا  [ ) [َه

.بلس نهآ 

سپ زا  نـالی  دـنوش  بلـس  نهآو  فاـصم  سپ  زا  فاـصم  دنـشکرب  هک  یئاـج  دراد :  نهآ  زا  بلـس  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) [َه َس َل
.یخرف.نالی

.رایش نهآ 

.راپس .تفج  نهآ  .شیخ  نهآ  .جامآ  نهآ  .هنس  .جامآ  .شیخ  .رمیا  بکرم ) ِا  [ ) [َه

.یسرک نهآ 

ادخهد www.Ghaemiyeh.comهمانتغل  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 666 

http://www.ghaemiyeh.com


.نادنس بکرم ) ِا  [ ) [َه ُك

.شک نهآ 

شک نهآ  گنـس  همه  ناشْهُک  هک  سیطاینغم :  .سیطنغم  .سیطانغم  رجح  .اـبر  نهآ  گنـس  بکرم ) ِا  بکرم ، فن  [ ) ِك [َه َك / 
شتآ زا  داـب و  زا  شبـسا  ناـمه  تسا  شک  نـهآ  هوـک  شنت  یتـفگ  وـت  .يدـسا  .تـسا  شوخاـن  ناـیم  رد  هر  گـنت و  يزد  تـسا 

.یخرف .ادعا  لد  زج  دیوجن  زگره  وا  ناکیپ  نآزا ، شک  نهآ  گنس  نکیل  تسا  گنس  وا  يادعا  لد  .يدسا.تسا 

.ناشک نهآ 

.یسودرف.ناشک نهآ  درک  یسک  ار  وا  هن  ناشن  نیا  ریگ  سیطاینغم  زا  وت  نهآ :  ءهدنشک  .نهآ  بذاج  ( بکرم فن  [ ) ِك [َه َك / 

.بوک نهآ 

.تسا یناوریش  نهآ  نتسویپ  وا  ءهفرح  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َه

.یبوک نهآ 

.بوک نهآ  ناکد  بکرم ) ِا   || ) .بوک نهآ  لغش  راک و  .نهآ ||  نتفوک  لمع  بکرم ) صماح  [ ) [َه

.گنهآ

.وحن .درح  .يوسب  نتفرب  .هب  هجوت  .هشیدنا  .ءاوتـسا  .میمأت  .جیـسب  .تین  .دـمعت  يزنطن .) بیدا   ) .دـمع .تمیزع  .مزع  .دـصق  ِا ) [ ) [َه
گنهآو هراچیب  نم  اب  خرچ  تشگ  دـب  .یمارهب  .هاگرخ  ژاـت و  نوحیج  اـت  نینزغ  زا  هدز  دراد  اراـخب  گـنهآ  يزاـغ  ورـسخ  هدارا : 

باتـش یتیگ  رادرک  یتفرگ ز  .هرامع.گنهآ  هدرک  هزبسب  داش و  ام  گنز  نوچ  دـیبن  لگ و  زورون و  .یئاـسک.هرایتپ  دراد و  گـنج 
درشفیب .یسودرف.نم  گنهآ  ندرک  هپس  اب  نینچ  نم  گنج  یمه  یئوج  دادیب  هب  .یـسودرف  .باوخ  گنهآ  درک  دش  هریت  بش  وچ 

شیاپ دنتسبب  نارواماهب  دش  سواک ]  وا [  هک  سپ  نآزو  .یسودرف.درک  زیوآ  گنهآ  تفـشآرب و  متـسر ]  درک [  زیت  ار  شخر  نار 
تـسین گنج  اب  وت  يار  وچ  نکیلو  .یـسودرف.دروخن  ناشیا  رامیت  مرگ و  زا  زج  درکن  یهاش  تخت  نآ  گـنهآ  سک  نارگ  دـنب  هب 

نت .یـسودرف.تسین  گنهآ  تدـنویپ  ّیبوخب و  تسین  گنج  زا  زج  تیار  هک  نودـیا  رو  .یـسودرف.تسین  گنهآ  گنج  اب  زین  ارم 
ندرک هگمزر  نیدب  ام  گنج  نیا  ددرگ  یتشآ  همه  .یـسودرف  ؟ تخت جات و  نیا  گنهآ  يدرک  ارچ  تخبزوریپ  داش و  يدـب  ناسآ 

گنـسرف هک  ار  نامـسآ  دنلب  .یـسودرف.يار  گنهآ و  دندرک  تشوگ  يوس  ياجب  ورین  دوب  ناشک  دح  نادـب  .یـسودرف.ام  گنهآ 
یکی .یسودرف.درک  مادناب  شگنچ  دیرغب و  درک  مارهب  گنهآ  ریش ]  هدام [  نامه  .یسودرف.تسین  گنهآ  هار  ودب  ار  یسک  تسین 

وچ .یسودرف.بسشگرذآ  ناسرب  تخورفارب  بسا  دیناهج  وس  کیب  هشیب  ریلد ز  ریش  درک  وا  گنهآ  وچ  ریـش  هرن  نادب  دزرب  گناب 
زا نونک  .یـسودرف.ینک  يزارفرـس  نینچ  يزابب  ینک  يزاب  هک  منامن  ناویاـب  ارت  دـشاب  گـنهآ  یئانادـب  ارت  دـشاب  گـنهرف  ماـگنه 

.یـسودرف.يوا گنهآ  ياجرهب  یکینب  يوا  گـنهرف  نیئآ و  داد و  زا  مه  ریگ  داـی  کـیب  کـی  ونـشب و  نخـس  ریـشدرا  يدـنمدرخ 
يدار ّیئاسراپ و  زا  هن  منک  يداش  گنهآ  ردنا  گوسب  .یـسودرف.بآ  دمآرب ز  ناچیپ  رام  یـسب  باوخ  گنهآ  دندرک  دندروخب و 
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زا رپ  مشخ  درد و  اب  تشونب ، همان  یکی  ورم  گنرانک  يروس  يوهامب  ورم  گـنهآ  درک  نوچ  درگدزی ]  رادـناهج [  .یـسودرف.منک 
گنهآ هنوگرگد  .یـسودرف.درگب  درآرب  ناوـید  هّرن  رـس  دربـن  رد  دـنک  نادـیم  گـنهآ  وـچ  .یـسودرف  .مشچ  بآ  زا  رپ  لد ، وزرآ 
گنهآ هدرک  هـمه  شهاپــس  مرک  گـنج  يوـس  دــش  هگیاـجنآ  زا  .یــسودرف.درک و  هماــن  یکی  ورــسخ  زوریپ  هـب  درک  هماکدــب 

يوس یگنز  مداخ  ّیمور و  ءهدنب  قشع  .یـسودرف.درک ز  دروآ  گنهآ  لد  دردب  درز  درک  ناگراسخر  دیـشوجب و  .یـسودرف.مرک 
(. یقهیب خیرات   ) .درک ریما  گنهآ  تسکـشب و  هزین  ات  درک  توق  دـمآرد و  هزینب  ریـش  .يرـصنع  گنهآ ؟ ینک  یمه  نوچ  الب  انع و 
زیت ار  بسا  درگ  دروآرب  درک  زیوآ  گـنهآ  دـش  هر  رگد  .يدـسا...منک  نادـیم  گـنهآ  وـچ  ینیبـب  منک  نادرم  راـک  مکچوـک  رگا 

يدرک هک  نونک  .ورـسخرصان  .هاتوک  شگنچ  زا  دوش  دراد  هک  زین  نآ  گنهآ  دـنک  يو  يوس  هکنآ  گـنچب  شْدـیان  .يدـسا.درک 
هتخیوآرد شرس  هدیچیپ و  يامه  ندرگ  رد  دید  يرام  .دعسدوعسم  .گنهآ  طاشن  يزوریپ و  یماکداشب و  تخردرازه  يوس  اهاش 

(. خیراوتلا لمجم   ) .دندرگزاب هک  دندرک  نآ  گنهآ  و  میظع ، دندیسرتب  سپ  همانزورون .)  ) .دزگب ار  يامه  هک  درکیم  نآ  گنهآ  و 
گنهآ زین  میو  حلـصب  تسین  گنج  تقاط  کـلم  اـب  ارم  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .درک هار  گـنهآ  درم  رازه  اـب  دوب  لاـس  رـس  نوچ  و 

دنک نتفر  گنهآ  وچ  .یئانس.گنهآ  شیوخ  ياه  هیاخ  يز  درک  گنچب  هتفرگرد  زیت  ینزوس  .دمحم  نیدلا  بطق  نبزستآ  .تسین 
...یمـشتحم یلاس  نینچ  رد  .دوب  هدمآ  دیدپ  هیردنکـسا  رد  یلاسکـشخ  .يدعـس  .كاخ  يور  رب  هچ  ندرم  تخت  رب  هچ  كاپ  ناج 

.دندرک وا  توعد  گنهآ  ...دندوب  هدمآ  ناجب  هقاف  روج  زا  ناشیورد  ءهفیاط  ...يداد  میس  رز و  ار  ناتسدگنت  تشاد  نارکیب  تمعن 
هک تلاح  نیا  رد  ام  ناتسلگ .)  ) .دندرک زیرگ  گنهآ  یتعامج  كدنا و  نانیا  دوب و  سایقیب  نمشد  هاپس  هک  دنا  هدروآ  ناتـسلگ .) )
دنک سکرک  رگم  گنت  نالبلب  گناب  لگ ز  دیآ  رگ  ناتـسلگ .)  ) .دندرک ام  لاتق  گنهآ  دندروآرب و  رـس  یگنـس  سپ  زا  ودـنه  ود 

گنهآ رب  ار  ناـج  دـندادب  نـم  گـنج  رد  هـک  نارادـمان  اـسب  لـیبس :  .هار  .دوـصقم  .دــصقم  .ورــسخریما ||  .گـنهآ  يو  يوـس 
هک اتفگ  رادناهج  .یقیقد.ردـپ  ناجب  دراد  گنهآ  هک  رـسپ  نآز  یمه  دراد  گنن  ناهج  دـصق :  ءوس  .ناج  دـصق  .یـسودرف.نم || 

.گنهآ دنک  ناورذـت  هب  هبنتـس  نیهاش  دـیارگ  هژوج  يوس  هیامورف  ( 1) دـْنَپ نوچ  .یـسودرف.ردپ  ناجب  دراد  گنهآ  هک  رـسپ  تنیا 
 [ متـسرب ودب [  لایـص :  .تلوص  .هلمح  .یماظن.دـنک ||  اراد  گنهآ  ردنکـسا  هک  دـنک  اراکـشآ  ملظ  هچ  نیب  کلف  .يراخب  بالج 
وت .یسودرف.نم  گنهآ  روز و  لد و  دنمک و  نم  گنج  شتآ  نونک  نک  هگن  ...ریش  رادربمان  هدیدناهج و  ریلد  يا  دنودالوپ  تفگ 

ندرگ یسک  دچیپ  هن  يوا  گنهآ  تسا  ریش  رادرکب  .یـسودرف.نم  گنهآ  روز و  نوردنا  گنجب  نم  گنچ  لد و  یهاش  هک  یناد 
ریش هدروخان  ریش  ءهچب  رگا  .یسودرف.تسجن  هنیک  راکیپ و  وت  اب  یسک  تسخن  ناشیدب  يدرک  گنهآ  وت  .یـسودرف.يوا  گنچ  زا 

سک ز ار  گرم  زج  هک  .یـسودرف.گرتس  لیپ  گنهآ  دسرتن ز  گرزب  دـش  نوچ  زاب  دوش  رهوگب  ...ریرح  نایم  رد  یـسک  دـشوپب 
.امیـس .یـسودرف.ام ||  گنهآ  ریـشمش و  زرگ و  نیدـب  ام  گنج  نیا  رب  هراظن  رکـشل  ود  داژن  یمور  ّيزات و  ناقهد و  دازن ز  رداـم 

وا ششوپ  رگم  ناخ  ناویا و  ردنا  یمه  ینیبن  تشرس  دراد  كاخ  زا  هن  یئوگ  هک  تشهب  نوچ  نآ  تسناسراش  یکی  حمالم :  .هفایق 
يوا گنهآ  ّيدرم و  ّیگرزب و  يوجگنج  ورسخیک  رهچ  نامه  باتفآ  زا  رتنشور  هدیراگن  بایسارفا  گنج  اهناویا  رب  ناوختسا  همه 
کی اوآ :  .هدرپ  .هر  .هار  .توص  نحل  .زاوآ  .اون  .یـسودرف.كاخ ||  درگ و  نوردـنا  رهـشب  ینیبن  كاپ  هدـیراگن  اهناوختـسا  نآ  رب 

دنک زیت  هنامز  گنچ  دزاسب  قفا  زا  حوبـص  تقو  هرهز  وچ  .يرونا.يا  هدرپ  کـی  رد  ماـّیا  اـب  هن  رگ  روج  گـنهآ  زا  نک  مک  مشیرب 
وت .گنرفـسا  فیـس  .گنهآدیهان  برطم  خر  عمـش  زا  نشور  داب  وت  رابرهگ  حدـم  ءهیواز  یبش  ره  .یبایراف  ریهظ.گنهآ  ارم  ءهلان 

؟ لامـشوگ دروخ  برطم  تسد  زا  یک  میقتـسم  دوب  طبرب  گنهآ  وچ  لاجم  دـباین  نتفگ  وت  صقن  هب  لاگـسدب  اـت  شاـب  شوروکین 
(. || 2) هریغ راصح و  گنهآ  .زاجح ؛ گنهآ  .دزیم - ؟ گنچ  نیهاش  کبک  صقرب  دزیم  گنهآزیت  زاب  طـب  هر  ناتـسلگ .)  ) يدـعس

وتب مدرک  دب  هچ  راتفر :  .تفـص  .شور  .زرط  .رادرک  .هنوگ  .ناس  .وا ||  مالک  ياوحف  زا  نحل ، زا  وا ؛ راتفگ  گنهآ  زا  يوحَف : .مَچ 
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نایاّنب حالطـصاب  ار  نآ  و  نآ ، لاثما  ناویا و  فقـس  قاط و  یگدیمخ  .كاکح ||  ؟ يراد گنهآ  نیدـب  منوزحم  هک  ربلد  خوش  يا 
رد گنهآ  نکل  اهگنهرف .) زا   ) ینابنل عیفر  .گنهآ  ار  رهپـس  قاط  ددرگ  هتـسکش  دنیـشنب  ردصب  رب  کلفب  را  تلالج  دنناوخ :  رگنل 

تسا ز یتفاسم  ارم  هک  ما  هدیسر  یئاج  یناوتان  ز  ناهرب : )  ) .ضوح هفـص و  رانک  .دیامنیمن ||  یگدیمخ  رگنل و  ینعم  هب  تیب  نیا 
نامدرم فص  .دش ||  لقن  اهگنهرف  تیعبت  هب  تسین و  نشور  زین  گنهآ  ینعم  تیب  نیا  رد  .لیعامسا  لامک  .هدرپ  ات  هفُـص  گنهآ 

وت دربن  زورب  دنالـسگب  رگدکی  زا  رکیپ  نیمز  دـنا :  هدروآ  ینعم  نیا  دـهاش  ار  لیذ  تیب  اهگنهرف  ضعب  رد  و  ناهرب .)  ) .ناروناج و 
 || .دراد بساـنت  رتشیب  زاوآ  اـی  هلمح  اـی  دـصق  ینعم  اـب  و  دـیآیمن ، بساـنم  تیب  نیا  رد  فص  ینعم  نکل  .یقرزا.رکـشل  گـنهآز 

ماقم و .دـنناوخ ||  غس  ناتـسوا و  یـسراف  هب  جزا و  یبرع  هب  هک  ینـالوط  زارد و  تراـمع  .هناـخ ||  هتخا  .هاـگاپ  .ناـخرتش  .هلیوط 
اهیتشک گنهآ  دوب  وت  يوسب  هلاس  همه  اهتمعن  گنهآ  دوب  شیارگ :  .ندـیبسچ  .شزای  .لـیامت  .هجوت  ناـهرب || .)  ) .ناویح ناـکم 

.روش گـنهآ و  گـنج و  زا  رپ  دـش  ناـهج  روه  گـنچرخ  جرب  زا  رـس  دزرب  وچ  زاوآ :  .توص  .يرهچونم ||  .اـهربعمب  هلاـس  همه 
زا گنهآ  مه  ءهبکرم  ءهملک  رد  گنهآ  .دعـسدوعسم.داب و  ناسارخ  رد  نیقارع و  رد  حتف  ترـصنب و  وا  گنهآ  گناب و  .یـسودرف 

شنهد تشادرب  تشوگ  يا  هراپ  درک و  گـید  رد  رـس  دـمایب و  یگـس   : نتفرگ باتـش  نتـساخرب ؛ گـنهآ  هب  .تسا -  ینعم  نیمه 
بوسنم ءهمان  تسایـس   ) .دربب ار  گید  تساخ و  گنهآ  هب  شزوس  زا  داتفا  شندرگ  رد  گید  ءهقلح  دروآرب  رـس  کبـس  تخوسب 

بآ گنهآ ؛ بآ  .دیآ -  هدنـشک  ففخم  شک  هدنـشک و  يانعمب  ًابلاغ  گنهآ  هبکرم ، تاملک  رد  مخرم ) فن  (. || ) کلملا ماظنب 
ز تیندب :  .دصقدب  .نحلدب  گنهآدب ؛ .یئانس.گنهآ -  بآ  واگ  وچمه  هدزرس  ارم  وت  ترضح  ناریـش  هدرک  حزان :  .حضان  .شک 

.گـنهآ باوـخ و  ءهماـج  رتـسب ، زا  گـنهآرتسب ؛ .يرـصنع.دوب -  گـنت  وا  رب  یتـیگ  ياـخارف  دوـب  گنهآدـب  يوـج و  هـنیک  سب 
، الاپ زا  گنهالاپ ؛ .یبیبل.گنت -  ترب  رد  بش  ره  دـنریگیم  هک  گنهآرتسب  فاـحل و  لاـح  اـشوخ  دنـشک :  رتسب  رب  هک  بشرداـچ 

سپ .يزعم -  .گنهالاپ  زین  تسد  رد  رس و  رد  راسف  ار  ناتسرپ  تب  مزراوخب  مور  یـشک ز  روکذم :  ینعمب  گنهآ  تبینج و  بسا 
نآ رد  ار  بلاق  دـننک و  خارف  ار  شفک  نادـب  ات  دـنهن  شفک  سپ  رد  نارگـشفک  هک  ینهآ  .گنهآ  شیپ و  لباقم  سپ ، زا  گنهآ ؛

گنهاشیپ هک  لهورف  همیخ  یگمیخ  ای  الا  گنهـشیپ :  .زارک  .نژاـب  .نورب  .هکت  .زارخن  .زاـهن  گـنهآ ؛ شیپ  .شک -  هنـشاپ  .دـنهن 
.لوطم .هدیـشکازاردب  گنهآزارد ؛ .ّتینوکین -  .نحل  شوخ  گنهآ ؛ شوخ  .اوشیپ -  .دئاق  .ورـشیپ  .يرهچونم.لزنم  دـش ز  نوریب 

نکم هتوک  ِراک  ریگ  ناسارخ  تجح  تنـس  .يرهچونم.نک  نیمز  ناچیپ و  گنهآزارد و  وس  ره  تساخرب  اهلیـس  ارحـص  ز  لـیوط : 
.تیندـب .دـصقدب  گنهآژد ؛ .یماج.وت -  اـب  راـی  يا  منک  نوچ  منادـن  وت  اـب  راـک  نیا  دـش  گـنهآ  زارد  .ورـسخرصان.گنهآزارد 

؛ گنهآدود .يرـصنع -  .رابایرد  گنهن  رب  خش و  گنلپ  رب  وت  گنت  يراد  گنج  گنهآژد  گندـخ  کیب  بعـص :  .دـنت  .فوخم 
زا هک  نک  هگن  هیالط  .یـسودرف.راوس  هدربن  نادرم  گنهآرـس  رایرهـش  ءهمان  نآ  رد  هتـشون  اوشیپ :  .دـئاق  گنهآرـس ؛ .شکدود - 

.يْرعِـش گنهآ ؛ بش  .تسا -  گنهآرـس  ففخم  گنهرـس  ءهملک  .یـسودرف.تسیچ و  مان  ار  هدود  نیا  گنهآرـس  تسیک  لـیخ 
تـشذگرد بش  هریت  نآز  هرهب  کی  وچ  .یـسودرف.دش  گنهابـش  ناسب  هرهچب  دـش  گنربش  تشپ  رب  نیا و  تفگب  شک :  ناوراک 

بش رد  .ملکتم  نسح  .بذاک  حبص  زا  گنهابش  هدیمر  قدارس  هدیشک  هُک  رب  قرش  هش  .یسودرف.تشگب  نادرگ  خرچ  رب  گنهابش 
 - .زیوآ بش  .يوگ  قح  غرم  .گنرفسا || -  فیس  .نم  رابـشتآ  هآ  کی  رد  تسا  گنهابـش  دص  ار  حبـص  ناوراک  تریح  کیرات 

.رویز هایس  بسا  .یناگرگ || -  رخف.ار  گنهابش  نز  یـشتآ  لدب  ار  گنچ  هدب  یئاون  ینغم  ناتـسدرازه :  .رازه  .بیلدنع  .لبلب  || 
گنهآ بش  ًارهاـظ  لـیذ  تیب  رد  و  .یـسودرف.گنجب || -  نازارگ  یگنلپ  یگنج  وـچ  گـنت  هتـسبرب  گنهابـش  تشپ  هب  زیدـبش : 
هاـگیاج .هاگبـش  .اـغوش  .یماـظن.دومن || -  ناتـسد  غرم  بش  گـنهآرب  دود  هوک  زا  دزرب  نوـچ  گـنهآ  بش  تسا :  بش  ماـگنه 

هدز کلف  قرف  رب  گنت  ءهنامز  ءهلـصوح  زا  دـنا : )؟( هدروآ  دـهاش  ار  لیذ  تیب  ینعم  نیا  يارب  اـه  هماـن  تغل  .بش  رد  ناـیاپراهچ 
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 : تسا جنهاشفش  نآ  رگید  تروص  .شک  همرص  .هدنشک  شک و  ینعمب  گنهآ  هشوش و  هفشفش ، زا  گنهاشفـش ؛ (. - 3) گنهابش
رد جنهاشفـشب  رز  نوچمه  تسا  قورحم  هوک  نیمار .) سیو و   ) .جـنهایب شگنهرف  گنهاشفـشب  جـنهرفب  ار  رهاوخ  هک  شدوـمرفب 

ناـسب کبـشم  خرچ  طیــسب  بـش  ره  دوـب  وا  ناـگژم  گواـن  مـخز  .یناـقاخ ز  .دـنا  هدـید  نالذـخ  سبح  هجنکــش  رد  وز  ار  وـید 
دیاش گنهآ ؛ میس  .رتوبک -  جرب  .شکرتوبک  .گنهآ  همامح و  ینعم  هب  رتوبک  زا  گنهآرتوبک ؛ .یناقدافرج -  بیجن  .گنهاشفش 

مه تسهایـس و  رگ  هدـیقع :  مه  .ناتـساد  مه  .نحل  مه  .قفاوتم  .زاوآ  مه  گـنهآ ؛ مه  .گـنهآ -  میر و  میتـس و  ینعم  هب  میـس  زا 
تیوصت تیفیک  یگنوگچ و  ِا )  || ) .رحب مه  .نزو  مه  .يولوم || -  .تسا  وت  گـنر  مه  هک  ناوخ  شدیفـس  وت  تسا  وـت  گـنهآ 

مدرم زاوآ  هعماـسب  هک  تیوصت  یگنوـگچ  (. 4) فیطل یگنهآ  .هناـنز  یگنهآ  دـنهد : زیمت  يرگید  زا  ار  یـسک  زاوآ  شوگ  اـب  هک 
.قارع هار  قارع ؛ گنهآ  یقیسوم : رد  هدرپ  .هار  ( || 5) .ندرک ناوت  قرف  نارگید  زا  دننک  ملکت  نابز  کیب  هک  ار  یتیحان  تیالو و 

حالطصا  || ) .نزَو .یماظن.تشادرب ||  گناب  نیا  قارع  گنهآ  هب  تشاذگب  خرچ  زا  گناب  راو  یقارع  یقیـسوم :  ياهاون  زا  یکی 
حالطـصا رد  ار  نآ  و  یناغا ، نزو  دـیؤم .)  ) .زاس دورـس و  ءهدرپ  رد  مرن  زاوآ  ناهرب || .)  ) .زاـس زاوآ و  ینوزوم  .رحب ||  ضورَع )

لیذ تیب  رد  ناهرب || .)  ) .باتش .دنشکرب ||  یلاوق  یگدنیوگ و  لوا  رد  هک  يزاوآ  .دنیوگ ||  زین  زاوآ  تشادرب  ناناد ، یقیـسوم 
همهم دـصاقم  ینعم  هب  دـیاش  .ار و  گنهآ  مزب و  شـشخب و  رگد  ار  گنن  دـیاب و  ار  مان  مرد  تسین :  مولعم  گنهآ  ینعم  یـسودرف 

: دوش عوجر  لیذ  ظاـفلاب  یقیـسوم ، تاحالطـصا  اـهگنهآ و  هب  ءهقلعتم  تاـملک  ینعم  نتفاـی  يارب  ( - 2  ) .نغز دـْنَپ ؛ ( - 1  ) .دشاب
.اوآ .نیرفآ  .دـنواروشآ  .یگنچ  راودازآ  .راودازآ  .دیـشروخ  شیارآ  .ناهج  شیارآ  .ناـهج  شمارآ  .ناـج  شمارآ  .یناـجیابرذآ 

.یلـصوم میهاربا  .ناهام  میهاربا  یـسابع .) قاحـساوبا   ) روصنملا نب  يدـهملا  نب  میهاربا  .دیـشمج  نییآ  .هزاوآ  .یبرـض  زاوآ  .زاوآ 
.ینغم زاکروبا  .برطم  ءاکذوبا  .پچلاوبا  .حادبلاوبا  .حجسم  نبا  .زرحم  نبا  .جیرس  نبا  دوع .) ندرگ   ) قیربا .برط  مشیربا  .مشیربا 

یناهفـصا جرفلاوبا  .يونزغ  دوـمحم  ناـمزب  ینغم  ورمعوـبا  .اـطعوبا  .یکدور  داتـسا  راـیتخب  کـبعلاوبا  .رجبا  بلاـطوبا  .کلیـسوبا 
.هنجرا .راودا  .قافتا  .یباراف  رصنوبا  .رعاش  یناتسیس  یخرف  رـصاعم  يزاوندور  گنلپ  رـصنوبا  .لوبا  .لیزغ  لماکوبا  .یناغا  بحاص 
.يرتشا .عماج  نب  لیعامسا  .یناجّرا  یسراف  یلصوم  قاحـسا  .نادبهپـسا  .يومرا  .گُرا  .نونغرا  .يرمز  ننغرا  .یقوب  ننغرا  .نغرا 

رـسفا .راهب  رـسفا  .هینغا  .دـبعم  یناـغا  .ریبک  یناـغا  .یناـغا  .ماـجعا  .هتخاـف  لوصا  .لوصا  .تاوصا  .کناهفـصا  .دـنواروشا  .هنکـشا 
.نماروا .هَماروا  ضیـضح  جوا و  .جوا  .راتوا  .نیبگنا  .هراگنا  .راتوالاّما  .ناحلا  .يرگا  .یغاب  هرق  يراشفا  يراشفا .)  ) راـشفا .يزگس 

.داـب .زوخاـب  .هرتاـب  تسا .) هیقب  تمـالع  یقیـسوم  رد   ) .تاـعاقیا ب ...ملع .)  ) عاـقیا .يریترهن  يزاوها  .يزاوـها  .زازتـها  .یگنروا 
.هتـسدالاب .نابالاب  .نیریـش  غاب  .ناشوایـس  غاب  .تشگزاب  .هنزوراب  .دبراب  خفنلا .) تاوذ  زا   ) يداب .نیـشون  ءهداب  .زورونداب  .دروآداب 

راـیتخب .ریـشدرا  تُخب  .رون  رحب  يدـنمار .) يولهپ   ) راـهاب .يواـب  .اـقنع  گـناب  .داـشماب  .دز  ماـب  .رتوـبک  لاـب  نلیو .) رد   ) کتـشلاب
.نز مشیرب  .لزلز  ءهکرب  .وغرب  .یلـصوم  میهاربا  درگاش  رمازلا  اموصرب  .تشادرب  .نز  طبرب  .طبرب  .تبرب  .ردـب  .يرایتخب  .کبعلاوبا 

.يدادغب لاورتنا .)  ) دعب .هنکسب  .طسب  .راگن  هتـسب  .هتـسب  .نیریـش  ناتـسب  توص .) سکع  .ادص   ) لاوژب .کچوک  گرزب و  .گرزب 
رد هفیلخ  یجاح  یقیـسوم ، تالآ  زا  یتلآ   ) روب .یبابر  رکبوب  .سورعلا  جات  لجالج ) اـب  ِفد   ) ریدـنب .رایرهـش  دـنب  .مومب  .مب  .هیقب 

تاـیب .هنجنمهب  .نمهب  .یناـهبهب  .هنکـسب  راـهب  .قوـب  .بلطوـب  .کلیـسوب  تسا .) هدرب  ار  نآ  ماـن  هیئاقیـسوملا  ۀـیبجعلا  تـالآ  ملع 
.رادـیب .درک  تایب  .مجع  تایب  .هتـسکش  تایب  .دـنز  تاـیب  .عجار  تاـیب  .نسح  شیورد  تاـیب  دـنز .) تاـیب   ) كرت تاـیب  .ناهفـصا 

.روتـس ياپ  .نابزیلاپ  نلیو .) رد   ) هنـشاپ .هتـسد  نیئاپ  دورف .)  ) نیئاپ يان .) زا  یمـسق   ) هشیب .يدنجریب  .یلگدیب  .یناگدیب  .شابرادیب 
هـس رات و  لیبق  زا  اهزاس   ) راد هدرپ  .مّرخ  ءهدرپ  .هناغچ  ءهدرپ  .يدـنب  هدرپ  .رد  نتـسب  هدرپ  ناتـسد .)  ) هدرپ .كوتـسرپ  ّرپ  .بوکیاـپ 
سپ .تسپ  ادـص .)  ) كاوژپ .هـناورپ  .توقاـی  ءهدرپ  .رمق  ءهدرپ  .سانـش  هدرپ  .یناهاپـس  ءهدرپ  .روـبنز  ءهدرپ  .لاـسرید  ءهدرپ  راـت .)
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يولهپ .ناگشوپ  زاس .) رد   ) تسوپ .يدرک  ءهجنپ  .يرد  کبک  ءهجنپ  .هجنَپ  .تبون  جنپ  ...ءهشوگ .)  ) هاگجنپ زاس .) رد   ) لپ .روهام 
فیلأت .لات  .هرات  ینعم .) ودب   ) رات .ات  .درگرکیپ  .درکراکیپ  .هشیپ  .دـمآرد  شیپ  .یناوخ  شیپ  .ناوخ  شیپ  .ونایپ  راهاب .) .يدـنمار  )

(. Modulation  ) تالیوحت .لیوحت  .ریرحت  .هریبت  .ریبت  .كاروبت  .کتبت  بترم .) تبون   ) لماک فیلأـت  .ناـحلا  فیلأـت  ...ملع .) )
راک فینـصت  .فینـصت  .ّمنرت  .تسگنرت  .گـنرت  .هتـسخ  كرت  .عیجرت  .هنارت  سوواـک .) تخت   ) اـی سیدـقاط  تخت  .ریـشدرا  تخت 
افیت .تسار  يزیت  .زرخاب  يزیت  .زیت  .دیوهت  .کتوت  .انت  نت  نت  .کیبنت  .روبنت  .کبُنت  .رفانت  .قیفلت  .واگت  .بارضم  کت  .ینغت  .لمع 
.زاس تفج  .نز  هبعَج  .هبعَج  .نارد  هماج  .ناحلالا  عماج  .ماج  تسیئاون .) مان   ) سونیلاج .لیقث  .لقث  .هیناث  .هثلاـث  .جـنگ  فیت  .جـنگ 
هماچ .هماچ  .یچنالاچ  .بارـضمراچ  .هاگراچ  .هراتراچ  .راتراچ  .اتراچ  .غابراچ  .تراهج  .هیوناوج  .رتنَج  .لجلج  .هذالج  .لـجالج 

.كواکچ .واـکچ  .هنغچ  ...هدرپ .)  ) هناـغچ .هناـغچ  .ناـغچ  .هتـشچ  .گـنرچ  .رگرچ  .رچ  .بارـضم  پچ  .كوک  پچ  .پچ  .يوگ 
زا  ) يرهچونم .هند  رب  ناهاگماش  انیبل  رب  نازور  مین  جخـش  رب  ناهاگتـشاچ  نز  ککچ  رب  نادادـماب  ککچ :  .يروباشین  كواـکچ 

.یناـپوچ .نز  کـبوچ  .کـبوچ  .نزبوـچ  .یگنچ  .هلگنچ  .نز  گـنچ  .یمور  گـنچ  .گـنچ  .فدربـنچ  .بلچ  .روـگچ  يدـسا .)
.لماح .ینایجاح  ریرحت .)  ) هچهَچ .بارـضمراهچ  .هاگراهچ  .هراتراهچ  .راتراهچ  .اتراهچ  غابراهچ .)  ) هراپراهچ .غابراهچ  .ناگوچ 

یلقنیـسح .نیـسح  يومرا .) درگاـش   ) اـغوب قـلتق  نیدـلا  ماـسح  .نیزح  .ناّزُح  ُتن .)  ) هطقن فورح  .هرارح  .يدُـح  .تّدـح  .زاـجح 
اراخ .یقلح  .يروح  .يدغـس  صوحا  نب  میکح  سولاک .) ءهقح   ) حور حار و  سواک و  ّقح  .ضیـضح  .راـصح  .ینیـسح  ...اـقآ .) )

.هرهمرخ ...ءهدرپ .)  ) مّرُخ زاس .) رد   ) كَرَخ .ناسارخ  .رَخ  .هتـسجخ  .نارواخ  .اـقنع  ءهناـخ  .ولاـخ  .نکراـخ  .شکراـخ  ...زورون .) )
.رگاـینخ .کـمخ  .ورـسخامخ  .مخ  راودـالا .) ۀـفرعم  یف  راـکفالا  ۀـصالخ   ) فیفخ .تئاـفخ  .نیریـش  ورـسخ  .یناورـسخ  .ياـنرخ 

.یگنز هیراد  .هیراد  .دـیرفآداد  .داد  .زاونـشوخ  .تشگنا  شوـخ  .هدـنناوخ  .یگدـنناوخ  .ندـناوخ  .یمزراوـخ  .ندـینخ  .يرگاـینخ 
.جـیرد ناـخ .)  )... شیورد .گـنرد  .مـغرد  .يارد  .دـمآرد  .لوـخد  .پد  .هبدــبد  .هـیرمق  ءهریاد  ریمازم .) بحاـص   ) دُواد .گـناد 

رد  ) هتسد .نز  کتسد  .یناوخ  هاگتسد  .هاگتسد  .دنبتسد  .یناشن  ناتسد  .برعلا  ناتـسد  .یناهفـصا  ناتـسد  هدرپ .)  ) ناتـسد .نیتاسد 
.زاونلد .شکلد  .نازیگنا  لد  .همگد  .فوفد  .نز  فد  .هیورود  فد  .فاـفد  .فد  .یتشد  .یناتـستشد  .هنیتـسد  موق .)  ) هتـسد زاـس .)

هربند روبنط .) ءهملک  لصا   ) هرب بند  .يرـساند  ریفن .) .مدواگ   ) واگ مد  .زاسمد  .همدمد  .نز  کبمد  .کبمد  هراقن .) سوک و   ) هماّمد
رد نونظلا  فشک  رد  ار  نآ  هفیلخ  یجاح  یقیـسوم ، تـالآ  زا  یتلآ   ) كَدود .اـتود  .یتیبود  .ماـقم  هدزاود  .هنَد  .کـبند  هروبنط .) )
(. ...لوصا  ) کیود .ياـنود  .هاـگود  راـمزم .)  ) يازود .هیورود  .یهاـشرود  .رود  تسا .) هدرب  ماـن  هیئاقیـسوملا  ۀـبیجعلا  تـالآ  ملع 

تاوذ .خـفنلا  تاوذ  ناـگماجدور .)  ) راـتوالا تاوذ  .شخروـید  .شخر  فـید  ...هدرپ .)  ) لاـسرید بهار .) رید   ) ریَد .لـهد  .زاـهد 
تــسار .زاـین  زار و  .حار  .هـعبار  ماـگ .)  ) لـکلاوذ .تـسلاوذ  .عبــسلاوذ  .سمخلاوذ  .ثـلثلاوذ  .هعبرـالاوذ  .تاــعبرالاوذ  .تارقنلا 

كار .هللادـبع  كار  .كار  .یناوـخ  هتـسار  .هیاـم  تسار  .كوـک  تسار  .زاـس  تسار  ...هاگتـسد .)  ) هاـگ جـنپ  تـسار  ...هشوـگ .) )
.هـنیمار .نـیمار  .یمار  يولهپ.راـهاب .)  ) يدـنمار .یـشمار  .يرگـشمار  .رگـشمار  .ناـج  شمار  .نیتـمار  .مار  .يدـنه  كار  .ریمـشک 

.زجر .فاجر  .هدرپ  عبر  .بیرغ  بابر  کشوش .)  ) دورراـهچ باـبر  .باـبر  .يوهار  .لـگ  هار  .زیدبـش  هار  .حور  هار  .هار  .يدـنوار 
گنر راتوالا .) تاوذ  زا  یناریا  يزاس  مان   ) زومر .گر  .هیقرش  ءهلاسر  هریغ .) ناخ و  شیورد  فیدر  یلقنیسحاقآ ، فیدر   ) فیدر

.یکدور .زاسدور  .هماجدور  .ناگماجدور  .دور  .حار  حور و  .حار  حور  .حاورالا  حور  .ازفا  حور  .حور  .گنِر  هیورود .) لـجالج  )
.يروصنم لـباز  .يربـگ  لـباز  .لـباز  .يوـگ  هر  .تسار  هر  .يواـهر  .يدـنواهر  .باـهر  .هر  .مخ  هنییور  .مخ  نییور  .غارچ  نشور 

رمز .راّمز  .يزار  لزلز  .بایرز  نوگرز .)  ) نوقرز .همخز  .مخز  .خز  .لـجز  .لاـجز  .یلواز  .هلماز  .هرماز  .رماز  .غاز  .محاز  .لـجاز 
هروـبنز هروـبنز .)  ) كروـبنز ...ءهدرپ .)  ) روـبنز نتخاوـن .) ياــن  رد  تـسا  هدوـب  فورعم  يدرم   ) ماــنز .هـمزمز  .یحیر  رمز  .یقوــب 
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.ریز راتوالا .) تاذ   ) یهز .هرهز  .هز  .ریبک  ءهلوگنز  .ریغـص  ءهلوگنز  .هلوگنز  يرتش .) گنز   ) رتش گنز  .هناگنز  .گنز  يرگنک .) )
.هدیـشکریز .ناریــشع  شکریز  .نارواـخ  شکریز  .شکریز  .نارــصیق  ریز  .درخریز  .یلغبریز  .ناـگرزبریز  .دـنکفاریز  .نـکفاریز 
.یگدـنزاس .يرگزاس  .راگزاس  .گنهآرـس  زاس  .زاس  .گـنراس  .جـنراس  .گـنابراس  .ناـبراس  .رثاـخ  بئاـس  .خژ  .هریز  .اتـسوریز 

.کبـس .هزبسرد  هزبس  .راهب  ءهزبس  .زبسردزبس  .راهبزبس  .زبسردـنازبس  .زبس  .همان  یقاس  .توفاس  .زاون  زاـس و  .زورون  زاـس  .هدـنزاس 
(. هنایفوص  ) زادنارس .ندییارس  .هدنیارس  .شیارس  .گنهآرس  .رمک  نیرز  ِیّتِس  .هاتس  .هراتس  .اتس  .رهپس  .نادبهپـس  ءهدرپ .)  ) یناهاپس

.دورس .انرس  .شکرس  .بکرس  .هنیغرـس  .نیغرـس  .حبـصرس  .ریزرـس  یناوخ .) شیپ   ) یناوخرـس ناوخ .) شیپ   ) ناوخرـس .سجرس 
.کملس .تالس  .الس  .هفاکس  .هرفاکس  .زانورس  .شورس  .یهس  ورس  .هاتسورس  .ناتـسورس  .یّلم  دورـس  .عجـسم  دورـس  .يوگدورس 

زادگ زوس و  .یئانروس  .انروس  .هتخوس  .کتوس  .کتوس  توس  .توس  .جنس  .روتنس  ...ءهشوگ .)  ) یلمس .عامس  .کیلـس  .یکملس 
.زاقفق هاگ  هس  .هاگ  هس  .دور  هس  .رات  هس  .ات  هس  .نز  هچالوس  .هچالوس  .شوایس  كوس  .كدوسوس  .کتوسوس  داهرف .) نیریـش و  )

رتراویـس .دیفـس  میـس  .درز  میـس  .مب  میـس  .میـس  .دـبراب  نحل  یـس  .یناتـسیس  ...ءهشوگ .)  ) یخیتت .راـت  یـس  .ناشوایـس  .تبون  هس 
هاش .رات  هاش  .گنـشاش  .کشاش  بابر .)  ) کشراش .دروداش  .رغداش  .دـیراورم  ناور  داـش  .ناورداـش  .داـبداش  .خاـش  ریتراویـس .) )

.جخـش .ندیلپـش  .روبـش  بش .) خرف   ) خرف بش  .زیدبـش  .بابـش  .درویاش  .يان  هاش  .هماـنهاش  .زاـن  هاـش  .دور  هاـش  .دـهاش  .یئاـطخ 
ۀبیجعلا تالآ  ملع  رد  هفیلخ  یجاح  .راتوالا  تاوذ  زا  یقیسوم  یتلآ  مان   ) ات شـش  .هزاوآ  شـش  .هورـش  .یقرـش  .هعرـش  .ندیلوخش 
نتسکش .همخزرکش  .نیوترکش  .نز  هفاکش  .هفاکش  .ندیلفش  یقیـسوم .) ءهبعـش  راهچو  تسیب   ) هبعـش .گناد  شـش  ۀیئاقیـسوملا .)
کـشوش .يرتشوش  نییور .) يان   ) روش .روش  .هنـش  .فدنـش  .يدرورهـس  نیدـلا  سمـش  .ککـش  .كرت  ءهتـسکش  .هتـسکش  .هدرپ 

داهرف نیریش  .ورسخ  نیریش  .روپیـش  .ییان  هش  .يان  هش  .زان  هش  .يرهـش  .بوشآرهـش  .دور  هش  .رات  هش  .یفریـص  باهـش  اتراهچ .) )
.افـص .هناغـص  .مدـص  توـص .) سکع   ) ادـص ...زوروـن .)  ) ابـص ناخ...دـمحماقآ .)  ) قداـص .کناطیـش  .مشیــش  زادـگ .) زوـس و  )

هناـیفوص .روص  .توـص  .نز  جنـص  .جنـص  .هفیرظ  عیانـص  .هجانـص  .جانـص  .يوـمرا  رخاـف  نمؤملادـبع  نیدـلا  یفـص  .کـناهافص 
.لوبط .کلبط  .هعماس  لبط  .لبط  .سواط  نینط .) تمالع   ) ط ...ِزاوآ .)  ) یبرـض .هتخاـف  برـض  .حـتفلا  برـض  .برـض  زادنارـس .) )
.نینط .هنطنط  .هروـبنط  .نزروـبنط  .روـبنط  .کـبنط  .یناربـنط  .راـبنط  تسگنرت .)  ) تـسگنرط .زرط  ...ءهشوـگ .)  ) زیگنا برط  .برط 

هدـنیوگ  ) رداقلادـبع .یغارم  ظفاح  یبیغ  نبرداقلادـبع  ...ِيونثم .)  ) تدابع .قشاع  هناغچ .)  ) فزاع .هرایط  .بایط  .سیَوُط  .یـسوط 
رای  » واب ریالج  دمحا  ناطلـس  دش و  هاشناریم  دزن  سپـس  دوب  دادغبب  ریالج  دـمحا  ناطلـس  دزن  لوا  رد  وا  خرهاش ، رومیت و  نامزب  يا 

لاّزُع .دــلبلا  ضورع  .جورع  .هـبطرع  .هناــبرع  ...ِزوروــن .)  ) برع .قارع  .دور  بــجع  ...ازریم .)  ) هللادــبع درکیم .) باــطخ  زیزع »
هچنامک  ) کچغ .کجغ  .دوع  .داوع  .اقنع  .یکم  یلع  .نولع  .هشورفم  ءهبصع  .ناریشع  .اریشع  ...ءهدرپ .)  ) ارـشع .قاشع  لاّذُع .)؟ )

ءانغ .ءانغ  .زیگنا  مغ  .نداد  طلغ  هروبنط .) ءهچنامک   ) كژغ .ینغم  لماکوبا  لیزغ  .لازغ  .ویرغ  .گنرغ  .شرغ  .درغ  .هچرغ  روبنط .)
ءهتخاـف ...ِلوصا .)  ) هتخاـف .راـتوالا  تاوذریغ  كژغ .)  ) کـچیغ .شوغ  .وغ  .دوردـنغ  حار .) حور   ) يرد کـبک  ءهچنغ  .يدـنواهن 

.تشادورف .دورف  .هینغم  سودرف  .یناتـسیس  یخرف  خرف .) بش   ) بش خرف  .زور  خرف  .هتـسجخرف  یباـیراف .)  ) یباراـف .یتخاـف  .برض 
یجاح .راتوالا  تاوذ  زا  یقیـسوم  یتلآ  مان   ) زوپق .ضبق  .لاواـق  .نوناـق  .سولاـق  .کقـشاق  .عراـق  .یلیف  .سروغاـثیف  .دـبلهف  .تولف 

(. ...ِهار  ) ردـنلق .یمور  لفق  .يزاریـش  نیدـلا  بطق  .راطق  .هباصق  .یَن  هَرق  .نیعلا  ةرق  .غاـب  هرق  .عرق  ...ءهشوگ .)  ) ییارق .رجق  هفیلخ .)
.هاگ هساک  .نز  هساک  زاس .) رد   ) هساک .ساک  .يراک  .نارصیق  .کچیق  .نامرهق  .اموق  هتـسد .)  ) موق .لوق  .لاّوق  ...ءهدرپ .)  ) رمق .علق 
.هژک .كژک  .هینَرک  .انرک  .همـشرک  .نارک  .خـک  خـک  .کجک  .يرد  کبک  .هنزیواک  .ناک  ناک و  .زاون  هساک  ...ِلوق .)  ) رگ هساـک 

هچوک .کـچوک  .هبوک  هروبنز .) .يرِْگنِک   ) يرِْکنِک .ناـحلالازنک  ...ِياـهزاس .)  ) یناـمک .هچناـمک  .ناـمک  .مک  .دـیلک  .نسیوـالک 
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ءهنیک .جریا  ءهنیک  .شووایـس  نیک  .جریا  نیک  .يورـسخیک  .یئولیگ  هک  .نوتـسیب  هوک  .كوـک  .تسوـک  .ناـسوک  .سوـک  .یغاـب 
.یلیرگ .ياندرگ  .هینادرگ  .راگن  .هدینادرگ  ...نحل .)  ) نارگ .کچگ  .يربگ  .هنزیواگ  درخ .) ِيانرک  .ریفن   ) مدواگ .ماگ  .شووایس 
.هتخوس جنگ  .راد  جنگ  .دروآداب  جـنگ  .روآداب  جـنگ  .داب  جـنگ  .شون  لگ  .رازلگ  .زیرلگ  .گنابلگ  .مابلگ  ...ِهار .)  ) لُگ .شیاشگ 
.هکروگ کناهفـصا .) .تشَوَگ   ) اکروگ .تشاوگ  .هاگ  جنگ  .ناواگ  جنگ  .واگ  جنگ  .سوواک  جنگ  .نودیرف  جـنگ  .سورع  جـنگ 
.نونجم یلیل و  .یلول  .يرول  .ارول  .نحل  .ناـنیبل  .اـنیبل  .یکلیگ  .اـیوگ  .یـشوگ  .نیادـم  ءهشوگ  .هشوگ  .نداد  لامـشوگ  .تشوـگ 
.ناهوک رب  هام  .هام  .يرهنلا  يروام  .يرهنلاءاروام  ادـص .) .توص  سکع   ) وناـم .یناردـنزام  .یناتـسرذام  ...ءهدرپ .)  ) هداـم .روخاـم 

يونثم .چیپ  يونثم  .يونثم  .تانثم  .ثلثم  هفیلخ .) یجاح  یقیسوم ، تالآ  زا   ) لاقثم .عقربم  .زانهش  ءهیام  .هیام  .ریغص  روهام  .روهام 
.فلاـخم .رِّیَُحم  نـلیو .) هچناـمک و  لـثم  هرورجم  تـالآ   ) هرورجم .ینثم  .تداـبع  يوـنثم  .یئاـطخ  هاـش  يوـنثم  .نیریـش  ورـسخ و 
یتشدورم .کین  ياورم  .دیراورم  .یناوخ  بکرم  .قرم  .هلوغرم  .کغرم  .نادرم  .یناخدارم  ...ءهشوگ .)  ) نیادم .رِْکنَُخم  .کفلاخم 
.هنادکـشم .نز  کتـشم  .کتـشم  .یحیــسم  .هقتــسم  .رهزم  .دـحوا  راـمزم  .راـمزم  .موـحزم  .ریمازم  دوـش .) یم  هدز  يرتـشوش  رد  )

.ینغم .بولغم  .فزعم  .دبعم  .فزاعم  .برطم  .برضم  ...ياهزاس .)  ) یبارضم .بارضم  .يرـصم  .ییوکـشم  .هیوکـشم  .یلامکـشم 
.عورقم .یعرقم  .نز  هعرقم  .هعرقم  ماقم .) هدزاود   ) ماقم .ناحلالادصاقم  بابر .) تهزن و  نوناق و  زا  سبتقم  بکرم و  یتلآ   ) ینغم

.یقیـسوم .راقیـسوم  .هِروم  .نایلاوم  .ایلاوم  .فلاؤم  .يروصنم  .لدـنم  .قرمم  .يولم  لوق .)  ) عملم .ینیـسح  کلم  .هبعلم  .يزاـینالم 
.یبارـض يدـهم  .هّزتـهم  .ّزتـهم  .رگ  هیوم  .ریبـک  ءهیوم  .ریغـص  ءهیوم  .لاز  ءهیوم  .هیوم  .نزوـلوم  .وـلوم  .رگـشوم  .هحـشوم  .حـشوم 

زان .نیریش  زان  .نخان  .نابناان  .راهب  رـس  رب  یم  .رـس  رب  یم  .يرهم  .ینامرهم  .یناگرهم  .كدرخ  ناگرهم  .گرزب  ناگرهم  .ینابرهم 
.هداس يان  .نز  يان  .نییور  يان  .یمور  يان  .جـیان  انرـس .)  ) یکرت يان  .نابنا  يان  .يان  .دـیهان  .یـسوقان  .سوقان  .روقان  .رقان  .زورون 

ياهگنِر زا   ) يراتـسن .تهزن  .لوزن  .یناگریجخن  .ناگریجخن  .واکریجخن  هطقن .) فورح   ) تن .فعاضُم  يان  .کشم  يان  .سولیاـن 
ریفن .اقنع  ءهمغن  .همغن  .تامغن  .مغن  .یناخریـصن  .یفـصن  .رفعج  نب  هللادـبع  یلوم  طیـشن  .دیـشن  .زارف  بیـشن و  .روباـشن  یناتـساب .)

.نتخاون .تخاون  ینعم .) ودـب   ) اون .کنیراگن  .راگن  .اسیکن  .هرقن  .تارقن  .هناخ  هراقن  .یچ  هراقن  .هراقن  .گنرف  ریفن  درخ .) يانرک  )
.یناوخ هحون  .ناوخ  هحون  .هحون  .يراـهبون  .یتـبون  .نز  تبون  .تبون  .یناورـسخ  ياون  .نکراـخ  ياون  .كواـکچ  ياوـن  .هدـنزاون 

.يداـبقیک زورون  .برع  زورون  .ابـص  زوروـن  .كدرخ  زوروـن  .اراـخ  زوروـن  .گرزب  زوروـن  .زوروـن  .ییارـس  هحوـن  .يارـس  هحوـن 
.دـنواهن .هفون  توص .) سکع  .ادـص   ) فوـن .هنیـشون  .هداـب  نیـشون  ناـنیبل .؟ شوـن  اـنیبل ؟ شوـن  .هداـب  شوـن  .داـب  شوـن  .يزوروـن 

نسح و شیورد  شین   ) شین .ریغـص  زیرین  .زیرین  .دواد  ین  .نابنا  ین  .ین  ...ءهشوگ .)  ) بیهن .تفهن  .يریترهن  .يدنواهن  .كدنواهن 
.روهاـم مین  .مجع  مین  .زور  مین  .تسار  مین  .راـصح  مین  .هدرپ  مین  .یتاـیب  مین  .کـبل  ین  .راـجاق  شین  .كروباـشین  .روباـشین  هریغ .)

.ياّره .لس  نولویو  .نولویو  .نزرانک  نیو  .نیو  .نَو  .حاشو  .هتسد  طسو  تسا .) یـشین  نآ  و   ) رهنلاءارو .رتَو  .ارذع  ِقماو و  .حشاو 
.نویامه .گنهآ  مه  .يزاوآ  مه  .زاوآ  مه  .یقیسوم  لوصا  رحب  هدفه  .جنگ  تفه  .هاگتـسد  تفه  .ناوخ  تفه  .کتـشُه  .سِمره 

هب ینکم  نامیلـس  نب  سنوی  .نز  یلی  .هلی  .زاس  مینو  کی  .عاری  ...ءهدرپ .)  ) عادی .توقای  .ماگنه  .ابیز  ياهرنه  .يارد  يدـنه  .جـنه 
گنهابش جربب  هراتس  دش  گنر  یب  هدندرگ  دیشروخ  وچ  دشن :  مولعم  گنهابـش  زا  دوصقم  لیذ  تیب  رد  ( - 3  ) .یسراف نامیلسوبا 

.Accent. (5) - Timbre ( - 4  ) .یسودرف .دش 

.واگ نهآ 

.راپس .دمیا  .رمیا  .تفج  نهآ  .نهآواگ  بکرم ) ِا  [ ) [َه
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.زادگ نهآ 

ردنا کی  اهرهگ  زادگ  نهآ  جنر  شتآ و  مد  زارد ]  ظ : زارب [  دمآرب  يراگزور  نیا  رب  دزادـگ :  نهآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َه ُگ
.یسودرف.دنتخادگب زیت  شتآ  نآزو  دنتخاس  رگد 

.راذگ نهآ 

همه رازهدص  شدمآ  هاپس  هرامـش  نآ :  دننام  غیت و  درذگ ، نهآ  زا  هک  .ار  نآ  زج  ریت و  دنارذگ  نهآ  زا  هک  بکرم ) فن  [ ) [َه ُگ
راذگ نهآ  نیبوز  غیت و  اجک  .یـسودرف.رامد  ناشیا  زا  مرآرب  هنیکب  راذگ  نهآ  غیت  نیدب  شتفگب  .یـسودرف.راذگ  نهآ  نادرمریش 
نهآ ناکیپ  ریت و  ارم  .یـسودرف.راذگ  نهآ  ریت  نشوج و  اـبا  راد  هزین  ِسپ  هداـیپ  نودـیمه  .یـسودرف  ؟ راـسواگ ءهزرگ  هزین و  اـجک 

.یسودرف.راکب دیاین  هنهرب  رب  یمه  راذگ 

.رگنهآ

.یماهن .ماّیر  .نیق  .یکلاه  .یقَربه  .دادـح  .دزاس  هنینهآ  تالآ  دـبوک و  هتفاـت و  هروک  رد  نهآ  هک  يرو  هشیپ  بکرم ) ص  [ ) [َه َگ
دـب و نادنـس  وچ  نارگ  زرگ  ریز  نارورـس  رـس  .روکـشوبا.فاکب  ناشْرَـس  دنـشاب  راکیب  وچ  فاب  ياپ  رگنهآ و  زرواشک و  نیماهن : 

.یسودرف...درک هزین  رس  رب  نآ  هواک  نامه  يارد  مخز  ماگنه  دنـشوپب  ياپ  تشپ  نارگنهآک  مرچ  نآزو  .یـسودرف.نارگنهآ  کتپ 
ياـهریجنز دـنب و  لـغ و  نارگنهآ  دـندیروآ  شیپ  هـب  .یــسودرف.نارگنهآ  کـتپ  اـب  دـالوپ  وـچ  نارــس  مـخز  كاـچاکچ  دـمآرب 

ونبون یتخیوآرب  نارگنهآ  مرچ  اهب  یب  نآ  رب  .یـسودرف.دنب  دـنیاسب  نونکا  نم  ياپ  دـنچ ز  دـنرآ  رگنهآ  ياـمرفب  .یـسودرف.نارگ 
دنبوک دالوف  هک  نارگ  زرگب  مبوکب  شنانچ  .یـسودرف.نارگ  ار  اـم  دـنزاس  زرگ  یکی  نارگنهآ  هدـنناد  دـیرایب  .یـسودرف.نارهوگ 

هاش مرگنهآ ز  درم  نایز  یب  یکی  .یـسودرف.نارگنهآ  کـتپ  نوچ  تفوک  یمه  نارگ  زرگب  دـمآردنا  تسخن  .یـسودرف.نارگنهآ 
دزن ارو  هاش  ناپـسا  لعن ، وا  درک  یمه  ماکداش  يرگنهآ  هدیدنـسپ  ماـن  باروب  دوب  روماـن  یکی  .یـسودرف.مرس  رب  یمه  دـیآ  شتآ 

.یسودرف.يرگنهآ دب  ناهاپس  زا  تْردپ  يرسالاو  هن  يداژنورسخ  هن  .یسودرف.هاگتسد  يدب  رصیق 

.نارگنهآ

یهوک مان  .نارهط ||  يزگ  رد 515500  الاب ، ناگنمـس  دابآ و  مشاه  نایم  ناهاشنامرک  نادـمه و  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [َه َگ
.تسا هوک  نآ  دادتما  رد  مین  گنسرف و  کی  ءهلصافب  قارع  ناریا و  يدحرس  طخ  و  ناریا ، یبرغ  دح  کیدزن 

.هناخرگنهآ

.گرزب يرگنهآ  .يرگنهآ  ءهناخراک  ( بکرم ِا  [ ) ِن [َه َگ َن / 

.يرگنهآ

يرگنهآ و درک و  رهق  ار  ناوـید  ...تسـشن و  وا  ياـجب  گنـشوه  دادـح :  ءهفرح  .رگنهآ  لـمع  لغـش و  بکرم ) صماـح  [ ) [َه َگ
هـشیت هّرا و  ربت َو  وز  اجک  درک  هشیپ  يرگنهآ  ار ]  نهآ  گنـشوه  تخانـشب [  وچ  همانزورون .)  ) .دروآ هشیپ  یگدنفاب  يرگدورد و 
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.يداّدح .رگنهآ  ناکد  بکرم ) ِا   || ) .یسودرف.راسداب يا  يدرم  دیاب و  درخ  راع  گنن و  يرگنهآز  تسین  ارم  .یسودرف.درک 

.یگنهآ

وچ ریـشدرا ]  يدرپس [  نایگنهرفب  ار  شکدوک  ناـمه  دـشاب :  یعاـس  ّدـجم و  اـشوک و  ینعمب  دـیاش  لـیذ  تیب  رد  یبسن ) ص  [ ) [َه
تیب ود  ار  سدح  نیا  دنکیم  دییأت  دیاش  .یسودرف.يدب و  ناتـسرپ  شتآ  ياج  نامه  يدب  ناتـسبد  رب ، ینزرب  رهب  نایگنهآ  يدوب ز 

.یـسودرف.ینک و يزارفرـس  نینچ  يزابب  ینک  يزاب  هک  منامن  ناویاب  ارت  دشاب  گنهآ  یئانادب  ارت  دشاب  گنهرف  ماگنه  وچ  نیریز : 
.تسین مولعم  نایگنهآ  ینعم  لاح  نآ  رد  و  كدوک ، هن  دیامن  یم  كدوک  ردپ  تفص  رتشیب  نایگنهآ  ًارهاظ  اذهعم 

.ندیگنهآ

ارم وت  ترـضح  ناریـش  هدرک  نآ :  زج  هاچ و  زا  ار  بآ  هکنانچ  ندیـشک ، .ندیجنهآ  .ندرک ||  گنهآ  .ندرک  دـصق  صم ) [ ) [َه َد
.یئانس.گنهآ بآ  واگ  وچمه  هدزرس 

.مرن نهآ 

.فینا .ثینا  .نهآ  مرن  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [َه ِن َن

.یشوخونهآ

مراهچ درک :  شخب  نادب  ار  نامدرم  دیشمج  هک  يا  هناگراهچ  تاقبط  زا  یکی  .تعنص  لها  .رو  هشیپ  .یـشُخونْهَا  ( 1 () ِا ص ، [ ) [ُخ
.یـسودرف.دوب هشیدنارپ  هشیمه  ناْشناور  دوب  هشیپ  نانگمه  ناشراک  اجک  یـشکرس  اب  نازرو  تسد  نامه  یـشوخونهَا  دـنناوخ  هک 

.تسا نتم  قبط  خسن  یلو  تسا ، یشخوتوه  هملک  نیا  لصا  ( - 1)

.دونهآ

.اهتاگ جنپ  زا  لوا  ياهتاگ  مان  ِخا )  || ) .هقرتسم ءهسمخ  زا  لوا  زور  مان  .دَُونهَا  ِا ) [ ) [ُن َو

.ینهآ

متشارفارب .یـسودرف.تسرب  یتفگ  هوک  ینهآ  یکی  تسرد  ناویاب  وا  نم و  نایم  نینهآ :  .نهآ  هب  بوسنم  .نهآ  زا  یبسن ) ص  [ ) [َه
.یسودرف.ینهآ ءهراب  متخیگنارب  ینمدصیس  زرگ 

.هباینهآ

هب عوجر  .ءابؤث و  .بَأث  .رد  نهد  .کساب  .وتـسایب  .هزایماخ  .زایماخ  .هژاف  .ژاف  .اسآ  .هرد  نهد  .هرد  ناهد  .هزایمخ  ِا ) [ ) ِب ْنَه َب /  ]
.دوش هباینبهآ 
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.نینهآ

دیهـش.دشاب ارت  نینهآ  همه  رو  شیپ  دتـسان  ارت  نمـشد  فـص  نهآ :  زا  .نهآ  هب  بوـسنم  ناـن ) یـسآ  يوـلهپ  زا  ( ) یبـسن ص  [ ) [َه
، نوردـنا زاین  هارهاش  هب  .کیجنم  .لافـس  نینهآ  زغم ، نیگنـس  هجاوخ  تسا  زوگ  تس  هدـهیب  کسیاخ  دـیاب  کتپ  هک  اجنآ  .یخلب 

دوـب نینهآ  لـثم  هب  را  دّردـب  يوـشب  مه  ار و ، عْـمَط  ینک  فـالخ  رگو  تخـس  ردـنا  هر  نادـب  ددرگ  هتفوـک  درم  هـک  لاگـسم  رفس 
نینهآ رگا  دـنزگ  يراین  نم  رب  تفگ  ودـب  .یـسودرف.نینهآ  همه  نوماه  يور  منک  نیمز  ناریا  زرم  ات  زرم  نیا  زا  .یئاسک.تخلمه 

دش نیمز  يور  هک  نادنچ  دنتشکب  .یسودرف.درگ  هریت  رس  دمآ  ردنا  ربا  هب  دروجال  اوه  دش  نینهآ  نیمز  .یسودرف.دنلب  يدرگ  هوک 
ياپب ینینهآ  ءهراب  رگا  .یـسودرف.نیچ  يابید  یـشرف ز  درتسگب  نینهآ  درک  توبات  زغن  یکی  .یـسودرف.نینهآ  ناگتـشک  نشوج  زا 

وچ .يرـصنع.راوید  نینهآ  دال  دـنک  هنخر  تسدـب  ریـش  ندرگ  هدیـشکرب  دـنک  تسپ  ياپب  .یـسودرف.ياجب  یناـمن  دـیاسب  ترهپس 
هجنپ زا  دـنناهج  یمه  دـنمرچ  نینهآ  ناریـش  یئوگ  تسرد  لاگنخ  هتخاس  لیپ  رب  نیبوز ، زیت  هب  شناـگژم  هاـش ، شوپ  هرز  ِناـملید 
ظعو نتفگ  دوس  هچ  لد  هیـس  اب  .راطع  ؟ دوخ ریز  رد  تسین  نینهآ  رـس  وچ  ارت  نهآ  دوخ  زا  دزیخرب  هچ  .يدجـسع  .لاـگنچ  نینهآ 
.ربافج .رب  متس  ناج ؛ نینهآ  .يدعس.لاگنچ -  نینهآ  درم  اب  هجنپ  دنکف  یم  لهجب  وزاب  تسـس  .يدعـس.گنس  رب  نینهآ  خیم  دورن 

.روالد .روزرپ  گر ؛ نینهآ  .روالد -  رگج ؛ نینهآ  .ناج -  تخس 

.هجنپ نینهآ 

.يدعس.لیب کلیب ز  دینارذگب  یمه  لیبدرا  رد  هجنپ  نینهآ  یکی  روزرپ :  .هجنپ  يوق  ( بکرم ص  [ ) ِج [َه َپ َج / 

.لد نینهآ 

دهاوخ ماو  يو  زا  هراـخ  گنـس  هک  نیب  لد  نینهآ  لد :  نهآ  .لدگنـس  .ناـبرهمان  .محر  یب  .یـسق  .عاجـش ||  بکرم ) ص  [ ) [َه ِد
؟  .دهاوخ ماک  لد  نینچ  زک  نم  لد  لد  نآز  رت  تخس 

.هنینهآ

.یسودرف.يابق هنینهآ  مزرب  مشوپب  يادخ  دهاوخ  هک  نودیا  را  هامیدب  نهآ :  زا  .نهآ  هب  بوسنم  .نینهآ  یبسن ) ص  [ ) ِن ین َن /  [َه 
هـشیمه شوگنزرم  هنینهآز  دهجن  ات  هشیمه  یناوا :  فورظ و  تاودا و  تالآ و  زا  دـننک  نهآ  زا  هچنآ  .نینهآ  تالآ  بکرم ) ِا  || )

یم رتاوتم  زور  هس  .ورـسخرصان.هنیگبآ  هب  هنینهآ  تس  هتـسکش  هبندب  وا  تس  هدـیرب  رجنح  یـسب  .یخرف.ربنـسیس  هنیگبآز  دـمدن  ات 
اهیلاهن و اهشلاب و  وشح  یندنکفا و  زور  موس  هنینهآ ، هنیئور و  هنیجنرب و  زور  مّود  هنیمـشیربا ، هنیمیـس و  هنیّرز و  زور  لّوا  دندیتراغ 

(. يدنوار رودصلا  ۀحار   ) .بوچ رد و  هرمخ و  مخ و 

.وهآ

هلیس دّربن  وهآ  نونک  ردنا  غارب  سلجم  زا  سلجم  دّربن  مدرم  نونک  ردنا  غابب  روف :  .رئاف ج ، .حافـسلاوبا  .هیبظ  .یبظ  .هلازغ  .لازغ  ِا ) )
شنادب هزرگ  خساپ  داد  زاوآ  نوردنا  ماد  زا  وهآ  .یکدور.وهآ  وا  ْدنَهَپ  رد  دـش  دـیق  وکین  ار  دـْنَهَپ  وا  داهن  نوچ  .یکدور  .هلیـس  زا 

دزارف یمه  ندرگ  دزارگ  یمه  وهآ  .یقیقد.نمـس  ناوهآ  یپ  ریز  هاگ  دنچکی  نمی  ات  كرت  زا  ینیب  هدـنکف  نونکا  .یکدور.دادزاب 
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ناگرزب .هرامع.دیلاغب  غابب  ار  قوشعم  قشاع  دیوخ  رب  دـلاغب  ار  تفج  رم  وهآ  .یئاسک  .ارحـص  غار و  يوس  هگ  دزات  هوک  يوس  هگ 
پچ و .یسودرف.میوش  وهآ  هراچ  رد  مییوپب و  میوش  وداج  غرم  ات  میّرپب  .یسودرف.دندمآ  غارب  وهآ  شیم و  همه  دندمآ  غابب  يزابب 

غارب وـهآ  هدـنزارگ  نوردـنا  غارب  لـبلب  هدـنزاون  .یـسودرف.تس  هدـش  وـهآ  هدـنزات  دروآ  هب  تس  هدـش  وداـج  هـک  یتـفگ  تـسار 
هب نابایب  سخرس و  وس  رگد  .یسودرف.تشذگ  دراین  رب  نآرب  وهآ  هک  تشد  تسا و  خالگنـس  يرذگب  ناز  وچ  .یـسودرف.نوردنا 
وچ .یسودرف.تشگ  همیـسارس  وهآ  هوبنا  زا  تشگ  همیخ  هگرخ و  رپ  تشد  همه  .یـسودرف.شیم  وهآ و  تشد  رب  هتـشگ  هلگ  شیپ 

ناوهآ يوس  نوچناـنچ  ریلد  درم  تفر  نورد  ژد  نادـب  .یـسودرف.رب  هب  وهآ  وچ  ایردـب  یهاـم  وـچ  رپ  هب  ناـغرم  وـچ  روزب و  نـالیپ 
نمب تشذگ  شتآ  هوک  رب  تسیابب  .یسودرف.تسا  رتهم  روخرد  نینچ  يراکش  تسا  ربلد  يوهآ  رگا  تسا  نزوگ  .یسودرف.ریشّرن 

هک يراکش  ردنا  هن  .یسودرف.تشذگ  دیابن  ینیب  رهش  نیا  وچ  تشدب  وهآ  ریجخن و  هوک  همه  .یسودرف.تشدب  وهآ  تسیرگب  راز 
وا دزن  نونک  تسجن  ناـگنلپ  گـنج  ریـش و  هر  تسخن  وهآ  ریجخن  درک  یمه  .یـسودرف.ینکفا  روشب  ار  ناوـهآ  رگو  ینکفا  روـگ 

رـس و نامک  رد  نامز  نآ  داهن  یگندـخ  نامزردـنا  وهآ  شوگ  دـیراخب  .یـسودرف.نامه  وهآ  ریجخن  تسنامه و  نایژ  ریـش  گنج 
ياج دوب  شدمآ  دنسپ  دنکفردنا  وهآ  یکی  شوگب  .یـسودرف.تخوسب  لد  ار  هدازآ  وهآ  نآ  رب  تخود  ياج  کیب  شیاپ  شوگ و 

یتفرگ وهآ  تشد  رد  هک  گس  دوب  دصتشه  رزب  هدالق  ...رادزوی  همه  نارادزاب  سپ  راوس  دصیس  دنتفرب  سپ  نآزو  .یسودرف.دنسپ 
رابیوجب و منار  وهآ  غرم و  .یخرف.درک ز  رایش  نانزوگ  ناوهآ و  ّمس  زا  ار  خالگنس  هُک و  يورگنـس و  يارحـص  .یـسودرف.گت  هب 
لامب و .ورسخرصان.تسین  ارچ  ِندعم  نم  لد  ردنا  ار  وزرآ  تالاحم و  يوهآ  .يرصنع.راطقراطق  نیا  زا  هلافج  هلافج  نآ  زا  تشدب 

یب رُد  رادـقم  تمیق و  دسانـش  یک  .ورـسخرصان  اـهنابنا .)؟( درآ  زا  رپ  دـندوب  ناوهآ  يزور  هک  یتـسناد  وـچ  هرغ  وـشم  اـیند  تّوـق 
رنه همه  وا  وـهآ و  شماـن  کـشم  دـیاز  هک  روناـج  نآ  يدـید  .یئانـس  نتخ ؟ زیخرخ و  يوـهآ  کـشم  ردـق  دسانـش  یک  تـفرعم 

هتشگ ریگریش  وت  يوهآ  تسا  لد  راکش  تقو  .یماظن.ددرگ  ریپ  نوچ  شوهآ  دریگب  ددرگ  ریگوهآ  هک  يزات  گس  .یناقاخ  ؟ تسا
ود بات  بت و  رد  مدمه  عمش  اب  يدش  باوخ  ءهدرپ  ار  شسگرن  یتسب  وچ  .گنرفسا  فیس  .ناشف  شتآ  لد  نیز  ریـش  وچ  نازیرگ 

نتفرگ گس  رنه  دوب  یلب  بیع  نتفرگ  رنه  دناد  وت  بیقر  امب  .یماج.هام  نآ  نسح  غابب  يدینارچ  هاگرحـس  ات  ار  دوخ  يوهآ  تسم 
هک ریت  هب  یهاوخ  هدنکفا  وهآ  مادک  ...تفگ  هدازآ  هب  نادنخ  درمناوج  تفج  ود  وهآ  شْدمآ  ردنا  شیپ  هب  .يزاریـش  روصنم  .وهآ 
وچ زیت  زیگنارب  ار  نویه  سپ  نآزو  ...دربن  نادرم  دـنیوجن  وهآ  هب  درمریـش  ياک  هدازآ  تفگ  نینچ  ریپ  شاتمه  تسا و  ناوج  هداـم 

مشچ زا  هیانک  .یسودرف.روگ ||  ریش و  وهآ و  ءهرهم  نامک  روز  ّیتسد و  برچ  ورب  هداشگ  .یسودرف.زیرگ  دریگ  وت  گنج  وهآ ز 
، ماوع لوادـت  رد  ندـش ؛ وهآ  لاثما : .هیبظ -  وهآ ؛ هدام  .مارآ -  مآْرَا ، .مئر ج ، دـیپس ؛ يوهآ  .درُخ -  ناوهآ  ناـکَوهآ ؛ .قوشعم - 
؛ نتفرگ گنل ) يوهآ   ) هدـنام يوهآ  .دـناوتن  نتفایزاب  ار  وا  سک  هکنانچ  نتفر  هداهن  نابایب  هب  رـس  یقوشعم  اـی  بولطم  نتفاـی  يارب 

نالد هتسکش  اب  خرچ  يا  وت  فاصم  دوب  دریگ ! یم  هدنام  يوهآ  هک  راوس  یهز  هداتفا :  اب  گنج  .ناوتان  اب  روز  .ندرک  يریگ  نوبز 
هداتسرف نداد :  اطعب  درادن  تیکلم  فرصت و  رد  هک  ار  زیچ  ندیشخب ؛ هتفرگان  يوهآ  .بئاص.دریگ  یم  گنل  يوهآ  وت  ریش  هشیمه 

رگیدـکی رب  ار  نت  ود  ریگ ؛ دـیوگ  يزاـتب  ود  دـیوگ  وهآ  هب  .یـسودرف.شخبم  هتفرگاـن  يوـهآ  تشدـب  شخر  دـنوادخ  يا  تفگ 
.وکین ینامشچ  اب  .کت || -  رد  دنت  وهآ ؛ لثم  .ینآاق.رمث -  مشچ  رادم  زگره  وهآ  خاش  ز  دراین : هویم  وهآ  خاش  .دلاغآرب 

.وهآ

.صقن .بیع  رمخ .) ناـمدا  .اـطخ  .طـبخ  .صقن  .بیع  .بوـخ  ینعم  هب  كوـه ، اـن +  هن و  ینعم  هب  یفن  بلـس و  تمـالع  آ  زا : ( ) ِا )
شوهآ دـص  يدـیروآ  شیپ  وچ  شیپ  شیران  وچ  ار  ناخ  تسوهآ  کی  تلیـضف :  رنه ، لـباقم  .راوع  .تشز  تفـص  .هلیذر  .همیمذ 
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، دـب يوهآ و  زو  دوش  نوزفا  وچ  نوزفا  یکین  دوش  درگنب  نوردـنا  شیوخ  ماـگنهب  درخ  درم  هک  دـیوگ  دـنمدرخ  .روکـشوبا  .شیب 
یئوهآ رهب  يدیـسر  شهوکن  .روکـشوبا.دوب  وکین  تشز  ناروآ  تخب  دوب ز  وهآ  دـب  تخب  اـهرنه ز  .روکـشوبا.دوش  نوریب  كاـپ 
نکیلو .یـسودرف.تفرگ  وهآ  لد  زا  تسـشب  اهرنه  تفرگ  ورین  هاش و  نخـس  نیا  دینـش  .روکـشوبا.یئوس  ره  رنه  ره  زا  دب  شیاتس 

ردنا هچ  راکشآ و  رد  هچ  ناهج  ردنا  تسین  یسک  وهآ  یب  .یسودرف.شیوخ  يوخ  یمه  دیآ  نشور  ارت  شیوخ  يوهآ  سک  دنیبن 
ار ناور  یتیگب  ینک  وکین  رادرک  راتفگ و  وچ  .یـسودرف.نم  يوهآ  اهرنه و  یناد  وت  نم  يورین  تسیچ  مَیئامرف  هچ  .یـسودرف.ناهن 

ندرگ هریخ  زا  رگ  وا  دزاس  متس  رب  ناگراچیب  هب  دوب  ورین  هب  یتسه  شناور ز  دوب  وهآرپ  لد  اجک  ار  یسک  .یـسودرف.ینک  وهآ  یب 
دوخ ز ارت  تشز  راتفگ  درم  رب  تسوهآ  هک  .یـسودرف.مینک  نوزفا  شزان  اـم  شیوردـب  مینک  نوریب  شورین  میـشوکب و  وا  دزارفارب 

شاب يوگنخس  یمرنب  نیتسخن  .یسودرف.ینک  وهآ  یب  ار  درخ  ناور و  ینک  ورین  وچ  رب  یب  راتفگب  .یسودرف.تشرس  نیا  دوب  زاغآ 
تفگ ودب  .یـسودرف.راچ  تسوهآ  هک  دیوگ  دنمدرخ  رایرهـش  رب  هک  خساپ  داد  نینچ  .یـسودرف.شاب  يوهآ  یب  شـشوکب  دادب و 
مدرم زجب  دــیوگن  يوـم  تـسا  دــیپس  شک  ناــمه  وـهآ  زا  .یــسودرف.میوش  وـهآ  یب  رب  هـگدروآ  رب  میوـش  وــس  کــیب  ردــیزا 
يوم درم  رب  تسوهآ  رگ  .یسودرف.يوجمان  يا  وت  شخب  دوب  نینچ  لاز ]  يوم [  تسا  دیپس  شک  نامه  وهآ  .یسودرف.يوجبیع ز 

.یسودرف.رف تسا  نیا  تسا و  نیمه  وهآ  زا  رسب  شیوم  تسا  دیپس  رسارس  .یسودرف  .دیب  گرب  نوچ  تشگ  رـس  شیر و  ارت  دیپس 
هدیـشکرب فص  ود  ناـیم  هاوخم  وس  ره  وـهآ ز  نم  رهب  .یـسودرف.یکدنا ز  وا  شیپ  رنه  ددرگ  هک  یکی  وـهآ  تسه و  همه  اـهرنه 

وهآ رپ ز  وزا  غاـب  همه  دوـش  ورین  هب  دـبای  بآ  رگا  راـهب  غاـب  شیپ  دوـب  وـخ  رگ  هک  رایرهـش  رگداد  نآ  تـفگ  ارم  .یـسودرف.هاپس 
يوهآ هک  سک  نآ  تفگ  نینچ  .یـسودرف.تفرگ  ورین  لاـس  یتـسد و  یهت  تفرگ  وـهآ  نم  ياـپ  ود  شوـگ و  ود  .یـسودرف.دوش 

وهآ هس  .یـسودرف.دوش  وهآ  یب  یهاش  تخت  نامه  دوش  ورین  هب  نادزی  نید  وا  زک  .یـسودرف.شیک  نییآ و  دنادرگب  دـنیبب  شیوخ 
ردـنا دواـْسبب  وـچ  ناـج  نت و  ناـهج  ردـنا  تـسین  یـسک  وـهآ  یب  ...زاـین  یب  نآ  زا  دنتـسه  دـنراد و  هـک  زارب  لد  اـب  تـسا  مادـک 

وت اب  وت  يوهآ  هک  سکنآ  ره  .یـسودرف  تشهب ؟ زا  رود  تسا و  رود  جرا  زا  هک  تشز  تسا  مادـک  وهآک  دیـسرپب  .یـسودرف.ناهن 
هاش رکشل  همه  .یسودرف.تفرگ  وهآ  لد  زا  تسشب  اهرنه  تفرگ  ورین  شیدنادب  دابق  .یسودرف.تفهن  زا  داشگ  اهیتسار  همه  تفگ 
ایا .یـسودرف.هاپس  ناروت  دنوادخ  ریلد و  هاش  تسا و  گرزب  وهآ  تسین  نیا  زا  .یـسودرف.تفرگ  وهآ  مارهب  راک  وا  زک  تفرگ  ورین 
رنه تسه  نوچ  منک  هچ  وخدب  راکب ، مراد  وخ  شوخ  .یخرف.هانگ  اسراپ ز  وچ  وهآ  هدودز ز  ایا  درخب  نیب  شیپ  وچ  يدرمب  هدوتس 

ردـنا مخب  زورما  .يرـصنع  منک ؟ هچ  وکین  تسا  شوخ  ارم  تشز  اـب  منک  هچ  ورین  تشگ  هداـشگ  راـک  نوچ  منک  هچ  وـهآ  هب  هگن 
كان هشیدنا  لد  يور  نیز  ارم  تسا  كاپ  وهآ و  یب  سیو  هچرگا  .يرهچونم  .دینآ  زا  رتوهآ  یب  دینآ و  زا  رتوکین  دینآ  زا  رتوکین 
تسا دوبک  ناراکبان  يازس  نیا  تسا  درز  هک  وهآ  دنچ  ار  یکی  ره  دیوگب  وکین  تخس  ياه  هماج  دنیب  وچ  نیمار .) سیو و   ) .تسا
دشاب هک  يدنت  نکم  نیمار .) سیو و   ) .ناریبد راوازس  نیا  تسا  گنرود  ناریپ  هدنگ  يازـس  نیا  تسا  دیپس  ناراوگوس  يازـس  نیا 

سیو و ) .دـنیزگ وهآ  یب  داـماد  ناـمه  دـنیبن  رتـخد  يروک  هدـیدب  نیمار .) سیو و   ) .وکین يوخ  وکین  يور  زا  تسا  هب  وـهآ  وـت  زا 
ناروآ تخب  دوب ز  وهآ  دـب  تخب  اهرنه ز  .يدـسا.تسود  راد  ناـنچمه  ار  شوهآ  ره  تسوا  وت  ماـک  ّيراد و  تسود  ارک  نیمار .)

ّيریپ و هک  خساپ  داد  نینچ  يدسا.يوگ ؟ هتخـسرب  زاس و  درخ  وزارت  يوگ  هتخدرپ  كاپ و  نخـس  وهآ  زا  .يدـسا.دوب  وکین  تشز 
تـسا راهچ  .يدسا.نب  ددرگن ز  وکین  تسار  دصب  نُخـس  ژک  کی  دزیخ ز  هک  وهآ  ره  .يدسا.درمب  وهآ  هنوگ  دصود  درآرد  درد 

نیا .يدـسا.میهرمگ  رتشیب  نورد  شرهمب  میهگآ  رتـشیب  اـت  شوهآ  زا  .يدـسا.راهچ  نیز  رتـب  دـشابن  ار  هش  هک  راکـشآ  هش  يوهآ 
ملاـع نیز  يولع  ملاـعب  رنهب  وشرب  .نارطق  .لـالج  زع و  نوچ  شراـمیت  مغ و  دـیاپن  هک  تسا  رنه  کـی  وا  رد  وهآ و  رـسبرس  ناـهج 

هچ وهآ  نوچ  صرح  هیت  هب  .یئانـس.تسوهآ  رـسبرس  تست  زا  هچره  تسوکین  همه  دوب  دزیاز  هچره  .ورـسخرصان.وهآرپ  راوعرپ و 
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زا ای  وهآ  زا  دوب  ات  هفـس  زا  ای  دـشاب  درخ  ات ز  .یئانـس  .ارحـص  نآ  تسوهآیب  هک  وش  تعاـنق  يارحـصب  گـس  نوچمه  سفن  يزاـت 
یئوهآ رب  دریگ  شیوخ  مشچ  هزادنا ز  رگ  .یناقاخ  ؟ تسا رنه  همه  نآ  وهآ و  شمان  کشم  دیاز  هک  روناج  نآ  يدید  .ینزوس.رنه 

نم ِيوگوکن  منادن  سکنآ  زج  .یماظن.ددرگ  ریپ  نوچ  شوهآ  دریگب  ددرگ  ریگوهآ  هک  يزات  گس  .یماظن.دریگ  شیب  وهآ  دـص 
.تساـطخ کـشم  زا  ندز  مد  وم ، لبنـس  نآ  دزن  وهآ  تسلازغ  داـی  تهیـس  مشچ  شیپ  .يدعـس.نم  ِيوـهآ  نم  رب  دـنک  نشور  هک 

يرامیب و ینعم  هب  و  ِا )  || ) .يدـسا.رنه دریگ  شیپ  ناهج  دـنیب  وچ  رهگالاو  هک  وهآ  تسین  رفـس  دـب :  ص )  || ) .يروباشین يریظن 
ار یماظن  لیذ  تیب  دنهدیم و  سفنلا  قیـض  ینعم  وهآ  هب  رگید  ضعب  رد  دـنا و  هداد  نادـب  زین  الب  ینعم  اهگنهرف  رد  .دـیآ و  ضرم 

لیلد طلغ و  تیب  نیاب  دانتسا  اب  اعدا  نیا  .یماظن.ددرگ و  ریپ  نوچ  شوهآ  دریگب  ددرگ  ریگوهآ  هک  يزات  گس  دنروآ :  یم  دهاش 
هب دـنا :  هدـینارذگ  لاثم  یـسودرفب  نآ  باستنا  اب  ار  لیذ  تیب  دـنا و  هداد  دایرف  يانعم  هملک  نیاب  زین  .تسا و  یعدـم  قوذ  لالتخا 
هک نهک  یطخ  ءهخسن  کی  یپاچ و  خسن  ءهمه  رد  و  تسا ، یقیقد  زا  تیب  .دربتـسد  نآ  هداز  نایک  زا  دیدب  درمب  داتف و  هراب  وهآ ز 

شیپ تایبا  .دربتسد و  ( 1) یگداز نایک  نآ  دیدب  درم  داتفاردنا و  نوگن  هراب  ز  تسا :  نیا  رعـش  تروص  تسا  هدنراگن  سرتسد  رد 
هداز نایک  زا  دیدب  ن ل : ( - 1 ( ) 2) .تسا دروم  یب  اجنیا  رد  دایرف  ینعم  هب  هصاخ  وهآ  ءهملک  هک  دـنکیم  دـییأت  زین  تیب  نیا  سپ  و 

.بساجرا بساتشگ و  گنج  رد  ار  شفرد  یب  رایدنفسا  نتشک  ( - 2  ) .نآ

.زاوهآ

.گنرفسا فیس  .زاوهآ  هب  براقع  شین  رکش ز  دیور  ابص  درب  یئوب  وت  قلخ  راهب  زا  رگ  زاوها :  ِخا ) [ ) ْهآ ]

.ناوهآ

.نارهط يزگرازه  رد 266  بوقعی  هتالک  ناتسلیت و  نایم  ناغمادب ، نانمس  هار  رانک  یلحم  مان  ِخا ) [ ) [ُه

.ناوهآ

.یسودرف .ناوهآ  ام  ریش و  نوچ  تسا  گرم  هک  ناوج  ریپ و  میئار  گرم  همه  وهآ :  ِج  ِا ) [ ) [ُه

.هناوهآ

.ظفاح.دوریم هلابندب  نسح  ناوراک  شک  نیب  بیرفدباع  ءهناوهآ  مشچ  نآ  وهآ :  روخرد  .وهآ  نوچ  یبسن ) ص  [ ) ِن [َن / 

.ياوهآ

.دشاب يومآ  فحصم  هملک  نیا  ًارهاظ  و  يروعش .)  ) .نوحیج رانک  يرهش  مان  ِخا ) ] [ )

.هچبوهآ

ءهچب نوچ  دـشاب  یک  هچبوـهآ  دوـش :  هربوـهآ  هب  عوـجر  .اـشر و  .نِداـش  .هربوـهآ  .وـهآ  ءهرب  .وـهآ  ءهچب  بکرم ) ِا  [ ) ِچ [َب َچ / 
.هَّزَع هدام ؛ ءهچبوهآ  .یخرف -  ؟ مغیض
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.هربوهآ

.هجیرخ .هیادـج  .میر  .فشِخ  .ـالط  .هیبـظ  .یبـظ  .هلازغ  .لازغ  .اـشر  .نداـش  .وهآ  ءهّرب  .هچبوهآ  .وـهآ  ءهچب  بکرم ) ِا  [ ) ِر [َب َر / 
هربوهآ یتفگ  دیوخ  هلال و  رثا  زک  یسب  تسین  بجع  نیا  .يرـصنع.هردوگ  لد  نیهاش  گنچ  همه  هربوهآ  زغمرپ  زوی  فک  روفعی : 

جرب کلف ؛ ءهربوهآ  .یبایراف -  ریهظ.ریـشریس  هدـش  ناریـش  ناتـسپ  هربوهآ ز  وت  لدـع  مایا  رد  .يرونا  .تسا  بل  هداـجیب  مُساـنیم و 
زا ذوخأم  هسنارف  نابز  لومعم  ءهملک  Houbara ( - 1  ) .يردغت .يردـقوت  .زرج  .هزرچ  .زرچ  .يرابُح  .هربآ  (. 1) هربوه .لمح || 

.تسا هملک  نیمه  برعم  دیاش  زین  برع  يارابح  و  تسا ، یسراف 

.اپوهآ

سدـسم ءهناخ  .یعلـض  شـش  ءهناخ  .سدـسم  ءهناخ  .ولهپ  شـش  ءهناخ  ياـپوهآ ؛ ءهناـخ  اـی  اـنب  .ياـپوهآ  بکرم ) ِا  بکرم ، (ص 
هناخ ءهنامـسآ  رب  هتـسجرب  ياـهیرب  چـگ  .ینور ||  جرفلاوبا.يادـخ  هدـیرفان  وت  رد  ییوهآ  ياـپوهآ  ياـنب  كراـبم  يا  عالـضالا : 

تخـس .نتخیرگ  ندش ؛ ياپوهآ  .دـنیوگ -  زین  يوهآاپ  وهآاپ و  ینعم ، ود  رهب  .يراک و  سنرقم  .سَنرقم  .وهآ  ياپ  نوچ  هتخیوآ 
.يولهد ورسخریما  اذک .)  ) ياپوهآ شتآ  ود  مه  اب  هدرک  ياخ  نهآ  نادد  طاسب  نآز  ندیود :  باتشب 

.زاورپوهآ

.يرهچونم .زاورپوهآ  کتروگ  مدق  لیپ  لدریش  رارق  هوک  ودزوی و  رذگداب  هج  قرب  هدنود :  باتشب  تخس  بکرم ) ص  [ ) ْرَپ ]

.کتوهآ

.يدسا.مسروگ کتوهآ و  يوپ و  يرپ  مد  کشم  شفوسیگ و  مشچ و  هیس  ودوهآ :  .ندیود  رد  وهآ  نوچ  بکرم ) ص  [ ) [َت

.هجوهآ

(1) رگروگ يوپ و  گرگ  روز و  لیپ  ماکریـش و  دـنغفوهآ :  .دراد  وهآ  نوچ  یـشهج  هکنآ  بکرم ) ص  بکرم /  فن  [ ) ْهِج ْهَج /  ]
.تردق .ناوت  رَگ ؛ ( - 1  ) .يرهچونم .زات  گنر  فطع و  هابور  هجوهآ و  ودربب 

.مشچوهآ

تشد هوک و  غار و  غاب و  هک  ( 1) يریت رس  زا  وهآ  مشچوهآ ، كرت  يا  نزب  دراد :  وهآ  نوچ  یمـشچ  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) ِچ [َچ / 
.يریترهن يزاوها  ن ل : ( - 1  ) .يرهچونم .يْرعِشرپ  تسهامرپ و 

.مارخوهآ

.دراد وهآ  نوچ  ینتفر  هکنآ  بکرم ) ص  بکرم /  فن  [ ) ُخ َخ /  [ِخ / 

.دوهآ
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(. سدقم باتک  سوماق   ) .نیمای نب  طبس  زا  اریج  رسپ  ِخا ) )

.لدوهآ

.هرهزواگ .هرهز  کبک  .لِدرغ  .لِدَدب  .لد  گنلک  .لد  غرم  .لدزب  .لدواگ  .لدرتشا  .لدرتش  .هدنسرت  بکرم ) ص  [ ) [ِد

.یلدوهآ

.لِدوهآ یگنوگچ  تفص و  بکرم ) صماح  [ ) [ِد

.مد هآ و 

ره رد  یمدآ  ندرم  ینعی  مد ؛ تسا و  هآ  یمدآ  سفن ) مد ، تَرـسَح +  یکاـح  توص  مسا  هآ ، زا : ( ) بکرم ِا  یفطع ، بیکرت  [ ) [ُه َد
.تسا نکمم  هظحل 

.ودوهآ

کت مرغ  يوپ و  گرگ  زیخ و  گـنر  تسجزوی و  دراد :  وهآ  نوچ  یندـیود  هکنآ  .کـتوهآ  ( بکرم ص  بکرم /  فن  [ ) وُد [َد / 
.يرهچونم .ندروگ  هلیح ، هابور  ودوهآ و  هجربب 

.کتسودوهآ

.دوش ازُح  هب  عوجر  .بادس  یئارحص ؛ کتسودوهآ  .ینورزاک -  گرب  .ازح  بکرم ) ِا  [ ) [َت

.ادزماروهآ

طیاسو دنپـساشما  ای  هتـشرف  تفه  .وید و  رـش ، لعاف  نمرهآ ، لـباقم  .ریخ  لـعاف  .باـبرالا  بر  .یلعا  ّبر  .نادزی  .دزمروا  ِخا ) [ ) [َم
.دنشاب قولخم  رگیدب  وا  ضیف 

.ربروهآ

.دوش ُرب  نوهآ  نوهآ و  هب  عوجر  .تسا  رب  نوهآ  فحصم  نآ  و  هدمآ ، باقن  ینعم  هب  اهگنهرف  ضعب  رد  بکرم ) فن  [ ) [ُب

.يروهآ

وچ نتفررب  هاـگ  دـنت  تسیئوهآ  وـچ  نتـسجرب  تقو  دـنروآ :  یم  دـهاش  ار  لـیذ  تیب  اـهگنهرف  .لدرخ و  .دیفـس  كزیترت  مخت  ِا ) )
.دسریمن رظنب  لثمم  دوصقم و  نیا  ندناسر  يارب  یفاک  لاثم  ( - 1 (. ) 1) هحلط باهش  .زیت  تسیروهآ 

.يراز هآ و 
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.هلان هآ و  ( بکرم ِا  یفطع ، بیکرت  [ ) [ُه

.دنغفوهآ

.يوالارف.ماگزیت مه  تسا و  يوخ  هتسهآ  مه  کتزیت  مه  تسا و  دنغفوهآ  مه  هجوهآ :  بکرم ) ص  [ ) [َف َغ

.نادرگوهآ

.یشاجن .لاوریجخن  .درک  دنناوت  راکش  یناسآ  هب  ریما  ای  هاش  هک  یئاجب  دنار  ارحص  رد  ار  ناوهآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) [َگ

.ینادرگوهآ

هتفر هتفر  ار  يرما  نارگید  لاـفغا  اـب  يزبرگ و  اـب  ندرک ؛ ینادرگوـهآ  .یلاوریجخن -  .نادرگوـهآ  لغـش  بـکرم ) صماـح  [ ) [َگ
.ندرک قوس  شیوخ  دوصقم  يوسب 

.دنموهآ

هتشگ دنموهآ  تزغم  يریپ  ز  طبُخم :  .لتخم  یغامد  دنموهآ ؛ يزغم  .دنمُهآ -  .صقان  .بویعم  .رامیب ||  .ضیرم  بکرم ) ص  [ ) [َم
.دوش دنمُهآ  هب  عوجر  و  نیمار .) سیو و   ) .تس هتشذگرد  تراگزور  یتیگ  تس ز 

.نوهآ

نیمز اـت  دـنز  هرفح  کـش  یب  دـنیب  هب  شرگ  یتـشهب  روـح  هجمُـس :  .جمُـس  .بقن  .دـننک  نیمز  ریز  هـک  یئارجم  هار و  هـنخر و  ِا ) )
نوگن دندز  نوهآ  رساترس  هراب  نب  .يدسا.بآ  رد  یهام  يدنور ز  رتکبس  باتش  اب  نیمز  رد  ندز  نوهآ  هب  .یقیقد.نوهآ  ( 1) درایب

ار نیا  رم  هناد  .ورـسخرصان.نوهآ  وت  دـقن  يوس  دزد  دربن  ات  ونـشم  قح  زج  مارح و  يوس  رگنم  .يدـسا.دندز  نوماـه  يور  رب  هراـب 
رد يرورـس  یمدرم و  يدرخ  یب  هدیـشکرب  کلفب  رـس  .ورـسخرصان  .نوهآ  رد  كاخ  ریزب  ار  نآ  رم  خـیب  تس  هناخ  رد  اـه  هشوخب 

اهنوهآ و اههاچ و  رد  زورب  مدرم  .ورـسخرصان  (. 2) ینوهآ یکی  ای  طابر  یّکی  ملاـع  رگد  يوس  قلخ  هار  رب  .ورـسخرصان.دش  نوهآ 
گنـس نآ  ...دنهنب و  ضوح  نوهآ  درگ  هچنآ  هرامحلا ؛ هقلح : .هقوط  .هز  .هرئاد  رودصلا || .) ۀحار   ) .دـنتخیرگیم نهک  ياهزیراک 

ناسب ناشخر  ناهاگرحس  حبص  رونب  قرشم  نادبآ :  ینجنبر || .) رمع  نبدومحم   ) .دنک ياپب  شیوخ  هاگیاج  نوهآ  درگ  دایص  هک 
رد و  ناـهرب .)  ) .راـغ .فهک  .ورـسخرصان ||  .تسا  نوهآ  یکی  نارفعز  بآز  رپ  هزوریپ  ءهمیخ  ناـیم  یئوـگ  تسا  نوـیرز  مراـط 

تیب رد  ( - 3  ) .نامسآ هب  باطخ  ( - 2  ) .درایب نیمز  ردنَا  دـهاوخ  ن ل : ( - 1 ( ) 3) .دنا هداد  هملکب  زین  ندـعم  ینعم  اهگنهرف  ضعب 
دزس دهدیمن :  قفو  اهگنهرف  ءهطوبضم  یناعم  زا  کیچیه  اب  نوهآ  ءهملک  دشاب  هتفاین  هار  یفیرحت  فیحصت و  رگا  ورسخرصان  لیذ 

.نوهآ دنراب  یمه  رب  خر ]  ودب  ظ : خزودب [  ناشیا  رب  یموش  نیا  زا  ربا  رگ 

.كانوهآ

.بیعم .بویعم  بکرم ) (ص 
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.هلان هآ و 

.زا ندرک  تیاکش  زا ؛ ندرک  هلان  هآ و  .يراز -  هآ و  بکرم ) ِا  یفطع ، بیکرت  [ ) ِل [ُه َل / 

.رب نوهآ 

؟ .ار كاخ  نارب  نوهآ  نیتیم  هک  ار  كاچ  نانچ  يدنکفرد  لدب  نک :  ناک  .يوجهاچ  .نز  بقن  .باّقن  بکرم ) فن  [ ) [ُب

.هاو هآ و 

مخز و مشچ  نانز ، لوادـت  رد  ندرک ؛ هاو  هآ و  .ندرمـش -  عیدـب  نیـسحت و  باجعا و  تمالع  توص  مسا  عاـبتا ) زا  بکرم ، ِا  [ ) [ُه
.هاو هآ و  نتفگ  اب  ندیناسر  لامکلا  نیع 

.يوهآ

.ظفاح .ناسرزاب  نمچب  نامارخ  ورس  یهس  نآو  ناسرزاب  نتخب  نیکشم  يوهآ  نآ  برای  لازغ :  .وهآ  هفاضا ) لاح  رد  ( ) ِا )

.يوهآ

هک سکنآ  تفگ  نینچ  .یسودرف.شیوخ  يوخ  یمه  دیآ  نشور  ارت  شیوخ  يوهآ  سک  دنیبن  نکیلو  بیع :  هفاضا ) لاح  رد  ( ) ِا )
ره .یـسودرف.نم  يوهآ  اـهرنه و  یناد  وت  نم  يورین  تسیچ  مَیئاـمرف  هچ  .یـسودرف.شیک  نییآ و  دـنادرگب  دـنیبب  شیوخ  يوـهآ 

.یسودرف.تفهن زا  داشگ  اهیتسار  همه  تفگ  وت  اب  وت  يوهآ  هک  سکنآ 

.راتات يوهآ 

.کشم يوهآ  .زیخرخ  يوهآ  .اتخ  يوهآ  .نتخ  يوهآ  .يراتت  يوهآ  .رتَت  يوهآ  .يراـتات  يوهآ  بکرم ) ِا  یفاـضا ، بیکرت  [ ) [ِي
.نیچ يوهآ  .فآ  .کسملا  ۀباد  .کسملا  لازغ  .نیکشم  يوهآ 

.يراتات يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي

.راتت يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َت

.يراتت يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي َت
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.رتت يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َت َت

.يرتت يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي َت َت

.يرواخ يوهآ 

.دیشروخ زا  هیانک  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) [ِي َو

.اتخ يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َخ

.نتخ يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي ُخ َت

.زیخرخ يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َخ

.اطخ يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َخ

.کلف يوهآ 

.تسا دیشروخ  زا  هیانک  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِي َف َل

.کشم يوهآ 

.راتات يوهآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ُم [ِي ِم / 

.نیکشم يوهآ 

نمچب ناـمارخ  ورـس  یهـس  نآو  ناـسرزاب  نتخب  نیکـشم  يوهآ  نآ  براـی  راـتات :  يوـهآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ُم [ِي ِم / 
.ظفاح .ناسرزاب 
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.ییوهآ

.دشاب يومآ  فحصم  تروص  نیا  ًارهاظ  و  نوحیج ، رانک  يرهش  مان  ِخا ) (. || ) ناهرب  ) .یکانبیع ناهرب || .)  ) .یگدنمر صماح ) )

.ههآ

.بت اب  دیآ  ادیپ  مدرم  نت  رب  هک  درخ  ياه  هلبآ  ینعی  هبصح ، .هُّوأت ||  ِا ) ع  [ ) [َه

.یهآ

وا صلخت  .ارقیاب و  نیسح  ناطلـس  رـسپ  ازریم  بیرغ  حاّدم  يرعاش  صلخت  .یئاتغج  یهآ  .زیـشرت ||  مدرم  زا  يرعاش  صلخت  ِخا ) )
.تسا هدرک  تافو  ق .   . رد 927 ه و  هدوب ، یسگرن  ادتبا  رد 

.یهآ

رد یلو  دنکیم ، هدارا  شراوزه  ًابلاغ  دـنزاپ  دـنز و  تغل  زا  ناهرب  بحاص  ( - 1 (. ) 1 () ناهرب  ) .وهآ ینعم  هب  دنزاپ  دـنز و  تغلب  ِا ) )
.تسین مولعم  شدارم  هملک  نیا 

.هنایهآ

 ] رـس ءهساـک  ینعم  هب  اـهگنهرف  ضعب  رد  دـیوگ  يریگناـهج  بحاـص  .فحق ||  .رـس  ءهساـک  زا  زغم  يـالاب  ناوختـسا  ِا ) [ ) ِن [َن / 
مظع ناهرب || .)  ) .دشاب کنح  یبرع  هب  کیدزن و  موقلحب  هک  ياجنآ  ینعی  یلعا  کف  .ماک  .تسا ||  هدمآ  زین  هقیقش  و  همجمج ] 

 . .خوفای ءالـضفلا .) دـیؤم   ) .دـبنج یم  هک  كدوک  رـس  زا  ياـجنآ  یقهیب .) رداـصملا  جاـت   ) .ندز هناـیهآ  رب  فحقلا ؛ (: 1) تافصم
Ethmoide ( - 1 ( ) يوسنارف )

.نتخیهآ

یگنج تخیهآرب  ندروآرب :  .ندیجنهآ  .نتخهآ  .نتخآ  .ندیشک  نوریب  .ریهـشت  .ّلَس  .ندروآرب  .ندیـشکرب  .ندیـشک  صم ) [ ) [َت
بــساتشگ مزر  نآ  زا  درک  یمه  داهنردــنا  ریــشمش و  تـخیهآرب  .یــسودرف.مان  تـفگرب  دــعر و  نوـچ  دــیرغب  ماـین  زا  گــنهن 

هراتـس غیت  زور  بش ، گـنج  رب  تخیهآ  وچ  .یـسودرف.نمجنا  نآ  تخادرپب  ناوید  نتلیپ ز  نیک  ریـشمش  تخیهآرب  .یـسودرف.دای 
تخیهآرب شمزع  وچ  .يدـسا.رپس  نیمیـس  هاـم  وا  زا  درک  ناـهن  ربز  نیرز  غیت  روـخ  تخیهآ  وـچ  .يدـسا.غیرگ  هدـیپس  زا  تفرگ 

بسا تخیگنارب  زرگ و  تخیهآرب  نتشارفارب :  .نتخارفارب  .ندرک  دنلب  .نتشادرب  .يدعس.مین ||  ود  دز  رمق  نایم  زجعمب  میب  ریشمش 
نت كاپ  نآ  تفر  نوردـنا  ولدـب  ندیـشک :  ـالاب  هاـچ  زا  .نسرب  ار  ولد  هکناـنچ  ندیـشک ، .یـسودرف.بسشگرذآ ||  رادرکب  دـمایب 
دب هدومرف  هک  ناسنادـب  ندزرب :  هدر  .ار  فـص  هکناـنچ  ندیـشک ، اـخیلز || .) فـسوی و   ) یـسمش .نسر  توـقب  يرـُشب  تخیهآرب 

ریگریـش متـسر  شـسپ  زا  تفرب  مَدـب :  اهدژا  هکنانچ  ندیـشک ، اخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش .راوس  ياهّفـص  هتخیهآ  دـش  رایرهش 
خیتس .ندرک  تسار  .یـسودرف.مدب ||  یتـفگ  تخیهآ  مدرم  یمه  مژد  ياـهدژا  نوچ  گنـسرف  ود  ریت  زرگ و  شرکـشل  رب  دـیرابب 

، ندیشکرب .یسودرف.ار ||  گنچ  هتخیهآ  نتسج  نیکب  ار  گنج  هتسارآ  دمآ  نورب  ار :  هجنپ  يا  هدنرد  هکنانچ  ندرک ، زاب  .ندرک 
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 || .یـسودرف .تسود  هن  نمـشد  هن  ناـشیا  زا  چـیا  دـنامن  تسوپ  تخیهآرب  ناشْرَـس  تشکب و ز  خلـس :  .نت  زا  ار  تسوـپ  هکناـنچ 
نازات ياج  رب  دـیبنجب  گنت  تخیهآرب  شداـهنرب  نیز  وچ  ار :  بسا  گـنت  هکناـنچ  ندرک ، راوتـسا  مکحم و  .ندیـشکرب  .ندیـشک 

هک اجنآ  لجا  دشکردنا  رـس  هنیـسب  فَشَک  نوچمه  ار :  يوم  رپ و  هکنانچ  ندرک ، خیتس  .شافتنا  .ندرک  قارب  .یـسودرف.گنهن || 
تـساخ ياپ  رب  تسد و  وز  تخیهایب  یـسک :  تسد  زا  ار  تسد  هکنانچ  ندیـشک ، .لیعامـسا ||  لامک  .ار  لای  تخیهآرب  وت  ءهزین 

مود ردصم  .دوش و  نتخهآ  نتخآ و  هب  عوجر  .ندیجنل و  .يزیچ ||  زا  ندیـشک  تسد  .یـسودرف.تسار ||  دنب  اب  دیزایب  دش  یمغ 
.جنهایب تخیهآ ، دشاب : شجنهآ  نآ  ردصم  مسا  ای 

.هتخیهآ

هب عوـجر  .رّهـشُم و  .لولـسم  .هدـیجنل  .هدـیجنهآ  .هـتخهآ  .هـتخآ  .هدروآرب  .هدروآ  نوریب  .هدیـشکرب  .هدیـشک  فـم ) ن  [ ) ِت [َت / 
.دوش ندیجنهآ  نتخآ و  نتخِهآ ، نتخیهآ ،

.نیهآ

زا داتفا  تجاح  تالآ  هب  ار  همه  نیا  و  تداعـس .) يایمیک   ) .ار تالآ  يارب  نیهآ  جـنرب و  سم و  نوچ  نداعم ، و  دـیدح :  .نهآ  ِا ) )
هدوـب هنیهآ  شلـصا  تسین  دـیعب  تآرم ، ینعم  هب  هنییآ  ءهـملک  ( - 1 (. ) 1 () تداعـس ياـیمیک   ) .نآ ریغ  تسوپ و  نیهآ و  بوـچ و 

نتخاـس هجوتم  يارب  اـهنت  تسین و  شیب  یـسدح  نیا  هتبلا  .دـنا و  هدرک  یم  لوقـصم  هدودز و  نهآ  زا  میدـق  رد  ار  هنییآ  هچ  تسا ،
.دشابیم هدنیآ  نیعبتتم 

.يآ

دـشاب ار  دـنمدرخ  هک  اغیرد  يآ  غیرد :  ترـسح و  ءهناـشن  .مرـس ||  يآ  .ملد  يآ  درد : زا  ترجـض  ءهناـشن  تسا  یتوص  توص ) )
ارت زاوآ  هکنانچ  وت  ندـمآ :  زا  رما  رما ) لـعف  ! || ) ِيا نوچ  باـطخ ، ادـن و  فرح  ادـن ) فرح   || ) .یکدور.ین دـنمدرخ  دـنزرف و 

(. هنمد هلیلک و   ) .يآ نخس  رد  نم  اب  دنونشب 

.يآ

.هیآ تیآ و  ِج  ِا ) (ع 

.هبآ يآ 

تفای و الیتسا  ناغماد  درویبا و  اسن و  سوط و  روباـشین و  رب  ق .   . رد 548 ه وا  .رجنس و  ناطلس  زا  یکولمم  مان  ...دیؤم ) ( ) ِخا [ ) [ِب
.دش لوتقم  بولغم و  هاشمزراوخ  شکت  تسد  هب  رد 569 

.ایآ

هـشیدنا لد  اب  یـسب  تفگـش  دمآ  شراک  زا  دنامورف و  دـننک :  ماهفتـسا  نتـسناد و  بلط  نادـب  هک  تسا  يا  هملک  ماهفتـسا ) تادا  )
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یمن ام  اب  یئوگ  تساجک  ایآ  مراگن  نآ  قاتـشم  .یـسودرف  ؟ هام خرچ  ای  تسنیرب  رهپـس  هاگمزب  ای  تسا  تشهب  اـیآ  هک  تفرگردـنا 
چیه و .دننک و  افتکا  ماهفتـسا  ءهدافا  يارب  هملک  رخآ  لبقام  فرح  ّدمب  یـسراف  رد  رتشیب  .يدحوا و  یئوگ ؟ تسارچ  ام  یب  دنیـشن 

دناوت ینعمب  تسا ، ینمت  یّجرت و  يارب  ایآ ؛ دوب  دوب ، ایآ  .دـشاب -  اـیآ  فدارم  دـهد و  ماهفتـسا  ینعم  عضاوم  يا  هراـپ  رد  زین  رگم 
هک دوب  ایآ  دـننک  ایمیک  رظنب  ار  كاخ  هکنانآ  .ظفاح  ؟ دـنیاشگب ام  ءهتـسبورف  راک  زا  هرگ  دـنیاشگب  اه  هدـکیم  رد  هک  ایآ  دوب  دوب : 

.ظفاح ؟ دننک امب  یمشچ  ءهشوگ 

.تایآ

لاثم تایآ  راهظاب  و  تازجعم :  .تسا ||  بکرم  اهنآ  زا  هروس  هک  نآرق  لمج  تارقف و  زا  کی  ره  .اـهتمالع  .اـهناشن  .هیآ  ِج  ِا ) (ع 
رد ینار  نخـس  طیارـش  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دوش هدـینادرگ  دـکؤم  راعـشا  تایبا و  رابخا و  تاـیآ و  هب  ار  نآ  و  هنمد .) هلیلک و   ) .داد

راهظا رب  باتک  نیا  هک  تعانـص  تازجعم  تعارب و  تایآ  رد  و  هنمد .) هلیلک و   ) .دیآ هدومن  میدـقت  ...تایآ  قیفلت  لاثما و  نیمـضت 
تجاح ناشتایآ  نیدب  هک  دوخ  دنزومآون  نابیبط  نیا  هنمد .) هلیلک و   ) .ددرگ هتخانـش  دور  ازـسب  یلمأت  تسا  لمتـشم  نآ  زا  یـضعب 

تامکحم و تایآز  نید  ساسا  ات  ارت  کلم  داب  موکحم  .يولوم.دـنوررد  تدوپ  راـت و  رعقب  اـت  دنونـشب  تماـن  رود  زا  نـالماک  دوب 
بجاو ار  ناناملـسم  نآ  لاثما  هلزلز و  فوسک و  فوسخ و  هاگ  هک  يزامن  تایآ ؛ زامن  .یجواس -  ناملـس  .تسا  مکحم  ثیداـحا 

.دوش تیآ  هب  عوجر  .دشاب و 

.رایآ

.ریَا ِج  ِا ) (ع 

.زایآ

لامج یئابیز و  مه  یئوجگنج و  شوه و  تساِرف و  ترثک  يارب  مالغ  نیا  .نیکتکبـس  نبدومحم  مالغ  مان  .قاـمیوازایآ  .زاـیا  ِخا ) )
قـشع تسا  طرـش  ار  هلمج  هار  نیا  ردـناک  .ینور  جرفلاوبا.يزات  ءهزین  ّيدـنه و  لش  يزاـیآ  ریت  راـک  دـنکن  دوب :  ناطلـس  بوبحم 

.تسا هدرک  تافو  ق .   . رد 449 ه هتشاد و  نارکم  رادصق و  تراما  دوعسم  ءهرود  رد  .یئانس.زایآ  تمدخ  دومحم و 

.سایآ

مرهک هن  نیچ  سایآ و  هن  منام  بساجرا  هن  .یـسودرف.ردپ  نوخب  یبای  هکره  شکب  رذگرب  یمه  خلخ  سایآ و  هب  ( : 1 (؟ سای ِخا ) )
رد  Caspia ( - 1  ) .یـسودرف.نیچ هن  خـلخ  هن  دـنام  سایآ  هن  نینچ  ینامز  درادـب  رگ  نیا  هک  .یـسودرف.نیمز  ناروت  هن  خـلخ  هن 

.Bernard Dorn

.نایآ

.هدمآ .ههیدب  .ندمآ ||  لاح  رد  ق ) فن ، )

.نایآ
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(. هداعسلا ۀفحت  زا  يرورس   ) .زارد بش  (ص )

.يایآ

.هیآ ِج  ِا ) (ع 

.اباب يآ 

ناشن اب  ار  دوخ  ءهراوخریـش  ناکدوک  هک  هاگنآ  دـنهد  ار  هام  ناردام  هک  تسا  یمان  ردـپ ) اباب ، یـسراف  هام +  يآ ، یکرت  زا : ( ) ِخا )
.دنهد يزاب  هام  نداد 

.نیدلا فیس  کیب  يآ 

 .(. ق  . 627-631 ه  ) هلاگنب نیطالس  ماکح و  زا  ِخا ) [) يد ُْدف  [َب َس 

.نیدلازع کیب  يآ 

 .(. ق  . 655 ه  - 648  ) دنا هدوب  ماش  رصم و  ياورنامرف  هک  يرحب  کیلامم  زا  سک  نیمود  ِخا ) [) يد ْدُز  ْزِع  [َب 

.نیدلا بطق  کیب  يآ 

 .(. ق  . 602-607 ه  ) یلهد كولمم  نیطالس  ای  کیلامم  ءهلسلس  سسؤم  ِخا ) [) يد ُْدب  [َب ُق 

.تیآ

.زجعم .دعـسدوعسم.رشحم ||  تیآ  وت  هگمزر  يو  سودرف  تروص  وـت  هگمزب  يا  ۀـیآ :  .هراـما  .تمـالع  .هناـشن  .ناـشن  ِا ) ع  [ ) [َي
دومن اهتیآ  .ورسخرصان و  .شتیآ  ماصمص  دوب و ز  راقفلاوذ  زا  برح  زور  دوب  ام  ربمیپ  تیآ  وا  تمارک :  .زاجعا  .هزجعم  .يراوشد 
.تجح .لیلد  .يولوم.یتیآ ||  هماـع  شیپ  رد  دوب  هک  یتجح  منادـن  اـهنیا  نم  تفگ  خـیراوتلا .) لـمجم   ) .اـهزیچ رگید  اـصع و  زا 

، هفئاط هّکت ، زا  کی  ره  .ورسخرصان ||  .رک  نآ  دش  روک  نیا  دندیچیپب  زجع  رد  مکحم  تیآ  متـساوخ و  ارچ  نوچ و  نوچ  ناهرب : 
تیآ راهچ  صالخا  ءهروس  نآرق : زا  مامت  نخس  کی  .تسا  بکرم  اهنآ  زا  هروس  هک  نآرق  ياهفرح  تعامج  هرقف و  مالک ، هلمج ،

هچ ناقرف  ردام  .یخرف.ردـیا  هاش  نأـش  هب  يدوب  تیآ  تسیود  يدوب  يربمیپ  رگ  ناـهج  هاـش  تقوب  ياـیآ :  يآ ، تاـیآ ، .تسا ج ،
ار نارنه  یب  وهل  شحف و  بلط  رب  لزغ  تیب و  .ورسخرصان  دنتسدرک ال ؟ هارمه  ارچ  ار  تداهـش  ای  تسارچ  تیآ  تفه  هک  وت  یناد 

دادـن هب  یلئاسب  ناـن  یکی  اـت  .دعـسدوعسم.تسین  تیآ  تقو  زورما  هچرگ  امـشب  نیا  رد  هدـمآ  یتیآ  .ورـسخرصان.تسا  تیآ  لدـب 
عساولادبع (. 1) یعـس ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  تیآ  لیلد  ینعم  نیا  قیدصت  رب  لیزنت  رد  تسه  .یئانـس.داتسرفن  شادخ  تیآ  هدجه 

تواقش ّیلزا و  تداعس  .يدعـس  (. 2) وا ریـسفت  همهنیو  تسیتیآ  ام  دـهاش  تساجک  زا  روش  همه  نیا  نخـس  نیریـش  يدعـس  .یلبج 
نیا رد  ار  وا  دوب و  یتیآ  باب  نیا  رد  دوعسم  ریما  و  هبوجُعا :  .هبیجع  .یجواس ||  ناملس  .روطسم  نامـسآ  قاروا  رب  دنتیآ  ود  يدبا 

وکین و تیاغب  اهتبرـش  یندروخ و  زا  یتخاس  هزیکاپ  ياهزیچ  نیا  اب  ...ارم و  دوب  يا  هّدـج  یقهیب .) خـیرات   ) .تسا رایـسب  قیاقد  باب 
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( - 1  ) .وا موق  .وا  طهر  درم ؛ تیآ  .تعامج -  .دـبلاک ||  .صخـش  .تربع ||  .تلاسر ||  یقهیب || .) خـیرات   ) .دوب یتیآ  نآ  ردـنا 
.دراد روهظ  زین  دعب  ینعم  هب  ( - 2 . ) نآرق 53/39

.یتیآ

وکین قیلعتسن  طخ  هدوب و  باّتُک  ملعم  یناهفـصا  یتیآ  .ناهفـصا و  مدرم  زا  يرگید  دزی و  لها  زا  یکی  رعاش ، ود  صلخت  ِخا ) [ ) [َي
.هتشون یم 

.رومیت يآ 

 .(. ق  . 744-746 ه  ) تفای تراما  دوعسم  نیدلا  هیجو  زا  سپ  وا  و  دمحم ، شمان  نارادبرس ، زا  ِخا ) [ ) [َت

.نیتیآ

، دنداد یناهبهب  هللادبع  دیس  یئابطابط و  دمحم  دیـسب  يدازآ  بالقنا  رد  ناهاوخیدازآ  هک  یبقل  ِخا )  || ) .تیآ ءهینثت  ِا ) ع  [ ) [َي َت
.دندناوخیم هللا  ۀیآ  ادج  ار  کی  ره  و 

.شیورد يآ 

.رگنس یبرغ  لامش  نکاس  ناریا ، نانامکرت  زا  يا  هریت  مان  ِخا ) [ ) ْرَد ]

.نیدیآ

.تسا هبنپ  نآ  لوصحم  .یندعم  بآ  هنکس و  نت  رازه  ياراد 12  ریمزا ، یقرش  بونجب  يدیل )  ) هیکرت زا  يرهش  مان  ِخا ) )

.نیدیآ

کلامم ءهمیمض  ار  نانآ  تکلمم  تخادنارب و  ق .   . رد 792 ه لوا  دیزیاب  ار  هلسلس  نیا  .ایدیل  تیالو  يارما  زا  يا  هلـسلس  مان  ِخا ) )
.درک ینامثع 

.ریآ

.ریَا ِج  ِا ) ع  [ ) [ُي

.ناریآ

.ناریا ِخا ) )

.ماتریآ
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.مزراوخب ناگرگ  هار  لزانم  زا  یلزنم  مان  ِخا ) ] [ )

.ایریآ

.ایرآ ِخا ) )

.انایریآ

.ناریا ِخا ) )

.نیریآ

(. ناتسگنهرف  ) .بونج نهآ  هار  رد  هس  ءهرامش  هاگتسیا  .دابآ  مساق  ِخا ) )

.كزیآ

.دشاب كزیشتآ  فحصم  ًارهاظ  و  يروعش .)  ) .بات بش  مرک  .تخرد ||  مرک  ِا ) [ ) [ِي َز

.هنزیآ

.هنزی .رهاوخرهوش  ِا ) یکرت ، [ ) ِن [ِي َن / 

.ژیآ

.فساجنرب .موصیق  .ناردامیوب  .ناردمیوب  .دوش ||  دیبآ  هب  عوجر  .هرارش  .ژییآ  ِا ) [ ) [ِي

.سیآ

.يولوم.میدن دش  سیآ  هک  لزنم  نآ  ردنا  میرک  یبطق  یملاع  یصخش  دوب  طونق :  .طناق  .سویأم  .دیمن  .دیمون  .دیماان  ع ص ) [ ) [ِي
تامم نیز  يراد  هار  شابم  سیآ  نیه  تسا  رسی  اب  رسع  .يولوم.وشم  لد  سیآ  تست  حالـص  نآ  ورهار  يا  تدیآ  یـضبق  هکنوچ 

تـس هتفات  تیانع  دیـشروخ  کیل  .يولوم.شاب  لیدـبت  یپ  رد  یلیپ  هن  رو  شاـب  لـیپ  مه  وشم  سیآ  وت  کـیل  .يولوم.شاـعم  ردـنا 
لـصا رد  نآ  .يولوم.دـنوشیم و  سیآ  ّیجار و  یمد  ره  دـنوریم  دـننت و  یم  وب  نآ  رب  مه  .يوـلوم.تس  هتفاـیرد  مرک  زا  ار  ناـسیآ 

.دشاب سئآ 

.هسیآ

.هسئآ لصا ، رد  و  یناجرج .) تافیرعت   ) .دنیبن ضیح  لاس  تدم  رد  هک  ینز  .سیآ  ثینأت  ع ص ) [ ) [ِي َس

.شیآ
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؛ نداد شیآ  .هحاترم -  .نشفک  .ناختـشک  .ناخـشک  .یلو  .ومیچ  .یتبون  نیمز  .هدشن  هتـشاک  دوخ  تبونب  لاسما  هک  ینیمز  ِا ) [ ) [ِي
.دشاب نیمز  نتفای  توق  يارب  نیا  و  نتشاذگ ، رگید  لاس  هب  ار  نیمز  شخب  ود  زا  شخب  کی  تشک 

.هنتشیآ

.دوش هشیآ  هنشیآ و  هب  عوجر  .سولپاچ  .سوساج  ص ) [ ) ِن [ِي َت َن / 

.مشیآ

(. ناهرب  ) .دشاب هام  وترپ  هک  تسا  باتهامدنزاپ  دنز و  تغلب  ِا ) [ ) [ِي

.هنشیآ

.دوش هشیآ  هنتشیآ و  هب  عوجر  ناهرب .)  ) .سولپاچ .سوساج  ص ) [ ) ِن [ِي َن / 

.هشیآ

یم سولپاچ  سوساج ، ءهملک  زا  دعب  هشیمه  ناهرب  رد  ( - 1 (. ) 1 () ناهرب  ) .سوساج .سولپاچ  .هنشیآ  .هنتشیآ  ص ) [ ) ِش [ِي َش / 
.دنا هداد  زین  سوماج  ینعم  نآ  رگید  روص  هملک و  نیاب  اهگنهرف  ضعب  رد  .دیآ و 

.رغیآ

(. يرشخمز  ) .رن بسا  .ناصح  .نشگ  بسا  .رغیا  ِا ) ص ، یکرت ، [ ) [ُغ

.تفیآ

نتساوخ نادزی  .یقیقد.دراد ز  ( 1) تجرا هک  تفیآ  نک  راوازسب  دوشب  تبآ  هک  تفیآ  نکم  ار  ازسان  دنهاوخ :  هک  تجاح  ِا ) [ ) [َي
تشتارز.يراکزیهرپ هر  رکـش  دنک  يرازب  دهاوخیم  تفیآ  قح  .مارهب ز  تشتارز  .تفکآ  چیه  ار  وا  رم  دسرن  ات  هک  تفیآ  هلمجنآ 

.نتـساوخ تجاـح  .ار  يزیچ  ندرک  تساوـخرد  شهاوـخ و  .ندرک  ینمت  ؛ نتــساوخ تـفیآ  ندرب ، تـفیآ  ندرک ، تـفیآ  .مارهب - 
.تهاج ن ل : ( - 1  ) .يزیچ لاؤس  .نتساوخرد  .تجاح  ضرع 

.لیآ

لئآ ِیـسراف  تروص  لیآ  .لَُّیا و  .نآ ج ، زج  لسع و  نغور و  زا  ربتـس  زیچ  ره  .ربتـس ||  ریـش  .نیکرچ ||  ربتـس  بآ  ع ص ) [ ) [ِي
.تسا

.لیآ

.هکم قیرط  رد  هرقن  ءهیحانب  یهوک  مان  ِخا ) [ ) [ِي
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.میاس میآ 

.ترُدن هب  .رود ||  ینامز  ياه  هلصاف  اب  .هاگ  هاگ  هماع ، لوادت  رد  عابتا ) زا  بکرم ، ق  [ ) [َي َي

.نیآ

.کبس .ناسآ  .مرن  ع ص ) [ ) [ِي

.نیآ

.نهآ ِا ) [ ) [َي

.نیآ

.يرهچونم .دشاب  رایدنفسا  ثرمویک و  نیآ  نیا  دشاب  رابک  مسر  اریما  هدس  نشج  نییآ :  ففخم  ِا ) [ ) [ِي

.تانیآ

.ۀنیآ ِج  ِا ) ع ص ، [ ) [ِي

.ناگدنیآ

.ناگتشذگ لباقم  .دنیآ  ناهج  نیدب  ام  زا  ای پـس  نیا  زا  سپ  هک  نانآ  .دنیآ ||  هک  نانآ  .هدنیآ  ِج  ِا ) [ ) ِد [َي َد / 

.هدنیآ

 || .دراو .يوـلوم.تسین ||  هدـنیآ  اـم  يوـس  هدرم  هکنوـچ  تسین  هدـنیاپ  ناـگدرم  قـشع  هکنآز  دـیآ :  هـکنآ  ِا ) فـن ، [ ) ِد [َي َد / 
 - .تشذـگ هتـشذگب  تس و  هدـماین  هدـنیآ  تسا : هدـماین  هک  یتقو  .لاح  زا  سپ  نامز  .هیتآ  .یتآ  .همداق  .مداـق  .هلبقتـسم  .لبقتـسم 

.رگید لاس  .لبقم  ماع  .لباق  ماع  هدنیآ ؛ لاس  .دراو -  رداص و  هدنور ؛ هدنیآ و 

.دور نیآ 

.دور ناقلاط  هب  نآ  بعش  ناودنک و  ءهندرگ  برغمب  نآ  ءهمشچرس  تسیدور ، مان  ِخا ) [ ) [ِي

.هنیآ

.تانیآ .نیآ ج ، ثینأت  ع ص ) [ ) [ِي َن

.هنیآ
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.تسا سواط  مد  رب  هک  راو  لاله  شقن  ِا ) [ ) ِن [ِي َن / 

.هنیآ

عوـمجم و  ناـس ، هنوـگ و  تروـص و  ینعی  نییآ  ینعم  هب  هنییآ  تسا و  هنییآره  فـفخم  ًارهاـظ  هـنیآره ، ءهـملک  رد  ِا ) [ ) ِن [ِي َن / 
هنیآره وا  ءهزین  نانس  نآ  راب  درآ  رس  همه  يرـشخمز : )  ) .مرجال تروص و  رهب  يور و  رهب  لاح و  ره  رد  لاح و  رهب  ینعمب  بکرم 

.یمارهب.هنیآره ینیب  هب  وچ  تلد  دنک  نشور  وا  درگ  موک  نآ  نشور و  بآ  ضوح  نآ  .یقیقد  .راب  درآ  رـس  دروخ  نوخ  یمه  هک 
دـسر وا  لدـب  هنیآره  لد  ردـنا  دزاس  ياـج  ار  شتآ  هک  یـسک  .يرـصنع.دب  هنیآره  وتب  ددرگزاـب  دز  یهاوخ  هچناـپت  را  شفرد  اـب 

رارق نآ  رب  ام  تمیزع  .يدجـسع.هنیآره و  اـم  ِرب  هب  رت  موش  شیر  اـب  شیوخ  دزنب  یمـالغب  یتدوب  موش  رگ  .يرـصنع.نایز  تسخن 
التبم يریرش  تلخادمب  تسود  ود  هاگره  یقهیب .) خیرات   ) .دیآ هتشاد  هاگن  ار  هفیلخ ]  یلاع [  نامرف  راچان  هنیآره و  هک  دوب  هتفرگ 

.یناقاخ.هنیآره و دیامنب  هنیآره  تروص  ارت  رم  دـنچره  هنیآز  زاسم  هلبق  هنمد .) هلیلک و   ) .دـتفا یئادـج  ناشیا  نایم  هنیآره  دـندرگ 
رگ دادماب  ود  ناتـسلگ .)  ) .يرادنرب جنگ  يربن  جنر  ات  هنیآره  تفگ  رـسپ  ینیمی .) خـیرات  ءهمجرت   ) .دـسرب هنیآره  لاگـسدب  يازس 

.دوش هنییآره  هنیآره و  هب  عوجر  .يدعس.هاگن و  فطلب  دنک  يو  رد  هنیآره  میس  هاش  تمدخب  یسک  دیآ 

.هنیآ

ای هنیآراهچ  ار  نآ  عومجم  ًارهاظ  و  ار ، عافد  يدندرک  تسار  نار  هنیـس و  تشپ و  رب  نایوجگنج  هک  نهآ  ياه  هراپ  ِا ) [ ) ِن [ِي َن / 
.یناقاخ.هنیآ رب  رد  اغو  زور  عاجش  دراد  شیوخ  حالس  میاد  وت  مزع  کلف ز  دزاس  يدندناوخ :  هنییآراچ 

.هنیآ

.تآرم .دتفا  نآ  رد  یجراخ  ءایشا  روص  هک  هدرک  قبیزب  تشپ  رولب  هشیش و  هدرک و  تخادرپ  نهآ  لوقـصم و  نهآ  ِا ) [ ) ِن [ِي َن / 
نـشور ز هدرک  هـنیآ  یکی  گـنر  هریت  نـهآ  نآ  زا  داتــسرف  دــشاب :  رعقم  بدــحم و  حطــسم و  نآ  زا  .هـنیگبآ و  .نـیگبآ  .هـنییآ 

هچره ودب  دیامن  تسود  درم  ار  تسود  هنیآ  دوب  .یسودرف.مژد  هایس و  دش  ات  دوب  یمه  من  ریز  هنیآ  داهن  ردنکـس  .یـسودرف.گنز 
دیآ هک  دیبن  دش  هنیآ  دش  هرهچ  رهگ  .يدسا.ناهن  راکـشآ و  وا  ردـنا  نیبب  ناهج  ود  ره  زاس و  هنیآ  تنت  .يدـسا.تسوکن  تشز و 
هنیآ ناهج  .ورسخرصان  .مناس  تریـس و  تسوکن  یئوکن  وت  رو  متـشز  یتشز  وت  رگا  نم  ما  هنیآ  .يدسا.دیدپ  یتشز  بوخ و  وا  رد 
ياج رب ، هنیآ  هدودزرب  نوچ  ياج  ياج  ربا  وا  رب  هدنام  دوبک  خرچ  .ورسخرصان.روزم  رادیاپان و  تسیلایخ  ینیب  هچره  وا  رد  تس و 
کین ره  درگن  ام  رد  هکره  میا  هنیآ  ام  .دعـسدوعسم.دیامن  هنیآ  نانچ  درُخ  مه  مدرم  يور  درُخ  ءهنیآ  رد  .ورـسخرصان  .گنز  ياج 

هنیآ شبیع  وا  رب  وچ  .یئانـس.دشاب  نیب  يادخ  نیبدوخ ، هچرگ  دـشاب  نیقی  ءهنیآ  ار  هکره  .مایخ.دـیوگ  دوخ  زا  دـیوگ  هک  يدـب  و 
ام نود  یتـشم  دـشکرب  خرچب  كاـخ  زک  نوـگ  هنیآ  کـلف  نیز  ناـغف  داـیرف و  .یئانـس...تفگب  ناـمز و  نآ  دز  شنیمز  رب  تـفهنن 

هچره ناس  هنیآ  يوشب  يدیلپ  هچره  تفص  بآ  .يرایرهـش  يدامع  .نوریب  درآ  هچ  هدرپ  زا  کلف  دوخ  ات  زونه  میراگزور  نارظتنم 
قاـفن رد  یتساـخرب  هنیآ  رد  عمط  رگ  .يولوم.دوب  نمیا  یگدولآز  وا  يور  دوب  نمؤم  ءهنیآ  نمؤم  هکنوـچ  .یماـظن.يوگم  يدـیدن 

هنیآ رد  هچره  .نیمی  نبا  .نوـخ  ددرگ  وا  زا  گنـس  هک  یلد  هآرپ  نوـگ  هنیآ  کـلف  ياـفج  مراد ز  .يولوم.یتساـم  نوـچ  هـنیآ  نآ 
ءهنیآ محر ، ءهنیآ  ناـهد ، ءهنیآ  هرجنح ،  - ءهنیآ قلح ، ءهنیآ  مشچ ، ءهنیآ  ینیب ، ءهنیآ  .دـنیب - ؟ نآ  ماـخ  تشخ  رد  ریپ  دـنیب  ناوـج 
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هنییآ هب  عوجر  و  راـکچ ؟ هنیآ  راوس  تسد  رد  لاـثما : .تسا -  راـکب  بط  رد  و  اهمادـنا ، نیا  نورد  دـید  يارب  تساـه  هنیآ  ؛ شوـگ
.دوش

.هنیآ

نف ءاملع  ضعب  ءهدـیقعب  هک  واگ  هدام  رد  تسوپ  زا  تمـسق  نیا  يوم  عضو  .ُربُد ||  ات  اهناتـسپ  زا  واگ  تسوپ  رهاظ  ِا ) [ ) ِن [ِي َن / 
ecusson ( - 1 ( ) يوسنارف ( . ) 1) .تخانش ناوت  نآ  تافالتخا  رد  ار  ریش  یگنوگچ  تیفیک و 

.ردنکسا ءهنیآ 

.دوش يردنکس  ءهنیآ  هب  عوجر  .يردنکس  ءهنیآ  ِخا ) [ ) ِا َك َد [ِي َن ِي 

.يردنکسا ءهنیآ 

.دوش يردنکس  ءهنیآ  هب  عوجر  .يردنکس  ءهنیآ  ( ِخا [ ) ِا َك َد [ِي َن ِي 

.زورفا هنیآ 

.لاّقص .لقاص  .رگ  نشور  .دنک  نشور  هنیآ  هکنآ  .يادز  هنیآ  .لقیص  یسیلفت .) شیبح   ) .یلجم ( بکرم فن  [ ) ِن َا [ِي َن / 

.يزورفا هنیآ 

.يرگ نشور  .زورفا  هنیآ  لمع  بکرم ) صماح  [ ) ِن َا [ِي َن / 

.نادنب هنیآ 

.نآ زج  اهراوید و  رب  رایسب  ءهنییآ  نداهن  اب  يوک  هناخ و  نییزت  لمع  ( بکرم صِما  [ ) ِن َب [ِي َن / 

.يدنب هنیآ 

.نادنب هنیآ  ( بکرم صماح  [ ) ِن َب [ِي َن / 

.لیپ ءهنیآ 

يارد و سرج و  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دـنا و  هتخاونیم  لیپ  رب  ار  نآ  هک  گرزب  لبط  ای  لهد  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي [ِي َن / 
وا هگرکـشلب  نوچ  .يرهچونم.رامـش  یب  لیپ  ءهنیآ  دعر  گناب  زو  ناولیپ  داب  زا  مزاس و  لیپ  ربا  زا  دـنزیوآ :  لیپ  رب  هک  تسا  گنز 

ردب .فلک  رابغ  رمق  راذع  درب ز  نورب  دربن  زورب  وت  لیپ  ءهنیآ  غورف  .يرهچونم  .دننز  لین  ورف  هماج  ار  هیقیرفا  هاش  دننز  لیپ  رب  هنیآ 
.دوش لیپ  ءهنییآ  هب  عوجر  .یچاچ و 
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.خرچ ءهنیآ 

.دیشروخ بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي َچ [ِي َن / 

.ینیچ ءهنیآ 

زین یبلح  ءهنیآ  ًارهاظ  هفحت .)  ) .جـنرب هرقن و  سم و  زا  هنیآ  .رادرهوج  دـالوف  زا  يا  هنیآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي [ِي َن / 
ءهنیآ رب  یمه  گنهرس  نآ  فلز  ریز  دمد  هشفنب  یمه  ناهرب : )  ) .دنزاس لات  ای  لت  زا  هک  هنیآ  يرشخمز .)  ) .لجنجـس .تسا  نیمه 
ینیچ ءهنییآ  هب  عوجر  .یئانـس.تسا و  ینیب  نتـشیوخ  راک  مرجال  تسا  ینیچ  ءهنیآ  زا  ماج  ار  هکره  .یخرف.گـنز  دـیآردنا  ینیچ 

.دوش

.هناخ هنیآ 

.ناهفصاب هیوفص  راثآ  زا  یئانب  مان  ِخا )  || ) .دنشاب هدرک  يراک  هنیآ  ار  نآ  هک  یقاطا  بکرم ) ِا  [ ) ِن َن [ِي َن / 

.يرواخ ءهنیآ 

.باتفآ بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي َو [ِي َن / 

.راد هنیآ 

کـشم وت  لامج  راد  هنیآ  باتفآ  يا  دننیب :  نآ  رد  نتـشیوخ  وا  زج  سورع و  ات  دراد  شیپ  رد  هنیآ  هکنآ  بکرم ) فن  [ ) ِن [ِي َن / 
 || .نِّیَُزم .قالح  .رتس  يوم  .شارت  يوم  .وکنوت  .لوگنات  .اّرگ  .یناملـس  .ياّرگ  .شارترـس  .ظفاح.وت ||  لاـخ  نادرگ  هرمجم  هاـیس 

.ماجح .كالد  ًاعسوت ،

.يراد هنیآ 

(. || ناتـسلگ  ) .ناروـک تلحم  رد  يراد  هنیآ  ناروتـس و  تیبرت  یمه  مدـمآ  غـیرد  راد :  هـنیآ  لـمع  ( بـکرم صماـح  [ ) ِن [ِي َن / 
.یماجح .یکالد ||  .ینِّیَُزم ||  .یقالح  .يرگ  یناملس  .ییاّرگ  .یشارترس 

.ناد هنیآ 

.دوش ناد  هنییآ  هب  عوجر  .ماین  هنیآ  .هعبَر  بکرم ) ِا  [ ) ِن [ِي َن / 

.قد ءهنیآ 

.دوش قد  ءهنییآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي ِد [ِي َن / 

.یمور ءهنیآ 
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نوچ گرب  شرس  رب  تسیمور  ءهنیآ  زا  یئوگ  بآ  لجنجَـس :  .یبلح  ءهنیآ  .يزلف  ءهنیآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي [ِي َن / 
.یخرف.گنز هنیآ  رب 

.وناز ءهنیآ 

.دوش وناز  ءهنییآ  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي [ِي َن / 

.ادز هنیآ 

نشور هنیآ  هکنآ  .لاّقص  .زورفا  هنیآ  .هنیآ  ءهدننک  تخادرپ  .رگنشور  .لقاص  يرشخمز .)  ) .لقیص .يادز  هنیآ  ُز ] ِز /  ِن َز /  [ِي َن / 
.دنک

.ییادز هنیآ 

.لاقِص .لقص  .يزورفا  هنیآ  .يرگنشور  .يادز  هنیآ  تفرح  راک و  بکرم ) صماح  [) ُز ِز /  ِن َز /  [ِي َن / 

.ردنکس ءهنیآ 

.دوش يردنکس  ءهنیآ  هب  عوجر  .يردنکس  ءهنیآ  ِخا ) [ ) [ِي َن ِي ِس َك َد

.يردنکس ءهنیآ 

 ] هیردنکـسا ءهرانم  رـس  رب  گنرف  لاح  زا  یهاـگآ  تهجب  هک  تسا  يا  هنیآ  ماـن  ناـسیون ، گـنهرف  لوقب  ( ِخا [ ) [ِي َن ِي ِس َك َد
انب وطـسرا  يرایتسدب  ردنکـسا  ار  هرانم  نآ  و  هدـشیم ، هدـید  هنیآ  رد  هار  لیم  دـص  زا  ایرد  ياه  یتشک  تسا و  هدوب  هداهن  رـصمب ] 

دادعا نوسف و  هب  وطسرا  دندز و  مهرب  ار  هیردنکـسا  دندنکفا و  بآ  رد  هنیآ  هتفای  تصرف  نایگنرف  نانابـساپ ، تلفغ  زا  دوب و  هدرک 
و (، 2) يدینِک ِتارتسُس  ءهدرکانب  تسا  هدوب  هیردنکسا )؟( برق  هب  ( 1) راف ءهریزج  رد  يا  هرانم  .یهتنا  دروآرب -  ایرد  رعق  زا  ار  نآ 

يدـنتخورفا شتآ  نآ  رـس  رب  بشب  و  زگ ) ًابیرقت 135   ) عارذ دصیـس  عافترا  هب  دـندوب  هتخاـس  هقبط  نیدـنچب  رمرم  زا  ار  هراـنم  نیا 
هب راف  ( - 1  ) .یناقاخ .يردنکس  ءهنیآ  تسج  رحب  تاملظ  زک  يرهوگ  ماج  بل  زا  بل  زاس  رضخ  ءهمـشچ  ار :  اه  یتشک  یئامنهار 

.Sostrate de Cnide ( - 2  ) .تسا ذوخأم  هریزج  نیمه  مان  زا  یلحاس  ءهرانم  ینعم 

.راک هنیآ 

.دنک يراک  هنیآ  هکنآ  بکرم ) ص  [ ) ِن [ِي َن / 

.يراک هنیآ 

.ار تنیز  صاخ ، بیترت  مظنب و  نآ  فقس  هناخ و  راوید  رب  درخ  ياه  هنیآ  ندناشن  ( بکرم صماح  [ ) ِن [ِي َن / 
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.رگ هنیآ 

.ياس کـشم  ماـش  مه  رگ و  هنیآ  حبـص  مه  دـنا  هدرک  وت  طـخ  تراـبع و  يدرگاـش  هنیآ :  ءهدـنزاس  بکرم ) ص  [ ) ِن َگ [ِي َن / 
.لیعامسا لامک 

.نادرگءهنیآ

.دیشروخ بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي َگ [ِي َن / 

.يرگ هنیآ 

.رگ هنیآ  ءهفرح  ( بکرم صماح  [ ) ِن َگ [ِي َن / 

.نوگ هنیآ 

.یفاص .هدنشخر  .هنیآ  نوچ  بکرم ) ص  [ ) ِن [ِي َن / 

.یل هنیآ 

.میدق رد  گنفت  یمسق  هدنراد ) اراد و  ینعم  هب  یکرت ، یل »  + » هنیآ زا : () بکرم ِا  بکرم ، ص  [ ) ِن [ِي َن / 

.رو هنیآ 

.ناتسربط هب  یپدنب  ءهیحان  ءهبصق  ِخا ) [ ) ِن َو [ِي َن / 

.ینیآ

.کچوک ردارب  .ینیَا  ِا ) یکرت ، )

.هیآ

: لیذ تیآ  راهچ  زا  کـی  ره  هدجـس ؛ ءهیآ  رون 24 - . ءهروـس  مکی  یـس و  ءهیآ  باـجح ؛ ءهیآ  .يآ -  تاـیآ ، .تیآ ج ، ِا ) ع  [ ) [َي
ءهروس زا  ءهیآ 12  رّخـس ؛ ءهیآ  ءهروس 96 - . زا  ءهیآ 19  ءهروس 53 . زا  ءهیآ 62  ءهروس 41 . زا  ءهیآ 37  ءهروس 32 . زا  ءهیآ 15 
مجنپ یس و  ءهیآ  رون ؛ ءهیآ  حتف 48 - . ءهروس  زا  لوا  ءهیآ  حتف ؛ ءهیآ  نارمع 3 - . لآ  ءهروس  زا  مهدجیه  ءهیآ  ةداهش ؛ ءهیآ  . - 16

نا دـنعمج و  ناتـسود  تسا و  سنا  تولخ  روضح  ملقلا 68 :  ءهروس  زا  مکی  هاـجنپ و  ءهیآ  داـکی ؛ نا  ءهیآ و  رون 24 - . ءهروس  زا 
.دوش تیآ  هب  عوجر  .ظفاح.دینک و  زارف  رد  دیناوخب و  داکی 

.یسرکلا ۀیآ 
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ۀیآ شیدـنیب  کـین  ناوخب و  كاـپ  دزیا  تسین  هتفخ  وت  تلیح  رکم و  ز  هرقب :  ءهروـس  هب  نآرق  زا  تیآ 256  مان  ِخا ) [ ) ْلـُت ُك [َي 
(. 257-2/255  ) ...مون ۀنس و ال  هذخأتال  هب  هراشا  ( - 1 (. ) 1) ورسخرصان .یسرکلا 

.هللا ۀیآ 

دهتجم هللادبعدیـس  لیلج ، دیـس  ود  زا  کی  رهب  ناهاوخیدازآ  هک  یبقل  ِخا )  || ) .يادـخ تجح  هناـشن و  بکرم ) ِا  ع  [ ) هـال ْلـُت  [َي 
یناسارخ مظاکالم  دنوخآ  دهتجم ، لیلخازریم  جاح  نیـسحازریم ، جاح  موحرم  زین  دنداد و  یئابطابط  دهتجم  دمحمدیـس  یناهبهب و 

.دندناوخیم بقل  نیاب  یهاگ  ار  دهتجم  یناردنزام  هللادبع  خیش  دهتجم و 

.هیام هیآ و 

هیام هیآ و  نغور  نیا  ریقحت :) روطب   ) سب نیا و  .ًاعمج  .هلمجلاب  .یگمه  هماع ، لوادـت  رد  عاـبتا ) زا  بکرم ، ق  [ ) ِي ِي ُو َي /  [َي / 
.مراد ناموت  کی  هیام  هیآ و  .دوب  ریس  ود 

.ژییآ.زییآ

.دوش دیبآ  هب  عوجر  ِا ) )

.ژییآ

.يرمق نیدلا  جارس  .يدرزآ  ناک  لد  رحب و  ءهنیس  یتخوس  ترک  دص  دسح  ژییآ  ترـسح و  شتآز  شتآ :  ررـش  .هرارـش  ِا ) [ ) یی ]
.تسا فحصم  یقاب  تسرد و  روص  نیا  زا  یکی  هتبلا  .دوش و  دیبَا  دیبآ و  ژیبا و  هب  عوجر  .ناردامیوب  || 

.كژییآ

.ژییآ رغصم  رغصم ) ِا  [ ) [َژ

.هژییآ

.ژییآ ِا ) [ ) ِژ [َژ / 

.نییآ

تریس شنم :  .يوخ  .وخ  .تلصخ  .قلخ  .نَْدیَد  .شور  .همیش  .نیئآ  راهد .)  ) .باد .تداع  .عبط  .فرع  حارص .)  ) .مسر .تریـس  ِا ) )
نیک زا  دـش  رپ  نارتهم  لد  وا  نییآ  ندروخ  يدـب  بش  همه  .یکدور.دـنکایب  هماندـنپ  ْشنیئآ  هب  هکنوچ  يرـسکب  همان  یحو  دوب  وا 
نییآ رب  رف  تسا و  يار  شوـه و  شناد و  ارت  .یـسودرف.درگم  نیـشیپ  ناـهاش  نـییآ  درم ز  دـنمدرخ  اـب  زج  يار  نزم  .یـسودرف.وا 

رب نک  هگن  امب  ناهانگیب  هر  زا  نونک  .یسودرف.ناهج  رایرهش  زا  تخومایب  ناهـشنهاش  نییآ  هکنآ  رگد  .یـسودرف.رگزوریپ  ناهاش 
نیا هک  هام  ود  يداش  مزب و  زا  دـیاسایب  .یـسودرف.رمک  شتـسبب  ناکرت  نییآ  هب  رپود  هالک  هداهنرب  رـسب  .یـسودرف.امب  ناهاش  نییآ 
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ره ات  دید  یمه  .یـسودرف.نیبم  یناوج  مشچب  ار  ناهج  نیک  دنویپ و  نییآ  تسا  نیا  زج  .یـسودرف  .هاش  گرم  زا  سپ  نییآ  دـشاب 
.یـسودرف.هاش گنـشوه  نییآ  دوب  نینچ  هاـگمارآ  دوـب  ناـشهوک  همه  .یـسودرف.تسدب  یـشفرد  اـب  نیچ  نییآ  هب  تسـشنرب  یکی 

دوش وهآ  یب  یهاش  تخت  نآ  زک  دوش  وکین  راک  ره  زیچ  هسب  .یـسودرف.نایم  هتـسب  گـنت  شک و  هداـشگ  ناـیناریا  نییآ  هب  یناوج 
حدم نینچمه  كولم  نییآ  هب  هتـسشنب  ردـنا  ردـصب  وت  .یـسودرف.دربن  گنن و  نییآ  تسین  نیا  زج  درم  نادرمب  جـنر و  هب  جـنگب و 

رادـناهج نییآ  هدـس  نشج  .يرـصنع.ینانوی  مسر  نییآ و  رب  مه  یناـگویب  یکی  هگنآ  تخاـس  .یخرف  .زاوـن  حدـم  نـم  هدنـشوین و 
نییآ زا  يرتشیب  ات  درک  یعس  تفرب  ثیل ]  بوقعی  وا [  نوچ  ثیل ]  ورمع [  اما  .يرصنع.نویامه  داب و  يرف  رادناهج  هاش  رب  نودیرف 
هدوب مجع  كولم  رخآ  هک  رایرهش  درجدزی  راگزورب  ات  ورسخیک  هاگ  زا  مجع  كولم  نییآ  ناتسیس .) خیرات   ) .تشاد هاگن  تریس  و 
نیادم ناویا  نوچ  همانزورون .)  ) .يدـمآ کلم  شیپ  نادـبوم  دـبوم  هناگیب  نامدرم  زا  سک  تسخن  زورون  زور  هک  تسا  هدوب  نانچ 

وا نییآ  و  همانزورون .)  ) .دـنام اجب  نییآ  نیا  تفگ  ...دوب و  ناشیا  نییآ  کنانچ  دروآ  ياجب  نشج  مسر  درک و  زورون  تشگ  ماـمت 
ار ناریمش  هاش  همانزورون .)  ) .هدیناشوپ هایـس  ءهماج  ار  ناشیا  هتخاس و  هتـسارآ و  یتشاد  یهاپـس  يدرک  یگنج  نوچ  هک  دوب  نانچ 

یم نتشیوخ  اب  نانچمه  دنتفرگب و  نازغ ]  ار [  رجنـس  ناطلـس  و  همانزورون .)  ) .دروآ نییآ  نداهن  مزب  ندروخ و  بارـش  دش ، مولعم 
نییآ هناهاش  نوچ  دوب  هگنآ  سپ  خیراوتلا .) لمجم   ) .دندرک بصن  شیوخ  نآ  زا  ناراکتمدخ  هکنآ  ّالا  تنطلس ، نییآ  رب  دندروآ ،
نیبب .يدسا.تسوکن  شرهش  نییآ  سکره  يز  هک  تسود  گنهرف  ياناد  مدینـش ز  نیمار .) سیو و   ) .نیرز ياهیرامع  شداتـسرف 

اههوک رب  تشذـگن  شیوخ  دـح  زا  دوب  وا  رد  ناـبغاب  اـت  .يدـسا.شیوخ  نییآ  وـت  نک  ناـمه  دـُب  ِْهب  هچ  شیپ  ناـهاش  رادرک  اـت ز 
اقب رگ  .ورـسخرصان.منییآ  هرـسکی  تـس  هدـش  رگید  شنییآ  رگد  رگد  ندـید  زا  .ورـسخرصان  .نـییآ  شیوـخ و  مـسر  زا  يدـیرچ 

ّیئوبـشوخ و يور و  مرخ  هچرگ  .یئانـس  .نکم  نییآ  راـم  لـعف  روم و  صرح  کـبک و  ربـک  نتم  دوخ  درگ  هلیپ  مرک  وـچ  یهاوـخ 
دیدـن نییآ  بیترت و  مسر و  نیا  سک  .یلبج  عساولادـبع  .نکم  نییآ  لگ ، وچ  يدـهعدب ، قشع  ردـنا  نم  اـب  لـگ  وچ  بل  نادـنخ 

هب بل  هتـسبرب  زور  همه  ندروخ  ز  تقیرط :  .هار  .تنـس  .شیک  .نید  .تعیرـش  .عرـش  .يدعـس.دیدن ||  نیا  هوکـش  نآ  اب  ِنودـیرف 
نییآ و دوب  نیمه  ار  اـین  .یـسودرف.تسوا  نییآ  هزور  بش و  زاـمن  تسود  دوب  یـسک  ره  لد  رب  ناـمه  بش  ياـپرب  رادـناهج  شیپ 
شتسشب ز ناشورخ  .یسودرف.نید  نییآ و  هب  درادب  ام  لد  نینچمه  ات  دیهاوخب  نادزی  .یسودرف.شیپ ز  دوب  يدزیا  ندیتسرپ  شیک 

رتهم ام  .یسودرف.هاش ز  وت  ناجب  شوایـس  نوخب  هار  نییآ و  نودیرف و  دادب  .یـسودرف.درک  همخد  یکی  ناهاش  نییآ  رب  دربن  كاخ 
رب .یسودرف.میونشب  نارترب  نآ  ياهنخس  میور  نیـشیپ  ناهاش  نییآ  رب  .یـسودرف.هار  نییآ و  زا  دیچیپب  رـس  نینچ  هانگیب  دش  هدرزآ 

.یـسودرف.داب داد  اـم  رادرک  راـک و  همه  داـب  داـی  شهد  یکین  نادزی  میور ز  نـید  ءهّرف  سپ  زا  ناـمه  مـیور  نیـشیپ  ناـهاش  نـییآ 
نید و يوس  يوج  تفج  دـش  وچ  رتهک  هچ  رتـهم  هچ  .یـسودرف.نید  نییآ  ناـمیپ و  تسا  نیا  هک  نیرفآ  دـندناوخ  یمه  شهاـپس 

.یـسودرف .تسار  هاگنآ  دـب  نییآ  مسر و  نآ  هک  تساوخب  نیـشیپ  نییآ  هب  ار ]  نیریـش  ار [  وا  رم  .یـسودرف.يور  تس  هداهن  نییآ 
 [ ار هیدرک  تساوـخب [  ار  وا  رم  ناریا  نییآ  رب  .یـسودرف.تسا  نم  هار  نییآ و  تسا و  نـینچ  تـسا  نـم  هاـنگ  دـیآ  دـب  نـیز  ترگ 
رب كاحـض  وچ  .یـسودرف  .شیک  هن  نییآ  هن  ار ]  كاحـض  دـب [  ییک  مسر  هن  .یـسودرف  .تسار  تشاد  یمه  ناـج  اـب  تفریذـپ و 

، یتسار ناهن  دنمجرا  یئوداج  دش  راوخ  رنه  ناگناوید  ماک  دش  هدـنکارپ  ناگنازرف  نییآ  تشگ  ناهن  ( ... اذـک  ) رایرهـش دـش  تخت 
هچ هار  نییآ و  نید و  زا  هک  یناد  وت  .یـسودرف.وت  نید  یتـسار  يدار و  همه  وـت  نییآ  دـیاب  یمدرم  همه  .یـسودرف.دنزگ  اراکـشآ 
ملع زا  یمه  ردـنا  نیدـب  .یئانـس.نییآ  مه  دنتنـس و  مه  همه  تریـس  مه  دـنتروص و  مه  همه  .يدـسا.هاش  ناـمرف  هچ  نادزی  ناـمرف 
نییآ تخادنارب  ار  تشپ  دبریه  زا  تسکـشب  وچ  .یلبج  عساولادـبع  .ددـنب  رمع  نییآ  لدـع  زا  یمه  ردـنا  کلمب  دزاس  یلع  بیترت 
نشج .یسودرف.گنج ||  نییآ  هگنآ  دوبن  نشوج  هک  گنلپ  مرچب  ار  نت  دیشوپب  موسرم :  .لوادتم  .لومعم  .یماظن.ار ||  تشدرز 
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نییآ راوگرزب  هام  زاب ز  هدـنام  زور  کی  .هرامع.دـنق  نوچ  ءهمعن  اـب  روآ  بوخ  رگـشمار  یجرپس  نییآ  نک  دنقرمـس  هاـم  اـب  روس : 
.هنوگ .دعسدوعسم.دراد ||  راز  ياهاون  نییآ  ناتسدرازه  يروس  لگ  رب  ات  گنهآ :  .هویش  .یخرف.راتـساوخ ||  درک  ناوتن  ناگرهم 

ار یئارس  نییآ  تشهب  نییآورسخ :  .نییآ  تنج  .نییآ  تشهب  .نییآراهب ؛ : - اه بیکرت  .راو  .نوچ  .اسآ  .ناس  .دننام  .رادرک  .تفص 
ییداـش زور  ره  .یکدور.هناـکلاب  نیرز  نیمیـس و  شرد  هناتـسآ  ار  وا  ندـنچ  دوع و  تخاـس ز  اـهلاثمت  وا  رد  هنوگره  تخادرپـب ز 
شیوخ ياهجنگ  ردپ  وچمه  نیشنب  نییآورـسخ  يآ و  خلبب  داش  .یخرف  .راو  خرک  خاک  نیز  نییآ  تنج  غاب  نیز  یـشمار  داینبون و 

لاخ رب  دمایب  دنچ :  .رامش  .ددع  .دح  .هزادنا  .دعـسدوعسم.رادروخرب ||  ورـس  هدازآ  وچمه  نییآراهب  تلود  زا  شاب  .یخرف.نکایب 
فسوی و  ) یسمش .روم  نییآ  هب  رتسا  رتشا ز  روتـس ز  دنفـسوگ و  رخ و  واگ و  شیوخ ز  رهب  دتـس  دح  یب  لام  نآزو  شیک  هزیکاپ 
هک رز  نآ  زا  دورد  تشک و  نییآ  برع ]  يدرم  تسارایب [  یگدامآ :  .ناـماس  .زاـس  .تاودا  .تـالآ  .لـئاسو  .بابـسا  اـخیلز || .)

تفر ناوراک  موس  زورب  دنتخادرپ  گرب  موس  زورب  دنتخاس  هر  نییآ  همان  زا  سپ  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .دوب  هداد  ودـب  فسوی 
نییآ نتفر  ارم  سپ  نآ  زا  دوب  نیا  هاش  ِنامرف  هک  نودـیا  رگ  حابم :  .زیاج  .اور  .راوازـس  اـخیلز || .) فسوی و   ) یـسمش ...تساوخ 

ار ترـس  يدب  نییآ  نتـشک  رگ  هداتـسرف  .یـسودرف.دوب  نییآ  نمـشد  رـس  ندیرب  دوب  نیک  نوردنا  ْشلدـب  ام  زا  رگ  .یـسودرف.دوب 
.مظن .نوناق  .هدـعاق  .يدـسا.دوب ||  نیگمغ  زین  تمغ  رب  وا  هک  دوب  نییآ  ندروخ  یـسک  نآ  مغ  .یـسودرف.يدب  نییاپ  ياج  نونک 

 ] تسشن .یسودرف.داد  رهم و  یئوس  ره  رب  درتسگب  داهن  وکین  نییآ  ریـشدرا ]  دیـشوکب و [  قَسَن :  .اسای  .عرـش  .جیز  .طبـض  .بیترت 
نیاـک نآ  رب  تنعل  دـنیوگ  هک  داـهن  نییآ  دـب  مسرب  دـیابن  .یـسودرف.يوا  نییآ  بوخاـن  دـنکفیب  يوا  نیرز  تخت  رب  زا  نودـیرف ] 

دننک هسیبک  لاس  تسیب  دص و  ره  هک  دومرفب  .ورسخرصان.منیب  یمه  باتش  ندیّرپ و  دبنگ  نیا  رد  غرم  ود  نیا  نییآ  .یسودرف.داهن 
ار وا  هک  یمور  ردنکـسا  راگزورب  ات  نییآ  نآ  سپ  دـننادب  امرگ  امرـسب و  شیوخ  تاقوا  نامدرم  دـنامب و  شیوخ  ياج  رب  اهلاس  ات 
زا رکـشل  فص  وا  و  همانزورون .)  ) .ندروآ ياجب  ناهاشداپ  نییآ  تسا  بجاو  ار  نایناهج  و  همانزورون .)  ) .دنامب دـنناوخ  نینرقلاوذ 

تخب اب  هراچ  هچ  اما  میناد  زین  ام  يوقت  نییآ  ناتسربط .) خیرات   ) .دمآ بجع  ار  ناطلـس  هک  دوب  هتـشاد  نییآ  هب  نانچ  هدایپ  هراوس و 
لغ دنب و  روخردنا  وت  متخاس  یمه  نییآ  تدروخ  رد  هن  متخانشن  هنوگ  نیدب  نم  ارت  بابـسا :  .ناماس  .فیرـشت  .ظفاح ||  ؟ هارمگ

هنوگره راگزور ز  نآ  نییآ  ندیجیسب  رایرهش  رگداد  سپ  دومرفب  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش یتسیا ؟ اجک  رد ، الب  نیدنچب  یتسین 
.تلاـح .ترطف  .تـلبج  .عـضَو  .داـهن  .تعیبـط  اـخیلز || .) فـسوی و   ) یــسمش .شندرواـیب  نودرگب  نادـنز  شندرک ز  اهفیرــشت 

ات نینوچ  ناـهج  نییآ  .یکدور  .دوـب  نادرگ  درگ  ْشنییآ  دوـب  اـت  هشیمه  تسنادرگ  درگ  تسا و  نینچ  هشیمه  ناـهج  یگنوـگچ : 
هاگ یهگ  یبای  شون  وا  زک  رهد  هدندرگ  نییآ  تسا  نینچ  .یکدور  .دش  نادوتـسب  ( 1) هدنز هدنز و  دوشن  هدرم  دش  نادرگ  نودرگ 
وا تساناوت  ناور  خرچ  نییآ  تسا  نینچ  .یـسودرف.رهز  هاگ  دروآ  راـب  شون  یهگ  رهد  هدـندرگ  نییآ  تسا  نینچ  .یـسودرف.رهز 

ناـهج مسر  نییآ و  تسا  نینچ  .یـسودرف.ناوت  دـشاب  دـنزرفب  ار  ردـپ  ناـهج  مسر  نییآ و  تسا  نینچ  .یـسودرف.ناوتان  یئوت  رگ 
 : يارآرهـش .نیذآ  .ورـسخرصان.نییآ ||  نک  رگد  ناجب  زین  وت  دـش  رگد  همه  تنت  نییآ  .یـسودرف.ناهن  رب ، امب  نداشگ  دـهاوخن 

زور و هدنشخرب  زاب  ریجخن  ز  زیورپورسخ ]  یتشگ [  هک  هگنآ  ره  .یـسودرف.هاش  هاگرد  شیپ  ات  هزاورد  هارب ز  نییآ  هتـسب  هگرازابب 
راسگس رهش  همه  نارک  ات  نارک  نییآ  دومرفب  .یسودرف.هارب  نییآ  ردنا  رهشب  یتسبب  هاگتـسد  ارو  يدوب  هک  سکنآ  ره  زایرید  بش 

هک یهارب  تشدب  رهشب و  دبنگ  نییآ و  زا  دیدن  ار  نامسآ  نیمز  یتفگ  وت  دیسر  ناگرگ  ماطسب و  هب  ات  نینچ  .یسودرف.ناردنزام  و 
رد دش  هتـسب  اهنییآ  وچ  .یـسودرف.تسشن  نیرز  تخت  رب  رهچونم  تسبب  نییآ  هلمج  اهرهـش  همه  .یـسودرف.تشذگرب  یمهرکـشل 

خیرات ءهمجرت   ) .دنتـسب نییآ  دندومن و  يداش  رهـش  مدرم  و  اخیلز .) فسوی و   ) یـسمش .يادـخ  تشهب  زا  يارـس  دـب  مک  هن  يارس 
.يدعـس.دوب رویز  نییآ و  رهب  زا  هن  دوب  رکـشل  رهب  زا  رپ  نئازخ  روـیز :  .بیز  .شیارآ  .تنیز  .دـشاب ||  نتـسب  نآ  لـعف  و  ینیمی .)
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وچ .یـسودرف.تست  داش  لد  ماکب  یبوخب  تست  داماد  هک  نییآ  بیز و  نآ  رب  ّرف :   || jyM nyip u ueiC ocM pA /ek w/
نییآ و ّرف و  اـب  تشگ  ناـهج  باـتفآ  لـمح  جربـب  دـمآ  وـچ  .یـسودرف.یهشنهاش  نییآ  هریت  دـش  هـک  یهگآ  نـیا  زویـسرگب  دـمآ 
هر و ار  وا  زومایب  مسارم :  .بادآ  .بَدَا  .یـسودرف.رن ||  هچ  هدام  هچ  رب ، لدب  یمارگ  رف  نییآ و  هب  دشاب  دـنزرف  وچ  .یـسودرف.بآ 

شهاوخ یب  هک  نیچ  ناروتب و  نییآ  تسار  امـش  نینچ  شتفگ  مارهب  مشخ  زا  رپ  .یـسودرف.مزب  نییآ  ّیماکداش و  ناـمه  مزر  زاـس 
.یـسودرف.یهت شناد  زغم و  زا  رـس  يراد  هک  یهـشنهاش  نیئآ  وت  یناد  هچ  .یـسودرف.یهلبا  رگم  دشابن  نیا  هارب ، یهنردـنا  رـس  نم 

 ] وز رگو  شهاوخ :  .تساوخ  .هدارا  .یخرف ||  .یلامج  هچ  دـناد  هک  ار و  ناهج  تسیلامج  هدوتـس  ياهوخ  هب  نییآ و  هب  رادرکب و 
نییآ رآ  شیوـخ  نییآ  هـب  نـم  نـیک  شتآ  نـیا  لد  رد  شکب  رـس  راـکیپ  نادرگزاـب ز  ارم  رگداد  يا  يدونـشخ  وـت  بایـسارفا ]  زا 

دادـیب دراد ز  هک  هاگتـسداب  نییآب و  يریبد  بترم :  .قستنم  .مظنتم  .تسا  رورـض  هک  يروطب  .دـیاب  هکنانچ  نییآب ؛ .یـسودرف.نم - 
دور و یم و  هتـسارآ  دـش  نییآب  یناهج  ...هاگراب  زو  رهـش  زا  دـمآ  شورخ  هاشب  متـسر  دـمآ ز  یهاـگآ  وچ  .یـسودرف.هاگن  رکـشل 

وچ نایک  تخت  هب  نییآب  نیشنب  وت  .یـسودرف.دنتخاس  ون  نشج  یکی  نییآب  دنتخادرپب  اهیرواد  زا  لد  .یـسودرف.هتساوخ  نارگـشمار 
هپس نآ  بایسارفا  وچ  .یـسودرف.راکم  یکین  مخت  زجب  یتیگب  رادب  نییآب  یهاش  تخت  وش  وت  .یـسودرف.نایمربرمک  میآ  تشیپ  نم 
دراد ملس  زا  رصیق  نامه  .یسودرف.دیدپان  نیمز  دش  نوگلین  اوه  دیشکرب  یفص  نییآب  ربارب  دیدپ  دمآ  متـسر  ناشرالاس  هک  دیدب  ار 

نییآب تخس  يدوب  يرای  .یسودرف.رازراک  منک  هدایپ  کنیا  نم  رادب  نییآب  ار  هپس  بلق  وت  .یسودرف.داد  رف و  اب  نییآب و  يداژن  داژن 
زا .یخرف.گنر  دریگ  یمه  روگنا  روگنا ز  گنهرـس  يا  يا  هتفرگ  وا  زا  وت  وخ  نیا  گـنتلد  يوج و  هناـهب  وت  ءهیاـسمه  گنـسب  و 

ناـنچمه ناـمب  يراـهب  مرخ  نییآـب و  اراـهب  .یخرف  .رمق  وچ  يدرگب  سمـش و  نوچ  یناشفردـب  یتلـص  نییآـب  هتـسیاش  تعلخ  سپ 
تس هدش  نییآب  هاش  وت  نوچب  .يرـصنع.هتفگ  هن  تس و  هدید  هن  وا  ریظن  سک  ناهج  ردناک  یتروص  نییآب  .یخرف.رذگم  ّینایلاس و 
میس ( 2) ِهَگ ای  وت  رب  رتوکن  میس  ءهشوش  لیمج :  .ابیز  .دعسدوعسم || -  .مشح  مشچ  تس  هدش  نشور  ورـسخ  وت  نوچب  ناهج  راک 

 - .قیرط .تروص  .يرصنع.ماکداش ||  وردنا  رایرهـش  یکی  مانب  سماش  رهـش  یکی  نییآب  .یخرف  ؟ رانچ خاش  ای  رت  نییآب  ماداب  خاش 
نبا (. 3) شِع دـنیوگ  لثم  نییآ  رب  وا  ياربزا  ناهج  ّیتابث  یب  درادـن  یم  رواب  هکره  لَـثَم :  تروص  هب  .لَـثَم  قیرط  رب  لَـثَم ؛ ِنییآ  َرب 
دـش وت  نییآ  رد  هک  نونکا  مغود  یهبوا : ) بابحالا  ۀفحت   ) .دننک ادـج  رگیدـکی  زا  غود  تسام و  نادـب  هک  دوب  يا  هرهن  .نیمی || 

.یهاشداپ ؛ هاگ ریشمش و  نییآ  هالک ، تخت و  نییآ  .سکعب -  ای  تسا ، هملک  نیا  فحصم  نینآ  .نایط.وا و  زا  نغور  مشکب  ات  منزب 
نییآ تسا  نینچ  هار  هب  ار  یـسک  دـیاب  درزاـین  .یـسودرف.هاش  دوب  وک  دروآ  ثرمویک  هـالک  تخت و  نییآـک  تفگ  نینچ  تنطلس : 

، نییآوـن رد  نییآ  ءهملک  يارب  .یـسودرف.دنروآ و  هاـگ  ریـشمش و  نییآ  رگ  دـنروآ  هارب  ناـشْرو  هنیک  رـس  .یـسودرف.هالک  تخت و 
ابجع رت  ًابجر  ْشِع  ِلَثَم  هب  هراشا  .ظ  ( - 3  ) .نارگرز ءهتوب  ْهَگ ؛ ( - 2  ) .هدنز هدنز  ناوتن  وا  درم  ن ل : ( - 1  ) .دوش نییآون  هب  عوجر 

.دشاب

.نییآ

...نیبآ موم  لاقی  اهیلا و  بسنیف  ...نیبآ  یمـست  ۀـیرق  هبرقب  و  تسا : نیبآ  حیحـص  ناهرب .)  ) .یئایموم راغ  کیدزن  هب  یهد  مان  ِخا ) )
(. ینوریب رهامجلا   ) .ءاملا عمش  همسا  ینعم 

.يربکا نییآ 
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.همانربکا زا  موس  باتک  مان  .دروآ ||  يدنه  هاشربکا  رما  هب  لضفلاوبا  ازریم  هک  يا  هنوگ  نید  اسای و  نیناوق و  ِخا ) [ ) [ِن َا َب

.يدنب نییآ 

.يروس نشج و  ای  یگرزب  ای  یهاش  مودق  ماگنه  يارآرهش  .رهش  نیذآ  ( بکرم صماح  [ ) ِن َب [َن / 

.تسرپ نییآ 

.یماظن.تسرپ نییآ  تشگ  ار  هاشنهش  تسشن  رز  یسرک  رب  هناسورع  وریپ :  .عبات  .داقنم  .عیطم  بکرم ) فن  [ ) [َپ َر

.یتسرپ نییآ 

زا  ) یـسودرف .مینک  شمار  شیتسرپ  نییآ  هب  مینک  شمارخ  ورـسخ  هاگرد  هب  ناهرب : )  ) .ینتورف اب  تمدـخ  ( بکرم صماح  [ ) [َپ َر
(. اهگنهرف ضعب 

.دیشمج نییآ 

.دـبراب نحل  یـس  زا  مود  نحل  ماـن  .يدادـشیپ ||  هاـشداپ  دیـشمج  هب  بوـسنم  یقیـسوم ، رد  تـسا  یگنهآ  اوـن و  ماـن  ِخا ) [ ) [ِن َج
(. ناهرب )

.یسرداد نییآ 

(. ناتسگنهرف  ) .تامکاحم لوصا  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) [ِن َر

.بسشگ نییآ 

.دش هتشک  ینادنز  يدرم  تسد  هب  وا  داتسرف و  هنیبوچ  مارهب  گنج  هب  ار  وا  زمره  هک  يدبهپس  مان  ِخا ) [ ) [ُگ َش

.هلحم نییآ 

.ناردنزام هب  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) ْلَح َل [َم 

.همان نییآ 

(. ناتسگنهرف  ) .همانماظن بکرم ) ِا  [ ) ِم [َم / 

.هنییآ

سورخ مد  هدیپس  ماگنه  .ورـسخرصان  .یئانـشور  تفرگ و  رون  نوچ  ام  رب  دـش  زیزع  هنییآ  هنیگبآ :  .هنیئآ  .تآرم  .هنیآ  ِا ) [ ) ِن [َن / 
هب بوسنم   ) .يربـخیب وت  تشذـگ و  یبـش  رمع  زک  حبـص  ءهنییآ  رد  دـندومن  هک  ینعی  يرگ  هحون  دـنک  یمه  ارچ  هک  یناد  يرحس 
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.يولوم.بوخ يور  دشاب  هنییآ  قشاع  .یبایراف  ریهظ  .دوشیم  اهرظن  روظنم  هنییآ  افـص  زا  .یناقاخ.تاهیه  دسانـش  هنییآ  روک  مایخ .)
یک نکیلو  .يدعس.ینک  لصاح  جیردت  هب  یئافص  ینک  لد  ءهنییآ  رد  لمأت  .يدعس  .دید  یهاوخ  نامه  هنییآ  رد  وت  یلکـش  هچ  ات 

ءهنییآ رد  شقن  همه  نیا  درک  هنیآ  رد  هک  هولج  کی  هب  وت  يور  نسح  .ظفاح  ؟ يراد هنییآ  هم  دیـشروخ و  زک  وت  نادنرب  خر  یئامن 
هنییآ اجک  ره  .بئاص  .تسا  شوخ  ادرف  ءهنییآ  رد  زورما  ءهرهچ  دـننکیم  یکین  هب  نآ  دای  رمع  زا  تفر  هچره  .ظـفاح  .داـتفا  ماـهوا 

وک تسا  نآ  تسود  نُخـس ؟؟ دَْوبِچ  تا  هنییآ  اب  هنرو  نک  کـین  ار  دوخ  يور  وگ  ار  تشز  .ینآاـق  .تسا  رتسکاـخ  شلقیـص  ینیب 
رد .نتشاد -  نطاب  رد  یـضرم  يرامیب و  يروص ، یتسردنت  اب  ندوبن ؛ كاپ  شا  هنییآ  .دیوگ - ؟ وربور  هنییآ  وچمه  تسود  بیاعم 

ءهنییآ رد  یـشاب  ناکریز  زا  یهاوخ  رگا  ندیـشیدنا :  يرما  رد  نارگید  نایز  دوس و  ظاحل  رظن و  زا  ندید ؛ نارگید )  ) ناسک ءهنییآ 
عوجر .نشور و  تخس  .یفاص || -  تخس  .لوقصم || -  تخس  هنییآ ؛ لثم  همانسوباق - .) زا  ناوریـشون ، هب  بوسنم   ) .نیبم ناسک 

.دوش هنیآ  هب 

.هنییآ

.دیحو رهاط.رازراک  رد  غیت  ءهنییآ  وچ  راوس  یـشوپ  هنییآ  دـیامن ز  يدیـشوپ :  نیرتزرابم  هک  نینهآ  تاعطق  زا  کی  ره  ِا ) [ ) ِن [َن / 
نیمه هب  هنیآراچ  هنیآراهچ و  رد  هنیآ  .یچاچ و  ردـب  .سنرقم  قاط  نیا  رب  تسب  رز  ءهنییآ  شیوخ  خر  شنامک ز  قوجنم  رـس  هاـم 

.تسا ینعم 

.هنییآ

تـسا روکذـم  ینعم  هب  هنیآ  ره و  زا  بکرم  هنیآره  هنییآره و  .تروص و  لاح و  .هنوگ  .لاونم  .قیرط  .نیئآ  .ناس  .هنیآ  ِا ) [ ) ِن [َن / 
نم دهاوخب ز  هچرگو  زار  هاش  زا  هنییآره  مرادن  دـهد :  يرـشخمز )  ) مرجال قیرط و  رهب  لاح و  ره  رد  ینعم  هبکرم ، تروص  هب  هک 

.دوش هنییآره  هنیآره و  هب  عوجر  و  نیمار .) سیو و   ) .یناسک رهش  رد  زورما  وت  هک  یناد  ّيراد و  درخ  هنییآره  .یسودرف.زاب  تفگ 

.هنییآ

.دوش دنرک  لیا  هب  عوجر  ِخا ) [ ) [َن

.ردنکسا ءهنییآ 

.دوش يردنکس  ءهنیآ  هب  عوجر  ِخا ) [ ) ِا َك َد [َن ِي 

.يردنکسا ءهنییآ 

.دوش يردنکس  ءهنیآ  هب  عوجر  ( ِخا [ ) ِا َك َد َن ِي  ] 

.زورفا هنییآ 

.لاّقص .لقاص  .رگ  نشور  .دنک  نشور  هنیآ  هکنآ  .لقیص  .يادز  هنیآ  .زورفا  هنیآ  ( بکرم فن  [ ) ِن َا [َن / 
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.يزورفا هنییآ 

.يرگ نشور  .زورفا  هنیآ  لمع  ( بکرم صماح  [ ) ِن َا [َن / 

.نادنب هنییآ 

.نادنب هنیآ  ( بکرم صِما  [ ) ِن َب [َن / 

.يدنب هنییآ 

.نادنب هنیآ  ( بکرم صماح  [ ) ِن َب [َن / 

.زادرپ هنییآ 

.زورفا هنیآ  ( بکرم فن  [ ) ِن َپ [َن / 

.اریپ هنییآ 

.زورفا هنییآ  ( بکرم فن  [ ) ِن [َن / 

.لیپ ءهنییآ 

فسوی و  ) یـسمش .ياج  رود  ات  هتفر  اون  شورخ و  يارد  يدـنه  لیپ و  ءهنییآ  ز  لیپ :  ءهنیآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 
نالیپ تشپ  رب  هناش  همه  تسم  لیپ  ءهنییآ  ياهبغـش  .یماظن.رُد  ياج  رب  تسر  هبـش  ار  فدـص  رتش  گـنز  لـیپ و  ءهنییآ  ز  اـخیلز .)

.دوش لیپ  ءهنیآ  هب  عوجر  .یماظن.تسسگ و 

.لات ءهنییآ 

.نییور ءهنییآ  .یبلح  ءهنییآ  .لَت  ءهنییآ  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 

.ینیچ ءهنییآ 

ءهنیآ .دـنا  هدرک  یم  رادرهوج  دـالوف  نهآ و  زا  هک  تسا  هدوب  يا  هنییآ  نآ  .ینیچ و  ءهنیآ  بکرم ) ِا  یفـصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 
هدروآ رظن  هب  ینیچ  ءهنییآ  دنپ  نیا  نم  زا  دراد  دای  هب  هک  دیاب  دنزگ  هوقل  ضرم  زا  دـسر  هک  ار  نآ  يرـشخمز : )  ) .لجنجـس .یبلح 

نیچ يوس  ار  هپـس  ردنکـس  دیدپ  دمآ  ینیچ  ءهنییآ  وچ  دیـشروخ :  ًازاجم ، .بیبط ||  یفـسوی  .دنچ  کی  دنیـشن  کیرات  ءهناخ  رد 
.یماظن.دیشک

.یبلح ءهنییآ 
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.یمور ءهنیآ  .لَت  ءهنییآ  .لجنجس  .ینیچ  ءهنییآ  .ینیچ  ءهنیآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي َح َل [َن / 

.هناخ هنییآ 

.ناهفصا هب  تسا  هدوب  هیوفص  ياهانب  زا  یکی  مان  ِخا )  || ) .هناخ هنیآ  ( بکرم ِا  [ ) ِن ِن َن /  [َن / 

.راد هنییآ 

راد هنییآ  هدـید  تسوا  تبحم  ءهدرپارـس  لد  .ظـفاح  .تسوا  يور  راد  هنییآ  هم  هک  نم  راوسهـش  راد :  هنیآ  بـکرم ) فـن  [ ) ِن [َن / 
.داّصف .ماّجح  .یناملس  .ياّرگ  .شارترس  .ظفاح.تسوا ||  تعلط 

.يراد هنییآ 

.يداصف .یماجح  .يرگ  یناملس  .ییاّرگ  .یشارترس  .ناروک ||  ءهّلحم  رد  يراد  هنییآ  راد : هنیآ  لمع  ( بکرم صماح  [ ) ِن [َن / 

.ناد هنییآ 

.بئاص.رآرب ناد  هنییآ  زا  فسوی  شیپ  هنییآ  رآرب  ناتسلد  رظن  رد  هنیس  ار ز  لد  ماین :  هنیآ  .هنیآ  باق  بکرم ) ِا  [ ) ِن [َن / 

.قد ءهنییآ 

؛ قِد ءهنییآ  لـثم  .دـیامن -  مادـنا  یب  درز و  تخـس  ار  هدـننیب  تروـص  هک  هنییآ  یمـسق  بـکرم ) ِا  یفاـضا ، بـیکرت  [ ) ِن ِي ِد [َن / 
.هرهچب كانمغ  نوزحم و  هشیمه  یصخش  .سوبع  تخس  یصخش 

.یمور ءهنییآ 

.یمور ءهنیآ  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 

.نییور ءهنییآ 

.لجنجس بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 

.وناز ءهنییآ 

.وناز ءهنیآ  .فلخ  زا  وناز  یگتفرورف  ینعی  هتفچ  لباقم  .مادق  زا  وناز  یگدـمآرب  ناوختـسا و  بکرم ) ِا  یفاضا ، بیکرت  [ ) ِن ِي [َن / 
فیس .یناشیپ  حول  زا  بدا  وناز  ءهنییآز  افص  يزومایب  ییآ  نورب  تروص  ءهدرپ  زا  رگو  هفـضر :  .هصغاد  .وناز  ءهساک  .هنییآ  .هنیآ 

(. رتشا رد   ) هنِفَث .یماج ||  تسیک ؟ يورابور  هنییآ  نوچ  هام  نآ  نونک  ات  شیوخ  يوناز  ءهنییآ  اب  يور  نم  ما  هتسب  .گنرفسا 

.ادز هنییآ 
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.رگنشور .دنک  نشور  هنیآ  هکنآ  .لاّقص  .لقاص  .لقیص  .زورفا  هنیآ  .يادز  هنییآ  ُز ] ِز /  ِن َز /  [َن / 

.یئادز هنییآ 

.يرگ نشور  .يادز  هنییآ  لغش  بکرم ) صماح  [ ) ُز ِز /  ِن َز /  [َن / 

.ردنکس ءهنییآ 

عوجر .ظفاح  .اراد  کلم  لاوحا  دراد  هضرع  وت  رب  ات  رگنب  تسا  مج  ماـج  ردنکـس  ءهنییآ  ردنکـسا :  ءهنییآ  ِخا ) [ ) َن ِي ِس َك َد ] 
.دوش يردنکس  ءهنیآ  هب 

.يردنکس ءهنییآ 

.ردنکس ءهنیآ  ( ِخا [ ) َن ِي ِس َك َد ] 

.زورف هنییآ 

.زورفا هنیآ  ( بکرم فن  [ ) ِن ُف [َن / 

.يدق ءهنییآ 

.دوش يّدق  هب  عوجر  بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت  [ ) يدْدَق ِن ِي  [َن / 

.راک هنییآ 

.راک هنیآ  بکرم ) ص  [ ) ِن [َن / 

.يراک هنییآ 

.يراک هنیآ  ( بکرم صماح  [ ) ِن [َن / 

.نوگ هنییآ 

.نوگ هنیآ  بکرم ) ص  [ ) ِن [َن / 

.امن یتیگ  ءهنییآ 

.بارش ماج  ًازاجم ، بکرم ) ِا  یفصو ، بیکرت   || ) .يردنکس ءهنییآ  .يامن  یتیگ  ءهنییآ  ِخا ) [) َن ِن /  ِن ِي ُن /  [َن / 

.ماین هنییآ 
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.هنیآ باق  .ناد  هنیآ  بکرم ) ِا  [ ) [َن

.نازرو هنییآ 

.نارهط يزگ  رد 79400  نوباج  درایلگ و  نایم  هوکزوریف ، هب  نارهط  هار  رانک  دنوامدب ، گرزب  يا  هیرق  مان  ِخا ) [ ) [َن َو

.گنشوه نییآ 

ءازجا هب  برع ، تاغل  تاحالطـصا و  اب  ار  یبرع  هب  مَجرتم  ینانوی  ءهفـسلف  نآ  رد  هک  هتخاـسرب  عوضوم و  یباـتک  ماـن  ِخا ) [ ) [ِن َش
تایبا زا  يا  هراپ  بسانت  هب  دیاش  مان  نیا  باختنا  .دنا و  هدرک  تبـسن  ناریا  خـیرات  يریطاسا  نادرم  زا  یکی  هب  ار  ءزج  ره  تمـسق و 

هار زا  مه  یثّرمویک  نید  یتشگب ز  .یسودرف.تسین  گنشوه  نید  زا  هب  یتیگ  هب  تسین  گنن  نهک  نید  رب ز  ام  هب  تسا :  یـسودرف 
دوب ناشهوک  همه  .یـسودرف.رایرهش  رگد  وا  نوچ  داب  یـسب  راگدای  هدـس  نیا  دـنام  گنـشوه  .یـسودرف.یثرومهط ز  گنـشوه و 

.یسودرف.هاش گنشوه  نییآ  دوب  نینچ  هاگمارآ 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دیامن محر  ادـخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دـینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاـهناج  و 

ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىا  هدنب
همجرت و - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب  )
( هر  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب  دـلج  ود  هصالخ  حرش 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  صوصخب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفصا  رهـش  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی 
یسمش يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهش  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع ماما  و  مالـسلا ) هیلع  )

زکرم .دـنهد  یم  همادا  ار  شهار  رتـهب  رت و  يوـق  زور  ره  دـشن و  شوماـخ  نآ  غارچ  تقو  چـیه  هـک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب 
هرـس سدـق   ) یماـما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

هللا باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیش و  میرح  زا  عافد   : فادها .تسا  هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
بلاطم ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لـها  و 

میرک نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس 
تاقوا ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بالط ، نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  و 

رد هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف 
تلادع یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  یعامتجا : تلادـع  هعماج 

زا .دیشخب  تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا 
یناوخباتک هقباـسم  يرازگرب  اـب  هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فلا زکرم :  هدرتسگ  ياـهتیلاعف  هلمج 
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، يدعب هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  هارمهس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
هیمئاـــق یتـــنرتنیا  تیاـــس  داـــجیا  ...و د) يرگـــشدرگ  یبهذـــم ، نکاـــما  يا و ...  هناـــیار  ياـــهیزاب  نـــشیمینا ،  اـــماروناپ ، 

دیلوـت رگید ه) یبهذــم  تیاــس  نیدــنچ  هارمه و  نـفلت  ياــه  رازفا  مرن  ناــگیار  دوـلناد  تـهج   www.ghaemiyeh.com
ییوگ خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  يا و) هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ، تالوصحم 
هناماس زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقالخا و  یعرـش ، تـالاوس  هب 
تایآ تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ...و ح)  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و 

، دـهم حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دـننام  یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ،
یبرم تـیبرت  ياـه  هرود  موـمع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هـسلج ي) رد  هدـننک  تکرــش  ناـناوجون  ناـکدوک و  هژیو 

 / یئافو هارراهچ  ناضمر و  جـنپ  نابایخ  لـصاف  دـح  دیـس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد  لاـس  لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و  )
: تیاـس بو   10860152026 یلم :  هسانــش   2373 تـبث :  هرامـش   1385 سیـسأت : خیرات  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذـم  یگنهرف  عمتجم 
www.eslamshop.com یتـنرتنیا : هاگـشورف   Info@ghaemiyeh.com لــیمیا :  www.ghaemiyeh.com

روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ریخ يا  هدـع  تمه  اـب  یعاـفتنا  ریغ  یتـلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوـب  هکنیا  هجوـت  لـباق  هتکن  ناربراک 2333045(0311 )
يا هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل  هدیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا 
هللا هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناـخ نیا  یلـصا  بحاـص  مرک  لـضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف 

يرای ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دـیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا 
IR90-0180- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  .هللااشنادنیامن 

دجسم نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0000-0000-0621-0609-53
هک دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دـیس 

، دـنک شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  اـم  زا  ار  وا  اـم ، تبیغ  ِتنحم 
وا يارب  نم ! ناگتـشرف  .مرتراوازـس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرـش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ 

اهنآ هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد 
ار کـی  مادـک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  ماـمإلا  یلإ  بوـسنملا  ریـسفتلا  دـینک .» همیمض 

هارمگ هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يراد : یم رت  تسود
هاگن نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگ  یم وا  رب  ار  ملع ] زا   ] يا هچیرد وت  اّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک 

نیا ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادـخ  ياه  تّجح اب  دراد و  یم
هدرک هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، هدـنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دـیامرف یم لاعتم  يادـخ  نامگ ، یب .یبصاـن  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم 

ار نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛»
دناوخب و ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیز : دنسم  دشکب .» زیت  ياهریـشمش  اب 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام  يرجا  دنک ، تباجا  وا 
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